แบบ -

รายงานประจําปี สินสุ ดวันที

ธันวาคม

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

สาส์ นจากประธานกรรมการ
เรียน ผู้ถือหุ้น
ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริ ษทั ทรอปิ คอล แคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ผมมีความ
ยินดีทีจะนําเสนอผลการดําเนินงานและงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ประจําปี
ต่อทุกท่าน

ภาพรวมผลการดําเนินงาน
ปี 2561 เป็ นปี ทีมีความสําคัญอย่างยิงสําหรับกลุ่มบริ ษทั ในขณะทีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทียากลําบากด้วย
ต้นทุนทีสูงขึนและความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ในอุตสาหกรรมมีการลดลงอย่างมากของราคาปลาทูน่าใน
ไตรมาสแรกของปี เมือเทียบกับไตรมาสสุ ดท้ายของปี 2560 เนื องจากการเคลือนไหวทีรุ นแรงของตลาด
ราคาวัตถุดิบ และมีความไม่แน่นอนเป็ นอย่างมากซึงส่ งผลกระทบต่อราคาขายและความต้องการปลาทูน่า
กระป๋ อง
ในการเผชิญกับสภาพแวดล้อมการดําเนินงานทียากลําบากทีกลุ่มบริ ษทั ต้องเผชิญในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั
ได้ใช้แผนการจัดการต้นทุนและการปรับปรุ งประสิทธิภาพการผลิตเพือลดผลกระทบของราคาขายต่อหน่ วย
ทีลดลงและต้นทุนการดําเนินงานทีเพิ มขึน
แม้จะมีความท้าทายเหล่านีกลุ่มบริ ษทั ยังสามารถสร้างรายได้เพิ มขึนเกือบ % จาก . พันล้านบาท เป็ น
. พันล้านบาท การเติบโตของรายได้มาจากปริ มาณการขายทีเพิ มขึน การปรับปรุ งด้านการจัดการต้นทุน
และประสิ ทธิ ภาพการผลิต ในระหว่างปี ที ผ่านมานันมีผลดีต่ อกลุ่มบริ ษ ัท มาตรการเหล่านี ส่ งผลให้ก าร
ปรับปรุ งประสิทธิภาพโดยรวมเป็ นไปตามทีต้องการ
ในปี
ตลาดอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศมีความผันผวน กลุ่มบริ ษทั ได้เน้นการส่ งออก ทําให้
ได้รับผลบวกในช่วงเวลาที สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาแข็งค่า ความผันผวนของอัตราแลกเปลียนทําให้
กลุ่มบริ ษทั มีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตรา จํานวน ล้านบาท ในปี
ในปี

กลุ่มบริ ษทั มีกาํ ไรสุทธิ

ล้านบาทเมือเทียบกับผลขาดทุนสุทธิ
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ล้านบาทในปี

แนวโน้ มอนาคต
ปี หน้าคาดว่าจะมีค วามท้าทายอย่างมากกับการคุมเข้ม ของธนาคารกลางสหรั ฐอเมริ ก า สงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐอเมริ กาและจีนบ่งบอกถึงความผันผวนของปี
และจะต่อเนืองถึงปี
การแข็งค่าของ
เงินบาท เทียบกับเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาจะทําให้กลุ่มบริ ษทั เสียเปรี ยบเมือเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งในภูมิภาค
เดียวกัน เช่น เวียดนาม และอินโดนีเซีย เป็ นต้น
กลุ่ม บริ ษทั คาดว่าจะมีการสร้ างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื องเพือให้มีชยั ชนะในการแข่ งขันและเพิ มผล
กําไร
การเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ทงอาหารคนและอาหารสั
ั
ตว์เลียงได้สร้างการเติบโตในเชิงบวกในแง่ของปริ มาณ
การขายและการสร้างผลกําไรให้กบั ธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ในปี
กลุ่มบริ ษทั จะยังคงจัดสรรทรัพยากร
เพิ มเติมเพือขยายธุรกิจสําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่เหล่านี และ แสวงหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในปี
ต่อไป

เงินปันผล
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายทีจะดูแลการจ่ายเงิน ปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นอย่างสมําเสมอและให้เกิดความ
สมดุลระหว่างผลตอบแทนกับผูถ้ ือหุน้ และการเติบโตของเงินทุนระยะยาว
ตามทีกล่าวไว้ขา้ งต้นคณะกรรมการบริ ษทั เสนอให้ผถู้ ือหุ ้นอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลในอัตรา . บาท ต่อ
หุน้

คําขอบคุณ
ในนามของคณะกรรมการบริ ษทั ขอขอบพระคุณผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนทีให้ความทุ่มเทตังใจทํางาน
อย่างเต็มที และมีส่ว นร่ ว มในการจัด ทํากลยุทธ์เพือให้ม นใจได้
ั
ว่าบริ ษ ัทจะเติ บโตไปได้แม้จ ะมีสภาวะ
การตลาดทีท้าทาย
นอกจากนีผมขอขอบพระคุณผูถ้ ือหุน้ ทีอยูเ่ คียงข้างกันตลอดมา ลูกค้าทีทรงคุณค่า และสถาบันการเงิน ทีให้
การสนับสนุนอย่างต่อเนือง

ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิ น
ประธานกรรมการ
2

Chairman’s Statement
Dear Shareholders,
On behalf of the Board of Directors of Tropical Canning (Thailand) Ltd, I am pleased to
present to you the financial and operating performance of our Group and Company for 2018.

Financial Performance Overview
Year 2018 had been an eventful year for our Group where the business environment has been
very tough with rising costs and extreme volatility in raw material prices. The industry
witnessed the drastic decline of tuna price on first quarter of the year as compared to last
quarter of year 2017. Due to the drastic movement in raw material price, the market has been
very uncertain which affected selling prices and also demand for canned tuna.
To face the difficult operating environment encountered by the Group, during the course of
the year, the Group applied cost management and productivity improvement plans to mitigate
the impact of lower unit selling price and increased operating costs.
Despite these challenges, our Group has managed to grow the revenue by almost 12% from
4.473 billion Baht to 5.004 billion Baht. The revenue growth is from increased of sales
volume. Improvements in cost management and productivity during the year under review
had produced positive results for the Group. These measures have resulted in the desired
improvements in the overall performance of the Group.
In year 2018, the foreign currency exchange market was that of a fluctuating one. Being an
export oriented company, our group enjoy positive results in times of strong USD. The
fluctuation in foreign exchange rate resulted in forex gain of 20 million Baht to our Group in
year 2018.
In year 2018, our company has posted a net profit of 167 million Baht as compared to a net
loss of 135 million Baht in 2017

Prospects
The year ahead is expected to be very challenging with US Federal Reserve tightening, Trade
war between US and China imply year 2018’s volatility should continue into year 2019. The
strengthening of the Thai Bhat against the US Dollar will put our Group at disadvantage
position when compared to our regional competitors in Vietnam and Indonesia.
Continuous innovations will be expected of the Group in its efforts to overcome competition
and improve profitability.
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The launching of new products in both human and pet food had generated positive growth in
term of the sales volume and profit contribution to the Group business in year 2018. The
Group will continue allocate more resources to grow the business for these new products and
to seek new product lines in year 2019.

Dividends
The Board of Directors aim 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 0.15 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
คณะกรรมการตรวจสอบสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ นสุด ณ วันที ธันวาคม
คณะกรรมการและการประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการสาม ( ) ท่าน ดังรายนามต่อไปนี ซึงระหว่าง
รอบระยะเวลาบัญชีสิ นสุ ดวันที ธันวาคม
คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ให้มีการประชุมทังสิ น
จํานวนสี ( ) ครัง
รายชือกรรมการ
นายลิม ชอง เซียง
(ลาออกเมือวันที สิงหาคม )
นายชาน วา ชอง
(เข้ารับตําแหน่งเมือวันที กันยายน
นายวิจิตร ตังสินมันคง
นายบุลเดช วรพงศ์

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

จํานวนครังทีเข้ าประชุ ม
/
/
/
/

การประชุม ได้จ ัด ขึ นตามระเบียบวาระการประชุม ที ได้จ ัดส่ งให้ก รรมการทุ ก คนก่ อนการ
ประชุมล่วงหน้า วัน โดย นายสมชาย ดีประเสริ ฐกุล ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน ทําหน้าที เลขานุ การ
คณะกรรมการตรวจสอบ และมี ผสู้ อบบัญชี รั บอนุ ญาตได้เข้าร่ ว มประชุ มตามคําเชิ ญ คณะกรรมการ
ตรวจสอบปฏิบตั ิหน้าทีภายในขอบเขตความรับผิดชอบตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ซึง
เป็ นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบระยะเวลาบัญชีคณะกรรมการได้มีกิจกรรมดังนี :1. ตรวจทานงบการเงินสําหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม

ทีตรวจสอบแล้ว และงบการเงิน

รายไตรมาสทีสอบทานของกลุ่มบริ ษทั ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
2.

ตรวจทานกับผูส้ อบบัญชีถึงขอบเขตของงานและผลการตรวจสอบ ตลอดจนการดําเนินการของฝ่ าย
บริ หาร

3.

ตรวจทานขอบเขต และผลการฏิบัติงานของการตรวจสอบภายในและรายงาน ตลอดจนการให้
คําแนะนําการดําเนินการทีจําเป็ นจะต้องปฏิบตั ิโดยฝ่ ายบริ หาร

4.

ติดตามและตรวจทานรายงานฐานะทางการเงินและการดําเนินงาน

5. ตรวจทานและแสดงความคิดเห็นเกียวกับรายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการทีอาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวตามข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผูส้ อบบัญชีมีความเห็นว่าข้อมูลสําคัญของรายการทีเกิดขึนกับ บริ ษทั
ที เกี ยวข้องนันได้มีก ารเปิ ดเผยและนําเสนอในงบการเงิ น และหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของผูส้ อบบัญชี
6. พิจารณาเสนอชือและเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการ
ปฏิบตั ิงานและความเป็ นอิสระโดยเสนอชือ นางสาวบงกช อําเสงียม ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที
3684 จาก บริ ษทั เคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในปี 2561 พร้อมกับ
ค่าตอบแทนค่าตรวจสอบบัญชีประจําปี
7. พิจารณาเรื องอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการกําหนด
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หน้ าทีของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ได้จดั ตังหน่ วยงานตรวจสอบภายในขึน ซึงมีหน้าทีรับผิดชอบหลักในการดําเนิ นงาน
ทัวไปและการตรวจทานการทํางานของระบบควบคุมการปฏิบตั ิงานและด้านการเงินอย่างเป็ นระบบ
รวมถึ ง ให้ ก ารรั บ ประกัน อย่า งเหมาะสมว่ า ระบบดัง กล่ า วจะสามารถดํา เนิ น การไปได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและอย่างน่าพึงพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมตั ิแผนการตรวจสอบบัญชีประจําปี
ของผูต้ รวจสอบภายใน ซึ งได้รั บการปรั บปรุ งให้มีประสิ ทธิ ภ าพมากขึ น และครอบคลุม งานและ
หน่วยงานทีสําคัญ เพือให้บรรลุเป้ าหมายตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าว หน่ วยงานตรวจสอบภายในจะต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี :1. ทบทวนและประเมิน ความน่ าเชื อถือ ความเหมาะสม และการนําไปปฏิบัติงานของระบบบัญชี
การเงินและระบบควบคุมอืน ๆ ทีสนับสนุนการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพภายในบริ ษทั และกลุ่ม
บริ ษทั ภายใต้ค่าใช้จ่ายทีเหมาะสม
2. ยืนยันได้ว่า มีการปฏิบตั ิอย่างสอดคล้องตามนโยบายทีกําหนด ระเบียบวิธีปฏิบตั ิ และข้อกําหนด
ตามกฎหมายต่าง ๆ
3. ยืนยันได้ว่า ทรัพย์สินใด ๆ ของบริ ษทั และกลุม่ บริ ษทั ได้รับการดูแล และคุม้ ครองเป็ นอย่างดี
4. การประเมินความน่าเชือถือของข้อมูลสารสนเทศทีถูกสร้างขึนภายในบริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั สําหรับ
การใช้งานของฝ่ ายบริ หาร
5. การให้คาํ แนะนําในการปรับปรุ งระบบการควบคุมทีมีอยูใ่ นปัจจุบนั
6. การทบทวนความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน และ
7. ดําเนิ น การสื บสวนและการทบทวนเป็ นกรณี พิ เศษตามที ฝ่ ายบริ หารและ/หรื อคณะกรรมการ
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 31st,
December 2018.

MEMBERS AND MEETINGS
The members of the Audit Committee during the year comprised the directors listed
below. During the year ended 31st December 2018 the committee held a total of Four (4)
meetings.
Name of members

Status of Directorship

Attendance of
meeting

Mr.Lim Chong Seong (resigned on
10 August, 2018)

Independent Non-Executive
Director

1/4

Mr.Chan Wah Chong
(appointed on 26 September 2018)

Independent Non-Executive
Director

1/4

Mr.Vijit Thanksinmankhong

Independent Non-Executive
Director

4/ 4

Mr.Boondej Varaphong

Independent Non-Executive
Director

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 2018 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. Monitoring and reviewing the financial and operation reports
5. 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 information of transactions made
with related companies was disclosed and presented in financial statements and notes
to financial statements. The Audit Committee agreed with the auditor’s opinion.
6. 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 2018. The Audit Committee also approved
remuneration of auditors for 2018.
7. 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 and developed efficiency and covered important tasks and units. The
attainment of such objectives involves the following activities 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 established policies, procedures and
statutory requirements;

3. Ascertaining the extent to which the Group and the Company’s assets are accounted
for and safeguarded;
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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รายงานประจําปี สินสุ ดวันที ธันวาคม
บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
1. ข้ อมูลทัวไป
1.1 ข้อมูลทัวไป
ชือบริ ษทั :
บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ทีตังสํานักงานและโรงงาน: เลขที 1/1 หมู่ที 2 ตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณี ย ์ 90110
โทรศัพท์:
+ 66 (0) 74 273600
โทรสาร:
+ 66 (0) 74 273691-4
Website:
www.tropical.co.th or www.tropical.com.my
E-mail Address:
info@tropical.co.th
ประเภทธุรกิจ:

ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแปรรู ปบรรจุกระป๋ องและ
บรรจุซอง (Pouch) ผลิตภัณฑ์หลัก คือ ปลาทูน่ากระป๋ อง
ปลาแซลมอนกระป๋ อง ปลาซาร์ดีนกระป๋ อง
ปลาแมคเคอเรลกระป๋ อง และอาหารสัตว์เลียงกระป๋ อง

เลขทะเบียนบริ ษทั :
ทุนจดทะเบียน

ณ วันที ธันวาคม
จํานวน ล้านบาท แบ่งเป็ น
หุน้ สามัญจํานวน ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ บาท
หุน้ บุริมสิทธิ - หุน้ มูลค่าหุน้ ละ - บาท
ทุนทีเรี ยกชําระแล้ว จํานวน ล้านบาท แบ่งเป็ น
หุน้ สามัญจํานวน ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ บาท
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1.2 ประวัติความเป็ นมาและการพัฒนาการ
โดยบริ ษทั มีพฒั นาการ และเหตุการณ์ทีสําคัญในอดีตดังต่อไปนี
ปี
เหตการณ์ทีสําคัญ
พ.ศ.
บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด เริ มดําเนิ นการผลิตและส่ งออกอาหาร
ทะเลบรรจุกระป๋ อง โดยเป็ นการร่ วมทุนระหว่างผูถ้ ือหุน้ คนไทยและคนมาเลเซีย
พ.ศ.
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
พ.ศ.
จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด
พ.ศ. 2540
-ได้รับการรับรองมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) จากกรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-ได้รับการรับรอง มาตรฐาน Hazard Analysis And Critical Control Point (HACCP)
จากกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ.
ได้รั บการรับรองเครื องหมายรับรองสิ นค้า HALAL จากสํานักงานคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2542
ได้รับการรั บรองระบบการจัด การคุ ณภาพระดับสากล ISO 9002:1994 จาก TUV
Rheinland (Thailand)
พ.ศ. 2545
ได้รับการรั บรองระบบการจัด การคุ ณภาพระดับสากล ISO 9001:2000 จาก TUV
Rheinland (Thailand)
พ.ศ.
ได้รับการรับรอง คุณภาพผลิตภัณฑ์ จาก โครงการยกระดับสถานทีผลิตอาหาร (Food
Safety) ของกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2547
-ได้รับการรั บรองมาตรฐาน Hazard Analysis And Critical Control Point (HACCP)
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลียงบรรจุภาชนะปิ ดผนึ ก จากกรมปศุสัตว์ กระทรวง
เกษตร และสหกรณ์
-ได้รั บการรั บรองระบบการจัด การด้านสิ งแวดล้อ ม ISO
:
จาก TUV
Rheinland (Thailand)
-ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS
จาก TUV Rheinland (Thailand)
-ได้รับการรับรองสถานประกอบการดีเด่นด้านการจัดการคุม้ ครองความปลอดภัยใน
การทํางานการจัดการดูแลสภาพแวดล้อมในการทํางาน และคุม้ ครอง สุ ขภาพอนามัย
ระดับ จังหวัด ของจังหวัดสงขลา
-ได้รั บการรั บรองมาตรฐานการผลิต สิ น ค้า KOSHER จาก Union Of Orthodox
Jewish Congregation Of America
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ปี
พ.ศ.

พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.

เหตุการณ์ทีสําคัญ
-ได้รับการรับรองมาตรฐาน BRC Global Standard – Food, (Issue 4, January 2005)
จาก EFSIS
-ได้รั บการรับรองมาตรฐานการผลิต Poultry Meat Products Processing Plant
Products treated in a hermetically sealed container) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-ได้รับการรับรองมาตรฐาน Woolworths Quality Assurance (WQA) Standard จาก
SGS
-ได้รั บการรั บ รองสถานประกอบการดี เ ด่ น ด้า นความปลอดภัยอาชี ว อนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางานระดับจังหวัดของจังหวัดสงขลา
- ได้รับการรับรองมาตรฐานการประมงแปรรู ปแบบยังยืน MSC Chain of Custody
Standard จาก บริ ษทั SGS (Thailand)
-ได้รับการรับรองสถานภาพผูป้ ระกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ(AEO Certificate)
จากกรมศุลกากร
ได้รับใบประกาศเกียรติคุณดําเนินการโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
พรรษา เมษายน
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1.3 นิติบุคคลทีบริ ษทั ถือหุน้ ตังแต่ร้อยละ ขึนไป ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของ
นิ ติ บุค คล การดําเนิ น การธุ ร กิ จ ภายใต้ก ลุ่มธุ ร กิ จ ของ บริ ษ ัท ทรอปิ คอล แคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) เป็ นไปในลักษณะการกระจายการลงทุนไปในกลุ่มธุรกิจต่อเนือง โดยมีกลุ่มนิติบุคคลทีบริ ษทั ได้
ถือหุน้ ตังแต่ร้อยละ 10 ขึนไปของจํานวนหุน้ ทีออกจําหน่ายแล้วทังหมด ดังนี
บริษัท/สถานทีตัง

โทรศัพท์/ โทรสาร

ประเภทธุรกิจ/ลักษณะการดําเนินงาน

ชนิดและจํานวนของหุ้นที
จําหน่ ายได้ แล้วทังหมด
ชนิด

จํานวนหุ้น

.บจ.อีโลฟาร์
898/15 ชันที10 อาคาร
สํานักงาน ที 2 เอสวีซิตี
ถ.พระราม 3
แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา
กรุ งเทพ 10120

Tel. 02-682-5482-7
Fax. 02-682-5488

ดํา เนิ น ธุ ร กิจ เป็ นตั ว แทนในการติ ด ต่ อ และ
ประสานกับ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ทังภาครั ฐ และ
เอกชนที ตังอยู่ในกรุ งเทพฯ และเขตปริ มณฑล
ทางด้ า นเอกสารทางการค้า ต่ า งๆ ทั งการค้ า
ภายในประเทศและการส่ งออก โดยลูกค้ากลุ่ ม
หลักคือบริ ษทั ต่างๆ ในกลุ่มธุ รกิจในเครื อ

หุน้ สามัญ

ล้านหุน้

2.บจ.ทรอปิ คอลแพคเกจจิ ง
80 หมู่ที 8 ต.นําน้อย
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Tel. 074-273-600
Fax. 074-273-691-4

ธุ รกิ จ ซ่ อ มบํ า รุ ง ดํ า เนิ นก ารซ่ อ ม/สร้ า ง
เครื องจักรในอุตสาหกรรมผลิ ตอาหารกระป๋ อง
โดยดําเนินการเพือสนับสนุนกิจการในเครื อเป็ น
หลัก

หุน้ สามัญ

. ล้านหุน้

1.4 บุคคลอ้างอิงอืนๆ
(ก) นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที ชัน ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2009-9000
โทรสาร : 0 2009-9991
http://www.set.or.th/tsd
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(ข) ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
- ไม่มี (ค) ผูต้ รวจสอบบัญชี
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ชัน - เอ็มไพร์ทาวเวอร์
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์ ( )
โทรสาร ( )
นางสาวบงกช อําเสงียม
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที
หรื อ
นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที
หรื อ
นางสาวนภาพร สาธิ ตธรรมพร

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที
(ง) ทีปรึ กษาทางกฎหมาย
บริ ษทั เอทีซีแอล คอนซัลแทนส์ จํากัด
84/55 ถนนเจริ ญกรุ ง
แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม
กรุ งเทพฯ
โทรศัพท์ ( )
-2, 2917076-7,
โทรสาร ( )
(จ) ทีปรึ กษาทางการเงิน
- ไม่มี (ฉ) ทีปรึ กษาหรื อผูจ้ ดั การภายใต้สญ
ั ญาการจัดการ - ไม่มี –
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. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
. ) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (TC) ผลิตภัณฑ์หลัก คือปลาทูน่า
กระป๋ อง ปลาแซลมอนกระป๋ อง ปลาซาร์ ดี น กระป๋ อง ปลาแมคเคอเรลกระป๋ อง และอาหารสัต ว์เลียง
กระป๋ อง รวมถึงผลิตภัณฑ์บรรจุซอง (Pouch) ปัจจุบนั ได้ขยายสายการผลิตไปสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ มมากขึน
และมีรู ปแบบบรรจุ ภณ
ั ฑ์ทีทัน สมัย เพือตอบสนองผูบ้ ริ โ ภคในหลายกลุ่มลูก ค้า วัตถุดิ บ ได้น ําเข้าจาก
ต่างประเทศร้อยละ นอกเหนื อจากนัน ยังใช้ผลิตภัณฑ์ทีได้จากแหล่งผลิตภายในประเทศ ได้แก่ ปลา
ซาร์ ดีน ผักสดเครื องเทศ สมุนไพร ดังนัน ผลิตภัณฑ์จึงมีความเด่นในด้านรสชาด และความสด ใหม่จาก
ธรรมชาติ ซึงมีหลากหลายตามความต้องการของกลุ่มลูกค้านานาประเทศ
แม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศขนาดใหญ่หลายประเทศฟื นตัว การส่ งออกสามารถขยายตัวได้
ต่อเนือง ภาคการท่องเทียวมีแนวโน้มทีดี แต่การใช้จ่ายของผูม้ ีรายได้ปานปกลางถึงรายได้น้อยยังคงซบเซา
เนืองจากรายได้เกษตรกรทีลดลงจากช่วงครึ งปี แรก ในขณะทีรายได้นอภภาคการเกษตรมีแนวโน้มทรงตัว
รายได้เกือบทังหมดของบริ ษทั มาจากการส่งออกเป็ นหลัก และเพือกระจายความเสียงบริ ษทั
มีนโยบายทีจะขยายตลาดภายในประเทศให้มากขึน โดยได้ใช้ช่องทางการจัดจําหน่ ายผ่านตัวแทนจําหน่ าย
คือ บริ ษทั ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดักส์ จํากัด ซึงเป็ นผูเ้ ชียวชาญในการจัดจําหน่ ายสิ นค้าอุปโภค บริ โภคใน
กลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ ทําให้สามารถกระจายสินค้าของบริ ษทั ไปยังตลาดในประเทศได้อย่างทัวถึง และมี
ประสิทธิภาพ
บริ ษทั อีโลฟาร์ จํากัด (E) ดําเนินการบริ การหรื อเป็ นตัวแทนให้กบั บริ ษทั ในการติดตามงาน
ประสานงานต่างๆ ที เกียวข้องกับธุร กรรมของบริ ษ ัททีเกิ ดขึนในกรุ งเทพมหานคร และจัง หวัดใกล้เคียง
รวมถึงการเป็ นผูป้ ระสานงานกับตัวแทนจําหน่ ายสิ นค้าตราทีซีบีของบริ ษทั โดยเน้นตลาดภายในประเทศ
และกลุ่มประเทศอาเซียน อีกทังช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริ ษทั ออกสู่ตลาด
นอกจากนียังมีทีมงานฝ่ ายขายสินค้ากลุ่มปลาทูน่า และแซลมอนทีเน้นจําหน่ ายไปยังกลุ่ม
ร้านอาหาร โรงแรม และอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ HoReCa (Hotel Restaurant Catering) ภายใต้ตราสิ นค้า
ซาฟโคล ตลอดจนอาหารสัตว์เลียงภายใต้สินค้าตราสแนปปี ทอม (อาหารแมว) และฮัก (อาหารสุนขั )
โดยรายได้ของบริ ษ ัทเกิดจากการซือมา-ขายไปของสิ นค้า รวมถึงการได้รับค่าที ปรึ กษา
และค่านายหน้าจากยอดขาย และ/หรื อบริ การต่างๆ
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2. ) โครงสร้างรายได้
(หน่วย : ล้านบาท)
สายผลิตภัณฑ์

ดําเนินการโดย

1. ผลิตและส่งออกอาหาร บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง
ทะเลบรรจุกระป๋ อง
(ประเทศไทย) (TC)
. จําหน่ายและบริ การ
บจ.อีโลฟาร์ (E)

%ในการถือหุ้น
ของบริษัท

ปี

ปี 2560

-

5,019.43

4,476.21

.

76.40

85.21

2.3) การเปลียนแปลงในปี ทีผ่านมา
การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การ
บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ดํา เนิ น การผลิ ต และส่ ง ออกอาหารทะเลบรรจุ ก ระป๋ องและบรรจุ ซ องโดยตลอด
ระยะเวลาดําเนิ นการที ผ่านมา ได้มีก ารพัฒนาระบบการจัดการและมาตรฐานการผลิตจนทําให้สามารถ
ดําเนิ น การผลิตสิ น ค้าภายใต้มาตรฐานการจัด การระดับสากล ทังในส่ ว นของมาตรฐานการผลิต GMP,
HACCP, และมาตรฐานระบบการจัดการ ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 ตลอดจนได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตสินค้ากลุ่ม KOSHER และ กลุ่ม HALAL จากสถาบันกลางระดับสากล ทังนีสามารถแยกกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ ออกเป็ น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
กลุ่มทีหนึง

กลุ่มผลิต ภัณ ฑ์ปลาทูน่ า บรรจุ ก ระป๋ องและบรรจุ ซอง (Regular Tuna Products) มี
ผลิตภัณฑ์หลัก คือ ปลาทูน่าในนําแร่ ปลาทูน่าในนําเกลือ ปลาทูน่าในนํามัน

กลุ่มทีสอง

กลุม่ ผลิตภัณฑ์แปรรู ปพร้อมทานบรรจุกระป๋ องและบรรจุซอง (Ready-To-Serve Products)
มีผลิตภัณฑ์หลักคือ ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศ
ปลาทูน่าแปรรู ปพร้อมทาน ปลาแซลมอนแปรรู ปพร้อมทาน

กลุ่มทีสาม

กลุ่มอาหารสัตว์เลียงบรรจุกระป๋ องและบรรจุซอง (Pet Food) มีผลิตภัณฑ์หลักคือ อาหาร
สัตว์เลียงจากวัต ถุดิบปลาซาร์ ดีน อาหารสัตว์เลียงจากวัตถุดิบปลาทูน่า และอาหารสัต ว์
เลียงจากวัตถุดิบเครื องในสัตว์
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นอกเหนือจากความสามารถในการพัฒนาการผลิตของบริ ษทั ให้เข้าสู่มาตรฐานการผลิตใน
ระดับสากลแล้ว บริ ษทั ยังสามารถพัฒนาทักษะในการผลิตจนมีความเชียวชาญในการผลิตในทุกกลุ่มสิ นค้า
จากประสบการณ์ในการประกอบการทียาวนานถึง ปี โดยเฉพาะกลุ่มสิ นค้าทีเน้นทักษะแรงงานในการ
ผลิต (Skilled Labor) เพือลดต้นทุนต่อหน่วย นอกจากนีบริ ษทั ยังสามารถวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
และสร้ างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ (Product Differentiate) ทังด้านรสชาด และรู ปแบบบรรจุภ ัณฑ์ที
ทันสมัย เพือสามารถแข่งขันในตลาดใหม่เพิ มมูลค่าสินค้า
ในส่วนของการบริ หารการจัดการในภาพรวมขององค์กร จากประสบการณ์ทาํ งานทีผ่านมา
ทําให้ผบู้ ริ หารระดับสู งของบริ ษ ัทมีความสามารถบริ หารงานในระดับสากลโดยสามารถจัดการทางด้าน
การตลาดการจัดหาวัตถุดิบและการพัฒนาขันตอนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สิทธิหรื อข้อจํากัดในการประกอบธุรกิจ
( ) บัตรส่งเสริ มการลงทุน เลขที
/
ลงวันที กรกฎาคม
ให้การส่ งเสริ ม
การผลิตปลาทูน่าบรรจุภาชนะผนึ ก อาหารทะเลบรรจุภาชนะผนึ ก และอาหารสัตว์เลียงบรรจุภาชนะผนึ ก
โดยสิทธิพิเศษทีสําคัญโดยสังเขป ดังนี
(ก) ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นเวลาแปดปี นับตังแต่วนั ทีเริ มมีรายได้จาก
การประกอบธุรกิจส่งเสริ มและได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตรากึงหนึง
เป็ นเวลาห้าปี หลังจากระยะเวลาการส่งเสริ มการลงทุน
(ข) ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบ และวัสดุจาํ เป็ นทีต้องนําเข้ามาจาก
ต่างประเทศเพือใช้ในการผลิตเพือการส่ งออกเป็ นระยะเวลาห้าปี นับแต่วนั นําเข้า
ครังแรก
(ค) ได้รับอนุญาตให้หกั เงินได้พึงประเมินเป็ นจํานวนเท่ากับร้อยละห้าของรายได้ที
เพิ มขึนจากปี ก่อน จากการส่งออกเป็ นระยะเวลาสิบปี นับตังแต่วนั ทีมีรายได้จากการ
ประกอบธุรกิจส่งเสริ ม
โดยมีเงือนไขทีสําคัญโดยสังเขปดังนี
(ก) จะต้องมีทุนจดทะเบียนทีชําระเต็มมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าสามร้อยสามสิบล้านบาท
(ข) บุคคลผูม้ ีสญ
ั ชาติไทยจะต้องถือหุ ้นรวมทังสิ นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิ บเอ็ดของทุน
จดทะเบียน
ในฐานะทีได้รับการส่งเสริ มการลงทุน เพือการอุตสาหกรรมบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิ
ตามเงือนไขและ ข้อกําหนดต่าง ๆ ทีกําหนดในบัตรส่งเสริ ม
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บริ ษทั เริ มมีรายได้ตงแต่
ั เดือนกรกฎาคม
ปี สิ นสุดของการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ คือปี
ปี สิ นสุ ดของการได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไร
สุทธิในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตราปกติกาํ หนดห้าปี คือ ปี
(2) สิทธิอืน
เครื องหมายการค้า เช่น TCBOY , TCB, SAFCOL, SNAPPY TOM , POUNCE โอชะ
เป็ น BRAND ทีสร้างขึนมาเอง เพือใช้กบั ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อสามารถใช้ได้ตลอดไป
(3) ข้อจํากัดในการประกอบธุรกิจ
- ไม่มี –
2. การตลาดและสภาวะการแข่งขัน
ปี
การส่ งออกสามารถขยายตัวและเติบโตได้อย่างต่อเนื อง มีปัจจัยหลักจากราคา
วัตถุดิบนําเข้าค่อนข้างมีเสถียรภาพขึน-ลงไม่หวือหวา เฉลียไม่แพงเกินไป ไม่ผนั ผวนมาก ทําให้ราคาสิ นค้า
ต่อหน่วยไม่สูงเกินไป ค้าขายง่ายขึน ผูซ้ ือพอใจสามารถทําโปรโมชันส่ งเสริ มการขายได้ ผูส้ ่ งออกยังคงถูก
เพ่งเล็งด้านแรงงาน และการทําประมงผิดกฎหมายทีถูกนํามาใช้เป็ นเครื องมือในการกีดกันทางการค้าจาก
ประเทศทีพัฒนาแล้วอย่างสหภาพยุโรป
ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี
คาดว่าจะขยายตัวได้ระหว่างร้อยละ ถึง
ร้อยละ ประเทศไทยจะมีรายได้จากการส่งสินค้าออกและการท่องเทียวมากกว่าสาขาอืน ๆ เหมือนปี
ประเมิ น ว่ าปี
ยัง มีปัจ จัย ที ไม่แ น่ น อน และเป็ นความเสี ยงหลายด้า นต่ อ เศรษฐกิ จ หลายประการ
โดยเฉพาะปัจจัยด้านต่างประเทศ เช่น ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริ กา เนื องจาก
ประเทศไทยเป็ นประเทศเศรษฐกิจแบบเปิ ด และต้องพึงพาการส่งออกมาก ปัจจัยนีต้องใช้เวลาอีกระยะ จึงจะ
เห็ น ผลกระทบที ชัด เจน แต่ มองว่ายังมีทังผลบวกและลบต่ อประเทศไทย ดังนันวิเคราะห์ได้ว่าจะไม่มี
ผลกระทบมากนักเพราะประเทศไทยเป็ นชาติเป็ นกลางมีทงดี
ั และร้ายผสมผสานกัน ผูป้ ระกอบการยังคงต้อง
บริ หารและประกันความเสียงอัตราแลกเปลียน ผลิตสินค้านวัฒกรรมสร้างมูลค่าเพิ มและหาตลาดใหม่ ๆ
( ) ตลาดเป้ าหมาย
กลุ่มตลาดเป้ าหมายของบริ ษทั แยกเป็ น 2 กลุ่ม
1. ตลาดส่งออก
ยอดส่งออกมีสดั ส่วนถึงร้อยละ . ของยอดขายทังหมด มีลกู ค้ากลุม่ ประเทศใน
ทวีปเอเชีย แอฟริ กา สหรัฐอเมริ กา และออสเตรเลีย โดยจําแนกได้ดงั นี
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ปี

ลําดับที

กลุ่มประเทศ
เอเชีย
แอฟริ กา
สหรัฐอเมริ กา
ออสเตรเลีย

% ของยอดขาย
.
.
.
.

2. ตลาดภายในประเทศ
ปี 2561 บริ ษทั จําหน่ายสินค้า มูลค่าตลาดประมาณ 98 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นแบรนด์
ทีซีบี 51 ล้านบาท, แบรนด์ซาฟโคล 44.9 ล้านบาท, แบรนด์สแนปปี ทอมและฮัก 2.1 ล้านบาท ซึงมูลค่า
ตลาดลดลงจากปี ทีผ่านมา สืบเนืองจากสภาพเศรษฐกิจทียังคงไม่ฟืนตัว ตลาดโดยรวมซบเซา การจับจ่ายใช้
สอยน้อยลง การตัด สิ น ใจซื อสิ น ค้ายากขึ น และบริ ษ ัทได้มีก ารปรั บโครงสร้ างการซื อขายกับตัว แทน
จําหน่าย ส่งผลให้ตวั แทนจําหน่ายซือสินค้าแบรนด์ทีซีบีนอ้ ยลง อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังคงไม่หยุดนิ งในการ
พัฒนาสิ นค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาด เพือเพิ มมูลค่ าตลาดให้ก ับบริ ษ ัท โดยในปี นี ได้เน้นหนักไปทีสิ นค้ากลุ่ม
อาหารสัตว์ ซึงมีแนวโน้มเติบโตเป็ นอย่างมาก
(2) กลยุทธ์ทางการตลาด
สินค้าในท้องตลาดมีการแข่งขันทางด้านราคารุ นแรงมากขึน โดยบริ ษทั พยายาม
ไม่แข่งขันด้านราคามากนักหากไม่จาํ เป็ น เนืองจากจะทําให้ภาพรวมของราคาสินค้าในท้องตลาดไม่ดี และ
กลไกลราคาสินค้าเสียหาย แต่มีการสนับสนุนรายการโปรโมชันให้บางช่วง เพือให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่ง
ได้ และเพือรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ ทังนี บริ ษทั ยังคงเน้นด้านคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของสิ นค้า
ตลอดจนบริ การเป็ นหลัก เพือให้ลกู ค้าเกิดความไว้วางใจ ยอมรับในตัวสินค้า ซึงเป็ นวิธีการทียังยืนมากขึน
( ) การจัดจําหน่ายและช่องทางการตลาด
บริ ษทั ดําเนินการช่องทางการตลาด โดยแบ่งออกเป็ น 2 ช่องทางคือ
(ก) การส่งออก
การส่งออกประมาณร้อยละ . ของยอดส่งออกเป็ นการส่งออกโดยตรง และ
ผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้าของลูกค้าผูน้ าํ เข้า มีกลุ่มลูกค้าในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และกลุ่มประเทศ
แอฟริ กา กลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋ อง เช่น ปลาทูน่าในนําเกลือ ปลาทูน่าในนํามัน และ ผลิตภัณฑ์
แปรรู ปพร้อมทาน อีกส่วนหนึงประมาณร้อยละ . ของยอดส่ งออกใช้ช่องทางการตลาดโดยให้ บริ ษทั
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ทรอปิ คอลคอนโซลิเดตเตดคอปอเรชัน เอสดีเอ็น บีเอชดี (Tropical Consolidated Corp. Sdn. Bhd.) เป็ นผู้
ดําเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยได้รับกําไรส่วนเกินจากการขาย และมีความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกัน
มายาวนาน
สําหรับการดําเนินการทางการตลาดของบริ ษทั ทรอปิ คอล คอนโซลิเดตเตด คอ
ปอเรชัน เอสดีเอ็น บีเอชดี (Tropical consolidated Corp. Sdn. Bhd.) นัน ได้ทาํ กิจกรรมทางการตลาดให้กบั
บริ ษทั ในทุกภูมิภาคทัวโลก โดยแสวงหากลุ่มผูน้ าํ เข้าสิ นค้าทีเป็ นผูจ้ ดั จําหน่ ายสิ นค้าภายใต้ตราสิ นค้าของ
ตนเองและมีความเชียวชาญในทางการตลาดในพืนทีภูมิภาคนันๆ เป็ นอย่างมาก โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ทงกลุ
ั ่ม
ผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋ องปลาทูน่า ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ าพร้อมทาน ปลาแซลมอน ผลิต ภัณฑ์ปลาแซลมอน
พร้อมทาน และอาหารสัตว์เลียง
นอกจากนียังมีการดําเนินการตลาดผ่านบริ ษทั จัดจําหน่ายชันนําทีอยูใ่ นเครื อภายใต้
ตราสินค้าของตนเองในอีกหลายภูมิภาค ได้แก่ ลูกค้าในประเทศแคนาดา ประเทศในกลุ่มยุโรป กลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลาง และได้นาํ สิ นค้าภายใต้ตราสิ นค้าของตนเองเพือเปิ ดตลาดใหม่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา
ในทวีปยุโรปอีกหลายประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรู ปพร้ อมทาน (Ready-To-Serve Products)
โดยใช้ช่องทางการตลาดผ่านทางบริ ษทั ผูแ้ ทนการค้าในภูมิภาค โดยลูกค้าจะเป็ นผูน้ าํ เข้าทีมีตราสิ นค้าของ
ตนเอง และมีความไว้วางใจในคุณภาพ และการบริ การของบริ ษทั
(ข) การตลาดภายในประเทศ
บริ ษ ัทตังเป้ าหมายเพือกระจายสิ น ค้า ให้ค รอบคลุมตลาดทั วประเทศเพิ มมากขึ น
ภายใต้ตราสินค้าทีซีบี (TCB ) ทางบริ ษทั ได้ร่วมกับบริ ษทั ตัวแทนจําหน่ายในการบริ หารจัดการสิ นค้าทีดี มี
ประสิทธิภาพ ทําให้สินค้าตราทีซีบี (TCB) พร้อมจําหน่ายอยูส่ มําเสมอ ร้านค้าต่าง ๆ ตลอดจนถึงผูบ้ ริ โภคมี
ความมันใจในสินค้าของบริ ษทั เพิ มมากขึน
3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
. กําลังการผลิตและปริ มาณการผลิต
ปี 2561

ผลิตภัณฑ์กาํ ลังการผลิต
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง
กําลังการผลิตเต็มที (ตัน)
กําลังการผลิตจริ ง (ตัน)
กําลังการผลิต (%)

หมายเหตุ

:

ปริ มาณ

,
,
78.61

ปี 2

อัตราเพิ ม (ลด)
ปริ มาณการผลิต

ปริ มาณ

,
,
.

. %

ปี 2

อัตราเพิ ม (ลด)
ปริ มาณการผลิต

ปริ มาณ

อัตราเพิ ม (ลด)
ปริ มาณการผลิต

. %

,
37,414
59.61

(15.33%)

สามารถทําการผลิตได้ 2 กะ แต่ดาํ เนินการผลิตจริ งเพียง 1 กะ

21

ปริ มาณการผลิตเพิ มขึนร้อยละ . ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ทูน่า กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรู ป
พร้อมทาน กลุ่มอาหารสัตว์เลียง โดยมีสดั ส่วนปริ มาณการผลิต 58:24:18
ส่วนของบุคลากรซึงบริ ษทั ให้ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรเป็ นอย่างมาก โดยส่ งเสริ มให้มี
ความรู้ทงทางด้
ั
านการจัดการและความรู้เฉพาะด้านอย่างต่อเนื อง มีการอบรมระบบการจัดการต่างๆ อัน
ได้แก่ ระบบ ส. ความรู้ทางด้าน GMP และ HACCP ระบบการจัดการคุณภาพ ISO
, ระบบการ
จัดการด้านสิ งแวดล้อม ISO
, ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS
และความรู้ความ
เข้าใจเกียวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ HALAL และผลิตภัณฑ์ KOSHER เพือให้สามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทังทางด้านการจัดการและการผลิต นอกจากนี ได้ขอรับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ
ISO 9001 : 2015 และการให้ความตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลรักษาสิ งแวดล้อมโดยการขอรับรอง
ระบบการจัดการด้านสิ งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และให้ความสําคัญในเรื องของอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยของพนักงาน บริ ษทั จึงขอรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OSHAS 18001
: 2007 นอกจากนีบริ ษทั ยังเพิ มศักยภาพ ขีดความสามารถในการบริ หารงานในกระบวนการผลิตสิ นค้าให้มี
คุณ ภาพและความปลอดภัยแก่ ผบู้ ริ โ ภคสูงขึน จึงได้ขอรับรองระบบการจัด การทางด้านความปลอดภัย
อาหาร BRC (Global Standard for Food Safety ) พร้อมทังมีแผนการฝึ กอบรมประจําปี ทําให้มีการอบรม
อย่างต่ อเนื องตลอดปี ทังการฝึ กอบรมภายในและภายนอก ในบุคลากรทุกระดับ นอกจากนี บริ ษ ัทได้รั บ
เกียรติจ ากมหาวิทยาลัยในภาคใต้ แลกเปลียนองค์ค วามรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทําวิจ ัย พัฒนาเพิ ม
ศักยภาพในกระบวนการผลิต รวมถึงเปิ ดโอกาสส่ งเสริ มให้พนักงานศึกษาต่อในระดับสูงเพือเพิ มทักษะ
และสร้างวิสยั ทัศน์ให้กว้างไกล
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึงเป็ นหัวใจสําคัญในการขับเคลือนธุรกิจและช่วยเพิ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ บริ ษทั ให้ความสําคัญและส่ งเสริ มสนับสนุ นงานในด้านนี มาโดย
ตลอด มีการพัฒนาซอฟท์แวร์เพือสนับสนุนงานต่าง ๆ ทังในแง่ช่วยเพิ มประสิทธิภาพในการทํางาน ช่วยลด
ต้นทุนและอืน ๆ นอกจากนีได้นาํ เอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเครื องจักรทีทันสมัยมีความปลอดภัยสูงมาช่วย
เพิ มประสิทธิภาพในการทํางานอย่างต่อเนือง
การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
บริ ษทั มีเป้ าหมายในการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และสร้างความแตกต่างใน
ผลิตภัณฑ์ (Product differentiate) ทังด้านรสชาด และรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ทีทันสมัย เพือให้สามารถแข่งขัน
ในตลาดใหม่เพิ มมูลค่าสินค้าได้
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การวิจยั ละพัฒนาเทคโนโลยีประกอบด้วย
. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ตาม specification ทีลูกค้ากําหนดมาภายใต้ Brand
ของลูกค้า
. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการตลาด โดยพัฒนาสิ นค้าภายใต้
Brand ของบริ ษทั
. พัฒนากระบวนการผลิต เพือให้สามารถลดต้นทุนต่อหน่วย
. พัฒนาเพือเพิ มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้มากขึน
. ศึ ก ษากระบวนการกระจายความร้ อ นและการฆ่ า เชื อของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื อให้
ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยในการบริ โภค
ปี
บริ ษทั มีรายจ่ายในการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีเป็ นเงินทังสินประมาณ .
ล้านบาท
. วัตถุดิบและผูจ้ าํ หน่ายวัตถุดิบ (SUPPLIER)
บริ ษ ัทใช้ว ตั ถุดิ บการผลิต จากต่ างประเทศ ร้ อยละ ของปริ มาณการใช้วตั ถุดิ บ
ทังหมด ทําให้ เผชิญกับความเสียงในการดําเนินงานจากความผันผวนด้านราคาวัตถุดิบทีปรับตัวขึนลงตาม
ราคาตลาดโลก ซึงปี
ราคาวัตถุดิบนําเข้าค่อนข้างมีเสถียรภาพขึน-ลงไม่หวือหวา ราคา 1,200-1,800
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กาต่อตัน หรื อเฉลียทังปี , ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กาต่อตัน ราคาวัตถุดิบทีเฉลียไม่แพง
เกินไป ไม่ผนั ผวนมาก ทําให้ราคาสินค้าต่อหน่วยไม่สูงเกินไป ค้าขายง่ายขึน ผูซ้ ือพอใจ อีกทังบริ ษทั มีการ
ปรับความยืดหยุน่ ในการผลิต และมีการคาดการณ์พยากรณ์ยอดขายอย่างสมําเสมอ ทําให้สามารถรับมือกับ
ปัญหาไม่ว่าจะเป็ นการขาดแคลนวัตถุดิบ หรื อการมีวตั ถุดิบมากเกินความต้องการในช่วงเวลาใดเวลาหนึงได้
ตลอดทังปี จึงสามารถทีจะปรับเปลียนสายการผลิตให้กระจายการผลิต ได้สอดคล้องกับ ช่ วงฤดูกาลของ
วัตถุดิบ
นอกจากนี เพือรองรับสถานการณ์ราคาต้นทุนวัตถุดิบทีสูงขึนตามเศรษฐกิจของโลก
บริ ษทั มีนโยบายพยายามเพิ มช่องทางการนําเข้าให้มากขึน ให้สามารถมีแหล่งอุปทานจากหลายประเทศและ
จากหลายแหล่งทีมีคุณภาพโดยมีตน้ ทุนทีตํา
3. ขันตอนและเทคโนโลยีการผลิต
กลุ่มทีหนึง กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า บรรจุ กระป๋ องและบรรจุ ซอง (Regular Tuna
Products) มีผลิตภัณฑ์หลัก คือ ปลาทูน่าในนําแร่ ปลาทูน่าในนําเกลือ
ปลาทูน่าในนํามัน
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ขันตอนการผลิต คือ นําวัตถุดิบปลาทูน่า ผ่าท้อง ควักไส้ ล้างให้สะอาด
นึ งให้ สุ กด้วยไอนํา แยกเลือดปลา และขูด ทําความสะอาด คัดเกรดแยก
ผลิต ตามตลาด บรรจุและ ชังนําหนัก เติมนําเกลือหรื อนํามันพืช ปิ ดผนึ ก
ด้วยเครื องปิ ดผนึ ก (Steamer) ล้าง ทําความสะอาดกระป๋ องก่อนฆ่าเชื อ
ด้วยหม้อฆ่าเชือแบบ ตะกร้า ปล่อยไว้ให้เย็น ตรวจสอบคุณภาพและติด
ฉลาก/บรรจุกล่อง จําหน่าย
กลุ่มทีสอง กลุ่มผลิต ภัณฑ์แปรรู ปพร้อมทานบรรจุกระป๋ องและบรรจุซอง (ReadyTo-Serve Products) มีผลิตภัณฑ์หลักคือปลาซาร์ ดีน ในซอสมะเขือเทศ
ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขื อ เทศ ปลาทู น่ า แปรรู ปพร้ อ มทาน
ปลาแซลมอนแปรรู ปพร้อมทาน
ขันตอนการผลิต คือ นําวัตถุดิบปลา ตัดหัวปลาและควักไส้ นําเนื อปลาที
ต้มแล้วล้างสะอาดและบรรจุกระป๋ อง เข้าเครื องอบให้สุกพร้อมสะเด็ดนํา
เติมนํามันหรื อซอสมะเขือเทศ ปิ ดผนึ กด้วยเครื องปิ ดผนึ ก(Steamer) ล้าง
ทําความสะอาดกระป๋ องก่อนฆ่าเชือด้วยหม้อฆ่าเชือแบบ ตะกร้า ปล่อย
ไว้ให้เย็น ตรวจสอบคุณภาพและติดฉลาก/บรรจุกล่อง จําหน่าย
กลุ่มทีสาม กลุ่มอาหารสัตว์เลียงบรรจุกระป๋ องและบรรจุซอง (Pet Food) มีผลิตภัณฑ์
หลัก คือ อาหารสัตว์เลียงจากวัต ถุดิ บปลาซาร์ ดี น อาหารสัต ว์เลียงจาก
วัตถุดิบปลาทูน่า และอาหารสัตว์เลียงจากวัตถุดิบเครื องในสัตว์
ขันตอนการผลิต คือนําวัตถุดิบ ล้างทําความสะอาดคัดสิ งเจือปนออก เข้า
เครื องตัดปลาเป็ นชิ นเล็ก ๆ ให้ได้ขนาด - เซนติเมตร บรรจุใส่ กระป๋ อง
เติมส่ วนผสมของนําเจลลี ปิ ดผนึ กด้วยเครื อง ปิ ดผนึ ก(Steamer) ล้างทํา
ความสะอาดกระป๋ องก่อนฆ่าเชือด้วยหม้อฆ่าเชือแบบ ตะกร้า ปล่อยไว้
ให้เย็น ตรวจสอบคุณภาพและติดฉลาก/บรรจุกล่อง จําหน่าย
. ผลกระทบสิ งแวดล้อม
ผลกระทบจากกระบวนการผลิตจะมีของเสียและวัสดุเหลือใช้ คือ
(ก) ระบบบําบัดนําเสีย ได้ใช้ระบบใหม่เป็ นแบบ UASB ประกอบด้วย ถัง ACID 1
ถัง, UASB 1 ถัง, บ่อปรับสภาพนํา บ่อ, บ่อเติมอากาศ บ่อ, สามารถควบคุม
คุณภาพนําเสีย เป็ นไปตามมาตรฐาน

24

(ข) เศษหัว หนัง ก้าง กระดูกปลา จะนําเข้าเครื องอบแห้งเป็ นปลาป่ นส่งขายให้
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ รวมทังไส้ปลา เครื องในปลา ก็ส่งขายโรงงานอาหารสัตว์

(ค) นํามันปลา ทีได้จากเครื องแยกนํามันปลา นํานึงปลา ได้ส่งขายเป็ นส่วนผสม
สําหรับอาหารเลียงกุง้ , อาหารสัตว์
(ง) ขยะมูลฝอย เช่น เศษอาหาร เศษกระดาษ ถุงพลาสติก เป็ นต้น ได้จดั ถังเก็บอย่าง
มิดชิด และว่าจ้างทางเทศบาลนครหาดใหญ่จดั รถขนทุกวัน
ทังนีในทุกขันตอนของการบําบัดนําเสี ยของเสี ย การนําวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์
ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดี แทบจะไม่มีผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม โดยการดําเนิ นงานภายใต้การบริ หาร
จัดการทางด้านสิ งแวดล้อม ISO 14001 และได้รับการสนับสนุ นจากหน่ วยงานของรัฐทีดูแลผลกระทบต่ อ
สิ งแวดล้อมได้เอาใส่ใจให้คาํ แนะนําและดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผลของการปฏิบตั ิงานจริ งสามารถควบคุมให้
เป็ นไปตามมาตรฐานทีกฎหมายกําหนด นอกจากนี บริ ษทั ได้มุ่งมันในการพัฒนาการใช้พลังงานแบบองค์
รวม และพัฒนาการนําพลังงานทีได้จากขันตอนการบําบัดนําเสี ยของเสี ยนํากลับมาใช้เป็ นพลังงานให้เกิด
ประโยชน์อีกครังหนึง การใช้นาํ ในระบบ Re-Cycle และการรณรงค์ปลูกจิตสํานึกให้กบั พนักงานทุกคนให้
ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
4. งานทียังไม่ส่งมอบ
งานที ยังไม่ส่งมอบมีน้อยมาก เนื องจากเป็ นการผลิต ตามคําสั งซือส่ว นปั จ จัยตามฤดูก าลมี
ผลกระทบ เช่น วัตถุดิบไม่แน่นอนขึนอยูก่ บั มรสุ มทางทะเล ก็ได้มีการพยากรณ์และแก้ปัญหาการส่ งมอบ
โดยการทําสินค้าในบางส่วนล่วงหน้า เพือแก้ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบตามช่วงฤดู
บริษัท อีโลฟาร์ จํากัด (E)
1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ติดตามงาน ประสานงานต่างๆ ทีเกียวข้องกับธุรกรรมของบริ ษทั ทีเกิดขึ นในกรุ งเทพมหานคร
และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงการเป็ นผูป้ ระสานงานกับตัวแทนจําหน่ ายสิ นค้าตราทีซีบีของบริ ษทั โดยเน้น
ตลาดภายในประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซี ยน อีกทังช่ วยในการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ใหม่ๆ ของบริ ษทั ออก
สู่ตลาด
นอกจากนียังมีทีมงานฝ่ ายขายสินค้าอาหารคนกลุ่มปลาทูน่าและถัวขาว ทีเน้นจําหน่ ายไปยังกลุ่ม
ร้านอาหาร โรงแรม และอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ HoReCa (Hotel Restaurant Catering) ภายใต้สินค้าตรา
ซาฟโคล และมีทีมงานฝ่ ายขายสิ นค้าอาหารสัตว์ ทีเน้นจําหน่ ายไปยังร้านขายอาหารสัต ว์ ภายใต้สินค้า
ตราสแนปปี ทอม (อาหารแมว), ฮัก (อาหารสุนขั ) โดยรายได้ของบริ ษทั เกิดจากการซือมา-ขายไปของสิ นค้า
รวมถึงการได้รับค่าทีปรึ กษา และค่านายหน้าจากยอดขาย และ/หรื อบริ การต่างๆ
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2. การตลาดและสภาวะการแข่ งขัน
สิ น ค้า ตราที ซี บี บริ ษัท ปรั บ โครงสร้ า งการขายกับ ตัว แทนจํา หน่ ายเป็ นการขายสิ น ค้า ขาด
โดยไม่ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการตลาดเหมือนเช่นเดิม และปรับต้นทุนสินค้าเพิ มขึนเพือลดการขาดทุน
ของบริ ษทั ทังนี จากสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนั ตลาดอาหารกระป๋ องยังคงซบเซา มีการแข่งขันกันในเรื อง
ราคาและโปรโมชันมาโดยตลอด ซึงตัวแทนจําหน่ายไม่ได้จดั รายการส่งเสริ มการขายและกิจกรรมต่าง ๆ ได้
เท่าเดิม ส่ งผลให้สินค้าถูกออกจากร้านค้าปลีก-ส่ งสมัยใหม่ (Modern Trade) บางห้างร้าน ในส่ วนร้านค้า
ท้องถิ นต่ าง ๆ ทัวประเทศ (General Trade) ได้รับผลกระทบจากตัวแทนจําหน่ ายปรั บราคาขายเพิ มขึ น
เนืองจากราคาต้นทุนสินค้าทีปรับขึน ทําให้ภาพรวมของการขายสินค้าทีซีบีมียอดขายลดน้อยลง
สินค้าตราซาฟโคล สินค้าทูน่ามีการแข่งขันกันในกลุ่มอุตสาหกรรมค่อนข้างรุ นแรง ซึงลูกค้ากลุ่ม
นีเป็ นลูกค้ารายใหญ่ของบริ ษทั เพือให้บริ ษทั ยังคงรักษาลูกค้าไว้ได้ ทําให้ตอ้ งลดราคาสิ นค้าเพือให้แข่งขัน
ได้ และสถานการณ์ในท้องตลาดมีการแข่งขันกันเรื องราคาสูงขึน ทําให้ลกู ค้าบางรายเปลียนไปรับซือสิ นค้า
จากคู่แข่ง สภาพตลาดโดยรวมซบเซา ในส่วนของลูกค้ากลุ่มโรงแรมนักท่องเทียวเป็ นชาวจีนมากขึน ทําให้
ลักษณะเมนูอาหารเปลียนแปลงไป มีการใช้ปลาทูน่าในปริ มาณทีน้อยลง อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังคงตระหนัก
ถึงเรื องคุณภาพสินค้าและพยายามพิจารณาในเรื องต้นทุนสินค้าให้สามารถแข่งขันได้มาโดยตลอดและคาด
ว่าสถานการณ์จะดีขึนในระยะเวลาอันสัน รวมทังพยายามออกสินค้าใหม่ๆ เพือช่วยยอดขายอีกทาง
สินค้าตราสแนปปี ทอม, ฮัก กลุ่มเป้ าหมายหลักในการทําการตลาดคือร้านขายอาหารสัตว์ทีเติบโต
อย่างรวดเร็ วและต่อเนื อง แต่ก็มีแบรนด์สินค้าใหม่ ๆ เข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื องเช่นกัน อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั เล็งเห็นความสําคัญของตลาดอาหารสัตว์ค่อนข้างมาก จึงมีความตังใจทีจะทําตลาดสิ นค้ากลุ่มนี อย่าง
มากและเร่ งพัฒ นาผลิต ภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ ต ลาดเป็ นระยะ ทังนี ผลตอบรั บจากการขายอาหารสัต ว์ใน
ช่วงแรกยังคงไปได้ชา้ แต่คาดว่าจะได้รับการตอบรับทีดีขึนในระยะเวลาอันสัน
3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
งานบริ การ ประสานงานจะต้องรวดเร็ วมีประสิทธิภาพ เพือสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าในสภาวะการแข่งขันทีสูงยิงขึนรวมถึงการพยายามมองหาโอกาสใหม่ๆ เพือเพิ มจํานวนลูกค้า และ
สร้างผลตอบแทนแก่บริ ษทั ทีสูงขึนในระยะยาว
. งานทียังไม่ได้ ส่งมอบ - ไม่มี –
บริษัท ทรอปิ คอลแพคเกจจิง จํากัด ( TP)
บริ ษทั ได้หยุดดําเนินกิจการ รอการจดทะเบียนเลิกบริ ษทั และชําระบัญชี
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. ปัจจัยความเสียง
3.1 ความเสียงจากการจัดหาและราคาวัตถุดิบ
บริ ษทั ยังคงต้องเผชิญความผันผวนของราคาวัตถุดิบทีมีผลต่อราคาสิ นค้าและยอดส่ งออกทุกปี ใน
ปี
ราคาวัตถุดิบทีเฉลียไม่แพงเกินไป ไม่ผนั ผวนมากนัก ทําให้ราคาสินค้าต่อหน่วยไม่สูงเกินไป ค้าขาย
ง่ายขึน ผูซ้ ือพอใจ
แนวทางการดําเนิ นการเพือลดปั จจัยความเสี ยง บริ ษทั มีห้องเย็นเพือให้สามารถเก็บวัตถุดิบได้
เพียงพอ แต่หากในบางช่วงวัตถุดิบมากเกินกว่า ขนาดห้องเย็นทีเก็บได้ ก็จะไปจัดเก็บในห้องเย็นของเอกชน
โดยพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมและถูกทีสุ ด มีการจัดการหมุนเวียนสิ นค้าคงคลังให้เหมาะสม
มีการวางแผนการขายสินค้าล่วงหน้า และการซือวัตถุดิบล่วงหน้าให้สอดคล้องกัน เพือให้สามารถกําหนด
ราคาขายตามราคาตลาดในช่วงนัน ๆ ได้อย่างเหมาะสม
3.2 ความเสียงทางด้านการตลาดและภาวะการแข่งขัน
ปัจจัยสนับสนุ นทีสําคัญทีทําให้ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล โดยเฉพาะปลาทูน่าเกิดจากข้อได้เปรี ยบ
ทําเลทีตังของประเทศไทย อยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ ทังจากแหล่งมหาสมุทรแปซิ ฟิก และมหาสมุทรอิน เดี ย
อีกทังในแง่ทางภูมิศาสตร์ทีตังของประเทศไทยทีทําให้สามารถส่ งออกสิ นค้าไปได้ทวโลก
ั
แต่ก็ยงั มีปัจจัย
สําคัญทีกระทบ เช่น ประเทศไทยต้องพึงพาการนําเข้าวัตถุดิบเป็ นหลัก ความผันผวนจากอัตราแลกเปลียน
ของประเทศคู่คา้ มาตรการควบคุมในการทําประมงอย่างยังยืน ความหลากหลายและความแตกต่ างของ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ในแต่ละภูมิภาค รวมถึงการแข่งขันทวีความรุ นแรงจากอัตราการเติบโตของตลาด
แนวทางการดําเนิ น การ จากปั ญหาต้น ทุน การผลิต สู งขึ นจากการปรั บตัว ของค่ าจ้างแรงงาน
มาตรการกีดกันทางการค้า ผูป้ ระกอบการต้องศึกษาและเตรี ยมความพร้อมในการปรับตัวเพือตอบสนอง
และรองรับต่อการเปลียนแปลงได้ทนั สถานการณ์
3.3 ความเสียงจากเงินตราต่างประเทศ
บริ ษทั มีความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศอันเกียวเนืองมาจากการขายสินค้า และ
ซือสินค้าทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึงการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ส่ งผลให้
เกิดการเปลียนแปลงต่อความผันผวนของรายได้ หรื อมูลค่าของสินทรัพย์ และหนีสินทางการเงินของบริ ษทั
ดังนัน เพือเป็ นการป้ องกันความเสี ยงบริ ษทั ได้มีการบริ หารจัดการความเสี ยงโดยมีการทําธุรกรรมซือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าไว้กบั สถาบันการเงินพร้อมกับได้พิจารณาหาเครื องมือทางการเงินอืน ๆ เพือ
เป็ นทางเลือกให้กบั การบริ หารความเสียงตามความหมาะสม
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. ความเสียงทางด้านสินเชือ
บริ ษทั มีความเสี ยงทางด้านสิ นเชือจากการทีลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชําระหนี แก่บริ ษทั ตาม
เงือนไขทีตกลงไว้เมือครบกําหนด เนืองจากลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็ นลูกค้าทีติดต่อค้าขายกันมานาน ไม่พบว่ามี
ความเสียงจากสินเชือทีเป็ นสาระสําคัญ อย่างไรก็ดีเนืองจากสภาพเศรษฐกิจของโลกมีความไม่แน่ นอนและ
มีความเสียง การให้สินเชือกับลูกค้าต้องพิจารณาอย่างระมัดระวังหากเป็ นลูกค้ารายใหม่ บริ ษทั จําเป็ นต้องให้
ลูกค้าชําระเงินล่วงหน้าบางส่วน
3.5 ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย
บริ ษทั มีความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ย อันเกิดจากเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน ซึงมีอตั รา
ดอกเบียในอัตราลอยตัว ฝ่ ายบริ หารเชือว่าบริ ษทั มีความเสียง ในอัตราดอกเบียน้อย เนืองจากหนี สิ นดังกล่าว
จะครบกําหนดชําระภายใน ปี ดังนันบริ ษทั จึงไม่ได้ทาํ สัญญาเพือป้ องกันความเสียงด้านอัตราดอกเบีย
. โครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการ
. ผูถ้ ือหุน้
รายชือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ รายแรก ณ วันที

ธันวาคม

ลําดับที
รายชือผูถ้ ือหุน้
.
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผูฝ้ าก
.
THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY
LIMITED FOR DEPOSITORS
.
นายบุญเกียรติ ก่อเกียรติพิทกั ษ์
4
นางสาวบุญศิริ ก่อเกียรติพิทกั ษ์
.
นายบุญชัย ก่อเกียรติพิทกั ษ์
นายบุญสงวน ก่อเกียรติพิทกั ษ์
.
นายบุญโพธิ ก่อเกียรติพิทกั ษ์
.
นางวัชราภรณ์ ก่อเกียรติพิทกั ษ์
.
นายอุย เม็ง ชวน
.
ผูถ้ ือหุน้ อืน
รวม

จํานวนหุน้
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,

สัดส่ วนการถือหุน้
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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กลุ่มผูถ้ ือหุน้ ทีมีอาํ นาจควบคุม คือ ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิ น, นายกัมพล วัชระนิมิต, นายสมชาย
ดีประเสริ ฐกุล, นายฉลอง อภิชาติโชติ และ นายตัน เซา ปอ

28

. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ ยกว่า % ของกําไรสุทธิ ซึงมีขอ้ แม้ว่าจะต้อง
ไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลียนแปลงในฐานะการเงินและสภาพคล่องทางการเงินของบริ ษทั และ ใน
ส่วนของบริ ษทั ย่อย ซึงบริ ษทั ถือหุน้ 99.99% เมือมีกาํ ไรและมีสภาพคล่องก็จะจ่ายเงินปันผล
. โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ประกอบด้วย :
( ) คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษัท มี อ าํ นาจหน้ า ที กํา หนดนโยบายการดํา เนิ น งานของบริ ษัท โดย
มอบหมายให้ผบู้ ริ หาร ดูแล และปฏิบตั ิงาน
โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั
ณ วันที
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ธันวาคม

คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย :
ชือ – สกุล
ตําแหน่ง
1. ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิ น
ประธานกรรมการ
2. นายกัมพล วัชระนิมิต
กรรมการผูจ้ ดั การ
3. นายสมชาย ดีประเสริ ฐกุล
กรรมการ
4. นายฉลอง อภิชาติโชติ
กรรมการ และเลขานุการบริ ษทั
5. นายตัน เซา ปอ
กรรมการ
6. นายลิม ชอง เซียง*
กรรมการอิสระ
7. นายวิจิตร ตังสินมันคง
กรรมการอิสระ
8. นายบุลเดช วรพงศ์
กรรมการอิสระ
9. นายชาน วา ชอง**
กรรมการอิสระ
*นายลิม ชอง เซียง ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการอิสระ เมือวันที สิงหาคม
**นายชาน วา ชอง ได้รับตําแหน่งกรรมการอิสระ เมือวันที

กันยายน

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั
กรรมการสองคนลงลายมือชือร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษทั
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จํานวนครังของการประชุม คณะกรรมการและจํานวนครังทีกรรมการแต่ละรายเข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั

รายชือกรรมการ

ตําแหน่ง

. ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิ น
.นายกัมพล วัชระนิมิต
.นายสมชาย ดีประเสริ ฐกุล
.นายฉลอง อภิชาติโชติ
. นาย ตัน เซา ปอ
.นายลิม ชองเซียง*

จํานวนครังการ
ประชุม
คณะกรรมการ

การเข้าร่ วม
ประชุม
คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
.นายวิจิตร ตังสินมันคง
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
.นายบุลเดช วรพงศ์
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
.นายชาน วา ชอง **
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ * .นายลิม ชอง เซียง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ลาออกจากการเป็ น
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เมือวันที สิงหาคม
** . นายชาน วา ชอง ได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
เมือวันที กันยายน
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ประวัติกรรมการ
DIRECTORS BIO-DATA
ดาโต๊ ะ ซรี ตัน บุนปิ น
Dato Seri Tan Boon Pin
ประธานกรรมการ
Chairman of Director
สัญชาติ
อายุ
วุฒกิ ารศึกษา
วันทีดํารงตําแหน่ง
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ TC
จํานวนหุน้ ทีถือใน TC







ประสบการณ์ทาํ งาน

 พ.ศ.
ถึง ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย)
Chairman Tropical Consolidated Corporation Sdn. Bhd.
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
 Chairman Tropical Canning (Thailand) PCL.
 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
 ไม่มี

มาเลเซี ย
81 ปี
Accountancy of Sydney Technical College
สิ งหาคม
30 ปี

 หุน้ สามัญ , , หุน้ คิดเป็ นร้อยละ . ของทุนชําระ
แล้ว (คูส่ มรส - หุน้ , บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ - หุน้ )

ตําแหน่งในกิจการทีเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
ตําแหน่งงานอืนทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

ตําแหน่งในกิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริ ษทั
หลักสูตรการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาทีเกียวข้องกับการเป็ นกรรมการ

 ไม่มี
 เป็ นบิดาของ นายตัน เซา ปอ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ
บริ ษทั
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นายกัมพล วัชระนิ มิต
Mr.Kampol Watcharanimit
กรรมการผู้จัดการ
Managing Director

สัญชาติ
อายุ
วุฒกิ ารศึกษา

 ไทย
 5 ปี
 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
 ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่

วันทีดํารงตําแหน่ง
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ TC
จํานวนหุน้ ทีถือใน TC
ประสบการณ์ทาํ งาน

ตําแหน่งในกิจการทีเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
ตําแหน่งงานอืนทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

ตําแหน่งในกิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั
หลักสู ตรการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาที
เกียวข้องกับการเป็ นกรรมการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริ หารหรื อ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั


กรกฎาคม

ปี
 หุน้ สามัญ 15, , หุน้ คิดเป็ นร้อยละ . ของทุนชําระแล้ว
(คูส่ มรส - หุน้ , บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ - หุน้ )
 พ.ศ.
ถึง ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย)
กรรมการ บริ ษทั อีโลฟาร์ จํากัด
กรรมการ บริ ษทั ซาฟโคล โฮลดิ งส์ (ประเทศไทย) จํากัด
กรรมการ บริ ษทั ทรอปิ คอลแพคเกจจิ ง จํากัด
 กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย)
 กรรมการ บริ ษทั อีโลฟาร์ จํากัด
 กรรมการ บริ ษทั ซาฟโคลโฮลดิงส์ (ประเทศไทย) จํากัด
 กรรมการ บริ ษทั ทรอปิ คอลแพคเกจจิ ง จํากัด
 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี
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นายสมชาย ดีประเสริ ฐกุล
Mr.Somchai Deeprasertkul
กรรมการ
Director

สัญชาติ
อายุ
วุฒกิ ารศึกษา

 ไทย

ปี
 ปริ ญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่

วันทีดํารงตําแหน่ง
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ TC
จํานวนหุน้ ทีถือใน TC
ประสบการณ์ทาํ งาน

ตําแหน่งในกิจการทีเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
ตําแหน่งงานอืนทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
ตําแหน่งในกิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั
หลักสู ตรการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาที
เกียวข้องกับการเป็ นกรรมการบริ ษทั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริ หารหรื อ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั


มีนาคม

ปี
 หุน้ สามัญ 5 , หุน้ คิดเป็ นร้อยละ . ของทุนชําระแล้ว
(คู่สมรส , หุน้ , บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ - หุน้ )
 พ.ศ.
ถึง ปัจจุบนั บมจ. ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย)
กรรมการ, ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการ บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย)
 กรรมการ บริ ษทั อีโลฟาร์ จํากัด
 ไม่มี
 Director Accreditation Program (DAP) 10/2004
 ไม่มี
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นายฉลอง อภิชาติโชติ
Mr.Chalong Apichatchote
กรรมการ
Director

สัญชาติ

 ไทย

อายุ

 58 ปี

วุฒกิ ารศึกษา

 ปริ ญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่

วันทีดํารงตําแหน่ง



จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ TC
จํานวนหุน้ ทีถือใน TC

 28 ปี
 หุน้ สามัญ 15, , หุน้ คิดเป็ นร้อยละ . ของทุนชําระแล้ว
(คูส่ มรส - หุน้ , บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ - หุน้ )
 พ.ศ.
ถึง ปัจจุบนั
กรรมการ, บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย)
เลขานุการบริ ษทั และผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
 กรรมการ บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย)
 กรรมการ บริ ษทั ทรอปิ คอลแพคเกจจิ ง จํากัด

ประสบการณ์ทาํ งาน

ตําแหน่งในกิจการทีเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
ตําแหน่งงานอืนทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
ตําแหน่งในกิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั
หลักสู ตรการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาทีเกียวข้องกับ
การเป็ นกรรมการบริ ษทั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริ หารหรื อผู ้
ถือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั

มีนาคม

 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี
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นายตัน เซา ปอ
Mr.Tan Seow Phor
กรรมการ
Director
สัญชาติ
อายุ
วุฒกิ ารศึกษา
วันทีดํารงตําแหน่ง
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ TC
จํานวนหุน้ ทีถือใน TC
ประสบการณ์ทาํ งาน

ตําแหน่งในกิจการทีเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
ตําแหน่งงานอืนทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

ตําแหน่งในกิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั
หลักสู ตรการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาที
เกียวข้องกับการเป็ นกรรมการบริ ษทั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริ หารหรื อ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั

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

เมษายน
 5 ปี
 หุน้ สามัญ 30,431, หุน้ คิดเป็ นร้อยละ . ของทุนชําระแล้ว
(คูส่ มรส - หุน้ , บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ - หุน้ )
 พ.ศ.
ถึง ปัจจุบนั
Chief operating Officer , Tropical Group of Companies,
Malaysia
กรรมการ
Tropical Canning (Thailand) PCL.
กรรมการ
Tropical TC Boy Sdn. Bhd. , Malaysia
กรรมการ
Tropical Group, Hong Kong
กรรมการอิสระ Pin Wee Group Bhd. Company, Malaysia
กรรมการ บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย)
กรรมการอิสระ Pin Wee Group Berha Bhd Company, Malaysia
 Chief operating Officer , Tropical Group of Companies,
Malaysia กรรมการ

Tropical TC Boy Sdn. Bhd. ,

Malaysia กรรมการ

Tropical Group, Hong Kong

 ไม่มี
 ไม่มี
 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

 มาเลเซี ย

อายุ

 55 ปี

วุฒกิ ารศึกษา

 A Qualified Member of Malaysia Institute of
Certified Public Accountants

วันทีดํารงตําแหน่ง



จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ TC
จํานวนหุน้ ทีถือใน TC


เดือน
 - หุน้
(คู่สมรส - หุน้ , บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ - หุน้ )

ประสบการณ์ทาํ งาน
ตําแหน่งในกิจการทีเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน

ตําแหน่งงานอืนทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

ตําแหน่งในกิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั
หลักสู ตรการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาทีเกียวข้อง
กับการเป็ นกรรมการบริ ษทั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริ หารหรื อผู ้
ถือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั

กันยายน

 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย)
Independent Director, SLP Resources Bhd.
Independent Director, Lii Hen Industries Bhd.
- Director, P & C Corporate Resources Sdn. Bdh.
- Director, SMS Risk Management Sdn. Bhd.
- Director, M Corporate Resources Sdn. Bdh.
 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี
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นายวิจิตร ตังสิ นมันคง
Mr.Vijit Tanksinmankhong
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
Independent director and audit committed

สัญชาติ

 ไทย

อายุ



วุฒกิ ารศึกษา
วันทีดํารงตําแหน่ง

 ปริ ญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่

เมษายน

จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ TC



จํานวนหุน้ ทีถือใน TC

 - หุน้
(คู่สมรส - หุน้ , บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ - หุน้ )

ประสบการณ์ทาํ งาน

 พ.ศ.

ตําแหน่งในกิจการทีเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน

ปี

ปี

ถึง ปัจจุบนั
- กรรมการอิสระ บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย)
- แพทย์ผเู ้ ชียวชาญ สาขาสู ตินรี เวช
โรงพยาบาลราษฎร์ ยนิ ดี จ. สงขลา
 กรรมการอิสระ บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย)

ตําแหน่งงานอืนทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

 แพทย์ผเู ้ ชียวชาญ สาขาสู ตินรี เวช โรงพยาบาลราษฎร์ ยนิ ดี
จ.สงขลา

ตําแหน่งในกิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั
หลักสู ตรการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาทีเกียวข้องกับ
การเป็ นกรรมการบริ ษทั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริ หารหรื อผู ้
ถือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั

 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี
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นายบุลเดช วรพงศ์
Mr.Boondej Varaphong
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
Independent director and audit committed

สัญชาติ



ไทย

อายุ



ปี

วุฒกิ ารศึกษา

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง ช่างสํารวจ วิทยาลัยเทคนิค
กรุ งเทพ

ตุลาคม

วันทีดํารงตําแหน่ง
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ TC
จํานวนหุน้ ทีถือใน TC
ประสบการณ์ทาํ งาน
ตําแหน่งในกิจการทีเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
ตําแหน่งงานอืนทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
ตําแหน่งในกิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั
หลักสู ตรการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาทีเกียวข้องกับการ
เป็ นกรรมการบริ ษทั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ของบริ ษทั

 23 ปี
 - หุน้
(คู่สมรส - หุน้ ,บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ - หุน้ )
 พ.ศ.
ถึง ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย)
 กรรมการอิสระ บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย)
 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี

39

(2) ผูบ้ ริ หาร
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั มีอาํ นาจหน้าที คือ รับนโยบายจากคณะกรรมการบริ ษทั เพือนําไปปฏิบตั ิ
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ชือและตําแหน่งของผูบ้ ริ หาร และโครงสร้างการบริ หารจัดการ ณ วันที
ธันวาคม

มีจาํ นวน ท่าน ดังนี

ชือ – สกุล
.ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิ น
.นายกัมพล วัชระนิมิต
.นายสมชาย ดีประเสริ ฐกุล
.นายฉลอง อภิชาติโชติ
.นายตัน เซา ปอ
.นายจรัส แดงดี
.นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม
.นายประพันธ์ แสงประดับ
.นายอุดม จิระเกียรติกุล
.นายสราวุธ เขียวเล็ก
.นางสาววลัยภรณ์ ศิริสมบัติ
.นายวิทยา บิลยะหีม
.นายรังสันต์ จรู ญวรรธนะ
.นายอุย เม็งชวน
.นายอุย ชุน เซียง
.นางสาวประเทียบ อรุ ณสวัสดิ
.นายอุกฤษฎ์ ประดิษฐอุกฤษฎ์
.นายปณัย ไชยธาดา
.นายณริ นทร์ สุกแป้ น
. นางสาวรัตติยา บุตรเอก
. นายชาญชัย ประชุมแดง

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ และผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
กรรมการ และเลขานุการบริ ษทั
และผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
กรรมการ
ผูจ้ ดั การอาวุโส ส่วนฏิบตั ิการ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การอาวุโส ส่วนฏิบตั ิการ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต
ผูจ้ ดั การอาวุโส ส่วนวิชาการ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การอาวุโส ส่วนวิชาการ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายควบคุมคุณภาพ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันคุณภาพ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายคลังสินค้า
ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซือ
ผูจ้ ดั การฝ่ าย Import Export and Billing
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารงานขาย
ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การอาวุโส ส่วนวิศวกรรมซ่อมบํารุ ง
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การอาวุโส ส่วนวิศวกรรมระบบความเย็น
และโครงการ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซือบรรจุภณ
ั ฑ์และวัสดุการผลิต
ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการคลังสินค้า

=
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( ) เลขานุการบริ ษทั และผูไ้ ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ
การเงิน และผูไ้ ด้รับมอบหมายโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติแต่งตัง นายฉลอง อภิชาติโชติ ดํารงตําแหน่ งเลขานุ การบริ ษทั
มีหน้าทีตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที ) พ.ศ.

กําหนด ตังแต่วนั ที

สิงหาคม
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่ งตังให้ นายสมชาย ดี ประเสริ ฐกุล เป็ นผูท้ ีได้รั บมอบหมายให้
รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน เมือวันที
ควบคุมดูแลการทําบัญชี เมือวันที ตลาคม

มีนาคม

และเป็ นผูร้ ับผิชอบโดยตรงในการ

โดยในปี ทีผ่านมา นายสมชาย ดีประเสริ ฐกุล ได้มีการ

อบรมพัฒนาความรู้ต่อเนืองด้านบัญชีทีมีเนือหาเกียวข้องกับด้านบัญชีและเป็ นผูท้ าํ บัญชีทีมีคุณสมบัติ และ
เงือนไขของการเป็ นผูท้ าํ บัญชีตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
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1

ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิ น

81

16 สิ งหาคม 2532 ปริ ญญาตรี

ประธานกรรมการ

81,130,000

ไม่มี

81,130,000

24.58

ไม่มี

ไม่มี

สาขาการบัญชี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ณ 31 ธ.ค. 2561

อายุ(ปี ) วันทีได้รับแต่ งตัง

เปลียนแปลง
ระหว่างปี

ชือ - สกุล ตําแหน่ ง

ณ 1 ม.ค. 2561

ลําดับที

% การถือหุ้น
ในบริษทั

การถือหุ้นโดยบุตรทียังไม่ บรรลุนิติภาวะ

จํานวนการถือหุ้น (หุ้น)

การถือหุ้นโดยคู่สมรส

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

เป็ นบิดา

ประสบการณ์ทีทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตําแหน่ง

ช่ วงเวลา
2557

ประธานกรรมการ

บุคคลลําดับที 5

นายกัมพล วัชระนิมิต

58

4 กรกฎาคม 2532 ปริ ญญาโท

กรรมการผูจ้ ดั การ

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง
(ประเทศไทย)

Accountancy of Sydney Technical College
2

บริษทั /ประเภทธุรกิจ

อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง
15,005,000

ไม่มี

15,005,000

4.55

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2557

กรรมการผูจ้ ดั การ

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง

สาขาบริ หารธุรกิจ

(ประเทศไทย)

มหาวิทยาลัย สงขลานคริ นทร์

อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริ ญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย สงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
3

นายสมชาย ดีประเสริ ฐกุล

57

27 มีนาคม 2534

ปริ ญญาตรี

15,005,000

(14,500,000)

505,000

0.18

80,750

ไม่มี

ไม่มี

2557

กรรมการ

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง

กรรมการ,

สาขาการบัญชี

(ประเทศไทย)

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน,

มหาวิทยาลัย สงขลานคริ นทร์

อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

เลขานุการคณะกรรมการการตรวจสอบ,

วิทยาเขตหาดใหญ่
หลักสูตรการอบรม :หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP)
10/2004
จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย(IOD)

4

นายฉลอง อภิชาติโชติ

58

27 มีนาคม 2534

ปริ ญญาตรี

15,000,000

ไม่มี

15,000,000

4.55

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2557

กรรมการ

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง

กรรมการ,

สาขาการบัญชี

(ประเทศไทย)

เลขานุการบริ ษทั ,

มหาวิทยาลัย สงขลานคริ นทร์

อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์

วิทยาเขตหาดใหญ่

43

5

นายตัน เซา ปอ

50

25 เมษายน 2557 ปริ ญญาตรี

กรรมการ

15,931,500

14,500,000

30,431,500

9.22

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

การถือหุ้นโดยบุตรทียังไม่ บรรลุนิติภาวะ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ณ 31 ธ.ค. 2561

อายุ(ปี ) วันทีได้รับแต่ งตัง

เปลียนแปลง
ระหว่างปี

ชือ - สกุล ตําแหน่ ง

ณ 1 ม.ค. 2561

ลําดับที

% การถือหุ้น
ในบริษทั

การถือหุ้นโดยคู่สมรส

จํานวนการถือหุ้น (หุ้น)

เป็ นบุตร

สาขาเศรษฐศาสตร์

ประสบการณ์ทีทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตําแหน่ง

ช่ วงเวลา
2557

บุคคลลําดับที 1

Chief Operating

Tropical Consolidated

officer

and group of companies

The California State University

Malaysia

in Northridge, USA
6

นายอุย เม็งชวน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซือ

70

3 พฤษภาคม 2546

7

นายอุดม จีระเกียรติกุล

49

11 มกราคม 2546 ปริ ญญาโท

ผูจ้ ดั การอาวุโสส่ วนวิชาการ

บริษทั /ประเภทธุรกิจ

กรรมการ
1,370,000

ไม่มี

1,370,000

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

0.42

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

เป็ นบิดา
บุคคลลําดับที 19

ไม่มี

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง
(ประเทศไทย)
บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง
(ประเทศไทย)

2557

ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซือ

2557

ผูจ้ ดั การฝ่ าย

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง

วิชาการ

(ประเทศไทย)

สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย สงขลานคริ นทร์

อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริ ญญาตรี
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8

นายจรัส แดงดี

58

ผูจ้ ดั การอาวุโสส่ วนปฎิบตั ิการ

19 มกราคม 2555 ปริ ญญาตรี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2557

สาขาการจัดการ

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง

อาวุโสส่ วนวิชาการ

(ประเทศไทย)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
9

นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม

46

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การอาวุโส ส่ วนปฎิบตั ิการ

19 มกราคม 2555 ปริ ญญาตรี

อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2557

ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง

สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร

(ประเทศไทย)

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

วิทยาเขตหาดใหญ่
10

นายสราวุธ เขียวเล็ก
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การอาวุโสส่ วนวิชาการ

51

24 ธันวาคม 2546 ปริ ญญาตรี

ผช.ผจก.ฝ่ ายประกัน

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง

สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร

ไม่มี

ไม่มี

คุณภาพ

(ประเทศไทย)

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

ผจก.ฝ่ ายประกันคุณภาพ

อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

วิทยาเขตหาดใหญ่

44

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2557

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

11 มกราคม 2546 ปริ ญญาตรี

ผูจ้ ดั การฝ่ ายควบคุมคุณภาพ

การถือหุ้นโดยบุตรทียังไม่ บรรลุนิติภาวะ

55

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ณ 31 ธ.ค. 2561

นางสาววลัยภรณ์ ศิริสมบัติ

อายุ(ปี ) วันทีได้รับแต่ งตัง

เปลียนแปลง
ระหว่างปี

11

ชือ - สกุล ตําแหน่ ง

ณ 1 ม.ค. 2561

ลําดับที

% การถือหุ้น
ในบริษทั

การถือหุ้นโดยคู่สมรส

จํานวนการถือหุ้น (หุ้น)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทีทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตําแหน่ง

ช่ วงเวลา
2557

สาขาวิทยาศาสตร์ชีววิทยา

ผจก.แผนกควบคุม

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง

คุณภาพ 2

(ประเทศไทย)

มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
12

นางสาวประเทียบ อรุ ณสวัสดิ

54

11 มกราคม 2546 ปริ ญญาตรี

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารงานขาย

บริษทั /ประเภทธุรกิจ

อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2557

สาขาบริ หารงานบุคคล

ผช.ผจก.ฝ่ ายวางแผน

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง

การผลิตและจัดซือ

(ประเทศไทย)

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

วิทยาเขตหาดใหญ่

13

นายปณัย ไชยธาดา

ผจก.แผนกวิศวกรรม 1

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การอาวุโส

47

1 มีนาคม 2554

ปริ ญญาโท
สาขาบริ หารธุรกิจ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2557

ผช.ผจก.ฝ่ ายวิศวกรรม

(ประเทศไทย)

ส่ วนวิศวกรรมซ่อมบํารุ ง

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

ผจก.ฝ่ ายวิศวกรรม

อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริ ญญาตรี สาขา

ซ่อมบํารุ ง

วิศวกรรมเครื องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
14

นายณริ นทร์ สุกแป้ น

ผจก.แนผวิศวกรรม

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การอาวุโส

52

1 มีนาคม 2554

ปริ ญญาตรี สาขา
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2557

ผช.ผจก.ฝ่ ายวิศวกรรม

(ประเทศไทย)

ส่ วนวิศวกรรมระบบความเย็น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั

ผจก.ฝ่ ายวิศวกรรมระบบ

อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

และโครงการ
15

นายวิทยา บิลยะหี ม

ความเย็นและโครงการ
49

25 สิ งหาคม 2551 ปริ ญญาตรี

ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันคุณภาพ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2557

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผจก.แผนก

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง

ความปลอดภัยสิ นค้า

(ประเทศไทย)

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

วิทยาเขตหาดใหญ่
16

นายรังสันต์ จรู ญวรรธนะ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายคลังสิ นค้า

42

1 มกราคม 2556

ปริ ญญาโท

ไม่มี

ไม่มี

สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2557

ผช.ผจก.ฝ่ ายคลังสิ นค้า

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง
(ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

วิทยาเขตหาดใหญ่

45

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

19 มกราคม 2555 ปริ ญญาตรี

ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

การถือหุ้นโดยบุตรทียังไม่ บรรลุนิติภาวะ

52

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ณ 31 ธ.ค. 2561

นายอุกฤษฎ์ ประดิษฐ์อุกฤษฏ์

อายุ(ปี ) วันทีได้รับแต่ งตัง

เปลียนแปลง
ระหว่างปี

17

ชือ - สกุล ตําแหน่ ง

ณ 1 ม.ค. 2561

ลําดับที

% การถือหุ้น
ในบริษทั

การถือหุ้นโดยคู่สมรส

จํานวนการถือหุ้น (หุ้น)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทีทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตําแหน่ง

ช่ วงเวลา
2557

สาขาเศรษฐศาสตร์

ผช.ผจก.ฝ่ ายเทคโนโลยี

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง

สารสนเทศ

(ประเทศไทย)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
18

นายประพันธ์ แสงประดับ

40

20 ธันวาคม 2561 ปริ ญญาตรี

ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต

บริษทั /ประเภทธุรกิจ

อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2557

สาขาเทคโนโลยีวสั ดุภณั ฑ์

ผจก.แผนกความปลอดภัย

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง

สิ นค้า

(ประเทศไทย)

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

วิทยาเขตหาดใหญ่
19

นายอุย ชุน เซียง

38

ผูจ้ ดั การฝ่ าย Import Export and Billing

พ.ศ. '2554

ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

เป็ นบุตร

2557

ผจก.แผนกจัดซือวัตถุดิบ

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง
(ประเทศไทย)

บุคคลลําดับที 6

วิทยาเขตหาดใหญ่

อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

Bachelor of Civil Engineering
University of Sydney, Australia

20

21

นางสาวรัตติยา บุตรเอก

45

1 พฤษภาคม 2558 ปริ ญญาตรี

ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซือบรรจุภณั ฑ์และ

สาขาศิลปศาสตร์

วัสดุการผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

นายชาญชัย ประชุมแดง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฎิบตั ิการคลังสิ นค้า

54

1 มิถุนายน 2561 ปริ ญญาตรี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2557

ผจก.แผนกจัดซือวัสดุ

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง

การผลิต

(ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

ไม่มี

ไม่มี

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2557-2558 ผจก.ฝ่ ายประกันคุณภาพ

บ.เอบีโก้ เดรี ฟาร์ม จํากัด

เม.ย.-61

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง
(ประเทศไทย)

46

1.2 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอาํ นาจควบคุม ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ทีเกียวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี

รายชือบริษัท

บริษัท
บมจ.ทรอปิ คอล
แคนนิ ง
(ประเทศไทย)

บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บจ.อีโลฟาร์

บจ.ทรอปิ คอล
แพคเกจจิ ง

..ดาโต๊ ะ ซรี ตัน บุน ปิ น

X

x

x

. นายกัมพล วัชระนิมติ

//

//

//

3. นายสมชาย
ดีประเสริ ฐกุล
. นายฉลอง อภิชาติโชติ

//

//

//

. นายตัน เซา ปอ

//

. นายชาน วา ชอง

/

. นายวิจติ ร ตังสินมันคง

/

. นายบุลเดช วรพงศ์

/

บจ.รอแยล
พริ นท์ เฮ้ าส์

บจ.ปั ตตานี ผลิต
ภัณฑ์ อาหาร

Tropical
Consolidated
Corporation
Sdn. Bhd.

Tropical
Canning
Corporation
Sdn. Bhd.

Tropical
Corporation
Japan Co.,
Ltd.

Safcol
Singapore
Pte., Ltd.

Safcol
Austria
Pty., Ltd.

Safcol
(Europe)
Ltd.

Safcol
USA
Inc.

Gamma
Investm
ent Inc.

Safcol
Victoria
Malaysia
Sdn.
Bhd.

Safcol
Chile S.A

X

x

x

x

x

x

x

/

/

/

//

/

x

X

x

x

//

//

//

/

/

: 1. / =

TC Boy
Marketing
Sdn. Bhd.

//

. นายพิทกั ษ์
ก่อเกียรติพิทกั ษ์

หมายเหตุ

บริษัททีเกียวข้ องกัน

กรรมการ ,

X = ประธานกรรมการ ,

// = กรรมการบริ หาร

. บริ ษัททีเกียวข้ องให้ หมายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งของประกาศนี
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( ) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
จํานวนค่าตอบแทนในปี
: ในปี
บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่ กรรมการ
กรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หาร มีรายละเอียดดังนี
(4.1) ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ กําหนดจ่ายเป็ นรายปี และเบียประชุม ซึงจ่ายตามจํานวนครังทีเข้า
ประชุม ประจําปี
มีดงั นี
รายชือกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
600,000
150,000
150,000
-

ตําแหน่ง

รวม

ประธานกรรมการ
,
กรรมการผูจ้ ดั การ
,
กรรมการและเลขานุการ
,
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และเลขานุการบริ ษทั
150,000
,
.นายฉลอง อภิชาติโชติ
กรรมการ
150,000
150,000
. นายตัน เซา ปอ
1
กรรมการอิสระ และ
150,000
,
.นายลิม ชอง เซียง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ
150,000
25,000
,
.นายวิจิตร ตังสิ นมันคง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ
150,000
25,000
,
.นายบุลเดช วรพงศ์
กรรมการตรวจสอบ
2
กรรมการอิสระ และ
,
,
.นายชาน วา ชอง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ ค่าตอบแทนกรรมการกาํ หนดจ่ายในวันประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้
เนืองจากบริ ษทั ไม่มีคณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล จึงไม่มีค่าตอบแทน
.ได้ลาออกเมือวันที สิ งหาคม
.ได้รับการแต่งตังเมือวันที กันยายน
.ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิ น
.นายกัมพล วัชระนิมิต
.นายสมชาย ดีประเสริฐกุล
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ค่าตอบแทนรวมผูบ้ ริ หารและจํานวนผูบ้ ริ หารในปี
โบนัส และค่าตอบแทนอืนให้กบั ผูบ้ ริ หารดังนี

บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนเงินเดือน,

ค่าตอบแทน
จํานวนราย (คน)
เงินเดือน
โบนัส
ค่าตอบแทนอืน
รวม
หมายเหตุ ผูบ้ ริ หารนับจากผูจ้ ดั การฝ่ ายขึนไป

จํานวนเงิน (บาท)
, ,
, ,
3,502,692
, ,

(4.2) ค่าตอบแทนอืน
ค่าตอบแทนอืนของกรรมการและผูบ้ ริ หาร – ไม่มี
เงินกองทุนสํารองเลียงชีพ
บริ ษทั ได้จดั ให้มีกองทุนสํารองเลียงชีพโดยบริ ษทั ได้สมทบในอัตราร้อยละ ของ
เงินเดือน โดยในปี
บริ ษทั ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับผูบ้ ริ หาร ราย จํานวน
, , บาท
( ) บุคลากร :
จํา นวนพนัก งานทังหมดของบริ ษัท แต่ ล ะสายงานหลัก ในระยะ ปี ที ผ่า นมาดัง นี
จํานวนพนักงาน (คน)
ฝ่ ายโรงงาน
ฝ่ ายธุรการและสํานักงาน
ฝ่ ายบริหาร
รวมทังหมด

ปี

ปี

ปี

,

,

,

2,625

ข้อพิพาทด้านแรงงานทีสําคัญในระยะ ปี ทีผ่านมา - ไม่มี -
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,552
91
21
2,664

ในปี
บริ ษ ัทได้จ่ายค่าตอบแทนรวมให้พนักงานทุ ก คน จํานวน . ล้านบาท ในปี
บริ ษัท จ่ า ยค่ า ตอบแทน จํา นวน . ล้า นบาท โดยแบ่ ง เป็ นเงิ น เงิ น เดื อ น โบนัส ค่ า ล่ ว งเวลา
ประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เนืองจากทรัพยากรบุคคลเป็ นปัจจัยสําคัญทีส่งผลต่อความสําเร็ จ บริ ษทั จึงประกาศเป็ นนโยบายใน
การพัฒนาบุคลากร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาทักษะ และพัฒนาความสามารถ รวมทัง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานในทุกระดับ โดยผ่านการศึกษา การพัฒนา และการฝึ กอบรม
(Training) โดยตามกลยุทธ์ด ้านบุ คลากรในองค์ก ร เพือรองรั บสถานการณ์ต่ าง ๆ ทีอาจจะเกิด ขึนทังใน
ปัจจุบนั และอนาคต และเพือให้เกิดความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
บริ ษทั จึงจัดทําแผนบุคลากร จัดทํา Job Description กําหนดให้พนักงาน ได้รับการฝึ กอบรมใน
หัว ข้อทีจําเป็ น ส่ งเสริ มความสามารถ พัฒ นาความรู้ ความชํานาญจากการปฏิบัติงานจริ ง (On the Job
Training) อบรมขันตอนการปฎิบตั ิงาน สอนวิธีการปฎิบตั ิงาน เช่นพนักงานทีเข้าใหม่จะมีหวั หน้างาน ในแต่
ละสายงานทําหน้าทีฝึ กสอนงานในสายงานให้กบั พนักงาน
บริ ษทั พัฒนาบุคลากร ด้วยการฝึ กอบรมพัฒนาด้านทักษะความรู้ ความสามารถเพิ มเติม ด้วยการจัด
ให้มีก ารอบรมภายในบริ ษัท โดยจัด วิ ทยากรทังจากภายในและภายนอก เข้ามาให้ค วามรู้ ถ่า ยทอด
ประสบการณ์เพิ มเติมแก่พนักงานอยูเ่ ป็ นประจํา
บริ ษ ัท จัด ส่ งพนัก งานและผูบ้ ริ หารในสายงานต่าง ๆ เข้าร่ ว มการอบรมและสัมมนาในเรื องที
เกียวข้องกับการปฏิบตั ิงานของแต่ละฝ่ ายเป็ นการเพิ มเติม โดยส่งพนักงานไปเข้าร่ วมฝึ กอบรมกับหน่ วยงาน
ภายนอกทีมีการจัดการอบรม เพือนําความรู้ทกั ษะทีได้รับกลับมาพัฒนางานในองค์กร
บริ ษทั ส่ งพนักงานไปทัศนศึกษาดูงาน เพือนําเทคโนโลยี วิวฒั นาการใหม่ ๆ มาพัฒนา ปรับปรุ ง
การดําเนินงานของบริ ษทั ให้ดียงขึ
ิ น
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริ ษทั จัดให้มีการประเมินผลการฝึ กอบรม โดยพนักงานประเมิน
หลักสูตร ประโยชน์ทีได้รับ การนําความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนาการทํางาน และผูบ้ งั คับบัญชาประเมินผู้
เข้าอบรมในทุกๆหลักสูตรทีมีการจัดอบรมทังจากอบรมภายในและส่ งพนักงานออกไปอบรมภายนอก เมือ
ได้รับผลประเมิน จะรวบรวม ประมวลผลข้อมูล ให้กบั พนักงาน ผูเ้ ข้าอบรมได้รับทราบทุกหลักสูตร รวมทัง
เมือผลประเมิน สามารถเพิ มทักษะ เพิ มศักยภาพให้กบั พนักงานได้ บริ ษทั จะดําเนิ นการขอรับรองหลักสูตร
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ทุกหลักสูตรทีจัดฝึ กอบรม หรื อพัฒนาฝี มือแรงงาน โดยเปิ ดเผยข้อมูล รายละเอียด ให้กบั กรมพัฒนาฝี มือ
แรงงาน ตามพระราชบัญญัติพฒั นาฝี มือแรงงาน
ในปี
บริ ษทั ได้จดั อบรมให้กบั พนักงาน โดยเปิ ดเผยข้อมูล และขอรับรองหลักสูตรกับสถาบัน
พัฒนาฝี มือแรงงานจํานวนทังสิ น หลักสูตร มีพนักงานเข้ารับการพัฒนาฝี มือแรงงานจํานวน , คน
จากพนักงานทังสิ น , คน เฉลียคนละ ชัวโมงต่อหลักสูตร รวมเป็ น , ชัวโมง เฉลียต่อหลักสูตรๆ
ละ ชัวโมงจํานวน หลักสูตร รวมเป็ น ชัวโมง ไม่รวมหลักสูตรพัฒนาความรู้ความชํานาญจากการ
ปฏิบตั ิงานจริ ง (On the Job Training)
สําหรับหลักสูตรทีไม่สามารถส่ งขอรับรองกับกรมพัฒนาฝี มือแรงงานได้ เป็ นหลักสูตรแนะแนว
พนักงาน และหลักสูตรส่งเสริ มความปลอดภัย แต่จาํ เป็ นต้องพัฒนาบุคลากร ดังนี
หลักสูตรปฐมนิเทศน์ สําหรับพนักงานเข้าใหม่ หลักสูตร ชัวโมง ซึงในปี
มีพนักงานเข้างาน
ใหม่ จํานวนทังสิ น คน รวมจํานวนชัวโมง ต่อผูเ้ ข้าอบรม , ชัวโมง โดยจัดอบรมทังหมด รุ่ นรวม
เป็ นจํานวนชัวโมงต่อหลักสูตร ชัวโมง
หลักสูตรทีเกียวข้องกับกฎหมายความปลอดภัยสําหรับพนักงานเข้าใหม่ ปี
หลักสูตร ชัวโมง
โดยพนักงานเข้าใหม่ทงสิ
ั น คน รวมจํานวนชัวโมง ต่อผูเ้ ข้าอบรม , ชัวโมง โดยจัดอบรมทังหมด
จํานวน รุ่ น รวมเป็ นจํานวนชัวโมงต่อหลักสูตร ชัวโมง
หลักสู ตรความปลอดภัยเกี ยวกับการทํางานในโรงงาน หลักสู ตร ชัวโมง มีพนักงานเข้าอบรม
ทังสิ นในปี
จํานวน คน รวมจํานวนชัวโมง ต่อผูเ้ ข้าอบรม ชัวโมง โดยจัดอบรมทังหมดจํานวน
รุ่ น รวมเป็ นจํานวนชัวโมงต่อหลักสูตร ชัวโมง
หลักสูตรการดับเพลิงขันต้น ปี
หลักสูตร ชัวโมง มีพนัก งานเข้าอบรมทังสิ น คน รวม
จํานวนอบรมชั วโมง ต่อผูเ้ ข้าอบรม ชัวโมง โดยจัดอบรมทังหมด รุ่ น รวมเป็ นจํานวนชัวโมงต่ อ
หลักสูตร ชัวโมง
หลักสูตรเพิ มความรู้เรื องประกันสังคม หลักสูตร ชัวโมง มีพนักงานเข้าอบรมทังสิ น คน รวม
จํานวนอบรมชั วโมง ต่อผูเ้ ข้าอบรม ชั วโมง โดยจัด อบรมทังหมด รุ่ น รวมเป็ นจํานวนชัวโมงต่ อ
หลักสูตร ชัวโมง
หลักสูตรทบทวนบทบาทหน้าที จป.บริ หาร,จป.หัวหน้างาน หลักสูตรละ ชัวโมง มีพนักงานเข้า
อบรมทังสิ น คน รวมจํานวนอบรมชัวโมง ต่อผูเ้ ข้าอบรม ชัวโมง โดยจัดอบรมทังหมด รุ่ น รวม
เป็ นจํานวนชัวโมงต่อหลักสูตร ชัวโมง
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หลัก สูต ร การปฐมพยาบาลเบืองต้น สําหรั บผูท้ ี ปฎิ บตั ิ งานเกี ยวกับไฟฟ้ า หลัก สู ตร ชั วโมง มี
พนักงานเข้าอบรมทังสิ น คน รวมจํานวนชัวโมงอบรมต่อคน ชัวโมง โดยจัดอบรมจํานวน รุ่ นต่อ
หลักสูตร รวมเป็ น ชัวโมง
หลักสู ต ร มาตรฐานความปลอดภัย อาชี ว อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน หลัก สู ตร
ชัวโมง มีผเู้ ข้าอบรมทังสิ น คน จํานวนชัวโมงทีจัดอบรม ชัวโมง โดยจัดอบรมจํานวน รุ่ น รวมเป็ น
ชัวโมง
รวมจํานวนพนักงานทีเข้าอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศน์ และหลักสูตรส่งเสริ มความปลอดภัยปี
จํานวนผูเ้ ข้าอบรมทังสิ น , คน หลักสูตร จํานวนชัวโมงทีจัดอบรม ชัวโมง
. การกํากับดูแลกิจการ
5.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง ( ประเทศไทย ) จํากัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ทีจะ
ส่ งเสริ มให้บริ ษทั ฯเป็ นองค์ก รทีมีประสิ ทธิภ าพทังในการดําเนิ นธุร กิจมีการกํากับดูแลกิจการที ดี มีการ
บริ หารจัดการทีเป็ นเลิศ และดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ เป็ นธรรม โปร่ งใส และ
ตรวจสอบได้ โดยมุ่งมันสร้างประโยชน์สูงสุ ดให้แก่ผถู้ ือหุ ้น และคํานึ งถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีเกียวข้อง เพือ
สร้างความเชือมัน และ เจริ ญเติบโตอย่างยังยืนร่ วมกัน
คณะกรรมการ บริ ษทั ฯจึงได้กาํ หนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี เพือให้กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของกลุ่ม บริ ษทั ฯทุกคนยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ดังต่อไปนี
1. Accountability : มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิหน้าที และการตัดสินใจของตนเอง สามารถชีแจง
การตัดสินใจนันได้
2. Responsibility : มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิหน้าทีด้วยขีดความสามารถ และ ประสิ ทธิภาพ
เพียงพอ
3. Equitable treatment : การปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยโดยสุ จริ ต เท่าเทียมกัน มีความยุติธรรม
และ มีระบบการร้องเรี ยน
4. Transparency : ต้องสร้างความโปร่ งใสสองด้านคือ ความโปร่ งใสในการดําเนิ นงานทีสามารถ
ตรวจสอบได้ และ มีความโปร่ งใสด้านข้อมูลทีสามารถเปิ ดเผยต่อผูเ้ กียวข้องได้
5. Value creation : การสร้างมูลค่ากับองค์กรทังในระยะสัน และ ระยะยาวโดยการเพิ มมูลค่าใด ๆ
นันต้องเพิ มความสามารถในเรื องของต้นทุนเพือการแข่งขัน
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6. Ethics : มีจริ ยธรรม และ จรรยาบรรณทีดีในการดําเนินธุรกิจ
7. Participation : สร้างการมีส่วนร่ วมระหว่างผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยรวมถึงชุมชน โดยเปิ ดโอกาสให้
เกิดการแสดงความคิด เห็นในการดําเนิ นกิจกรรมใด ๆ ขององค์ก รทีอาจส่ งผลกระทบต่อชุมชน
สิ งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต วัฒนธรรม และ ความเป็ นอยูข่ องชุมชนหรื อท้องถิ น
โดยคณะกรรมการ บริ ษทั ฯ และ ผูบ้ ริ หาร จะเป็ นผูน้ าํ ในด้านจริ ยธรรม และเป็ นตัวอย่างในการ
ปฏิบัติต ามนโยบายการกํากับดูแลกิจ การที ดี และจรรยาบรรณธุร กิจของกลุ่มบริ ษทั ฯตลอดจนส่ งเสริ ม
วัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี ดูแลรับผิดชอบผูม้ สี ่วนได้เสี ยทีเกียวข้อง และส่ งเสริ มให้มีการปฏิบตั ิ
และดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิผบู้ ริ โภค และการใช้แรงงานอย่างเป็ นธรรม พร้อม
ทังจัดให้มีระบบการตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพือให้พนักงานทุกคนยึดถือ และปฏิบตั ิตาม
นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีอย่างครบถ้วน และยังยืน
หลักการดําเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ
ด้วยเจตนารมณ์ของกลุ่มบริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง ( ประเทศไทย ) จํากัด (มหาชน)ในอันทีจะดําเนิน
ธุรกิจให้เจริ ญก้าวหน้า โดยตังอยูบ่ นพืนฐานของจริ ยธรรมและคุณธรรม พร้อมกับมีความรับผิดชอบต่อผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ าย
บริ ษทั ฯจึงได้จดั ทํา “คู่มือจรรยาบรรณ และ การกํากับดู แลกิจการทีดี” ฉบับนี ขึน โดยเป็ นการ
ประมวลนโยบายการดูแลรับผิดชอบและการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย ตลอดจนหลักการดําเนิ นธุรกิจของ
กลุ่ม บริ ษทั ฯทีเป็ นมาตรฐานสากล และเผยแพร่ ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ได้รับทราบแนว
ปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ ทีกําหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณและการกํากับดูแลกิจการทีดีนี เพือให้การดําเนิ นงาน
ของกลุ่ม บริ ษทั ฯบรรลุถึงเป้ าหมายธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสะท้อนคุณค่าและวัฒนธรรมขององค์กรพร้อม
กันนี บริ ษทั ฯยังมุ่งหวังให้ผรู้ ่ วมดําเนิ น ธุรกิ จกับบริ ษทั ฯ และผูม้ ีส่ว นได้ส่ว นเสี ยที เกียวข้องทุ ก ฝ่ ายได้
รับทราบ และยึดมันในหลักการเดียวกันเพือการเจริ ญเติบโตอย่างยังยืนร่ วมกันต่อไป
ความสําคัญของการจัดให้ มกี ารกํากับดูแลกิจการทีดี
เสริ มสร้างระบบบริ หารจัดการให้มีความโปร่ งใส เป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เป็ นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนดของหน่วยงานราชการ และมีมาตรฐานชัดเจน เป็ น
สากล ซึงจะช่วยให้ บริ ษทั ฯมีศกั ยภาพในการแข่งขัน ป้ องกัน และขจัดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ทีอาจเกิดขึน
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สร้างความเชือมันให้กบั ผูล้ งทุน สาธารณชน ทังภายในและภายนอกประเทศ และมีส่วนในการ
เพิ มมูลค่าหุน้ ของ บริ ษทั ฯเพือรักษาผลประโยชน์ของ บริ ษทั ฯควบคู่ไปกับการคํานึงถึง
ผลประโยชน์ สิทธิ และความเท่าเทียมของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทีเกียวข้อง
เป็ นเครื องมือการวัดผลการดําเนินงานของ บริ ษทั ฯและตรวจสอบการทํางานต่างๆ เพือการ
ปรับปรุ งแก้ไขการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิงขึน
สร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ ผูบ้ ริ หาร ต่อกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสีย รวมทังเป็ นการสร้างพันธะผูกพันเพือให้ฝ่ายบริ หารใช้อาํ นาจภายในขอบเขตทีกําหนด
จรรยาบรรณธุรกิจ
หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
เพือให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยเฉพาะหลักความรับผิดชอบ โปร่ งใส ซือสัตย์
สุ จริ ต มีคุณธรรม มีความมุ่งมันเพือความเจริ ญเติบโต และ ความมันคงของกิจการ การมีส่วนร่ วม การ
ทํางานเป็ นทีม และ ความรั บผิดชอบต่อสังคม บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
จึงกําหนดหลัก SMART ไว้เป็ นหลัก ฏิบัติ และความรั บผิด ชอบ ของผูบ้ ริ หารและพนักงานบริ ษทั ฯไว้
ดังต่อไปนี

S
Social
มีความรับผิดชอบต่อสังคม

R

M

A

Management

Accountability

มีระบบการบริ หารอย่างมือ
อาชี พ ยึด มันความถูก ต้อ ง
และ เป็ นธรรมปฏิบตั ิต่อผูม้ ี
ส่ ว นได้ส่ วนเสี ย ทุ ก กลุ่ ม
อย่างเท่าเทียม

T

Responsibility

มีค วามรั บ ผิด ชอบต่ อ การ
ตัด สิ น ใจ และ การทํางาน
ของตนเอง สามารถชี แจง
และ อธิ บ ายการตัด สิ น ใจ
นันได้

Transparency

มี ค วามสํา นึ ก ในหน้ า ที ด้ว ยขี ด
ความสามารถและ ประสิ ทธิภาพ
ทีเพียงพอ

มีความโปร่ งใสในการดําเนินงานในสองลักษณะคือ
1. มีความโปร่ งใสในการดําเนินงานที
สามารถตรวจสอบได้
2. มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่ งใสแก่
ผูเ้ กียวข้องทุกท่าน
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ข้ อปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
1. การเคารพ และ ปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้ อบังคับทีเกียวข้อง
บริ ษทั ให้ความสําคัญกับการเคารพ และ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีเกียวข้องกับการ
ดําเนินธุรกิจ บริ ษทั ฯ จึงมีความรับผิดชอบปฏิบตั ิให้สอดคล้องตามกฎหมายตามแนวปฏิบตั ิดงั นี
.ต้องรั บรู้ และ เข้าใจถึงภาระหน้าที ความรั บผิด ชอบปฏิ บัติ ให้ส อดคล้องตามกฎหมายของ
หน่วยงานทีเกียวข้อง กับการปฏิบตั ิงาน
.ปฏิบตั ิตามระเบียบ คําสัง ประกาศ ข้อบังคับ และ ข้อกําหนดกฎหมายของหน่ วยงานทีเกียวข้อง
และ บังคับใช้ โดยส่งเสริ ม สนับสนุน รวมถึงดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิอย่างสมําเสมอ
.ทบทวนความสอดคล้องของการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ คําสัง ประกาศ ข้อบังคับทีเกียวข้อง
.ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบมาตรฐานสากล รวมถึงข้อกําหนดของลูกค้า หรื อประเทศคู่คา้
2. แนวปฏิบัติเกียวกับการต่ อต้ านการทุจริต

บริ ษ ัทฯ สนับสนุ น และ ส่ งเสริ มให้บุค ลากรทุ กระดับเห็ น ความสําคัญ และ มีจิต สํานึ กในการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ การกํากับดูแลให้การ
ดําเนิ น การตามนโยบายอย่างมีประสิ ทธิ ภ าพภายใต้ “ ความสุ จริ ต ยุ ติธ รรม โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้
สอดคล้องตามกรอบข้ อกําหนดกฎหมาย และ หลักจริยธรรมของบริษัทฯ ”
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการทีดี มีความมุ่งมัน
และ ตังใจทีจะปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี พนักงาน ชุมชน และผูม้ ีส่วนได้เสีย จะไม่ถกู เอา
เปรี ยบระหว่างกันต้องได้รับการพิจารณาให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และเป็ นธรรมแก่ทุกกลุ่ม
- บริ หารงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความซือสัตย์เป็ นไปด้วยความโปร่ งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ เปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา และเท่าเทียมกันแก่ผทู้ ีเกียวข้องทุกฝ่ ายมี
การควบคุมและบริ หารความเสียงทีเหมาะสม และเพียงพอต่อการตัดสินใจ มีกระบวนการตัดสินใจและ
ขันตอนการทํางานทีชัดเจน รอบคอบระมัดระวังภายใต้กรอบข้อกําหนดของกฎหมายและจริ ยธรรมทาง
ธุรกิจก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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- เพิ มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการส่งเสริ มการปฏิบตั ิงานอันเป็ นเลิศ และการ
มีจรรยาบรรณทีดีในการประกอบธุรกิจ เพือให้การดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ มี
ความมันคงและเจริ ญเติบโตอย่างยังยืน
- เพิ มศักยภาพของบุคลากรให้มคี วามเข้าใจและขีดความสามารถในการประพฤติปฏิบตั ิได้
ตามหน้าทีและความรับผิดชอบเป็ นอย่างดียิ ง พร้อมกับการทีต้องเรี ยนรู้สิ งใหม่ๆ อยู่เสมอ มีความรักงาน
มุ่งมันที จะทํางานให้มีคุ ณ ภาพเกิ ด ผลสําเร็ จ ได้ผลงานที ดี มีคุ ณ ภาพยิ งขึ นตลอดเวลา รวมถึงการสร้ าง
วัฒนธรรม จรรยาบรรณ และคุณธรรมในการปฏิบตั ิงาน ทําให้เกิดการเพิ มคุณค่าให้แก่ตนเองและองค์กร
อย่างยังยืน
- สํานึกในการปฏิบตั ิต่อสังคมและสิ งแวดล้อมทีดีงาม อันเป็ นผลส่วนหนึงของการปฏิบตั ิต่อ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย เพือลดหรื อขจัดผลกระทบต่อสังคมและสิ งแวดล้อม และสร้างความพึงพอใจร่ วมกัน
ด้วยคุณภาพชีวิตทีสูงขึน
คณะกรรมการจึงได้ส่งเสริ มและสนับสนุนการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกําหนดนโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการให้มี
แนวทางหลักเป็ น 5 หมวด ได้แก่
1. สิทธิของผูถ้ ือหุน้
2. การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี และมีแนวทางในการดําเนิ นธุรกิจที
ชัดเจน โดยคํานึงถึงการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ และ ผูม้ ีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน จะเห็นได้จากคณะกรรมการ
และฝ่ ายบริ หารสามารถทํางานร่ ว มกัน ได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภ าพ มีก ารบริ หารงาน อย่า งรอบคอบและ
ระมัดระวัง เพือประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นโดยรวม การดําเนิ นงานเป็ นไปด้วยความโปร่ งใส
สามารถตรวจสอบได้ การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา และเท่าเทียมกันแก่ผทู้ ีเกียวข้องทุก
ฝ่ าย บริ ษทั มีการควบคุมและบริ หารความเสียงทีเหมาะสมและเพียงพอต่อการตัดสิ นใจใน การดําเนิ นธุรกิจ
บริ ษทั ยึดถือและปฏิบตั ิหน้าทีด้วยคํานึ งถึงจริ ยธรรม ในการดําเนิ นธุร กิจเป็ นสําคัญ เพือไม่ให้เกิดความ
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เสียหายต่อผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ คณะกรรมการบริ ษทั จะกํากับดูแลเพือให้ผลู้ งทุนมันใจได้ว่า บริ ษทั ได้
เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศทีสําคัญของบริ ษทั อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
บริ ษทั ได้จดั ให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ให้ผถู้ ือหุน้ ทราบก่อนล่วงหน้า โดย
สามารถเข้าดูบนเว็บไซด์ของบริ ษทั และหนังสื อพิมพ์ โดยทุกครังทีมีการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ได้ให้
ความสําคัญและเคารพสิ ทธิของผูถ้ ือหุ ้น โดยปฏิบตั ิตามกฎหมายบริ ษทั มหาชนจํากัดอย่างเคร่ งครัด และ
ตระหนักว่าผูถ้ ือหุ ้นควรมีสิทธิในการตัดสิ นใจ โดยได้รับข้อมูลทีเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา
รวมถึงส่งเสริ มให้มีการใช้สิทธิและไม่ละเมิดสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ดังนี
การจัดประชุ มผู้ถอื หุ้น
กําหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นประจําทุกปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ นรอบ
ปี บัญชีของบริ ษทั ซึงก็คือภายในวันที 30 เมษายน ของทุกปี และหากมีความจําเป็ นทีจะต้องพิจารณาวาระ
พิเศษ ซึงเป็ นเรื องทีเกียวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น คณะกรรมการบริ ษทั ก็จะเรี ยกประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ตามความจําเป็ นและเหมาะสม สําหรับในปี
บริ ษทั ได้จดั ให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้
ถือหุน้ ในวันที เมษายน 2561 โดยบริ ษทั มีการเตรี ยมการดังนี
ก่อนการประชุ มและการจัดส่ งหนังสือเชิญประชุ ม
บริ ษ ัทได้เผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 พร้ อมเอกสาร
ประกอบการประชุมทีมีรายละเอียดวัตถุประสงค์และเหตุผลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงความเห็น
ของคณะกรรมการในทุกวาระ และเลือกหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามทีกระทรวงพาณิ ชย์กาํ หนด ไว้บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั www.tropical.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็ นเวลา วัน ตังแต่วนั ที มีนาคม
พร้อมแจ้งการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันเดียวกัน
บริ ษทั มอบให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึงเป็ นนายทะเบียนของ
บริ ษทั เป็ นผูจ้ ัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุ มทีมีร ายละเอียดครบถ้ว นและ
เพียงพอ มีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ หนังสื อมอบฉันทะ เพือเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นแต่งตัง
ตัวแทนหรื อเลือกกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึงเป็ นผูร้ ับมอบอํานาจในการเข้าประชุมและออกเสี ยงลงมติ
ในทีประชุมแทน รวมทังรายงานประจําปี ในรู ปแบบของ CD-ROM ให้แก่ผถู้ ือหุ ้นก่อนวันประชุมใหญ่
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่า วัน ซึงส่ งหนังสื อนัดออก
ทางไปรษณี ยว์ นั ที เมษายน
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บริ ษทั ได้นาํ หนังสือเชิญประชุมลงประกาศในหนังสื อพิมพ์ข่าวหุ ้น เป็ นเวลาติดต่อกัน 3
วัน ก่อนวันประชุม 7 วัน เพือเป็ นการบอกกล่าวการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการล่วงหน้า ทําให้ผถู้ ือหุ ้น
สามารถเตรี ยมตัวเข้าร่ วมประชุมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว
ในวันประชุ มผู้ถือหุ้นและระหว่างการประชุ ม
บริ ษทั ได้อาํ นวยความสะดวกให้ผถู้ ือหุน้ รวมถึงนักลงทุนสถาบันการเงินอย่างเท่าเทียมกัน
โดยจัดเจ้าหน้าทีต้อนรับอย่างเพียงพอเพือให้ขอ้ มูลรวมถึงตรวจเอกสารก่อนการลงทะเบียน และเปิ ดให้ผถู้ ือ
หุ ้นได้ลงทะเบียนตังแต่เวลา . น. – . น. ของวันพฤหัสบดีที 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม
อาคารสํานักงานของบริ ษทั ชัน บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) เลขที / ม. ถนนกาญจนวนิ ช
(หลัก กม. สายหาดใหญ่-สงขลา ) ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สถานที จัดประชุมมีความสะดวกใน
การเดินทางมาร่ วมประชุม โดยในปี ที
มีผถู้ ือหุน้ มาร่ วมประชุมและมอบฉันทะให้ผอู้ ืนมาประชุมแทน
รวมเป็ นจํานวนทังสิ น ราย นับจํานวนหุน้ รวมกันได้ 196,343,750 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ . 2 ของจํานวน
หุ ้น ทังหมดที ออกและเรี ยกชําระแล้ว ประธานกรรมการทําหน้าที เป็ นประธานเปิ ดการประชุ ม และ
กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูน้ าํ ดําเนินการกล่าวในแต่ละวาระการประชุมสามัญประจําปี 2561 ร่ วมกับกรรมการ
ท่านอืนรวมเป็ น 8 คน โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่ วมประชุมครบทังหมด 8 คน ซึงประกอบด้วย ประธาน
กรรมการบริ หาร, กรรมการผูจ้ ดั การ, กรรมการบริ หารซึงดูแลรับผิดชอบสูงสุ ดในด้านสายงานบัญชีและ
การเงินของบริ ษทั , คณะกรรมการตรวจสอบซึงเป็ นกรรมการอิสระ นอกจากนี ยังมี ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต
จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จํากัด จํานวน คน, ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย เข้าร่ วม
ในการประชุมอีกด้วย
ประธานในที ประชุ ม ได้ม อบหมายให้ผูด้ ํา เนิ น การจัด ประชุ ม ชี แจงถึ ง หลัก เกณฑ์ที
เกียวข้องกับการประชุมทังหมด ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ . ในการออกเสี ยงลงคะแนน ให้นับผูถ้ ือหุ ้น
ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงหุน้ มีหนึงเสียง รวมถึง วิธีลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และการนับคะแนน
เสียงของผูถ้ ือหุน้ ทีต้องลงมติในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยขอให้ผสู้ อบบัญชีจากบริ ษทั เคพีเอ็มจีภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด ทําหน้าทีเป็ นพยานในการนับคะแนนเสี ยง มีอาสาสมัครจาก สมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย
(IOD) จํานวน 1 รายมาเป็ นผูส้ ังเกตการณ์ และในระหว่างการประชุ ม แต่ ละวาระ กรรมการผูจ้ ัด การ
ผูด้ าํ เนินการประชุมทุกวาระได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นมีสิทธิ ซักถามเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ให้
คําแนะนํา และซักถามอย่างเต็มทีตลอดเวลาดําเนินการประชุม โดยมีคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ตอบข้อซักถามให้คาํ ตอบแก่ผถู้ ือหุน้ ทุกวาระ สําหรับการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561
บริ ษทั ได้จดั ให้มีบตั รลงคะแนนเสียง สําหรับผูถ้ ือหุน้ ใช้ในการลงคะแนนเสี ยงในกรณี ทีผู้
ถือหุน้ ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสียง โดยจะนําคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจํานวนเสียงทังหมดทีเข้าร่ วม
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ประชุม ส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีเห็นด้วยในระเบียบวาระนัน ทังนีก็เพือให้การประชุมดําเนิ น
ไปได้ภายในเวลาทีเหมาะสม และมีการประกาศผลของคะแนนเสี ยงเมือจบแต่ละวาระการประชุมอย่าง
ชัดเจนในห้อง ประชุม เพือให้การลงคะแนนเสี ยงเป็ นไปอย่างโปร่ งใส รวมถึงจัดให้มีการบันทึกภาพการ
ประชุมในลักษณะสือวีดีทศั น์ เพือเผยแพร่ ในเว็บไซต์ ของบริ ษทั
หลังการประชุ ม
บริ ษทั แจ้งมติของทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 ทุกวาระยกเว้นในส่ วนของ
คําถามจากผูถ้ ือหุ ้นและคําตอบไปเผยแพร่ ไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ที www.tropical.co.th ในวันเดียวกัน
โดยทันที จากนันนําส่งสําเนารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นฉบับเต็มให้กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
และเผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ในวันที พฤษภาคม 2561 หลังการประชุมไม่นอ้ ยกว่า วัน ทังนี
ผูถ้ ือหุน้ หรื อนักลงทุนทัวไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล เสนอความคิดเห็น หรื อแจ้งความต้องการของผู้
ถือหุ ้นมายังบริ ษทั ได้ที เลขานุ การบริ ษทั โทรศัพท์ 074 273600 ต่อ โทรสาร 074 273691-4 หรื อ
E-mail address : chalong@tropical.co.th
2. การปฏิบัตติ ่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญในสิทธิของผูถ้ ือหุน้ และทราบถึงหน้าทีในการดูแลให้มี
การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่า เทียมกัน และเป็ นธรรม โดยดําเนินการดังนี
การอํานวยความสะดวก สําหรับผูถ้ ือหุน้ ทีไม่สะดวกเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองสามารถ
มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระคนใดคนหนึง เข้าประชุมและลงคะแนนเสี ยงแทน โดยการเสนอรายชือของ
กรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน เพือเป็ นทางเลือกในการรับมอบฉันทะ จากผูถ้ ือหุน้ ในการเข้าร่ วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ซึงในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 มีผถู้ ือหุ ้นจํานวน
รายได้มอบฉันทะให้ นายลิม ชอง เซียง และนายวิจิตร ตังสิ นมันคง ซึงเป็ นกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ ทีบริ ษทั เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะให้ออกเสียงแทน
การจัด ให้ผถู้ ือหุ ้นใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงสําหรั บทุกวาระการประชุม โดยจัด ทําบัต ร
ลงคะแนนแยกตามวาระ เพือให้ผถู้ ือหุ ้นสามารถ ลงคะแนนได้ตามสมควร ในกรณี ทีผูถ้ ือหุ ้นไม่เห็นด้วย
หรื องดออกเสียง และนําคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจํานวนเสียงทังหมด ทีเข้าร่ วมประชุม ส่วนทีเหลือ
จะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีเห็นด้วยในระเบียบวาระนัน จากนันนําผลคะแนนมารวมกับคะแนนเสียง แจ้งใน
ทีประชุมทราบ และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็ นหลักฐาน
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คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้เลขานุ ก ารบริ ษ ัทบัน ทึ กและจัด ทํารายงานการ
ประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่ มติ ของทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 ทุกวาระ
ยกเว้น ในส่ ว นของคํา ถามจากผูถ้ ื อ หุ ้น และคํา ตอบ ไว้บ นเว็บ ไซต์นัก ลงทุ น สัม พัน ธ์ ของบริ ษัท ที
www.tropical.co.th ในวันเดียวกันโดยทันที จากนันจึงค่อยนําส่งรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ฉบับเต็มให้กบั
ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม
เพือเป็ นข้อมูลให้ผถู้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้
บริ ษัท ได้ก ํา หนดมาตรการป้ องกัน การใช้ข ้อ มูล ภายในเพื อหาผลประโยชน์ ข อง
กรรมการ และผูบ้ ริ หารโดยการแจ้งให้ทุกท่ านรับทราบ หน้าที ในการรายงานการเปลียนแปลงการถือ
หลัก ทรัพย์ข องตน คู่สมรส และบุ ตรที ยังไม่บรรลุนิ ติ ภ าวะต่ อสํานัก งานกํากับหลัก ทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยทันทีไม่เกิน 3
วันทําการหลังจากวันที ซือ ขาย โอนหรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั และไม่ให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร
หรื อหน่วยงานทีได้รับทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรื อบุคคลทีไม่มีหน้าที
เกียวข้อง และการไม่ซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนทีงบการเงินหรื อข้อมูลอืนใดจะ
เผยแพร่ ต่อสาธารณชน เพือป้ องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ซึงยังไม่ได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบต่อการเคลือนไหวของราคาซือ ขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในตลาด
หลัก ทรั พย์แห่ งประเทศไทย ยกเว้น ในกรณี ทีราคาหุ ้น มีก ารเปลียนแปลงติด ต่ อกัน เป็ นเวลานาน อัน
เนื องมาจากสถานการณ์ ข องตลาดโดยรวม ซึ งทําให้ร ายการซื อขายดังกล่าวของผูบ้ ริ หารเกิ ด ขึ นตาม
สถานการณ์ ข องตลาด เท่ า นัน นอกจากนี กรรมการและผูบ้ ริ ห ารยังทราบถึง บทกํา หนดโทษตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเกียวข้อง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้เลขานุ การบริ ษทั ดูแลและติดตามรายการทีอาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที เกี ยวโยงกัน โดยจัด ทํารายงานสรุ ปเป็ นรายไตรมาส และ
เผยแพร่ รายงานสรุ ป ณ วันสิ นปี ไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการ ข้อมูลประจําปี อย่างสมําเสมอ
นอกจากนี ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั หากมีวาระใดทีกรรมการและผูบ้ ริ หารมีส่วนได้เสี ย จะต้อง
ปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการโดยการงดออกเสียงหรื อไม่เข้าร่ วมแสดงความเห็นในวาระนันๆ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้เลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูเ้ ก็บรายงานการมีส่วนได้
เสียทีรายงานโดยกรรมการและผูบ้ ริ หาร ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.2/2552 เรื องการ
รายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุ คคลที มีความเกียวข้อง โดยทีมาตรา 89/14 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึงแก้ไขเพิ มเติมโดย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551 กําหนดให้คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารต้องรายงาน ให้บริ ษทั
ทราบถึงการมีส่วนได้เสี ยของตนหรื อของบุคคลทีมีความเกียวข้อง ซึงเป็ นส่ วนได้เสี ยทีเกียวข้องกับการ
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บริ หารจัด การกิจการของบริ ษทั และบริ ษ ัทย่อย ทังนี เพือให้บริ ษทั มีขอ้ มูลประกอบการดําเนิ นการตาม
ข้อกําหนดเกียวกับการทํารายการทีเกียวโยงกัน ซึงเป็ นรายการทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และอาจนําไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญในสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มให้ได้รับการปฏิบตั ิที
ดีอย่างเท่าเทียมกัน เนืองจากเห็นความสําคัญของการสนับสนุนจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยตลอดจนการได้รับความ
ร่ วมมือระหว่างกัน ซึงจะส่งผลต่อบริ ษทั ให้สามารถสร้างความมันคง และสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินที
มันคงในระยะยาวได้ ดังนัน บริ ษทั จึงยึดถือแนวทางในการปฏิบตั ิให้เกิดความเสมอภาคทุกฝ่ าย ตลอดจน
กําหนดให้มีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสมและตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม ซึงสามารถสรุ ปแนวทางได้
ดังนี
- ผูถ้ ือหุ ้น: บริ ษทั มุ่งมันทีประกอบธุรกิจอย่างโปร่ งใส่ ได้รับความเชือถือ สร้างความพึง
พอใจสู งสุ ดให้แก่ ผถู้ ือหุ ้น มีผลประกอบการที ดีอย่างสมําเสมอและยังยืน รวมทังเติ บโตอย่างต่ อเนื อง
ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนต่างปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความซือสัตย์สุจริ ต มีความบริ สุทธิ ใจและเป็ นธรรมต่อผู้
ถือหุน้ ทุกราย และไม่ดาํ เนินการใดๆ ทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่แสวงหาประโยชน์
เข้าตนเอง และไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก และคํานึงถึงการเปิ ดเผยข้อมูลทีสําคัญ ต่อผูถ้ ือหุ ้นทุก
รายอย่างถูกต้อง
- พนักงาน: บริ ษทั ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเป็ นอย่างยิง สนับสนุนให้พนักงาน
ทุกระดับการศึกษาหาความรู้และวิทยาการใหม่ๆเพิ มเติม ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะซึงจําเป็ นใน
การปฎิบตั ิงานให้ประสบความสําเร็ จ สร้างความพอใจให้ลูกค้าอย่างต่อเนื อง ปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมและเป็ น
ธรรม ไม่มีขอ้ ยกเว้นในเรื องถิ นกําเนิด เชือชาติ ศาสนา ภาษา เพศ สถานภาพการสมรส ตําแหน่ง ไม่มีการใช้
หรื อสนับสนุ นการใช้แ รงงานเด็ก การค้ามนุ ษ ย์ และไม่สนับสนุ นแนวทางการทุ จริ ต และคอรั ปชันทุ ก
รู ปแบบ ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ เช่น การตรวจสุ ขภาพประจําปี การจัดตัง
กองทุนสํารองเลียงชีพ การดูแลสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัย มี
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลครบถ้วนตามทีกฎหมายกําหนด เช่น การแต่งกายถูกสุขลักษณะตามหลัก
GMP ขณะปฏิบตั ิงาน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสี ยงดัง ขณะปฏิบตั ิงานในจุดทีมีความเสี ยงดังเป็ นต้น สร้าง
บรรยากาศทีดีในการทํางาน จัดกิจกรรมสันทนาการเพือความบันเทิงตามความเหมาะสม
คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายทีชัดเจน และ เป็ นรู ปธรรม เกียวกับการดูแลเรื องความ
ปลอดภัย และสุขอนามัย และเปิ ดเผยถึงการปฏิบตั ิ รวมถึงการเปิ ดเผยสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ หรื อ อัตราการ
หยุดงาน หรื ออัตราการเจ็บป่ วยจากการทํางาน ไว้ให้เป็ นทีทราบ
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บริ ษ ัท ทรอปิ คอลแคนนิ ง(ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน) ได้ประกาศนโยบายอาชี ว
อนามัยและความปลอดภัย เมือวันที กันยายน
โดยผูบ้ ริ หารระดับสูงขององค์กร นโยบายมี ข้อ
มุ่งเน้น การปฏิบัติ ต ามกฎหมายความปลอดภัย ข้อกําหนดลูก ค้า ดูแลพนัก งานให้มีค วามปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยดี และสนับสนุ นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นการกิจกรรมอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย พร้อมนี มีการติดตามนโยบาย ประเมินผลนโยบายเพือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ทังนี นโยบายได้ประกาศและเปิ ดเผยให้บุคลากรทังภายใน และภายนอกทราบ เปิ ดเผย
ภายใน มี ก ารจัด บอร์ ดสื อสาร มี ก ารอบรมพนั ก งาน ส่ วนการเปิ ดเผยภายนอก ประกาศผ่ า น
www.tropical.co.th นโยบายมุ่งเน้นที จะลดอุบตั ิ เหตุและการดูแลสุ ข ภาพพนัก งาน ส่ วนสถิติก ารเกิ ด
อุบตั ิเหตุ มีการจัดเก็บและรวบรวมเปิ ดเผยให้กบั ผูเ้ กียวข้องทราบทังภายในและภายนอก เปิ ดเผยภายในโดย
การอบรมสื อสารผ่านการอบรมทุกครั ง และผ่านระบบ Internet ของบริ ษทั รวมทังจัดบอร์ ดข่าวสารทุ ก
แผนกรับทราบ เพือขยายผล แก้ไขปัญหาอุบตั ิเหตุทีเกิดขึน เพือป้ องกันการเกิดซํา ส่วนการสือสารภายนอก
มีการส่งข้อมูลให้กบั ส่วนราชการทีเกียวข้องทราบทุกครังทีมีการเกิดอุบตั ิเหตุ เช่น สํานักงานประกันสังคม ,
สํานัก งานสวัสดิ การและคุ ้มครองแรงงานจังหวัดทราบ ซึงบริ ษ ัทมีพนักงานทังหมด 2,800 คน มีสถิติ
ประสบอันตราย รายคิด เป็ นอัตราการประสบอัน ตราย . 3 % เมือเปรี ยบเทียบกับสถิติ การประสบ
อันตรายของจังหวัดสงขลา ปี มีอนั ตรายการประสบอันตราย . % ซึงบริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง
(ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน) เมือเปรี ยบแล้วมีอตั ราการประสบอันตราย น้อยกว่า สถิติการประสบอันตราย
ของจังหวัดสงขลา
โดยแยกการบาดเจ็บเป็ นสถิติอุบตั ิเหตุทีไม่หยุดงาน ราย สถิติอุบตั ิเหตุทีหยุดงานไม่
เกิน วัน ราย สถิติอุบตั ิเหตุหยุดงานเกิน วัน ราย รวมสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุปี
จํานวน ราย
และแยกสาเหตุการประสบอันตรายได้ ดังนี
อุบตั ิเหตุลืนล้ม สะดุดล้ม ราย วัตถุสิ งของกระแทก/ชน ราย สิ งของหล่นทับ ราย
วัตถุสิ งของหนีบ/ดึง รายเครื องจักรหนี บ ราย สัมผัสของร้อน ราย เจ็บป่ วยจากท่าทางการทํางาน
ราย บาดเจ็บจากสารเคมี ราย เกิดจากปัจจัยส่วนบุคคล ราย ของมีคมบาด/ทิ มแทง ราย ซึงทางบริ ษทั
ไม่ได้นิ งนอนใจในการดูแลพนักงานให้มีความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี โดยทางบริ ษทั มีแผนกความ
ปลอดภัยในการทํางานดูแลงานโดยเฉพาะ พร้ อมกับมีค ณะกรรมการความปลอดภัยอาชี ว อนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัย OHSAS 18001 : 2007 ทีรับรองตาม
มาตรฐานสากล ซึงขณะนี บริ ษทั กําลังจะปรับเปลียนระบบจาก OHSAS 18001 : 2007 เป็ นระบบ ISO
45001 : 2018 ในเร็ วๆนี การจัดทําระบบเกียวกับความปลอดภัยช่วยให้บริ ษทั จัดการปั ญหาต่างๆได้อย่าง
เป็ นระบบ ทําให้บริ ษทั ไม่มีปัญหาเรื องอุบตั ิเหตุทีรุ นแรงถึงขันสูญเสียอวัยวะ หรื อเสียชีวิต หรื อเกิดอุบตั ิเหตุ
ทีรุ นแรง เช่น อัคคีภยั เป็ นต้น
บริ ษ ัท มีก ารป้ องกัน ก่ อนการเกิ ด เหตุ มี แผนงานด้านความปลอดภัยประจําปี มีก าร
ฝึ กซ้อ มแผนฉุ ก เฉิ น ต่ า งๆ มี ก ารตรวจสอบอุ ป กรณ์ โ ดยวิ ศ วกรตามกฎหมายกํา หนด มี ก ารตรวจ
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สภาพแวดล้อมในการทํางาน แสง เสียง ความร้อน ฝุ่ น สารเคมี ผลการตรวจวัดไม่เกินค่ามาตรฐานกําหนด
ส่วนการดูแลด้านสุขภาพ มีการตรวจสุขภาพพนักงานแรกเข้า ตรวจสุขภาพประจําปี ตรวจสุขภาพตามความ
เสียง โดยแพทย์ทีชํานาญการ ส่วนเรื องการพัฒนาคนมีการจัดอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยแรกเข้างาน
มีการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ และมีการอบรมความปลอดภัยในการทํางานประจําปี เป็ นระยะๆ
- ลูกค้า: บริ ษทั ให้ความสําคัญและความรับผิดชอบต่อลูกค้า มุ่งมัน ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค ส่ งมอบทันกําหนเวลา ด้วยราคาทียุติธรรม รวมถึงการให้ขอ้ มูล
และความรู้กบั ลูกค้าอย่างถูกต้อง ตลอดจนการรักษาความลับของลูกค้า การรับข้อร้องเรี ยนและดําเนิ นการ
แก้ไขให้แก่ลกู ค้า
- คู่คา้ : บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยเป็ นไปตามเงือนไขทางการ
ค้า ให้โอกาสคู่คา้ ทํางานร่ วมกัน แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ยกระดับมาตรฐานในการบริ หารจัดการ
พัฒนาความร่ วมมือ ตลอดจนการเก็บรักษาความลับทางการค้าของคู่คา้ ไม่นาํ ไปเปิ ดเผยต่อบุคคลอืน
บริ ษทั ฯดําเนินการจัดหา และ ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ โดยอาศัยหลักค่านิยมสร้างสรรค์ของจัดซือ
ทัง ประการ มีดงั นี
1. การยึดมันและยืนหยัดทําในสิงทีถูกต้อง คือ ยึดมันในความถูกต้องดีงามเสียสละ ยึด
หลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใดๆ เป็ นพฤติกรรมการทํางานทีถูกต้อง ชอบธรรม ไม่
ทําผิดระเบียบ กฏหมาย แม้ผบู้ งั คับบัญชาจะสังให้ทาํ ในสิ งทีไม่ถูกต้องก็กล้าทีคัดค้าน กล้าแจ้งเหตุ หรื อ
ร้องเรี ยน เมือพบเห็นการกระทําผิด มีความอดทนหรื อยับยังชังใจต่อผลประโยชน์ทีเย้ายวนโดยคํานึ งถึง
เกียรติและศักดิศรี
2. ความซือสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ คือ ปฏิบตั ิหน้าทีอย่างตรงไปตรงมาแยกเรื อง
ส่วนตัวออกจากหน้าทีการงาน มีความรับผิดชอบมีความตังใจจริ งปฏิบตั ิหน้าทีเพือประโยชน์แก่ส่วนรวม
และพัฒนาปรับปรุ งระบบการทํางาน โดยไม่คดโกง ไม่หลอกลวง การไม่เอาประโยชน์ส่วนตนมาทําให้
ประโยชน์ส่วนรวมต้องเสียไปและพร้อมทีจะรับผิดเมือทํางานผิดพลาดและยินดีแก้ไข
3. การปฏิบัตหิ น้ าทีด้ วยความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ หมายถึง ปรับปรุ งกลไก
การทํางานของฝ่ ายจัด ซือ ให้มีค วามโปร่ งใส มีวิธีก ารให้ต รวจสอบได้ มีข ันตอนการปฏิบัติ งานตาม
แผนการทํางานและการมอบหมายงานทีชัดเจน เก็บหลักฐานทุกอย่างไว้หรื อทําเป็ นบันทึกไว้เพือง่ายแก่การ
ตรวจสอบ ตลอดจนการเปิ ดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบตั ิงานหรื อข้อมูลการปฏิบตั ิงานได้
4. การปฏิบัตหิ น้ าทีโดยไม่เลือกปฏิบัตอิ ย่างไม่เป็ นธรรม หมายถึง คัดเลือกผูข้ ายด้วยความ
เสมอภาค เน้นความสะดวก รวดเร็ ว ประหยัดและถูกต้อง ไม่คาํ นึงถึงเครื อญาติ
5. การมุ่งผลสัมฤทธิของงาน หมายถึง ทํางานให้แล้วเสร็ จตามกําหนดเกิดผลดีต่อ
หน่วยงาน และส่วนรวม ใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดความคุม้ ค่าเสมือนหนึงการใช้ทรัพยากรของตนเอง
เน้นการทํางานโดยยึดผลลัพธ์เป็ นหลัก ทํางานให้แล้วเสร็ จตามกําหนดโดยได้ผลลัพธ์ตามเป้ าหมายและ
คุม้ ค่า ทังในส่วนของการใช้เงินและใช้เวลา มีการประสานงานกับทุกฝ่ ายทีเกียวข้อง เพือให้เกิดความเข้าใจ
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ในเป้ าหมายและเนือหาสาระของงานทีตรงกัน ปฏิบตั ิงานโดยไม่ยึดติดอยู่กบั กฏ ระเบียบ ทีเป็ นอุปสรรค
ต่อการทํางาน แต่มุ่งเป้ าหมายขององค์กรและส่วนรวมเป็ นหลัก
6. เรียนรู้อย่างต่อเนือง หมายถึง การแสดงออกถึงความตังใจในการเรี ยนรู้สิ งใหม่ ๆ อยู่
ตลอดเวลาเพือให้มีความรู้และความสามารถในการจัดการกับปัญหาและสถานการณ์ทีเปลียนไป มีการรับรู้
และติ ด ตามข้อมูลข่ าวสาร การดําเนิ น งานขององค์ก รอย่างต่ อ เนื อง เข้าร่ ว มกิ จ กรรมขององค์ก รอย่า ง
สมําเสมอ ระบุปัญหาและแนวทางการปฏิบตั ิงานทีได้รับมอบหมายจากประสบการณ์และการสั งสมความรู้
ความสามารถของตน เพือประเมินสถานการณ์และแนวโน้มทีเกียวข้องกับหน้าที ทีได้รับมอบหมาย เพือ
พัฒนาเทคนิค/นวัตกรรมในการปฏิบตั ิงานให้เกิดขึนกับองค์กร
7. การคิดสร้ างสรรค์ หมายถึง การคิดหาแนวทางหรื อวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาหรื อ
ปรับปรุ งให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึน สามารถวางแผนการดําเนินงานและนําผลการดําเนิ นงานมาปรับปรุ ง
แก้ไขให้เกิดคุณภาพ และ สร้างมาตราฐานในการปฏิบตั ิงาน
- เจ้าหนี : บริ ษทั ยึดมันและปฏิบตั ิตามเงือนไขสัญญาทีได้ตกลงเคร่ งครัด เพือให้เจ้าหนี การค้า
และสถาบันการเงิน ได้รับประโยชน์ตอบแทนทีถูกต้องและยุติธรรม จะพยายามหลีกเลียงสถานการณ์ทีจะ
นําไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากมีเหตุทีจะทําให้ไม่สามารถปฏิบตั ิ ตามข้อผูก พันในสัญญา ก็
จะต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่ วมกัน
แนวทางการปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี
1. ปฏิบตั ิตามข้อตกลงทีมีต่อเจ้าหนีอย่างเคร่ งครัด ไม่ว่าจะเป็ นเรื องวัตถุประสงค์การใช้เงิน การ
ชําระเงินคืนการดูแลคุณภาพของหลักทรัพย์คาํ ประกัน และเรื องอืนใดทีให้ขอ้ ตกลงไว้กบั เจ้าหนีกรณี ทีจะไม่
สามารถปฏิบตั ิได้ ต้องรี บเจรจากับเจ้าหนีเป็ นการล่วงหน้า เพือร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้ องกันมิให้เกิด
ความเสียหาย
2.ให้ขอ้ มูลทางการเงินทีถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
3. ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไม่สุจริ ตในการค้ากับคู่คา้ หรื อเจ้าหนีถ้าหากมี
ข้อมูลว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไม่สุจริ ตเกิดขึน พึงหารื อกับคู่คา้ หรื อเจ้าหนีเพือร่ วมกันแก้ ไขปัญหา
โดยยุติธรรม และ รวดเร็ ว
4. รายงานข้อมูลทางการเงินทีถูกต้อง และ ตรงต่อเวลาให้แก่เจ้าหนีอย่างสมําเสมอ
- คู่แข่ง: บริ ษทั ให้ความมันใจกับลูกค้าในการรับผลิตภัณฑ์ทีดีมีคุณภาพ ประพฤติตาม ขอบเขต
กติกาการแข่งขันทีดีอย่างยุติธรรม มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูล ทีเป็ น
ความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีทีไม่สุจริ ต คํานึงถึงความเสมอภาคในการดําเนินธุรกิจและผลประโยชน์
ร่ วมกัน
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- ชุ มชน: บริ ษทั ตระหนักและให้ความสําคัญ ถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน
สังคม สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนโดยรอบโรงงานทังด้านสิ งแวดล้อม ความปลอดภัย ให้ชุมชนมีส่วน
ร่ วมรับรู้แสดงความคิดเห็น สร้างความเข้าใจ เพืออยูด่ ว้ ยกันได้อย่างมีความสุข
- การเคารพสิ ทธิและทรัพย์สินทางปั ญญา : บริ ษทั ไม่อนุ ญาตให้พนัก งานใช้โ ปรแกรมหรื อ
ซอฟต์แวร์ทีผิดกฎหมาย โดยกําหนดระเบียบ และส่ งเสริ มให้พนักงานปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ
พ.ศ. 2537 อย่างเคร่ งครัด
- การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรี ยน: บริ ษทั ได้จดั ให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนทีแสดง
ว่าผูม้ ีส่วนได้ เสี ยได้รับผลกระทบ อันจะก่อให้เกิดความเสี ยหายจากการดําเนิ นงานของบริ ษทั หรื อการที
พนัก งานคนใดหรื อกลุ่ม ใดกระทําการใดที ทุ จ ริ ต ผิด กฏหมาย โดยสามารถยืนเรื องได้ที เลขานุ ก าร
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อ www.tropical.co.th
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายในการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญทีเกียวข้องกับ บริ ษ ัททังข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลทีมิใช่ขอ้ มูลทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา โดยเผยแพร่ ผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือให้ผถู้ ือหุน้ นักลงทุน และบุคคลใดๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่า
เทียมกัน และน่าเชือถือ
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
- ค่าตอบแทนของกรรมการ เป็ นค่าตอบแทนรายปี และค่าเบียประชุมกรรมการต่อครัง ซึงได้ขอ
อนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ แล้ว
- ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร เป็ นเงินเดือน เงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ และโบนัสประจําปี ซึง
พิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริ ษทั ผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ของผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน
- ค่าตอบแทนอืนๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงินแล้ว บริ ษทั ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอืน
ใดให้แก่กรรมการบริ ษทั
- การรายงานหรื อการแจ้งข้อมูลของบริ ษทั ในกรณี ทีมีการเปลียนแปลงใดๆ ทีควรเปิ ดเผยตาม
ประกาศทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้กาํ หนดไว้
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้กาํ หนดให้มีการวางนโยบาย กลยุทธ์และเป้ าหมาย ตลอดจนการจัดทํา
งบประมาณ เพือการเพิ มประสิทธิภาพในการทํางาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ โดยทําหน้าทีติดตาม
ผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารให้เป็ นไปตามแผนงานต่างๆ รวมทังได้กาํ หนด และแยกบทบาท หน้าที
และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานและผูเ้ กี ยวข้อง นอกจากนี ยังกําหนดให้
คณะกรรมการ ตรวจสอบเป็ นผูด้ ูแลฝ่ ายตรวจสอบภายในในการปฏิบตั ิ งานและประเมิน ผลการทํางาน
ตลอดจนระบบการควบคุ มภายในให้มีความเพียงพอ ต่ อกิ จ การ และดูแลให้มีก ารบริ หารความเสี ยงที
เหมาะสม เพือรัก ษาผลประโยชน์ให้กบั บริ ษทั อย่างเต็มที กรณี มีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารเข้าใหม่ บริ ษ ัท
มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูป้ ฐมนิเทศกรรมการ ผูบ้ ริ หารเข้าใหม่
การประชุ มคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีการประชุมวาระปกติ อย่างน้อยสามเดือนต่อครังตามข้อบังคับ
ของบริ ษทั เพือพิจารณางบการเงิน และมีประชุมวาระพิเศษเพิ มเติมตามความจําเป็ น โดยจะมีการส่งหนังสือ
นัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า วัน ในปี
คณะกรรมการบริ ษทั มีการประชุมตาม
วาระปกติจาํ นวน ครัง และวาระพิเศษจํานวน ครัง โดยการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั แต่
ละท่านสรุ ปได้ดงั นี

รายชือ

.
.
.
.
.
.
.
.
.

ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิ น
นายกัมพล วัชระนิมิต
นายสมชาย ดีประเสริ ฐกุล
นายฉลอง อภิชาติโชติ
นายตัน เซา ปอ
นายลิม ชองเซียง
นายวิจิตร ตังสินมันคง
นายบุลเดช วรพงศ์
นายชาน วา ชอง

วาระการดํารง
ตําแหน่ง

ทุ ก ปี ก ร ร ม ก า ร
จํานวนหนึงในสาม
ห รื อ ใ ก ล้ เ คี ย ง
จะ ต้ อ ง ออก จ า ก
ตําแหน่ง
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การเข้าประชุม/การประชุมทังหมด
(ครัง)
การประชุม
การประชุม
รวม
วาระปกติ
วาระพิเศษ

3/4
4/4
4/4
4/4
4/4
/4
4/4
4/4
/

1/1
1/1
1/1
1/1
-/1
-/1
1/1
1/1
1/1

4/5
5/5
5/5
5/5
4/5
1/5
5/5
5/5
2/5

ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการบริ ษทั พร้อมให้คณะกรรมการบริ ษทั และผูท้ ีเกียวข้องตรวจสอบได้
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
ระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในทีครอบคลุมทุกด้าน ทังด้านการเงิน และ
การปฏิบัติ การดําเนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบี ยบที เกียวข้องและจัดให้มีก ลไกการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลทีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการบริ หารงาน การดูแลป้ องกันทรัพย์สินของบริ ษทั จาก
การทีผูบ้ ริ หารนําไปใช้โดยมิชอบ
การตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ให้ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในโดยจัดให้มีผตู้ รวจสอบภายในทําหน้าทีตรวจสอบ
ระบบต่าง ๆ และแนวทางการควบคุม และตรวจสอบภายในทีดี ตามแผนการตรวจสอบทีได้รับอนุ มตั ิจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าทีตรวจสอบอย่างเป็ นอิสระ โดยผลการตรวจสอบจะรายงาน
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ กบั ผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริ ษทั ทังหมดล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ของผูล้ งทุน ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเน้นดําเนินการในเรื องทีเกียวกับการเปิ ดเผยข้อมูลให้ถกู ต้องครบถ้วน
โปร่ งใส ตรงต่อความเป็ นจริ ง เชือถือได้ สมําเสมอและทันเวลา โดยได้ให้ความสําคัญและยึดถือปฏิบตั ิมา
โดยตลอด ในส่วนของงานด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์ ผูล้ งทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริ ษทั ได้ที
เลขานุการบริ ษทั โทร.+ ( )
ต่อ หรื อ ที E-mail address : chalong@tropical.co.th หรื อ
Home page : www.tropical.co.th or www.tropical.com.my
5.2 คณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั
บริ ษทั มีการแต่งตังเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ มีอาํ นาจ
หน้าทีในการตรวจทานงบการเงิน เป็ นทีปรึ กษาให้คาํ แนะนําแก่คณะกรรมการบริ ษทั ตลอดจนดําเนิ นการ
ในเรื องอืน ๆ ทีได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริ ษทั ซึงคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย คน
ดังนี
ชือ
ตําแหน่ง
นายชาน วา ชอง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายวิจิตร ตังสินมันคง
กรรมการตรวจสอบ
นายบุลเดช วรพงศ์
กรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการตรวจสอบ มีอาํ นาจหน้าทีในการตรวจทานงบการเงิน เป็ นทีปรึ กษาให้คาํ แนะนําแก่
คณะกรรมการบริ ษทั ตลอดจนดําเนินการในเรื องอืน ๆ ทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ปี
คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม ครัง พร้อมกับเสนอรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาโดย
ในปี ทีผ่านมาได้ดาํ เนินการในเรื องต่างๆ พอสรุ ปได้ดงั นี
(1) ตรวจทานงบการเงินสําหรับปี สิ นสุดวันที ธันวาคม
ทีตรวจสอบแล้ว และงบการเงิน
รายไตรมาสทีสอบทานของกลุ่มบริ ษทั ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
(2) ตรวจทานกับผูส้ อบบัญชีถึงขอบเขตของงานและผลการตรวจสอบ ตลอดจนการดําเนินการ
(3) ตรวจทาน ขอบเขตและผลการปฏิบตั ิงานของการตรวจสอบภายในและรายงาน ตลอดจนการ
ให้คาํ แนะนําการดําเนินการทีจําเป็ นจะต้องปฏิบตั ิโดยฝ่ ายบริ หาร
(4) ติดตามและตรวจทานรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน
(5) ตรวจสอบรายการของบุคคลทีเกียวข้องทีอาจเกิดขึนภายในกลุ่มบริ ษทั
(6) พิจารณารายการอืนๆ ทีกําหนดโดยคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ ปี (ตังแต่
ประกอบด้วย
1. นายชาน วา ชอง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิจิตร ตังสินมันคง
กรรมการตรวจสอบ
3. นายบุลเดช วรพงศ์
กรรมการตรวจสอบ
. นายสมชาย ดีประเสริ ฐกุล เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

พ.ย.

- พ.ย.

)

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

นายชาน วา ชอง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูม้ ีความรู้และประสบการณ์ในการสอบ
ทานงบการเงินของบริ ษทั ต่าง ๆ เป็ นเวลานาน
5.3 การสรรหาและแต่งตังกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงสุด
(1) กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์กระบวนการคัดเลือกผูด้ าํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษทั ไม่ได้ผา่ น
คณะกรรมการสรรหาเนื องจากปั จ จุ บัน บริ ษ ัทยังไม่มีก ารแต่ งตังคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ต าม
คณะกรรมการบริ ษัทได้ร่ ว มกัน พิจ ารณาคุ ณ สมบัติ ใ นด้านต่ าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุ ณ วุ ฒิ
ประสบการณ์ และความเชียวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการอิสระของ
บริ ษทั ในช่วงปี ทีผ่านมา
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ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
. ถือหุน้ ไม่เกิน % ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดในบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ
บริ ษทั ร่ วม หรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง
.ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน รวมทังไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้รั บ
เงินเดื อนประจําหรื อเป็ นผูม้ ีอาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อบุคคลทีอาจมี
ความขัด แย้ง หรื อบุ ค คลที ให้บ ริ การด้า นวิ ช าชี พ แก่ บ ริ ษัท หรื อบริ ษัท ในเครื อด้ว ย เช่ น ผูส้ อบบัญ ชี
ทนายความ เป็ นต้น โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเวลาไม่นอ้ ยกว่า ปี
.ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็ นลูกค้า ผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ เจ้าหนี/ลูกหนีการค้า
เจ้าหนี/ลูกหนีเงินให้กยู้ มื ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ย ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม ทังในด้านการเงิน
และการบริ หารงานของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งในลักษณะทีจะทํา
ให้ขาดความเป็ นอิสระ
.ไม่เป็ นญาติสนิทกับ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม
หรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตังให้เป็ นตัวแทนเพือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ รวมทังเปิ ดเผยความสัมพันธ์อืนทีอาจทําให้ขาดความเป็ นอิสระด้วย
(2) การสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงสุด
การคัดเลือกบุคคลทีจะแต่งตังเป็ นกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงสุดไม่ได้ผา่ น
คณะกรรมการสรรหา
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือเลือกตังกรรมการ มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี
1) ผูถ้ ือหุน้ หนึงคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีตนถือ
2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีมีอยูท่ งหมดตาม
ั
( ) เลือกบุคคล
คนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึงได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตังเป็ น
กรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณี ทีบุคคลซึงได้รับการเลือกตัง
ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครังนันให้ผเู้ ป็ น
ประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีขาด
ในกรณี ทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลทีมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา เข้าเป็ นกรรมการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการคราวต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
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มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึงต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
สามในสีของจํานวนกรรมการทียังเหลืออยู่ บุคคลซึงเข้าเป็ นกรรมการแทนตามวรรคหนึงอยูใ่ นตําแหน่ งได้
เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยูข่ องกรรมการซึงตนแทน
5.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
คณะกรรมการบริ ษทั มีกลไกในการกํากับดูแลทีทําให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและ
รับผิดชอบการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมเพือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริ ษทั
เช่น การแต่งตังตัวแทนของบริ ษทั โดยได้รับมติเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ไปเป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม โดยมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที และ
ความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริ หารทังเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ในการควบคุมและมีส่วนร่ วมในการ
กําหนดนโยบายทีสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ รวมทังกลไกในการกํากับดูแลทีมีผลให้การเปิ ดเผยข้อมูลฐานะ
การเงิน และผลการดําเนินงาน การทํารายการระหว่างกันบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมกับบุคคลทีเกียวโยง การ
ได้มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์หรื อการทํารายการสําคัญอืนใดของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมให้ครบถ้วน
ถูกต้องและใช้หลักเกณฑ์ทีเกียวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการทํารายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นใน
ทํานองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริ ษทั
5.5 การดูแลเรื องการใช้ขอ้ มูลภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงการดูแลไม่ให้ผบู้ ริ หารและพนักงานทุกระดับ นํา
ข้อมูลภายในของบริ ษ ัทไปใช้เพือประโยชน์ส่วนตน โดยบริ ษ ัทมีการดูแลเรื องการใช้ข ้อมูลภายในตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี และกําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารมีหน้าทีรายงานการเปลียนแปลงการถือ
ครองหลัก ทรั พย์ต่อสํานัก งานคณะกรรมการกํากับหลัก ทรั พย์และตลาดหลัก ทรัพย์ ตามมาตรา แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
ภายใน วัน นับจากวันทีมีการเปลียนแปลงการ
ถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุ การบริ ษทั รับทราบ เพือจัด ทําบันทึ กการเปลียนแปลงและสรุ ป
จํานวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นรายบุคคล นอกจากนียังมีกาํ หนดห้ามนําข้อมูลงบการเงิน
หรื อข้อมูลอืนทีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ทีทราบเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก หรื อผูท้ ีไม่มี
ส่ วนเกียวข้อง และห้ามทําการซือขายหลักทรัพย์ในช่วง เดือนก่อนทีข้อมูลงบการเงินหรื อข้อมูลอืนที มี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั จะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
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. ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
(1) ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี (Audit Fee)
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที / มีมติแต่งตัง นางสาวบงกช
อําเสงียม ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที
หรื อ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที
หรื อ นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที
แห่ง บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีประจําปี 2561 โดยบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี รวมจํานวนเงิน , , บาท โดยมีรายละเอียดดังนี
- งบการเงินของบริ ษทั และงบการเงินรวม จํานวน , , บาท
- งบการเงินของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั จํานวน , บาท
(2) ค่าบริ การอืน (non-audit fee)
บริ ษ ัทได้จ่ ายค่าบริ ก ารอืนให้แก่ บริ ษทั สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด ทีเกียวข้องกับผูส้ อบบัญชี ในปี
จํานวน , บาท
6. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
แนวทางเกียวกับความรับผิดชอบทางสังคม
การกํากับดูแลด้ วยหลักจริยธรรม (ประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม และการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์ รัปชัน) (Organizational Governance)
นโยบายการดําเนินการ : บริ ษทั เห็นว่าการกํากับดูแลกิจการทีดีมีความเป็ นธรรมมีความสําคัญต่อการ
ดําเนินกิจการให้เจริ ญเติบโตยิ งขึน จึงกําหนดทิศทางในการดําเนิ นงานของบริ ษทั และ ให้ความสําคัญต่อ
ระบบการควบคุ ม การตรวจสอบภายใน การกํากับ ดูแลฝ่ ายบริ ห ารให้ด ําเนิ น การตามนโยบายอย่างมี
ประสิ ทธิ ภ าพ เพือประโยชน์ในระยะยาวต่ อผูถ้ ือหุ ้น และผูม้ ีส่ว นได้เสี ยกับองค์ก ร ภายใต้ “ความสุ จ ริ ต
ยุติธรรม โปร่ งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องตามกรอบข้อกําหนดกฎหมาย และหลักจริ ยธรรมทางธุรกิจ ”
ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ กําหนดหลักการ “หลักการ ข้อ ”ดังนี
(1.) การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
(2.) การต่อด้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน
(3.) การเคารพสิทธิมนุษยชน
(4.) การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
(5.) ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
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(6.) การดูแลรักษาสิ งแวดล้อม
(7.) การร่ วมพัฒนาชุมชุนหรื อสังคม
(8.) การมี น วัต กรรมและเผยแพร่ นวัต กรรมซึ งได้จ ากการดํา เนิ น งานที ดี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม สิ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้เสีย
(1) การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
นโยบายการดําเนินการ : บริ ษทั เห็นว่าการกํากับดูแลกิจการทีดีมีความเป็ นธรรมมี
ความสําคัญต่ อการดําเนิ น กิจ การให้เจริ ญเติบโตยิ งขึ น จึงกําหนดทิ ศทางในการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั และ ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมการตรวจสอบภายใน การกํากับดูแลฝ่ ายบริ หารให้
ดําเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพือประโยชน์ในระยะยาวต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้
เสียกับองค์กร ภายใต้ “ความสุจริ ต ยุติธรรม โปร่ งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องตามกรอบข้อกําหนด
กฎหมาย และหลักจริ ยธรรมทางธุรกิจ” ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ซึงเปิ ดเผยอยู่
ในเว็บไซต์บริ ษทั www.tropical.co.th
เพือให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยเฉพาะหลักความรับผิดชอบ
โปร่ งใส ซือสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม มีความมุ่งมันเพือความเจริ ญเติบโต และความมันคงของกิจการ
การมีส่วนร่ วม การทํางานเป็ นทีมและความรับผิดชอบทางสังคม การดูแลสิทธิตามกฎหมายกําหนด
ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของกลุ่มต่างๆ เพือให้ม นใจว่
ั
าสิ ทธิดงั กล่าวได้รับการคุม้ ครองและปฎิบตั ิ
ด้ว ยดี และได้รับผลตอบแทนทีเป็ นธรรมด้ว ยกันทุ ก ฝ่ าย คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้ก าํ หนดหลัก
ปฎิ บัติ และความรั บ ผิด ชอบของผูบ้ ริ ห าร รวมถึ งพนัก งาน เพื อกําหนดหลัก การกํา กับ ดูแ ลที
เหมาะสมกับบริ ษทั และ จัดทํา คุณธรรมและข้อพึงปฏิบตั ิในการทํางานขึนเพือเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิทีถูกต้องให้แก่ผบู้ ริ หารและพนักงานทุกคนของบริ ษทั ให้ถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดไว้ดงั นี
1) มีความรับผิดชอบต่อสังคม
2) มีระบบการบริ หารอย่างมืออาชีพ ยึดมันความถูกต้องและเป็ นธรรมปฎิบตั ิต่อผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
3) มีความรับผิดชอบต่อการตัดสิ นใจ และการทํางานของตนเอง สามารถชีแจงและ
อธิบายการตัดสินใจได้
4) มีความสํานึกในหน้าทีด้วยขีดความสามารถและ ประสิทธิภาพทีเพียงพอ
5) มี ค วามโปร่ ง ใสในการดําเนิ น งานในสองลัก ษณะคื อ มี ค วามโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานทีสามารถตรวจสอบได้,มีการเปิ ดเผยข้อมูลโปร่ งใสแก่ผทู ้ ีเกียวข้องทุกกลุ่ม
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บริ ษทั กําหนดมาตรการการกํากับดูแลกิจการจรรยาบรรณธุรกิจ และการกํากับดูแล
กิจการทีดี สามารถตรวจสอบได้ตงแต่
ั ตน้ จนจบกระบวนการ กําหนดให้บุคลากรมีหน้าทีต้องปฎิบตั ิ
ตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ และการกํากับดูแลกิจการทีดี การกระทําทีเข้าข่ายการฝ่ าฝื น หรื อไม่
ปฎิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณ และการกํากับกิจการทีดี ต้องได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัยตาม
ระเบียบทีกําหนดไว้ นอกจากนีอาจได้รับโทษตามกฎหมาย บริ ษทั กําหนดให้มีระบบรายงานการฝ่ า
ฝื น หรื อไม่ปฎิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณ และการกํากับกิจการทีดี โดยมีกระบวนการรับข้อร้องเรี ยน
การรวบรวมข้อเท็จจริ ง การประมวลผล และกลันกรองข้อมูล กําหนดมาตรการดําเนิ นการระงับ
การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฎิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณ และการกํากับกิจการทีดี และบรรเทาความเสี ยหาย
ให้กบั ผูไ้ ด้รับผลกระทบ โดยคํานึงถึงความเสียหายโดยรวมทังหมด กําหนดมาตรการคุม้ ครอง และ
บรรเทาความเสี ยหายให้ก ับผูร้ ายงาน ผูร้ ้ องเรี ย น ผูใ้ ห้เ บาะแส หรื อผูใ้ ห้ค วามร่ วมมื อในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริ งในการรายงานการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฎิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณ และการกํากับ
กิจการทีดีของบริ ษทั กําหนดให้มีโครงสร้าง และหน้าทีความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารต่อผูถ้ ือหุ ้น
กําหนดความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารต่อลูกค้า กําหนดความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารต่อพนักงาน
กําหนดความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารต่อคู่คา้ และเจ้าหนี กําหนดความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารต่อ
การแข่ ง ขัน ทางการค้า กํา หนดความรั บผิด ชอบของผูบ้ ริ ห ารต่ อ สัง คมส่ ว นรวม เช่ น ให้ก าร
สนับสนุนกิจการอันเป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่ วนรวม,คืนผลกําไรส่ วนหนึ งขององค์กร
ให้แก่กิจกรรมทีมีส่วนสร้างสรรค์สงั คมอย่างสมําเสมอ,ไม่กระทําการใดๆ ทีมีผลเสียหายต่อชือเสียง
ของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ไม่กระทําการใดๆที ช่วยเหลือสนับสนุ น หรื อ
ยอมเป็ นเครื องมือทีจะทําให้เกิดการหลีกเลียงการปฎิบตั ิตาม กฎหมายหรื อกฎระเบียบต่างๆ หรื อ
เป็ นภัยต่ อสังคมและความมันคงของประเทศ,ปลูก ฝั งความรั บ ผิด ชอบต่ อสังคมให้เกิ ด ในหมู่
พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนืองและจริ งจัง,ปฎิบตั ิหรื อมีการควบคุมให้มีการปฎิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้องทีออกโดยหน่ วยงานกํากับดูแล กําหนด
ความรับผิดชอบของพนักงานต่ อบริ ษทั กําหนดให้มีขอ้ ปฎิบตั ิต ามหลักการกํากับดูแลกิจการที ดี
การเคารพ และปฎิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับทีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
(2) การต่อด้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษัท สนับ สนุ น และส่ ง เสริ มให้บุ ค ลากรทุ ก ระดับ เห็ น ความสํา คัญ และมี
จิตสํานึกในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
การกํากับดูแลให้การดําเนิ นการตามนโยบายอย่างมีประสิ ทธิภาพภายใต้ “ความสุ จริ ต ยุติ ธรรม
โปร่ งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องตามกรอบข้อกําหนดกฎหมาย และหลักจริ ยธรรมของบริ ษทั ”
นอกจากนี ได้กาํ หนดมาตรการ ในเรื องของการรับหรื อให้ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อืนใดทีอาจ
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สร้ า งแรงจู งใจในการตัด สิ น ใจอย่างใดอย่า งหนึ งในทางธุ ร กิ จ การรั บหรื อให้ทรั พย์สิน หรื อ
ประโยชน์อืนใดทีอาจสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างไม่เป็ นธรรมดังนี
. ไม่ใช้วธิ ี การรับหรื อให้เงิน ทรัพย์สิน สิ งของ หรื อประโยชน์อืนใดจากผูเ้ กียวข้องทางธุรกิจ

. ไม่เรี ยกรับเงิน ทรัพย์สิน สิ งของ หรื อประโยชน์อืนใดกับผูเ้ กียวข้องทางธุรกิจ
. ไม่เสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ งของ หรื อประโยชน์อืนใดกับผูเ้ กียวข้องทางธุรกิจเพือแลก
กับสิทธิพิเศษทีไม่ควรได้
. การใช้จ่ายสําหรับการเลียงรับรองทางธุรกิจต้องมีการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมสมเหตุสมผล
การรับหรือให้ ของขวัญหรือของทีระลึก
) ก่อนการรับหรื อให้ของขวัญ ของทีระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฎิบตั ิถกู ต้อง
ตามข้อบังคับของบริ ษทั โดยสิ งของ หรื อของขวัญทีให้แก่กนั ควรมีราคาเหมาะสมในแต่ละโอกาส
) ไม่รับของขวัญเป็ นเงินสด พันธบัตร หุน้ ทองคํา อัญมณี อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิ งของ
ในทํานองเดียวกัน
) ไม่รับของขวัญหรื อของทีระลึกทีอาจทําให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างใดอย่าง
หนึงโดยไม่เป็ นธรรมในการปฎิบตั ิหน้าที
) การับของขวัญของทีระลึกต้องจัดทํารายการนําเสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชาทราบตามลําดับขัน

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน ( Human Right )
บริ ษทั ตระหนักในความเป็ นมนุ ษย์ทีเท่าเทียมกัน โดยปฎิบตั ิต่อผูเ้ กียวข้องอย่าง
เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็ นฝ่ ายจัดการ พนักงาน ผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้า ผูข้ ายสิ นค้าและบริ การให้แก่บริ ษทั
คู่แข่งทางการค้า ชุมชน อันสืบเนืองจากความเหมือนหรื อแตกต่างไม่ว่าจะเป็ น เพศ เชือชาติ ศาสนา
อายุ สีผวิ ภาษา วัฒนธรรม ดังนี
1.1 บริ ษทั ปฎิบตั ิต่อบุคลากรทุกคนโดยเท่าเทียมกันไม่เลือกปฎิบตั ิ ไม่
แบ่งแยกถิ นกําเนิด เชือชาติ ศาสนา อายุ สีผวิ ภาษา วัฒนธรรม ความพิการ ฐานะ สถานศึกษา หรื อ
สถานะอืนใดทีเกียวข้องทังทางตรง และทางอ้อมกับการปฎิบตั ิงาน บริ ษทั จะปฎิบตั ิอย่างเป็ นธรรม
กับพนักงานทุกระดับ รวมถึงผูร้ ับเหมา ผูร้ ับเหมาช่วง ทังการจ้างงาน,การจ่ายค่าตอบแทน การจัด
ฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากร การเลือนตําแหน่ ง การเลิกจ้างหรื อเกษียณอายุ และหรื อนํามาเป็ นปั จจัย
สําคัญในการคัดเลือกพนักงานเข้าทํางาน
1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน อันได้แก่ ประวัติการทํางาน ประวัติ
สุขภาพหรื อข้อมูลส่ วนตัว จะได้รับการคุม้ ครองไม่ให้ถูกนํามาเปิ ดเผย อันอาจจะทําให้เกิดความ
เสียหายแก่เจ้าของ หรื อบุคคลอืน
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1.3 พนักงานทุกคน ปฎิบตั ิต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติโดยปราศจากการ
ปฎิบตั ิทีมิชอบในการล่วงละเมิดต่อพนักงานทุกรู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นทางกาย ทางวาจา ทางความคิด
และไม่กระทําการทีก่อความเดือดร้อนรําคาญ หรื อรบกวนการปฎิบตั ิงานในลักษณะการคุกคามทาง
เพศ การลวนลาม การอนาจารทุกประเภท ในส่ วนของบริ ษทั ต้องปฎิบตั ิตามนโยบายด้านความ
รับผิด ชอบทางสังคม ข้อที บริ ษทั จะไม่เกี ยวข้องหรื อสนับสนุ น การลงโทษที เป็ นการทําร้ าย
ร่ างกาย จิ ตใจ หรื อแม้แต่ การข่มขู่ทีมีผลต่อจิตใจ ตลอดจนการใช้วาจาหยาบคาย และบริ ษ ัทได้
ประกาศเพิ มเติมเป็ นนโยบายการปฎิบตั ิทีมิชอบและการล่วงละเมิด นโยบายการป้ องกัน การแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ โดยระบุขนตอนการแก้
ั
ไขของการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ขันตอนการ
ร้องทุกข์ กําหนดช่องทางการร้องทุกข์โดยปิ ดเป็ นความลับ
1.4 บริ ษทั ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพนักงาน ทรัพย์ สิน สินค้าบริ ษทั การป้ องกันการก่อการร้าย โดยการดําเนินการเรื องการรักษาความปลอดภัยในขัน
พืนฐาน ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลตามกฎหมายซึงบริ ษทั ได้ประกาศเป็ นนโยบายการจัดการรักษา
ความปลอดภัยขององค์กร สําหรับพนักงานทุกฝ่ าย เพือเป็ นแนวทางในการปฎิบตั ิงานด้านความ
ปลอดภัยขององค์กรทุกส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี
. ความปลอดภัยในการเข้าออกอาคารสถานที
. ความปลอดภัยในส่วนทีเกียวข้องกับพนักงาน
. ความปลอดภัยในส่วนของพันธมิตรทางธุรกิจ
. ความปลอดภัยในส่วนทีเกียวข้องกับสินค้า
. ความปลอดภัยสําหรับยานพาหนะขนส่งสินค้า
. ความปลอดภัยทาด้านข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
. ระบบการตรวจสอบและสืบสวนเหตุการณ์ทีเกิดขึน
. ระบบการจัดการเมือเกิดวิกฤตการณ์และแนวทางดําเนินการแก้ไข
1.5 บริ ษทั เคารพในทรัพย์สินทางปัญญา และภูมิปัญญาท้องถิ น
1.6 บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้พนักงาน และชุมชนทีอยูร่ อบสถานประกอบการ
หรื อผูม้ ีส่วนเกียวข้อง สามารถแสดงความคิดเห็นสําหรับการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ทีอาจส่งผล
กระทบต่อวิถกี ารดําเนินชีวิตของชุมชน เพือให้เกิดการพัฒนาอยูร่ ่ วมกับชุมชนอย่างยังยืน โดย
สามารถติดต่อร้องเรี ยนบริ ษทั โดยตรง หรื อผ่านเว็บไซด์ของบริ ษทั
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( ) การปฎิบัตดิ ้ านแรงงาน ( labour Practices )
บริ ษทั ถือว่าบุคลากรเป็ นทรัพยากรอันมีค่า ซึงมีส่วนช่วยส่งเสริ มให้บริ ษทั บรรลุถึง
เป้ าหมายในการดําเนิ น ธุร กิจ ดังนันบริ ษ ัทจึ งมีนโยบายในเรื องความรั บผิดชอบทางสังคม โดย
มุ่งมัน ปฎิบตั ิ ตามข้อกําหนดด้านความรับผิดชอบทางสังคม มาตรฐานด้านแรงงาน กฎหมาย ที
เกียวข้อง พัฒนาความรู้ความสามารถ สนับสนุนให้พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรู้วิทยากรใหม่ๆ
เพิ มเติม ให้มีค วามรู้ค วามสามารถและทักษะซึ งจําเป็ นต่อการปฎิ บตั ิงานให้ประสบความสําเร็ จ
ตลอดจนพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างต่อเนือง การดูแล สภาพการจ้างทียุติธรรม
ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม คํานึ งถึงสภาพแวดล้อมที ปลอดภัย ตามหลัก อาชี ว อนามัย การ
สื อสารนโยบายความรับผิด ชอบต่ อสังคม ให้พนัก งานรั บทราบผ่านการปฐมนิ เทศน์ ติ ดบอร์ ด
ประชาสั ม พั น ธ์ ,ประชาสั ม พั น ธ์ ท างเสี ยงตามสาย และประกาศลงเว็ บ ไซด์ บ ริ ษั ท
www.tropical.co.th เพือให้ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสียลูกค้า ประชาชนทัวไปรับทราบถึง การดําเนิ นกิจการ
ของบริ ษทั ภายใต้นโยบายด้านความรับผิด ชอบทางสังคม โดยยึดแนวปฎิบตั ิตามนโยบายความ
รับผิดชอบทางสังคมดังนี
. บริ ษทั ไม่จา้ งหรื อสนับสนุนการใช้แรงงานเด็กและแรงงานผูเ้ ยาว์ตามที
กฎหมายกําหนด
. บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นส่ งเสริ มพัฒนาความสามารถและ
สร้างแรงกระตุน้ ในการทํางาน ได้รับผลตอบแทนการทํางานไม่น้อยกว่าทีกฎหมายกําหนด บริ ษทั
ไม่หกั ค่าจ้าง ค่าตอบแทนการทํางาน หรื อเงินอืนทีกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานกําหนดให้
จ่ายไม่ว่ากรณี ใดๆ เว้น แต่ ก ฎหมายยกเว้นไว้ และสวัสดิ ก ารที เหมาะสมเป็ นไปตามกรอบของ
กฎหมายทีกําหนด
. บริ ษัท จะไม่ เ กี ยวข้อ งหรื อสนับ สนุ น การใช้แ รงงานบัง คับ ไม่ เ รี ยก หรื อรั บ
หลักประกันการทํางาน หรื อหลักประกันความเสียหายในการทํางาน หรื อเอกสารแสดงตนตัวจริ ง
ใดๆ ของพนักงานไม่ว่าเป็ นเงิน บัตรประจําตัวประชาชน หรื อเอกสารประจําตัวใดๆ ทรัพย์สินอืน
หรื อการคําประกันด้วยบุคคลจากลูกจ้าง ไม่ว่าเข้าทํางานแล้ว หรื อเป็ นเงือนไขในการรับเข้าทํางาน
เว้นแต่กฎหมายยกเว้นไว้ตามข้อบังคับเกียวกับการทํางาน
. บริ ษทั จะปฎิบตั ิอย่างเป็ นธรรมกับพนักงานทุกระดับ รวมถึงผูร้ ับเหมา ผูร้ ับเหมาช่วง
ทังการจ้างงาน,การจ่ายค่าตอบแทน การจัดฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากร การเลือนตําแหน่ ง การเลิกจ้าง
หรื อ
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. เกษียณอายุ และหรื อนํามาเป็ นปัจจัยสําคัญในการคัดเลือกพนักงานเข้าทํางาน
ไม่ อนุญาตให้มีพฤติกรรมทีเป็ นการข่มขู่ คุกคาม ทารุ ณและการเอารัดเอาเปรี ยบทางเพศ
. บริ ษทั ปฎิบตั ิตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ในเรื องชัวโมงการทํางานของ พนักงาน
. บริ ษทั เคารพสิทธิเสรี ภาพของพนักงานในการสมาคม หรื อรวมกลุ่มเพือเจรจาต่อรอง
บน การคัด เลือกหรื อเลือกตังผูแ้ ทนโดยไม่ข ัด ขวางหรื อแทรกแซง หรื อไม่กระทําการใดๆ อัน
กระทบต่ อสิ ทธิ ด ังกล่าว เช่ น การเลือกตังคณะกรรมการสวัสดิก ารฯ และคณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ และอืนๆทังนีต้องเป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด
. พนัก งานได้รั บโอกาสเท่ าเที ยมกัน โดยไม่เลือกปฎิบัติ บริ ษ ัทจะไม่เกียวข้อง หรื อ
สนับ สนุ น การเลือ กปฎิ บัติ ในการจ้า งงาน การจ่ า ยค่ าจ้างและค่ าตอบแทนการทํางาน การให้
สวัสดิการ โอกาสได้รับการอบรมและพัฒนา การเลือนตําแหน่ง การเลิกจ้างหรื อการเกษียณอายุการ
ทํางาน และอืนๆ อัน เนื องมาจากเหตุ เพราะความแตกต่างในเรื องสัญชาติ เชือชาติ ศาสนา สี ผิว
ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส ทัศนคติส่วนตัวในเรื องเพศ ความพิการ การติดเชือ HIV การเป็ น
ผูป้ ่ วยเอดส์ ความเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงาน การเป็ นกรรมการลูกจ้าง ความนิยมในพรรคการเมือง
หรื อแนวคิดส่วนบุคคลอืนๆ
. บริ ษทั ไม่ขดั ขวาง แทรกแซง หรื อกระทําการใดๆ ทีจะเป็ นผลกระทบต่อการใช้ สิ ทธิ
ของลูกจ้างทีไม่มผี ลเสียหายต่อกิจการ ในการดําเนินกิจกรรมทีเกียวกับเชือชาติ ประเพณี ประจําชาติ
ศาสนา เพศ ความพิการ ความเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงาน การเป็ นกรรมการลูกจ้าง ความนิ ยมใน
พรรคการเมือง หรื อแนวคิดส่วนบุคคลอืนๆ
. บริ ษ ัทจัดการให้พนักงานมีสุขภาพ มีความปลอดภัย โดยจัดสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานทีดี มีก ารกําหนดมาตรการด้านความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานให้ครอบคลุมประเภทงานหรื อลักษณะงานทีมีแนวโน้มอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพ
และความปลอดภัยของพนักงาน และผูเ้ กียวข้อง และมีการควบคุม ป้ องกันให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และมาตรฐานความปลอดภัยในทุกสภาพแวดล้อมในการทํางานทีดี ภายใต้ระบบความปลอดภัย อา
ชีว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ตามระบบมาตรฐาน ( OHSAS 18001 ) ดังนี
. บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมในการดําเนินการด้านความปลอดภัย
อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน สามารถสมัค รเข้ารั บการเลือกตัง แต่ งตังเป็ น
คณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน
2. บริ ษทั จัดอบรม หรื อจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย โดยให้พนักงาน
มี โ อกาสรั บ รู้ แ ละเข้า ถึ ง ข้อ มู ล อัน ตรายอัน อาจเกิ ด ขึ นจากกระบวนการทํา งานหรื อจาก
สภาพแวดล้อมในการทํางาน
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3. บริ ษทั จัดทํากฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมทํางานของบริ ษทั โดยพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูล
4. บริ ษทั จัดให้พนักงานได้รับการฝึ กอบรมด้านความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดล้อม ในงานทีปฎิบตั ิอยู่ รวมถึงอบรมกฎหมายความปลอดภัยให้ก ับผูท้ ีเข้า
ทํางานใหม่ และผูท้ ีเปลียนหน้าทีการปฎิบตั ิงาน โดยมีการจัดเก็บบันทึกการฝึ กอบรม
5. จัดอุปกรณ์ป้องกันภัยเพือความปลอดภัยส่วนบุคคลทีได้มาตรฐาน และ
เหมาะสมกับลักษณะงานโดยเป็ นหน้าทีของบริ ษทั ในการจัดหา
( ) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ( Consumer Issues )
บริ ษทั ให้ความสําคัญ และตระหนักถึงคุณภาพ และ ความปลอดภัยสินค้าเป็ นสําคัญจึง
ดําเนินธุรกิจภายใต้หลัก “ Quality and Food Safety ” โดยนําระบบการจัดการคุณภาพ ( ISO 9001 )
และระบบการจัด การความปลอดภัยสิ นค้า (Food Safety,HACCP,GMP,BRC,ISO 22000) มา
ประยุกต์ใช้ในองค์กรภายใต้นโยบายดังนี
“เราจะผลิตสินค้าให้ มคี วามปลอดภัยต่อผู้บริโภค
คุณภาพเป็ นทียอมรับของลูกค้า
ส่ งมอบทันกําหนดเวลา
พัฒนาด้ านความปลอดภัย
ใส่ ใจด้ านสิงแวดล้อม
บริหารจัดการสอดคล้องตามกฎหมาย
ปรับปรุ งประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างต่อเนือง”
เพือให้ผบู้ ริ โ ภคได้รั บประโยชน์สูงสุ ด รวมถึงการปกป้ องข้อมูลของลูก ค้าไว้เป็ น
ความลับและ ทําให้บริ ษทั มีเสรี ภาพในการแข่งขันทางธุรกิจภายใต้หลักการทีเป็ นธรรมไม่โจมตี
หรื อให้ขอ้ มูลเท็จบิดเบือนจากความเป็ นจริ ง รวมทังให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานรัฐหรื อหน่วยงาน
อืนๆ ทีเกียวข้องเพือส่ งเสริ มการดําเนิ น ธุร กิจ และแข่ งขัน อย่างเป็ นธรรม พร้อมทังต่อต้านการ
ผูกขาด และการทุ่มตลาด
( ) การดูแลรักษาสิงแวดล้อม ( The Environment )
บริ ษทั มีนโยบายการจัดการผลกระทบด้านสิ งแวดล้อม โดยมุ่งเน้น ถึงการบริ หาร
จัดการผลกระทบทางด้านสิ งแวดล้อมในด้านต่างๆ และการบริ หารจัดการของเสี ย อันจะก่อให้เกิด
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ประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ทรั พยากร ตลอดจนการควบคุ ม และป้ องกัน ผลกระทบอัน จะเกิ ด กับ
พนักงาน ชุมชนแวดล้อม และสอดคล้องตามกฎหมาย และข้อกําหนดอืนๆ ทีเกียวข้องกับประเด็น
ปัญหาสิ งแวดล้อม โดยดําเนินกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็ จภายในโรงงาน โดยกําหนดการตามมาตรฐาน
การจัด การสิ งแวดล้อม ( ISO 14001 ) เพือจัดการผลกระทบที เกิ ด จากสิ งแวดล้อมภายใต้ขี ด
ความสามารถดังนี
. เปิ ดโอกาสให้ชุมชนทีอยู่รอบสถานประกอบการของบริ ษทั และ ผูเ้ กี ยวข้องมี
ส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นในการดําเนิ นกิจกรรมของบริ ษทั ทีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชน หรื อข้อร้องเรี ยนอืนๆ เพือให้เกิดการส่ งเสริ มการจัดการสิ งแวดล้อมแบบยังยืน เช่นการทํา
ประชาพิจารณ์กบั ชุมชน
. ดําเนินการตามกฎหมาย และมาตรฐานสากลต่างๆ เพือป้ องกัน และลดผลกระทบ
ด้านสิ งแวดล้อม
. ออกแบบพัฒนากระบวนการผลิต โดยนําหลักการจัดการผลกระทบแบบเบ็ดเสร็ จ
เพือควบคุมหรื อลดมลพิษต่างๆ เช่น นําเสีย มลพิษทางอากาศ ฝุ่ น และ ของเสียต่างๆ
. ควบคุมการใช้พลังงาน และ ทรัพยากรให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุ ด และส่ งเสริ มการ
อนุรักษ์พลังงาน และทรัพยากร
. มุ่งเน้นการลด และจัดการของเสียโดยนํากลับมาใช้ใหม่ Recycle รวมถึงการกําจัด
ของเสียให้สอดคล้องตามกฎหมาย
. ส่งเสริ มฟื นฟูสิ งแวดล้อมร่ วมกับชุมชน
( ) การมีส่วนร่ วม และพัฒนาชุ มชน ( Community Involvement and Development )
บริ ษทั ดําเนิ นธุรกิจโดยให้ความสําคัญต่อการปฎิบตั ตามมาตรฐานต่างๆ ทีเกียวข้องกับ
ความปลอดภัย สุ ข อนามัย และสิ งแวดล้อมที อาจจะมี ผ ลกระทบต่ อความเสี ยหายของสัง คม
สิ งแวดล้อม และชุมชน รวมทังให้ค วามสําคัญ โดยมุ่งเน้นการพัฒ นาชุ มชน และ สังคม ในด้าน
การศึกษา โดยเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน นักศึกษาเข้ามาดูงาน หรื อ อบรมภายในบริ ษทั ทุกเดือน การ
สร้างงาน การรักษาสิ งแวดล้อม และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน สังคม หรื อ
กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสให้สามารถพึงพาตนเองได้ภายใต้โครงการต่างๆ ดังต่อไปนี
. โครงการ TCB ปลอดอุบตั ิเหตุ บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้พนักงาน ร่ วมกิจกรรมความ
ปลอดภัยเช่ น การประกวดคําขวัญความปลอดภัย กิ จ กรรมอบรมความปลอดภัยในการทํางาน
กิจกรรมงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทํางานประจําปี การจัดโครงการอนุรักษ์การได้ยนิ
. โครงการ TCB โรงงานสีขาว บริ ษทั ได้จดั ให้มีกิจกรรม ลด ละ เลิกบุหรี โดยจัดให้
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ความรู้เกียวกับพิษภัยของบุหรี จัดให้มีการบําบัดบุหรี กับพนักงานทีมีความประสงค์จะเลิกบุหรี โดย
ร่ วมกับหน่วยงานราชการ บริ ษทั จัดให้มีการจัดทํามาตรฐานการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
ในสถานประกอบการ โดยกําหนดเป็ นนโยบายด้านยาเสพติด และกําหนดเป็ นขันตอนการปฎิบตั ิ
เมือพบผูเ้ สพยาเสพติด ทังนี เป็ นเรื องทีบริ ษทั ให้ความสํา คัญ เพราะเป็ นเรื องที มีผลกระทบต่อตัว
พนักงาน ชุมชน สังคม โดยสถานประกอบกิจการต้องปลอดจากยาเสพติด ไม่ให้มีผเู้ สพ ผูค้ า้ ผูผ้ ลิต
โดยให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการดําเนินการ
. โครงการ TCB รักษ์สิ งแวดล้อม บริ ษทั มีการคัดแยกของเสีย นํามาใช้ซาํ และ รี ไซเคิล
บริ ษทั บําบัดนําเสียก่อนปล่อยลงสู่ สิ งแวดล้อม และปฎิบตั ิสอดคล้องตามกฎหมาย
. โครงการ TCB ใส่ใจแรงงาน บริ ษทั จัดสวัสดิการสําหรับพนักงาน ทังทีเป็ นเงิน และ
การเข้าร่ วมกิจ กรรมกับบริ ษทั เช่นการเข้าร่ ว มปลูกป่ าร่ วมกับหน่ วยงานสวัสดิ การและคุม้ ครอง
แรงงานในวัน แรงงานแห่งชาติ โดยจ่ายค่าจ้างให้กบั พนักงานทีเข้าร่ วมกิจกรรม การตรวจสุ ขภาพ
ประจําปี การปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในการทํางาน ส่ งเสริ มให้พนักงานทํางานอย่างมีความสุ ข มี
แรงงานสัมพันธ์ทีดี การปฎิบตั ิต่อแรงงานสอดคล้องตามข้อกฎหมาย
. โครงการ TCB ใส่ ใจชุมชน บริ ษทั มุ่งมันที จะพัฒนาตัว เราไปพร้ อมกับการพัฒนา
ชุมชน ส่งเสริ ม และสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน สื บสานวัฒนธรรมของชุมชน เช่นประเพณี ชกั
พระเดือนห้า งานทําบุญเดือนสิบ ทอดกฐิน ทอดผ้าป่ าวัดในพืนที กิจกรรมงานวันลอยกระทง จัด
ให้พนักงานของบริ ษทั เข้าไป ดูแลระบบไฟฟ้ า ของวัด โรงเรี ยนในชุมชนและกิจกรรมอืนๆ
6. โครงการ TCB ต้นกล้าความรู้ บริ ษทั มุ่งมันทีจะถ่ายทอดความรู้ให้กบั เยาวชน เสมือน
การปลูกต้นกล้าความรู้ให้เกิดผลในอนาคต เช่น สนับสนุ นการให้ความรู้ เปิ ดโอกาสให้นักเรี ยน
นักศึกษา เข้ามาศึกษาดูงาน เช่นคณะจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เข้าเยียมชมโรงงาน
เมื อ
เม ษ า ย น
เ ป็ น ต้ น ก า ร รั บ นั ก ศึ ก ษ า เข้ า ฝึ ก ง า น ใน บ ริ ษั ท เ ช่ น จ า ก
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ,วิทยาลัยเทคนิ คหาดใหญ่ ,มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา,มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ นครศรี ธรรมราช,มหาวิทยาลัยทักษิณพัทลุง,มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ,มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั สงขลาเป็ นต้น และการมอบอุปกรณ์การเรี ยนให้กบั โรงเรี ยนในพืนที
7. โครงการ TCB แบ่งปันเพือสังคม บริ ษทั มีส่วนร่ วมให้ความช่วยเหลือสังคม ในหลาย
รู ปแบบเช่น การให้หน่วยงานสภากาชาดเข้ามารับ บริ จาคโลหิ ตทุก เดือน ,การบริ จาคเงินให้กบั
กิจกรรมของหน่วยงานราชการเช่นสนับสนุ นเงินเพือกิจกรรมการกุศลเพือพัฒนาการศึกษาให้กบั
โรงเรี ยนบ้านไร่ (ตํารวจชายแดนอนุสรณ์) ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา,สนับสนุนงบประมาณการจัดงาน
มหกรรมคอนเสิร์ตอนุรักษ์ป่าต้นนําผาดําครังที เมือวันเสาร์ ที มีนาคม
ในอ.คลองหอย
โข่ง จ.สงขลา ,สนับสนุนทุนการศึกษาในวันตํารวจ เมือวันพุธที ตุลาคม
ณ สภอ.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา,สนับสนุ นผลิต ภัณฑ์ของบริ ษ ัท ให้ก ับชมรมนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทเมือวันที มีนาคม ถึง เมษายน
ณ อ.สะบ้าย้อย
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จ.สงขลา,สนับสนุ น กิ จ กรรมกองทุ น พัฒ นาศัก ยภาพ ศูน ย์สงเคราะห์บุค คลปั ญญาอ่อนภาคใต้
จัง หวัด สงขลา,สนับ สนุ น กิ จ กรรมครบรอบร้ อ ยปี โรงเรี ยนชุ ม ชนบ้า นนํา น้อ ย เมื อวัน ที
กุมภาพันธ์ ,สนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ ง เพือการกุศล มูลนิ ธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดสร้างหอ
ผูป้ ่ วยกระดูก สันหลัง เมือวัน ที มี น าคม
,สนับสนุ น งานฉลองครบรอบ ปี หอการค้า
จัง หวัด สงขลาเมื อวัน ที มี น าคม
บริ จาคหู ดึ ง ฝากระป๋ องเพื อทํา ขาเที ย ม ช่ ว ยเหลื อ
ผูด้ อ้ ยโอกาส ,สนับสนุนงบประมาณให้กบั ทีมฟุตบอลเยาวชนทุ่งใหญ่ ซึงเป็ นเยาวชนในพืนทีทีตัง
ของบริ ษทั มอบของขวัญวัน เด็ก ให้ก ับโรงเรี ยน หน่ วยงานราชการ ที อยู่รอบๆสถานประกอบ
กิจการ
8. บริ ษทั เปิ ดโอกาสรับบุคลากรเข้าทํางาน โดยการจ้างงานบุคคลทีอยู่ในพืนที รอบๆ
ชุมชนเข้ามาเป็ นส่วนหนึงของบริ ษทั
. บริ ษทั จําหน่ายสินค้าบริ ษทั เป็ นสวัสดิการให้กบั พนักงานในราคาทีถูกกว่าท้องตลาด
( ) การอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม และเผยแพร่ วฒ
ั นธรรม
บริ ษัท ส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารใช้ท รั พ ยากรอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสนับ สนุ น ให้มี ก าร
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพือเพิ มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทีมีอยู่ให้คุม้ ค่ามากทีสุ ด โดยบริ ษทั มี
การดําเนินการด้านอนุรักษ์พลังงาน จัดทําโครงการอนุรักษ์พลังงาน เพือส่งเสริ มให้พนักงานทุกคน
ทุกระดับ มีส่วนร่ วมในการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิภ าพ สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที เป็ น
ประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม สิ งแวดล้อมโดยรวม เป็ นการกระตุน้ ให้พนักงานเห็นความสําคัญ
และประโยชน์ของการสร้างนวัตกรรมอีกทังนํามาประยุกต์ใช้ในหน่ วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนือง เพือพัฒนาพนักงานทีเข้ามาร่ วมโครงการให้มีความรู้ดา้ นนวัตกรรมอย่างบูรณาการ ทังนียัง
สามารถต่ อยอดงานนวัต กรรมและความคิ ด สร้ างสรรค์ให้เป็ นรู ปธรรมและสัมฤทธิ ผล เพือนํา
ผลงานนวัตกรรมมาช่วยแก้ปัญหาพัฒนาสินค้า และกระบวนการทีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
ลูกค้า และสังคม
นโยบายภาพรวม
นโยบายการบริ หารจัดการสิงแวดล้อม (Environment Policy )
บริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสําคัญทางด้านสิ งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นถึงการบริ หารจัดการ
ผลกระทบทางด้าน สิ งแวดล้อมในด้านต่ างๆ และการบริ หารจัด การของเสี ย อันจะก่อให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ภ าพในการใช้ทรั พยากร ตลอดจนการควบคุม และป้ องกัน ผลกระทบอัน จะเกิ ด กับ
พนัก งาน ชุ มชนแวดล้อม และ สอดคล้องตามข้อกําหนดทางกฎหมาย โดยดําเนิ นกิ จ กรรมทุ ก
กิจกรรมภายใต้กรอบนโยบาย ดังต่อไปนี
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การป้ องกันผลกระทบทางด้ านสิ งแวดล้ อ ม : บริ ษ ัทมุ่งเน้นที จะวิเคราะห์และป้ องกัน ผลกระทบ
ทางด้าน สิงแวดล้อม
ลดของเสี ยในกระบวนการ : มุ่งเน้นการบริ หารจัดการเพือลดของเสียต่างๆ ในกระบวนการ รวมทัง
การกําจัดของเสียให้มีคุณภาพตามทีกฎหมายกําหนด
การใช้ พลัง งานและทรัพยากร : มุ่งเน้น การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิ ทธิภ าพเพื อ
ควบคุมและลดต้นทุนการผลิต
การปรับปรุ งอย่างต่อเนือง : มุ่งเน้นการปรับปรุ งพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับการสร้างจิตสํานึ ก การ
ตระหนัก ถึงผลกระทบทางด้านสิ งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรต่างๆ ตลอดจนการบริ หารจัดการของเสี ย

วัตถุประสงค์การบริ หารจัดการสิงแวดล้อม
1. ควบคุม ผลกระทบทางด้านสิงแวดล้อมจากการดําเนินกิจกรรมของบริ ษทั ให้สอดคล้องตาม
ข้อกําหนดทางกฎหมาย
2. ควบคุม และปรับปรุ งประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพือลดต้นทุนการ
ดําเนินงาน
3. ควบคุม การบริ หารจัดการของเสียทีเกิดขึนในแต่ละกระบวนการ
4. ปลูกจิตสํานึกและสร้างความตระหนัก แก่พนักงาน ในการใช้ทรัพยากรและลดผลกระทบต่อ
สิงแวดล้อม
5. เพือเป็ นองค์กรหนึงทีร่ วมดูแลรักษาสิงแวดล้อม และทรัพยากรของประเทศ

. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง
สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั เกียวกับระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื อง โดย
เล็งเห็นว่า การควบคุมภายในทีดีจะส่งผลให้บริ ษทั สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุเป้ าหมาย รวมถึงช่วยป้ องกันความเสี ยหายทีอาจจะเกิดขึนจากการปฏิบตั ิงานตลอดจนการ
ป้ องกันดูแลทรัพย์สินของบริ ษทั จากการทีผูบ้ ริ หารนําไปใช้โดยมิชอบ
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นอกจากนี คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที
และรับผิดชอบในการกํากับดูแลให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในทีมีความเพียงพอและเหมาะสม
พร้อมทังมีระบบการตรวจสอบภายในทีมีความเป็ นอิสระและมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการพิจารณาระบบการควบคุมภายในร่ วมกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีความเห็น ว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษ ัทมี ค วามเพียงพอ เหมาะสม ต่อการ
กํากับดูแลการปฏิบัติต ามเป้ าหมาย และในปี ที ผ่านมาบริ ษ ัทไม่มีข ้อบกพร่ องเกียวกับระบบการ
ควบคุมภายใน โดยระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั สามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี
1. การควบคุมภายในองค์กร
บริ ษทั ได้จดั ให้มโี ครงสร้างองค์กร สายการรายงานการกําหนดขอบเขต อํานาจ ในการ
สั งการ และความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่ งให้เหมาะสม เพือให้มีการปฏิบัติงานและติดตาม
ควบคุมที เพียงพอ และมีประสิ ทธิ ภ าพ พร้ อมกับให้ค วามสําคัญ ในการปฏิบตั ิ หน้าที ด้ว ยความ
ซือสัตย์สุจริ ต และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที
2. การประเมินความเสียง
บริ ษทั ได้กาํ หนดให้ผบู้ ริ หารและพนักงานมีความรับผิดชอบในการบริ หารความเสี ยง
โดยต้องรายงานความเสียงพร้อมระบุวิธีการจัดการความเสียง และนําเสนอผูบ้ งั คับบัญชาอย่างเป็ น
ระบบรวมถึงส่งเสริ มและกระตุน้ ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของการบริ หารความ
เสียง โดยมีการสือสารผ่านการปฐมนิเทศและการประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางต่าง ๆ
3. การควบคุมการปฏิบตั ิงาน
บริ ษทั ได้มีการกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าทีตลอดจนอํานาจอนุ มตั ิของผูบ้ ริ หารในแต่
ละระดับไว้อย่างชัดเจน นอกจากนียังมีการกําหนดให้มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล โดยการกําหนด
นโยบายเกียวกับการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศในแต่ละระบบงานไว้ชดั เจน เพือป้ องกัน
การเข้าไปใช้หรื อแก้ไขข้อมูลจากบุ คคลทีไม่เกี ยวข้อง ตลอดจนบริ ษทั มีนโยบายเกี ยวกับการทํา
ธุรกรรมของผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกกล่าว โดยผูท้ ี มี
ส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่ วมในการอนุมตั ิรายการนันๆ
4. ระบบสารสนเทศและการสือสารข้อมูล
บริ ษทั ให้ความสําคัญกับระบบข้อมูลสารสนเทศและการสือสารข้อมูลโดยนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริ หารจัดการข้อมูล และแนวทางการเปิ ดเผยสารสนเทศต่อผูบ้ ริ หาร ช่วย
ในการตัดสิ นใจได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมทังจัดให้มีช่องทางการสื อสารให้พนักงานทุกคนได้
รับทราบข้อมูลข่าวสารทีเกียวข้องกับนโยบายระเบียบและคําสังของบริ ษทั ผ่านช่องทางต่าง ๆ
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5. ระบบการติดตาม
บริ ษัท จัด ให้มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานเป็ นประจํา ทุ ก ไตรมาส
นอกจากนีได้กาํ หนดให้มกี ารตรวจสอบภายในโดยให้ผตู้ รวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ
และติ ดตามความคื บหน้าในการปรั บปรุ งแก้ไขประเด็น ทีตรวจพบ โดยตรงต่ อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพือให้มนใจว่
ั าข้อบกพร่ องทีตรวจพบได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาทีกําหนด
2 สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกับระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ทีมี
ความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั
- ไม่ม-ี
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ได้แต่ งตังให้ บริ ษทั ทรอปิ คอลคอนโซลิเดตเตดคอปอเรชัน เอสดีเอ็น บี เอชดี ให้
ปฎิบตั ิหน้าทีตรวจสอบภายในของบริ ษทั ซึง บริ ษทั ทรอปิ คอลคอนโซลิเดตเตดคอปอเรชัน เอสดี
เอ็น บีเอชดี ได้มอบหมายให้ MISS. CHENG CHUI PENG เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิ
หน้าที ตรวจสอบภายใน ซึงคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ MISS. CHENG
CHUI PENG แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมกับการปฏิบตั ิหน้าทีดังกล่าว เนื องจากมีความเป็ นอิสระ
และมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้านตรวจสอบภายใน และเป็ นผูท้ ีเสนอรายงานการตรวจสอบ
ภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและในการพิจารณาอนุมตั ิ ถอดถอน โยกย้าย ผูท้ าํ หน้าที
ตรวจสอบภายในของบริ ษทั ต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ
. รายการระหว่างกัน
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันได้แก่บุคคล หรื อกิจการทีเกียวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษ ัท โดยการเป็ นผูถ้ ือหุ ้นหรื อมีผถู้ ือหุ ้น หรื อมีก รรมการร่ วมกัน รายการทีมีขึนกับบุ คคลหรื อ
กิจการทีเกียวข้องกันได้กาํ หนดขึนโดยใช้ราคาตลาดหรื อราคาทีตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคา
ตลาดรองรับ
รายการระหว่างกันทีเกิดจากการซือขายและบริ 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 งได้แต่ งตังให้ดาํ เนิ น การด้าน
Marketing ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันเกียวกับการแต่งตังให้ TCC
ดําเนินการด้านการตลาดเนืองจากว่าบริ ษทั ได้ดาํ เนินการมาตังแต่เริ มเปิ ดกิจการซึงทาง TCC มีความ
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เชียวชาญ ชํานาญการและมีบุคลากรพร้อมทําให้บริ ษทั ได้รับประโยชน์เต็มที สําหรับนโยบายและ
แนวโน้มการแต่งตังให้ TCC ดําเนินการตลาดยังคงไม่มีการเปลียนแปลงในการทําธุรกรรมดังกล่าว
นอกจากนี บริ ษทั มีความเกียวโยงกันกับ บริ ษทั ปั ตตานี ผลิตภัณฑ์อาหารจํากัด โดยมีลกั ษณะ
ความสัมพันธ์ คือ กรรมการบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหารจํากัดเท่านัน ส่ วน
เรื องการบริ หารงานไม่เกียวข้องกัน นอกจากนีลักษณะการดําเนินธุรกิจแม้จะประกอบธุรกิจอาหาร
ทะเลเหมือนกันแต่ลกั ษณะของโครงสร้างรายได้ก็มีความแตกต่างกันโดยบริ ษทั มีรายได้หลักจาก
การผลิตอาหารทะเลประเภทปลาทูน่าและปลาแซลมอน ประมาณ %, อาหารสัตว์เลียง ประมาณ
% , ปลาซาร์ ดี น ประมาณ % และปลาแมคเกอเรล ประมาณ % ส่ ว นบริ ษทั ปั ต ตานี
ผลิต ภัณ ฑ์อาหารจํากัด มีร ายได้หลัก จากการผลิต ปลาซาร์ ดี น ประมาณ %, ปลาแมคเกอเรล
ประมาณ % และอาหารสัตว์เลียง ประมาณ % ส่ วนกรณี ของปลาซาร์ ดีน, ปลาแมคเกอเรล
และอาหารสัตว์เลียงทีผลิตเหมือนกัน แต่ ลกั ษณะของผลิตภัณฑ์ทีผลิต มีความแตกต่ าง คื อ ปลา
ซาร์ดีนและปลาแมคเกอเรล บริ ษทั ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหารจํากัดจะผลิตปลาซาร์ ดีนและปลาแมค
เกอเรลในซอสมะเขือเทศโดยทัวไปเหมือนกับบริ ษทั อืน ๆ ขณะทีทางบริ ษทั ส่ วนใหญ่จะผลิตปลา
ซาร์ดีนและปลาแมคเกอเรลในซอสทีมีรสชาดเฉพาะทีไม่มีวางจําหน่ ายโดยทัวไป (Nice Market)
ส่วนอาหารสัตว์เลียงทางบริ ษทั ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหารจํากัดจะผลิตอาหารสัตว์เลียงโดยใช้วตั ถุดิบ
จากปลาซาร์ ดีนเป็ นหลัก ขณะทีบริ ษทั จะผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลียงโดยใช้วตั ถุดิบจากปลาทูน่า
และเนือไก่ เป็ นหลัก สําหรับผลิตภัณฑ์ทีผลิตของบริ ษทั จะส่ งออกประมาณ % และจําหน่ ายใน
ประเทศประมาณ % ขณะทีบริ ษทั ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหารจํากัดผลิตภัณฑ์ทีผลิตจะส่งออก %
ทังนีการทํารายการระหว่างกันบริ ษทั มีนโยบายในการเปิ ดเผยข้อมูลทีถูกต้องโปร่ งใสเป็ น
ธรรมก่อให้เกิดประโยชน์ซึงกันและกันลดความขัดแย้ง ขณะเดียวกันบริ ษทั จะให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นเกียวกับความจําเป็ น และความเหมาะสมของรายการทีเกียวโยง
โดยบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ในเรื องหลักเกณฑ์ในการทํา
รายการทีเกียวโยงกัน

85

. ข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญ
( . ) ข้อมูลทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสรุ ปได้ดงั นี
ข้ อมูลทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนีสินรวม
ทุนทีออกและชําระแล้ว
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร

ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายรวม
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ (บาท)
จํานวนหุน้ (ล้านหุน้ )

ปี
, .
.
.
, .
, .
, .
, .
.
.
, .
.
.

งบการเงินรวม
ปี
,267.99
645.60
330.00
1,622.39
4,472.65
4,501.05
4,392.41
207.74
4.73
4,623.63
(135.38)
(0.41)
330
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ปี
,480.83
690.06
330.00
1,790.77
4,050.75
4,099.37
3,923.37
.
.
, .
( . )
(. )

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ปี
ปี
ปี
, .
, .
, .
.
.
.
.
.
.
, .
, .
, .
, .
, .
, .
, .
, .
, .
, .
, .
, .
214.79
202.90
236.61
4.35
4.73
2.09
4,857.45
4,612.05
4,155.49
165.67
(140.77)
(66.83)
0.50
(0.43)
(0.20)

( . ) อัตราส่ วนทางการเงินทีสําคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสรุ ปได้ดงั นี
อัตราส่ วน

งบการเงินรวม
1 ปี
ปี

ปี

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ปี
ปี
ปี

.อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
. อัตราส่ วนสภาพคล่อง

เท่า

2.90

.

3.08

2.86

.

2.99

. อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว

เท่า

1.26

.

1.53

1.22

.

1.44

3. อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

0.13

.

0.27

0.12

.

0.26

4. อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนีการค้า

เท่า

6.42

.

4.63

6.41

.

4.61

5. ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย

วัน

56

78

56

6. อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ

เท่า

14.61

10.60

14.80

7. ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลีย

วัน

25

34

24

. อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี

เท่า

12.52

11.07

12.54

. ระยะเวลาชําระหนี

วัน

29

33

29

32

วัน

52

79

52

79

%

1.79
(3.38)

3.14
(2.75)

7.08
2.69

10. Cash Cycle

.
.

78
.

10.71
34

.

11.08

2. อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)
. อัตรากําไรขันต้น
2. อัตรากําไรจากการดําเนินงาน

%

7.20
2.71

3. อัตราส่ วนเงินสดต่อการทํากําไร

%

58.66

(27.69) (163.59) 53.87 (25.45) (136.50)

4. อัตรากําไรสุทธิ
5. อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

%
%

3.33
9.87

(3.01) (1.62) 3.30 (3.14) (1.64)
(7.93) (3.59) 9.88 (8.33) (3.64)
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1.57 2.85
(3.50) (3.07)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

อัตราส่ วน
ปี
.อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
1. อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
2. อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
3. อัตราส่ วนการหมุนของสิ นทรัพย์
.อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
. อัตราส่ วนหนีสิ นต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้

ปี

ปี

ปี

ปี

%
%
เท่า

.
.
.

(. )
( . )
.

(. )
(. )
.

.
.
.

เท่า

.
.

.
.

0.39
88.05

.
.

.
0.86
( . ) (49.77)

.
.

ปี

(. ) (. )
( . ) (. )
.
.

0.40
9.41

0.39
81.77

2. อัตราส่ วนความสามารถชําระดอกเบีย
. อัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพัน(Cash basis)

เท่า
เท่า

4. อัตราการจ่ายเงินปันผล

%

.
.

. มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้

บาท

.

.

5.43

.

4.86

. กําไรสุ ทธิต่อหุน้

บาท

.

(0.41)

(0.20)

.

(0.43) (0.20)

. เงินปันผลต่อหุน้

บาท

.

0.05

0.10

.

0.05

.

(8.58)

(9.30)

.

(8.77) (9.44)

. หนีสิ นรวม

%
%

.

(6.44)

(16.73)

.

(6.14) (17.01)

. รายได้จากการขายและบริ การ

%

.

10.42

(15.44)

.

10.52 (15.47)

. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

%

.

11.08

(10.73)

.

10.99 (10.65)

. กําไรสุ ทธิ

%

0.24 0.79
(11.72) (49.38)

. ข้ อมูลต่ อหุ้น
5.38
0.10

. อัตราการเติบโต
. สิ นทรัพย์รวม
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.

(104.16) (136.83)

.

(110.63) (137.19)

. คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
ภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ในปี
นับเป็ นปี ทีบริ ษทั มีผลการดําเนินงานทีดีขึน ทังนี เนื องจากการฟื นตัวของเศรษฐกิจ
โลกโดยเฉพาะประเทศคู่คา้ หลัก ซึงเป็ นปัจจัยสนับสนุนการส่งออก ส่งผลให้ปริ มาณการส่ งออกและรายได้
ของบริ ษ ัทยังเติ บโตอย่างต่ อเนื อง อย่างไรก็ดี บริ ษทั ยังต้องเผชิ ญกับสภาวะความไม่แน่ น อนของปั จ จัย
ภายนอก และความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราอย่างต่อเนื อง โดยเฉพาะความเสี ยงจากผลกระทบ
ของนโยบายปฏิรูประบบภาษีของสหรัฐอเมริ กา และการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริ กา (FED) จะ
ปรับขึนอัตราดอกเบียนโยบายอย่างค่อยเป็ นค่อยไป และปั ญหาระบบการเงินของประเทศในสหภาพยุโรป
เช่ น ประเทศอิ ต าลี และสเปน อย่า งไรก็ ต ามในปี
ถื อ เป็ นช่ ว งเวลาที บริ ษัท ได้มี ก ารปรั บ ปรุ ง
สายการผลิต เพือเพิ มประสิทธิภาพการผลิต ทําให้บริ ษทั สามารถเพิ มกําลังผลิต ทําให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในปี
มีรายได้จากการขายจํานวนเงิน , . ล้านบาท เพิ มขึนจากปี
ร้อยละ . และด้วยการ
บริ หารจัดการต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิ ทธิภาพทําให้ตน้ ทุนขายเพิ มขึนน้อยกว่าการเพิ มขึนของรายได้
จากการขาย ส่งผลให้ในปี
มีกาํ ไรสุทธิจาํ นวนเงิน . ล้านบาท เพิ มขึนจากปี
ทีมีผลขาดทุน
สุทธิ จํานวนเงิน . ล้านบาท
การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
รายได้
รายได้
รายได้จากการขาย
กําไรจากอัตราแลกเปลียนสุทธิ
รายได้อืน
รวมรายได้

ปี
ล้านบาท
,004.09
19.89
8.91
5,032.89

%
99.43
0.39
0.18
100.00

ปี
ล้านบาท
4,472.65
28.40
4,501.05

%
.
.
.

เพิ มขึน (ลดลง)
ล้านบาท
%
531.44
11.88
19.89
(19.49) (68.62)
531.84
11.82

ในปี
บริ ษทั และบริ ษ ัทย่อยมีร ายได้รวม จํานวนเงิน , . ล้านบาท เพิ มขึน .
ล้านบาท หรื อเพิ มขึน ร้อยละ . เมือเทียบกับปี
การเพิ มขึนของรายได้รวม มีสาเหตุหลักมาจาก :-
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- รายได้จากการขาย ในปี
มีจาํ นวนเงิน , . ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ . ของรายได้
รวม เพิ มขึน . ล้านบาท หรื อเพิ มขึนร้อยละ . เมือเทียบกับปี
เนื องจากปริ มาณการขายที
เพิ มขึนและการเติบโตอย่างต่อเนือง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ปลาซาร์ดีน และปลาทูน่า
- กําไรจากอัต ราแลกเปลียนสุ ทธิ ในปี
มีจ าํ นวนเงิ น . ล้านบาท ในขณะที ปี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนสุทธิจาํ นวนเงิน . ล้านบาท
- รายได้อืน ในปี
มีจาํ นวนเงิน . ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ . ของรายได้รวม ลดลง
. ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ . เมือเทียบกับปี
เนืองจากบริ ษทั มีการรับรู้กาํ ไรจากการขายเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ร่ วมจํานวนเงิน . ล้านบาท ในปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนสุทธิ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย

ปี
ล้านบาท
,643.97
220.07
4.35
4,868.39

ปี
ล้านบาท

%
ยอดขาย
.
, .
.
207.74
18.75
.
4.73
.
4,623.63

%
ยอดขาย
98.21
4.64
0.42
0.11
103.38

เพิ มขึน (ลดลง)
ล้านบาท
%
251.56
12.33
(18.75)
(0.38)
244.76

5.73
5.93
(7.87)
5.29

ในปี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายรวม จํานวนเงิน , . ล้านบาท เพิ มขึน .
ล้านบาท หรื อเพิ มขึนร้อยละ . เมือเทียบกับปี
การเพิ มขึนของค่าใช้จ่ายมีสาเหตุหลักมาจาก:- ต้นทุนขาย ในปี
มีจาํ นวนเงิน , . ล้านบาท เพิ มขึน . ล้านบาท หรื อเพิ มขึน
ร้อยละ . เมือเทียบกับปี
ซึงสอดคล้องกับยอดขายทีเพิ มขึน ในขณะทีอัต ราส่ วนต้นทุน ขายต่ อ
รายได้จากการขายในปี
คิดเป็ นร้อยละ . ลดลงจาก ร้อยละ . เมือเทียบกับปี
อันเป็ นผล
มาจากต้นทุนการผลิตรวมต่อหน่วยทีลดลงจากปริ มาณการผลิตทีเพิ มขึนประกอบกับราคาเฉลียของวัตถุดิบ
ปลาทูน่าทีราคาปรับตัวลดลง
- กําไรขันต้น ในปี
มีจาํ นวนเงิน . ล้านบาท เพิ มขึน . ล้านบาท หรื อเพิ มขึนร้อย
ละ . เมือเทียบกับปี
เป็ นผลมาจากต้นทุนการผลิตทีลดลง ตลอดจนบริ ษทั สามารถบริ หารจัดการ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตรวมทังมีการปรับปรุ งสายการผลิต เพือเพิ มประสิทธิภาพการผลิต ทําให้บริ ษทั สามารถ
เพิ มกําลังการผลิต ส่งผลให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอตั รากําไรขันต้นในปี
เท่ากับร้อยละ . เพิ มขึน
จากร้อยละ . ในปี
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- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารในปี
มีจาํ นวนเงิน . ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ .
ของรายได้จากการขาย เพิ มขึน . ล้านบาท หรื อเพิ มขึนร้อยละ . เมือเทียบกับปี
โดยค่าใช้จ่าย
ในการขายเพิ มขึน จํานวน . ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายในการส่งออกตามปริ มาณการขายทีเพิ มขึน
ในขณะทีค่าใช้จ่ายในการบริ หาร เพิ มขึน . ล้านบาท เนืองจากค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงานทีเพิ มขึน
- ต้นทุ นทางการเงิน ในปี
มีจ าํ นวนเงิ น . ล้านบาท ลดลง . ล้านบาท หรื อลดลง
ร้ อยละ . เมื อเที ยบกับปี
เนื องจากราคาวัต ถุดิ บ มีร าคาลดลง ทํา ให้ค วามต้องการใช้เงิ น ทุ น
หมุนเวียนลดลง
- กําไรสุทธิ ในปี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรสุทธิจากการดําเนินงาน จํานวนเงิน .
ล้านบาทหรื อ กําไรสุ ทธิ . บาทต่อหุ ้น เมือเทียบกับปี
ซึงมีผลขาดทุ นสุ ทธิจากการดําเนิ นงาน
จํานวนเงิน . ล้านบาท หรื อ ขาดทุนสุ ทธิ . บาท ต่อหุ ้น โดยมีอตั รากําไรสุ ทธิเพิ มขึนจากร้อยละ
( . ) เป็ นร้อยละ . สาเหตุหลักทีมีกาํ ไรสุทธิเพิ มขึน เนืองจากบริ ษทั มีการบริ หารจัดการต้นทุนการผลิต
ประกอบกับยอดขายทีเพิ มขึนและมีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตรา
อัตราส่วนแสดงความสามารถการทํากําไร
ในปี
และ ในปี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอตั รากําไรขันต้นเท่ากับร้อยละ . และ
ร้อยละ . ตามลําดับ ซึงเพิ มขึนจากการบริ หารจัดการต้นทุนทีดีขึนส่ งผลทําให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี
อัตรากําไรสุทธิอยูท่ ีร้อยละ ( . ) และร้อยละ . ตามลําดับ ทังนีสาเหตุหลักมาจากบริ ษทั สามารถควบคุม
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ดีและบริ ษทั มีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลียนสุทธิ จํานวน . ล้านบาท
การวิเคราะห์ ฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
รายการ
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่หมุนเวียน
รวมหนีสิน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนีสินและส่วนของผูถ้ ือหุน้

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

ธันวาคม
, .
.
, .
.
.
.
, .
, .
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หน่วย : ล้านบาท
เพิ มขึน (ลดลง)
%
.
.
(. )
(. )
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

สินทรัพย์
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที ธันวาคม
จํานวนเงิน , . ล้านบาท
เพิ มขึ น . ล้านบาท หรื อ เพิ มขึ น ร้อยละ . เมือเที ยบกับ ณ วัน สิ นปี
ซึ งประกอบด้วย
สินทรัพย์ ดังนี
. สินทรัพย์หมุนเวียน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม ณ วันที ธันวาคม
จํานวนเงิน , .
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ . ของสิ นทรัพย์รวม เพิ มขึน . ล้านบาท หรื อเพิ มขึนร้อยละ . เมือ
เทียบกับ ณ วันสิ นปี
โดยการเปลียนแปลงทีสําคัญสรุ ปได้ดงั นี
- ลูกหนี การค้า-สุ ทธิ ณ วันที ธันวาคม
มีจาํ นวนเงิน . ล้านบาท คิ ดเป็ นร้อยละ
. ของสินทรัพย์รวม เพิ มขึน . ล้านบาท หรื อ เพิ มขึนร้อยละ . เมือเทียบกับ ณ วันสิ นปี
เนื องจากรายได้จ ากการขายทีเพิ มขึ น ทังนี หากพิจ ารณาจากอายุของลูก หนี การค้า ณ วัน สิ นปี
นัน
ลูกหนี การค้า ส่ วนใหญ่ข องบริ ษทั เป็ นลูก หนี การค้าที ยังไม่ครบกําหนดชําระคิ ดเป็ นร้อยละ . ของ
ลูกหนีการค้ารวม โดยมีลกู หนีการค้าทีค้างเกินกําหนดชําระน้อยกว่า เดือน คิดเป็ นร้อยละ . และลูกหนี
การค้าทีค้างเกินกําหนดชําระตังแต่ เดือนถึง ปี คิดเป็ นร้อยละ . นอกจากนี ในปี
บริ ษทั มีลูกหนี
การค้าทีค้างเกินกําหนดชําระมากกว่า ปี คิดเป็ นร้อยละ . ของลูกหนีการค้ารวม และเพือให้เป็ นไปตาม
นโยบายการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ บริ ษทั มีการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญไว้ . ล้านบาท เท่ากับจํานวน
เงินทีคาดว่าจะเรี ยกเก็บจากลูกหนีไม่ได้ ทังนีระยะเวลาเก็บหนี เฉลียในปี
เท่ากับ วัน ซึงลดลงจาก
วัน เมือเทียบกับ ณ วันสิ นปี
- สินค้าคงเหลือ-สุทธิ ณ วันที ธันวาคม
มีจาํ นวนเงิน , . ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
. ของสินทรัพย์รวม เพิมขึน . ล้านบาท หรื อ เพิ มขึนร้อยละ . เมือเทียบกับ ณ สิ นปี
เนื องจากคําสั งซื อเพิ มขึ นอย่างต่ อเนื อง เพือรองรั บการผลิต ทีเพิ มขึ น โดยส่ วนใหญ่เป็ นการเพิ มขึนจาก
วัตถุดิ บและวัสดุบรรจุภ ัณฑ์ ขณะทีระยะเวลาการหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ ลดลงจาก วัน ณ วันสิ นปี
เป็ น วัน ณ วันสิ นปี
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั มีนโยบายการตังค่าเผือสิ นค้าล้าสมัยสําหรับสิ นค้า
คงเหลือทีมีอายุเกิน ปี ขึนไป และตังในอัตราทีสูงขึนเมือสิ นค้าคงเหลือทีไม่มีการเคลือนไหวเป็ นระยะ
เวลานานขึนตามลําดับ ซึงบริ ษทั ได้มีการตังค่าเผือสินค้าล้าสมัย ณ วันสิ นปี
จํานวนเงิน . ล้านบาท
นอกจากนีบริ ษทั ได้มีการตังสํารองการลดลงของมูลค่าสินค้าจํานวนเงิน . ล้านบาท
. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที ธันวาคม
จํานวนเงิน . ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ . ของมีสินทรัพย์รวม ลดลง . ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ . เมือเทียบกับ ณ
วันสิ นปี
โดยการเปลียนแปลงทีสําคัญสรุ ปได้ดงั นี
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- ที ดิ น อาคารและอุปกรณ์ -สุ ทธิ ณ วันที ธัน วาคม
มีจ าํ นวนเงิ น . ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ . ของสินทรัพย์รวม ลดลง . ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ . เมือเทียบกับ ณ วันสิ นปี
ทังนี บริ ษทั มีก ารซือเครื องจัก รและอุปกรณ์ จาํ นวนเงิ น . ล้านบาท เพือทดแทนเครื องจักรเก่ า
รวมทังเพิ มกําลังการผลิตและปรับปรุ งระบบการผลิตต่าง ๆ เพือเพิ มประสิ ทธิภาพในการผลิต ขณะทีมีการ
ตัดค่าเสือมราคาจํานวนเงิน . ล้านบาท
การเพิ มประสิทธิภาพของทรัพย์สินและความสามารถในการบริ หารทรัพย์สิน
จากการที บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการลงทุ นในส่ วนของอาคารและเครื องจักรอุปกรณ์เพิ มขึ น
เพือขยายกําลังการผลิตและปรับปรุ งสายการผลิต เพือเพิ มประสิ ทธิภาพการผลิตนัน ณ วันที ธันวาคม
และ ณ วันที ธันวาคม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอตั ราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับร้อย
ละ . และร้อยละ ( . ) ตามลําดับ การปรับตัวเพิ มขึนของอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เป็ นผลมาจาก
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสามารถทํากําไรได้มากขึน ขณะเดียวกันบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอตั ราส่ วนการหมุน
ของสินทรัพย์เท่ากับ . เท่า และ . เท่า ตามลําดับ สาเหตุของการปรับเพิ มขึนของอัตราการหมุนของ
สินทรัพย์เป็ นผลมาจากรายได้ทีปรับตัวสูงขึนตามการเติบโตของปริ มาณการขาย
หนีสิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีหนี สิ นรวม ณ วันที ธันวาคม
จํานวนเงิ น . ล้านบาท
เพิ มขึน . ล้านบาท หรื อ เพิ มขึน ร้อยละ . เมือเทียบกับ ณ วันสิ นปี
ซึงประกอบด้วยหนี สิ น
ดังนี
1. หนีสินหมุนเวียน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนีสินหมุนเวียน ณ วันที ธันวาคม
จํานวนเงิน . ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ . ของหนีสินรวม เพิ มขึน . ล้านบาท หรื อเพิ มขึน ร้อยละ . เมือเทียบกับ ณ วัน
สิ นปี
โดยการเปลียนแปลงทีสําคัญสรุ ปได้ดงั นี
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน ณ วันที ธันวาคม
มีจาํ นวน
เงิน 141.14 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ . ของหนีสินรวม ลดลง . ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ . เมือ
เทียบกับ ณ วันสิ นปี
เนืองจากการราคาวัตถุดิบทีปรับตัวลดลงทําให้การใช้เงินทุนหมุนเวียนลดลง
- เจ้าหนีการค้า ณ วันที ธันวาคม
มีจาํ นวนเงิน . ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ . ของ
หนี สิ นรวม เพิ มขึน . ล้านบาท หรื อเพิ มขึน ร้อยละ . เมือเทียบกับ ณ วันสิ นปี
เนื องจาก
ยอดขายทีเพิ มขึน ทําให้บริ ษทั จําเป็ นต้องซือวัตถุดิบ และวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์เพือรองรับการผลิตทีเพิ มขึน ซึง
สอดคล้องกับสินค้าคงเหลือทีเพิ มขึน ทําให้ระยะเวลาในการชําระหนี เพิ มขึนจาก วัน ณ วันสิ นปี
เป็ น วัน ณ วันสิ นปี
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2. หนีสินไม่หมุนเวียน
บริ ษ ัทและบริ ษ ัท ย่อยมีห นี สิ น ไม่ห มุน เวี ย น ณ วัน ที ธัน วาคม
จํานวนเงิ น .
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ . ของหนีสินรวม เพิ มขึน . ล้านบาท หรื อเพิ มขึนร้อยละ . เมือเทียบกับ
ณ วันสิ นปี
โดยเกิดจากประมาณการหนี สิ นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน ซึงบันทึก
หนีสินเกียวกับเงินบําเหน็จและเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานเนืองจากเกษียณอายุทาํ งาน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที ธันวาคม
จํานวนเงิน , . ล้านบาท
เพิ มขึน . ล้านบาท หรื อ เพิ มขึนร้ อยละ . เมือเทียบกับ ณ วัน สิ นปี
เนื องจากบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยมีผลการดําเนินงานกําไรสุทธิ . ล้านบาท ขณะเดียวกันบริ ษทั มีการจ่ายเงินปั นผลจากกําไร
สะสมจํานวนเงิน . ล้านบาท ทําให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ ้น ณ วันที ธันวาคม
เท่ากับ . บาท เพิมขึนจาก . บาท เมือเทียบกับ ณ วันสิ นปี
ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
ณ วันที ธันวาคม
และ วันที ธันวาคม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอตั ราส่วนหนีสิน
ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ . เท่า และ . เท่า ตามลําดับ การปรับตัวเพิ มขึนของอัตราส่วนหนีสินต่อ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ เป็ นผลมาจากการเพิ มขึนของหนีสินรวมจากจํานวนเงิน . ล้านบาท ในปี
เป็ น
จํานวนเงิน . ล้านบาท โดยเพิ มขึนในส่วนของเจ้าหนีการค้าเป็ นหลักตามรายได้ทีเพิ มขึนจากการซือ
วัตถุดิบและวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์เพือสํารองไว้รองรับการผลิตทีเพิ มขึน
การวิเคราะห์ งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสดรวม
รายการ
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ มขึน (ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที ธันวาคม
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ธันวาคม
.
( . )
( . )
.
.
.

หน่วย : ล้านบาท
ธันวาคม
.
( . )
( . )
( . )
.
.

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสําหรับปี สิ นสุดวันที ธันวาคม
มีจาํ นวนเงิ น . ล้านบาท เพิ มขึน . ล้านบาท หรื อเพิ มขึนร้อยละ . เมือเทียบกับ ณ วันสิ นปี

การเปลียนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสําหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
โดยมีรายละเอียดดังนี
- กระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดําเนิ นงาน จํานวนเงิน . ล้านบาท ประกอบด้ว ย
เงินสดทีเกิดจากผลกําไรจํานวนเงิน . ล้านบาท และรายการปรับทีกระทบกําไรขาดทุนเป็ นเงินสดรับ
ก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดําเนิ นงานจํานวนเงิน . ล้านบาท ขณะทีบริ ษทั มีเงินสด
จ่ายจากการเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดําเนิ นงาน จํานวนเงิน . ล้านบาท ส่ วนใหญ่เป็ นผล
มาจากการเพิ มขึนในสิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงานหลัก คือ สิ นค้าคงเหลือจํานวนเงิน . ล้านบาท และลูกหนี
การค้าและลูก หนี อืน จํานวนเงิน . ล้านบาท ขณะทีหนี สิ น ดําเนิ นงานเพิ มขึนจากเจ้าหนี การค้าและ
เจ้าหนีอืน . ล้านบาท
- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จํานวนเงิน . ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่ใช้ไปใน
การลงทุนซือเครื องจักรและอุปกรณ์ จํานวนเงิน . ล้านบาท และเงินสดรับจากเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่
กิจการอืน จํานวนเงิน . ล้านบาท เงินปันผลรับและดอกเบียรับจํานวนเงิน . ล้านบาท
- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวนเงิน . ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ นเงินสด
จ่ายจากเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน จํานวนเงิน . ล้านบาท และจ่ายชําระดอกเบียจํานวนเงิน
. ล้านบาท และเงินปันผลจ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั จํานวนเงิน . ล้านบาท
อัตราส่วนสภาพคล่อง
ณ วันที ธันวาคม
และ ณ วันที ธันวาคม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอตั ราสภาพคล่อง
เท่ากับ . เท่า และ . เท่า ตามลําดับ การปรับตัวลดลงของอัตราส่ วนสภาพคล่อง เนื องจากในปี
สัดส่วนของการเพิ มขึนของสิ นทรัพย์หมุนเวียนน้อยกว่า สัดส่ วนของการเพิ มขึนของหนี สิ นหมุนเวียนซึง
เกิด จากเจ้าหนี การค้าทีปรับ ตัวสู งขึ นเป็ นหลัก ขณะที บริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่อยมีวงจรเงินสด (Cash Cycle)
เท่ากับ วัน และ วัน ตามลําดับ ทังนี เกิดจากระยะเวลาเก็บหนี เฉลียลดลงจากการทีบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยสามารถเรี ยกเก็บหนีได้เร็ วขึน
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ปัจจัยทีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในอนาคต
แม้ว่ า ในปี ที ผ่า นมารายได้ข องบริ ษัท มี ก ารเติ บ โตเพิ มขึ นอย่า งต่ อเนื องตามอุ ป สงค์จ าก
ต่างประเทศทีส่งผลให้ปริ มาณการส่งออกเพิ มขึนสอดคล้องกับการฟื นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ หลัก ซึง
ในปี
บริ ษทั คาดว่ารายได้ของบริ ษทั จะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื อง เช่นเดียวกับปี
อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั อาจต้องเผชิญกับปัจจัยความเสียงต่าง ๆ ทังจากภายนอกและภายในประเทศทีอาจจะเกิดขึนได้ตลอดที
มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในอนาคตของบริ ษทั ซึงปัจจัยภายนอกทีสําคัญได้แก่
- ความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ เนืองจากบริ ษทั มีรายได้หลักจากการส่ งออก
มากกว่าร้อยละ ทําให้บริ ษทั มีความเสียงด้านอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ หากอัตราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศมีความผันผวนมาก อย่างไรก็ตามบริ ษทั มีการนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศจึงสามารถ
นํารายได้ส่วนทีเป็ นสกุลต่างประเทศเดียวกันไปชําระค่าวัตถุดิบดังกล่าวได้ และบริ ษทั ได้มีการป้ องกันความ
เสียงดังกล่าวโดยการทําสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าบางส่วนพร้อมกับติดตามการเคลือนไหว
ของอัตราแลกเปลียนเงินตราอย่างใกล้ชิด
-ความเสียงจากลูกค้า เนืองจากธุรกิจหลักของบริ ษทั เป็ นการรับจ้างทําการผลิตสินค้าตามคําสัง
ของลูกค้าทําให้บริ ษทั มีความเสี ยงที อาจจะได้รับผลกระทบจากความต้องการของสิ น ค้าและรายได้ของ
บริ ษทั ได้ หากบริ ษทั ไม่สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมได้ อย่างไรก็ดีบริ ษทั พยายามทีจะขยายตลาดโดยการหา
ลูกค้ารายใหม่ๆ ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกเพิ มขึน และเพิ มผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้มีความหลากหลายมากขึน
-ความเสี ยงจากวัตถุดิ บ เนื องจากบริ ษทั ต้องพึงพาวัต ถุดิบจากต่างประเทศเป็ นส่ ว นใหญ่ ทําให้
บริ ษทั มีความเสียงทีอาจจะได้รับผลกระทบจากปริ มาณวัตถุดิบ และราคาวัตถุดิบทีมีการเปลียนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว ซึงอาจจะมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของบริ ษทั โดยบริ ษทั ได้มีการควบคุมบริ หารจัดการวัตถุดิบ
ให้มีปริ มาณทีเหมาะสม และเพียงพอกับการผลิตในแต่ละช่วง พร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกียวกับ
สภาวะตลาดของวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด
นอกจากนีบริ ษทั อาจจะได้รับผลกระทบจากความตึงเครี ยดทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริ กากับจีน
ทีก่อตัวอย่างต่อเนือง ซึงอาจจะลุกลามออกไปจนกลายเป็ นสงครามทางการค้าทีจะสร้างความเสี ยหายให้แก่
เศรษฐกิจโลกอีกด้วย
นอกจากปัจจัยภายนอกประเทศแล้วบริ ษทั ยังมีความเสี ยงจากปั จจัยภายในประเทศทีสําคัญได้แก่
การพิจ ารณาปรับขึนค่าแรงขันตําในช่ วงเดื อนเมษายนของปี ตลอดจนการปรับปรุ งร่ างพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงานให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลกู จ้างทีถูกเลิกจ้างเพิ มเติมหากลูกจ้างทํางานติดต่อกันครบ
ปี ขึนไปลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย วัน ทีร่ างปรับปรุ งดังกล่าวถือ
เป็ นกฎหมายและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
จากปัจจัยความเสียงต่าง ๆ ข้างต้น ซึงอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ฝ่ ายบริ หารได้เล็งเห็นความสําคัญของปัจจัยเหล่านันจึงได้มีการดําเนินการและเตรี ยมหามาตรการใน
การลดความเสียงเพือให้บริ ษทั สามารถดําเนินธุรกิจอย่างราบรื น และสามารถแข่งขันและเติบโตอย่างยังยืน
96

11. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบ
การเงินรวมของบริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยและสารสนเทศ
ทางการเงินทีปรากฎในรายงานประจําปี ซึงงบการเงินดังกล่าวได้จดั ทําขึนตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีทีเหมาะสม และถือปฏิบตั ิอย่างสมําเสมอ ประกอบ
กับการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และหลักการประมาณการทีสมเหตุสมผล และรอบคอบในการจัดทํา
รวมทังมีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงคําอธิบาย
และการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั เพือให้เกิดประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ ้น และนัก
ลงทุนทัวไป ทังนีงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวได้ผา่ นการตรวจสอบและให้ความเห็น
อย่างไม่มีเงือนไขจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทีเป็ นอิสระ
นอกจากนี คณะกรรมการบริ ษัท ได้จ ัด ให้มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพเพือให้ม นใจได้
ั
อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา
และเพียงพอทีจะดํารงรั ก ษาไว้ซึงทรัพย์สิน ตลอดจนป้ องกัน ไม่ให้เกิ ดการทุ จ ริ ต หรื อการดํา เนิ นการที
ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได้
แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบซึงประกอบด้วยกรรมการทีเป็ นอิสระ และไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร มีคุ ณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ทําหน้าทีดูแลรับผิดชอบสอบทานรายงาน
ทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในรวมทังการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิ น
ตลอดจนมีการประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ซึงคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบตั ิ
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
คณะกรรมการบริ ษ ัทมีความเห็นว่างบการเงินประจําปี
ของบริ ษ ัททรอปิ คอลแคนนิ ง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย สําหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
ทีคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานและผูส้ อบบัญชี ของบริ ษ ัทได้ตรวจสอบแล้ว ได้แสดงฐานะการเงิ น และผลการ
ดําเนินงานทีถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิ น
ประธานกรรมการ

นายกัมพล วัชระนิมิต
กรรมการผูจ้ ดั การ
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12. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
KPMG Phoomchai Audit Ltd.
50th, Floor, Empire Tower
1 South Sathorn Road, Yannawa
Sathorn, Bangkong 10120 , Thailand
Tel +66 2677 2000
Fax +66 2677 2222
Website kpmg.com/th

บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ชัน เอ็มไพร์ ทาวเวอร์
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุ งเทพฯ
โทร +
แฟกซ์ +
เว็บไซต์ kpmg.com.th

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริ ษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ 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 งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที 31
ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลียนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงิ นสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึงประกอบด้วยสรุ ปนโยบายการบัญชี
ทีสําคัญและเรื องอืนๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลําดับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงาน
เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที
ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทีกําหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่ วนทีเกียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้า
ได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน ๆ ซึ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี ข้าพเจ้าเชื อว่าหลักฐานการ
สอบบัญชีทีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื องต่างๆ ทีมีนยั สําคัญทีสุ ดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื องเหล่านีมาพิจารณาใน
บริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ทังนีข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื องเหล่านี
มูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ และ ข้อ
เรื องสํ าคัญในการตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรืองดังกล่ าวอย่ างไร
สิ น ค้า คงเหลื อ มี ย อดคงเหลื อ ที มี น ัย สํ า คัญ และต้อ ง วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า รวมถึง
บัน ทึ กด้วยราคาทุน หรื อมู ล ค่า สุ ทธิ ทีจะได้รั บแล้วแต่
มูล ค่ า ใด จะตํากว่า การประมาณการมูล ค่ า สุ ทธิ ทีจะ  สอบถามผู ้บ ริ ห ารและสุ่ ม ทดสอบกับ เอกสารที
ได้รั บของสิ นค้าคงเหลือ เกี ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิ จ
เกียวข้องเพือทําความเข้าใจในกระบวนการวัดมูลค่า
ของผูบ้ ริ หารและอยู่บนพืนฐานของ
สิ นค้าคงเหลือรวมทังนโยบายของกลุ่มบริ ษทั และ
ภาวการณ์ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ดังนัน
บริ ษ ทั ในการประมาณการมูล ค่ า สุ ทธิ ทีคาดว่า จะ
ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื องดังกล่าวเป็ นเรื องสําคัญใน
ได้รับของสิ นค้าคงเหลือ
การตรวจสอบ
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มูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และ ข้อ 8
เรื องสํ าคัญในการตรวจสอบ

ได้ ตรวจสอบเรื องดังกล่ าวอย่ างไร
 ทําความเข้าใจลักษณะของระบบการควบคุมภายใน
ทีเกียวข้องกับการบริ หารจัดการสิ นค้าคงเหลือและ
เข้าร่ วมสัง เกตการณ์ การตรวจนับและสุ่ มทดสอบ
สภาพของสิ นค้าคงเหลือ








ทดสอบการออกแบบและการนํามาปฏิบตั ิของระบบ
การควบคุมภายใน รวมถึง สุ่ มทดสอบการควบคุ ม
ภายในทีสําคัญ
สุ่ มทดสอบรายการในรายงานอายุ สิ นค้ า และ
ประเมินข้อสมมติของผูบ้ ริ หารทีสําคัญทีใช้ในการ
ประมาณการสิ นค้าเสี ยหายและเสื อมสภาพ
ทดสอบการประมาณการมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับของ
สิ น ค้า คงเหลื อ โดยสุ่ ม ทดสอบราคาขายหัก ด้ว ย
ค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นในการขายกับเอกสารทีเกี ยวข้อง
ตลอดจนทดสอบการคํานวณ
พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้ อมูลอืน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอืน ข้อมูลอืนประกอบด้วยข้อมูลซึ งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีทีอยู่ในรายงานนัน ซึ งคาดว่ารายงานประจําปี
จะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชีนี
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ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้
ความเชือมันต่อข้อมูลอืน
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเกียวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ คือ การอ่าน
ข้อมูลอืนตามทีระบุขา้ งต้นเมือจัดทําแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอืนมีความขัดแย้งทีมีสาระสําคัญกับงบการเงิ นรวม
และงบการเงินเฉพาะกิ จการหรื อกับความรู ้ ทีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอืนมีการ
แสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ข้าพเจ้าต้องสื อสารเรื องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลและขอให้ทาํ การแก้ไข
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีโดยถูกต้อง
ตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรั บผิดชอบเกี ยวกับการควบคุมภายในทีผูบ้ ริ หารพิจารณาว่า
จํา เป็ นเพื อให้ส ามารถจัดทํา งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการที ปราศจากการแสดงข้อ มู ล ที ขัดต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื อง เปิ ดเผยเรื องทีเกี ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื อง (ตามความเหมาะสม)
และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนืองเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตังใจทีจะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนืองต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที ในการกํากับดูแ ลมีหน้า ทีในการสอดส่ อ งดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงิ น ของกลุ่ ม
บริ ษทั และบริ ษทั
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือให้ได้ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชือมัน
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อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือมันในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญทีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลทีขัดต่อ
ข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมือคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า
รายการทีขัดต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผ ลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบ
การเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียงผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง








ระบุและประเมินความเสี ยงจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพือตอบสนองต่อความเสี ยงเหล่านัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็ นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี ยงทีไม่พบข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ งเป็ นผลมา
จากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี ยงทีเกิ ดจากข้อผิดพลาดเนื องจากการทุจริ ตอาจเกี ยวกับการสมรู ้ ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
ทํา ความเข้า ใจในระบบการควบคุ มภายในที เกี ยวข้อ งกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธี การตรวจสอบที
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ ไม่ใช่ เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่ อความมีประสิ ทธิ ผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องซึ งจัดทําขึนโดยผูบ้ ริ หาร
สรุ ปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรั บการดําเนิ นงานต่อเนื องของผูบ้ ริ หารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีทีได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญทีเกียวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที
อาจเป็ นเหตุ ให้เกิ ดข้อสงสัยอย่ างมีน ัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนิ นงาน
ต่อเนืองหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการที
เกียวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลียนแปลงไป ข้อสรุ ปของ
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ข้าพเจ้าขึนอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีทีได้รับจนถึงวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนือง




ประเมินการนําเสนอโครงสร้ างและเนือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบทีทําให้มีการ
นําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีควรหรื อไม่
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี ยวกับข้อมูลทางการเงิ นของกิ จการภายในกลุ่มหรื อ
กิจกรรมทางธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพือแสดงความเห็นต่องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารั บผิดชอบต่อการกําหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื อสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลในเรื องต่าง ๆ ทีสําคัญซึ งรวมถึงขอบเขตและช่ วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามทีได้วางแผนไว้ ประเด็นทีมีนยั สําคัญทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องทีมีนยั สําคัญใน
ระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณทีเกี ยวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สือสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลเกี ยวกับความสัมพันธ์ ทงหมดตลอดจนเรื
ั
องอืนซึ ง
ข้าพเจ้าเชือว่ามีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข้าพเจ้า
ใช้เพือป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื องทีสื อสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื องต่าง ๆ ทีมีนยั สําคัญทีสุ ดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้
อธิ บายเรื องเหล่านีในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี ยวกับ เรื อง
ดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื อสารเรื องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า
เพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อ
ส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื อสารดังกล่าว

(บงกช อําเสงียม)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3684
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
27 กุมภาพันธ์ 2562
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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 2018, 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 2018 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
related 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.
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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.
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.
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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.
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 2019
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13. งบการเงิน
งบการเงินเปรี ยบเทียบของบริ ษทั และงบการเงินรวมเปรี ยบเทียบในช่วง ปี ทีผ่านมาผูส้ อบบัญชี
ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย
งบการเงินสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2561
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2561
2560
(บาท)

สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้า
ลูกหนีอืน
เงินให้กยู้ ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการอืนทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอืน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการอืน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

5
4, 6
4, 7
4

8

9
10
11
12
13
14

รวมสิ นทรัพย์

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

51,929,694
741,893,362
44,861,886
-

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

25,529,221
738,879,938
44,697,087
-

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

1,200,000
807,985,188
1,029,602
1,648,899,732

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

1,200,000
804,715,202
1,029,602
1,616,051,050

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

7,382,927
1,750,000
134,553,884
437,488,886
36,351,113
1,562,796
619,089,606

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

500,000
9,999,930
7,382,927
1,750,000
136,641,891
436,563,081
35,778,411
1,269,911
629,886,151

2,557,793,452 2,267,989,338
(0)
-

2,532,362,397
-

2,245,937,201
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะสัน
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนีสิ นหมุนเวียน
หนีสินไม่ หมุนเวียน
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีสิ นไม่ หมุนเวียน

หมายเหตุ

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2561
2560

15
4, 16
4, 17

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

150,320,341
307,433,028
81,964,560
418,144
540,136,073

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

150,320,341
307,183,818
81,009,777
538,513,936

18

114,227,587
114,227,587

105,464,492
105,464,492

113,784,672
113,784,672

104,424,428
104,424,428

784,810,331

645,600,565

781,281,563

642,938,364

330,000,000
330,000,000

330,000,000
330,000,000

330,000,000
330,000,000

330,000,000
330,000,000

19

420,491,050

420,491,050

420,491,050

420,491,050

20

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

33,000,000
838,897,313
1,622,388,363
410
1,622,388,773

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

33,000,000
819,507,787
1,602,998,837
1,602,998,837

2,557,793,452

2,267,989,338

2,532,362,397

2,245,937,201

รวมหนีสิ น
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชําระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2561
2560

19

รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ นสุ ด
วันที 31 ธันวาคม
2561
2560

หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
กําไรจากอัตราแลกเปลียนสุ ทธิ
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช่จ่ายในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนสุ ทธิ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) ผลประโยชน์ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใน
กําไรหรื อขาดทุน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้

4

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ นสุ ด
วันที 31 ธันวาคม
2561
2560

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

4,472,648,697
28,397,779
4,501,046,476

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

4,455,920,129
20,289,187
4,476,209,316

4, 8, 23
4, 23
4, 23

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

4,392,409,797
75,786,136
131,958,291
18,745,908
4,725,952
4,623,626,084

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

4,385,884,162
75,330,905
127,570,165
18,541,865
4,725,896
4,612,052,993

9

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

(6,262,920)
(128,842,528)
(6,536,160)
(135,378,688)

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

(135,843,677)
(4,922,439)
(140,766,116)

4

24

18, 24

(490,974)

-

(1,088,051)

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

(490,974)
167,094,348

(135,378,688)

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

(140,766,116)

การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี

167,585,275
47
167,585,322

(135,378,885)
197
(135,378,688)

165,670,048
165,670,048

(140,766,116)
(140,766,116)

การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

167,094,296
52
167,094,348

(135,378,885)
197
(135,378,688)

164,581,997
164,581,997

(140,766,116)
(140,766,116)

0.51

(0.41)

0.50

(0.43)

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขันพืนฐาน
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560
รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น

ทุนเรื อนหุน้
ทีออกและ
ชําระแล้ว

330,000,000

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้

420,491,050

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

35,500,000

-

-

-

การเปลียนแปลงในส่ วนได้ เสี ยในบริษทั ร่ วม
การจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รวมการเปลียนแปลงในส่ วนได้ เสี ยในบริษทั ร่ วม

-

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

-

-

-

โอนสํารองตามกฏหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

26

กําไรสะสม

330,000,000

420,491,050
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(2,500,000)
33,000,000

ยังไม่ได้จดั สรร
(บาท)

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ใหญ่

1,004,776,198

1,790,767,248

(33,000,000)
(33,000,000)

(33,000,000)
(33,000,000)

-

-

ส่ วนของส่ วน
ได้เสี ยทีไม่มี
อํานาจควบคุม

319

-

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

1,790,767,567

(33,000,000)
(33,000,000)

(106)
(106)

(106)
(106)

(135,378,885)
(135,378,885)

(135,378,885)
(135,378,885)

197
197

(135,378,688)
(135,378,688)

2,500,000
838,897,313

1,622,388,363

410

1,622,388,773

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561
รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

ทุนเรื อนหุน้
ทีออกและ
ชําระแล้ว

330,000,000
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กําไรสะสม
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้

420,491,050

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

33,000,000

ยังไม่ได้จดั สรร
(บาท)

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ใหญ่

838,897,313

1,622,388,363

ส่ วนของส่ วน
ได้เสี ยทีไม่มี
อํานาจควบคุม

410

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

1,622,388,773

-

-

-

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

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

-

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

-

-

-

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

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

47
5
52

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

989,491,609

1,772,982,659

462

1,772,983,121

330,000,000

420,491,050
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33,000,000

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

หมายเหตุ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560
รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

ทุนเรื อนหุน้
ทีออกและ
ชําระแล้ว

330,000,000

26

กําไรสะสม
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้

420,491,050

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)
33,000,000

ยังไม่ได้จดั สรร

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

993,273,903

1,776,764,953

-

-

-

(33,000,000)
(33,000,000)

(33,000,000)
(33,000,000)

-

-

-

(140,766,116)
(140,766,116)

(140,766,116)
(140,766,116)

819,507,787

1,602,998,837

330,000,000
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420,491,050

33,000,000

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

หมายเหตุ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561
รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

ทุนเรื อนหุน้
ทีออกและ
ชําระแล้ว

330,000,000

26

กําไรสะสม
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้

420,491,050

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)
33,000,000

ยังไม่ได้จดั สรร

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

819,507,787

1,602,998,837

-

-

-

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

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

-

-

-

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

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

967,589,784

1,751,080,834

330,000,000
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420,491,050

33,000,000

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปี

สําหรับปี

สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2561
2560

สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2561
2560
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
ปรั บรายการที กระทบกําไร (ขาดทุน) เป็ นเงินสดรั บ (จ่ าย)
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ดอกเบียรับ
(กลับรายการ) ค่าเผือมูลค่าสิ นค้าลดลงและสิ นค้าล้าสมัย
สํารองค่าเผือด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
สํารองค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
กําไรจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายเครื องจักรและอุปกรณ์
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
เงินปันผลรับ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึนจริ ง
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (สุ ทธิ จากภาษี)
ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้
ตัดจําหน่ายภาษีหกั ณ ทีจ่าย
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรจากการชําระบัญชีบริ ษทั ย่อย

8
9
6,7
18

9

9
10

การเปลียนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีสิ นดําเนินงาน
ลูกหนีการค้า
ลูกหนีอืน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน

167,585,322

(135,378,688)

165,670,048

(140,766,116)

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

4,725,952
54,072,177
(179,023)
(52,259,078)
18,394,797
(511,339)
9,090,792
(971,438)
4,385,817
6,262,920
6,536,160
1,233
(13,611,361)
(42,797)
(99,483,876)

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

4,725,896
53,586,963
(92,166)
(52,259,078)
1,000,000
18,394,797
(519,163)
8,950,318
(971,438)
4,372,925
4,922,439
(8,114,181)
(106,768,804)

(47,728,297)
(1,999,511)
(262,142,261)
423,526

51,210,774
(6,420,506)
119,034,300
106,682

(54,504,493)
(1,117,484)
(259,798,319)
423,526

53,283,828
(6,533,703)
117,957,704
106,682

31,500

(198,000)

46,000

(58,000)

127,213,407
8,034,806
(1,547,000)
80,710,237
(1,105,007)
79,605,230

(21,366,346)
4,725,871
(1,416,400)
46,192,499
(4,391,607)
41,800,892

125,592,612
7,788,593
(1,547,000)
72,400,587
(1,254)
72,399,333

(20,406,350)
3,655,311
(1,416,400)
39,820,268
(78,944)
39,741,324

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืน
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
กระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มาจากการดําเนินงาน
ภาษีเงินได้จ่ายออก
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

18
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
สําหรับปี
สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2561
2560

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2561
2560
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการคืนทุนของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากการชําระบัญชีบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายเครื องจักร อุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายเพือซือเครื องจักรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือซือสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการอืน
เงินสดจ่ายเพือซือตราสารทุนอืน
เงินปันผลรับ
ดอกเบียรับ
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

9
10
13

11

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

39,509,238
42,797
695,743
(50,920,783)
(61,707)
1,200,000
(2,914,314)
971,438
179,023
(11,298,565)

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

39,509,238
33,114,101
565,953
(51,005,730)
(61,707)
1,200,000
(2,914,314)
971,438
92,166
21,471,145

(4,320,503)

(4,752,912)

(4,320,503)

(4,752,857)

(9,003,254)

23,010,075

(9,003,254)

23,010,075

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เพิ มขึน (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสันจากบุคคล
หรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
4
เงินสดจ่ายเพือชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะสันจากบุคคลหรื อ
กิจการทีเกียวข้องกัน
4
เงินสดทีผูเ้ ช่าจ่ายเพือลดจํานวนหนีสิ นซึ งเกิดจากสัญญาเช่าการเงิน
เงินปันผลจ่ายให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
26
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(16,500,000)
(29,823,757)

(73,968,336)
(13,288)
(33,000,000)
(67,524,461)

(16,500,000)
(29,823,757)

(73,968,336)
(33,000,000)
(67,511,118)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม

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

(37,022,134)
88,951,828
51,929,694

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

(6,298,649)
31,827,870
25,529,221

5

-

รายการทีไม่ เป็ นเงินสด
เจ้าหนีอืนค่าซือเครื องจักรและอุปกรณ์

5,027,878

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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21,200,000

-

-

5,027,878

21,200,000

-
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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
28
29
30

ข้อมูลทัวไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีทสํี าคัญ
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้า
ลูกหนีอืน
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอืน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีสิ นทีมีภาระดอกเบีย
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืน
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรื อนหุน้
สํารองตามกฎหมาย
ส่ วนงานดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขันพืนฐาน
เงินปั นผล
เครื องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการทีไม่เกียวข้องกัน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาทีรายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทียังไม่ใช้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
งบการเงินนีได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมือวันที 27 กุมภาพันธ์ 2562
1 ข้ อมูลทัวไป
บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิ ติบุคคลทีจัดตังขึนในประเทศไทย และ
มีทอยู
ี ่จดทะเบียนตังอยู่เลขที 1/1 หมู่ที 2 ตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ประเทศไทย
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมือปี 2533
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ นายตัน บุน ปิ น (ถือหุน้ ร้ อยละ 24.6)
บริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิ จหลักเกี ยวกับการผลิตและจําหน่ ายอาหารทะเลบรรจุกระป๋ องและบรรจุซอง รายละเอียดของ
บริ ษทั ย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10
2 เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
(ก) เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงิ นนี จัดทํา ขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึง แนวปฏิ บตั ิทางการบัญ ชี ทีประกาศใช้โ ดย
สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ฯ (“สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ”) กฎระเบี ย บและประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ทีเกียวข้อง
สภาวิ ช าชี พบัญ ชี ไ ด้อ อกและปรั บปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น หลายฉบับ ซึ งมี ผ ลบัง คับ ใช้ ต งแต่
ั
รอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2561 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออก
และปรับปรุ งใหม่นนั มีผลให้เกิดการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ในบางเรื อง ทังนีการเปลียนแปลง
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
นอกเหนื อ จากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที ออกและปรั บปรุ งใหม่ข้างต้น สภาวิชาชี พบัญชี ไ ด้อ อกและ
ปรั บปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นซึ งยัง ไม่มีผลบัง คับในปั จจุ บนั และกลุ่ มบริ ษทั ไม่ ได้ใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวในการจัดทํางบการเงินก่อนวันทีมีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นทีออก
และปรับปรุ งใหม่ทีเกียวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 30
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(ข) เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินนีจัดทําขึนโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี
รายการ
ตราสารอนุพนั ธ์
หนีสิ นผลประโยชน์ทีกําหนดไว้

เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่าปั จจุ บนั ของภาระผูกพัน ตามผลประโยชน์ทีกําหนดไว้
ซึ งได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 3 (ฐ)

(ค) สกุลเงินทีใช้ ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงิ น นี จัด ทํา และแสดงหน่ ว ยเงิ น ตราเป็ นเงิ น บาทซึ งเป็ นสกุ ล เงิ น ที ใช้ ใ นการดํา เนิ น งานของบริ ษัท
ข้อ มู ล ทางการเงิ นทังหมดมีก ารปั ดเศษในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น เพื อให้แ สดงเป็ นหลัก พัน บาท ยกเว้น
ทีระบุไว้เป็ นอย่างอืน
(ง)

การใช้ วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ
และข้อสมมติหลายประการ ซึ งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชี และการรายงานจํานวนเงิ นทีเกี ยวกับ
สิ นทรัพย์ หนีสิ น รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลทีเกิดขึนจริ งอาจแตกต่างจากทีประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติทีใช้ในการจัดทํางบการเงิ นจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื อง การปรั บประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลียนทันทีเป็ นต้นไป
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ข้ อสมมติและความไม่ แน่ นอนของการประมาณการ
ข้อ มู ล เกี ยวกับ ข้อ สมมติ แ ละความไม่ แ น่ น อนของการประมาณการที สํ า คัญ ซึ งมี ค วามเสี ยงอย่ า งมี น ัย สํ า คัญ
ทีเป็ นเหตุให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนีสิ นภายในปี บัญชีสิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ซึ งได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18

การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที
กําหนดไว้ เกียวกับข้อสมมติหลักในการประมาณ
การตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย

การวัดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั หลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทังสิ นทรั พย์และ
หนีสิ นทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่ ม บริ ษัท กํา หนดกรอบแนวคิ ด ของการควบคุ ม เกี ยวกับ การวัด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม กรอบแนวคิ ด นี รวมถึ ง
กลุ่มผูป้ ระเมินมูลค่าซึ งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมทีมีนยั สําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรม
ระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดทางด้านการเงิน
กลุ่ ม ผู ้ป ระเมิ น มู ล ค่ า มี ก ารทบทวนข้อ มู ล ที ไม่ ส ามารถสั ง เกตได้ และปรั บ ปรุ งการวัด มู ล ค่ า ที มี น ั ย สํ า คัญ
อย่างสมําเสมอ หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลทีสามเพือวัดมูลค่ายุติธรรม เช่ น ราคาจากนายหน้า หรื อการตังราคา
กลุ่ มผู ้ประเมิ น ได้ป ระเมิ น หลัก ฐานที ได้มาจากบุ คคลที สามที สนับสนุ น ข้อ สรุ ป เกี ยวกับการวัดมู ล ค่ า รวมถึ ง
การจัดลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปั ญหาของการวัดมูลค่าทีมีนยั สําคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั
เมือวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ น กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลทีสามารถสังเกตได้ให้มากทีสุ ดเท่าทีจะทําได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านีถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลทีใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี






ข้อ มู ลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื อขาย (ไม่ ตอ้ งปรั บปรุ ง ) ในตลาดทีมี ส ภาพคล่ องสํ าหรั บสิ น ทรั พย์หรื อ
หนีสิ นอย่างเดียวกัน
ข้อ มู ล ระดับ 2 เป็ นข้อ มู ล อื นที สั ง เกตได้โ ดยตรง (เช่ น ราคาขาย) หรื อ โดยอ้อ ม (เช่ น ได้มาจากราคา)
สําหรับสิ นทรัพย์นนหรื
ั อหนีสิ นนันนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึ งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสําหรั บสิ นทรั พย์หรื อหนีสิ นทีไม่ได้มาจากข้อมูล ทีสามารถสังเกตได้ (ข้อมูลทีไม่
สามารถสังเกตได้)
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หากข้อมูลทีนํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์หรื อหนีสิ นถูกจัดประเภทลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม
ทีแตกต่ า งกัน การวัดมู ล ค่ ายุ ติธ รรมโดยรวมจะถู ก จัดประเภทในภาพรวมในระดับเดี ย วกัน ตามลําดับชันของ
มูลค่ายุติธรรมของข้อมูลทีอยู่ในระดับตําสุ ดทีมีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
ข้อมูลเพิ มเติมเกียวกับข้อสมมติทีใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี
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เครื องมือทางการเงิน

3 นโยบายการบัญชีทีสํ าคัญ
นโยบายการบัญชีทีนําเสนอดังต่อไปนีได้ถอื ปฏิบตั ิ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 การควบคุมเกิดขึนเมือกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรั บหรื อมีสิทธิ ใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกียวข้องกับกิ จการนันและมีความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนื อกิ จการนันทําให้เกิ ด
ผลกระทบต่ อ จํา นวนเงิ น ผลตอบแทนของกลุ่ มบริ ษ ทั งบการเงิ น ของบริ ษ ทั ย่ อ ยได้ร วมอยู่ ในงบการเงิ น รวม
นับแต่วนั ทีมีการควบคุมจนถึงวันทีการควบคุมสิ นสุ ดลง
ส่ วนได้ เสี ยทีไม่ มีอาํ นาจควบคุม
ณ วันทีซือธุ รกิจ กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรั พย์สุทธิ ทีได้มา
จากผูถ้ ูกซือ
การเปลียนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ทีไม่ทาํ ให้กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอํานาจการควบคุมจะบันทึก
บัญชีโดยถือเป็ นรายการในส่ วนของเจ้าของ
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ส่ วนได้ เสี ยในเงินลงทุนทีบันทึกตามวิธีส่วนได้ เสี ย
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในเงินลงทุนทีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย ประกอบด้วยส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการทีกลุ่มบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญโดยมีอาํ นาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานแต่ไม่ถึงระดับทีจะควบคุมหรื อควบคุมร่ วมในนโยบายดังกล่าว
ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรั บรู ้ รายการเมือเริ มแรกด้วยราคาทุนซึ งรวมถึงต้นทุน
การทํารายการ ภายหลัง การรั บรู ้ ร ายการเริ มแรก ส่ วนแบ่ งกําไรหรื อ ขาดทุ นและกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จอื นของ
เงินลงทุนทีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกบันทึกในงบการเงิ นรวมจนถึงวันทีกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ย
ความมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญ
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายทียังไม่เกิดขึนจริ งซึ งเป็ นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงิ นรวม กําไรทียัง ไม่เกิ ดขึนจริ งซึ งเป็ นผลมาจาก
รายการกับบริ ษทั ร่ วมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าทีกลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในกิ จการทีถูกลงทุนนัน ขาดทุนทียัง
ไม่เกิดขึนจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกําไรทียังไม่เกิดขึนจริ ง แต่เท่าทีเมือไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิ ดขึน
(ข) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ทีเป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีทีเป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นทีใช้ในการดําเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั
โดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
สิ นทรั พย์และหนีสิ นทีเป็ นตัวเงิ น และเป็ นเงิ นตราต่า งประเทศ ณ วันทีรายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงิ น ทีใช้ในการ
ดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันนัน
สิ น ทรั พย์ แ ละหนี สิ น ที ไม่ เ ป็ นตัวเงิ น ซึ งเกิ ดจากรายการบัญ ชี ทีเป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศซึ งบัน ทึ ก ตามเกณฑ์
ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
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(ค) ตราสารอนุพันธ์
ตราสารอนุ พนั ธ์ ไ ด้ถู ก นํา มาใช้เ พื อจัดการความเสี ยงที เกิ ดจากการเปลี ยนแปลงในอัตราแลกเปลี ยนเงิ น ตรา
ต่างประเทศทีเกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงิ น และกิ จกรรมลงทุน ตราสารอนุ พนั ธ์ ไม่ได้มีไว้เพือค้า
อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพนั ธ์ทีไม่เข้าเงือนไข การกําหนดให้เป็ นเครื องมือป้ องกันความเสี ยงถือเป็ นรายการเพือค้า
ตราสารอนุพนั ธ์จะถูกบันทึกบัญชี แรกเริ มด้วยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายทีเกิ ดจากการทํารายการดังกล่าวบันทึกใน
กําไรหรื อขาดทุนเมือเกิดขึน การวัดมูลค่าใหม่ภายหลังการบันทึกครังแรกใช้มูลค่ายุติธรรม กําไรหรื อขาดทุนจาก
การวัดมูลค่าใหม่ให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนทันที
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของสัญญาล่วงหน้า ณ วันทีรายงาน
ในกรณี ทีไม่มีราคาตลาด ให้ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่างราคาล่วงหน้าตามสัญญากับ
ราคาล่วงหน้าของสัญญาปั จจุบนั ณ วันทีรายงานทีครบกําหนดในวันเดียวกัน โดยใช้อตั ราดอกเบียประเภททีใช้กบั
ธุ รกรรมการเงินทีปลอดความเสี ยง เช่น พันธบัตรรัฐบาล
(ง)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดในงบกระแสเงิ น สดประกอบด้วย ยอดเงิ นสด ยอดเงิ นฝากธนาคารประเภท
เผือเรี ยก และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสู ง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ งจะต้องชําระคืนเมือทวงถามถือเป็ น
ส่ วนหนึงของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

(จ) ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนแสดงในราคาตามใบแจ้งหนีหักค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ค่า เผื อหนี สงสั ย จะสู ญประเมิน โดยการวิเคราะห์ประวัติการชํา ระหนี และการคาดการณ์ เ กี ยวกับการชํา ระหนี
ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนีจะถูกตัดจําหน่ายบัญชีเมือทราบว่าเป็ นหนีสู ญ
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(ฉ) สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าคํานวณโดยใช้วธิ ี ถวั เฉลียถ่วงนําหนัก ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยราคาทุนทีซื อ ต้นทุนแปลงสภาพ
หรื อต้นทุนอืนเพือให้สินค้าอยู่ในสถานทีและสภาพปั จจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสําเร็ จรู ป ต้นทุนสิ นค้ารวมการปั น
ส่ วนของค่าโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที จะได้รั บเป็ นการประมาณราคาที จะขายได้จ ากการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ หัก ด้วยค่ า ใช้ จ่ า ยที จําเป็ น
โดยประมาณในการขาย
ค่าเผือขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าจะถูกบันทึกสําหรับสิ นค้าเสื อมคุณภาพ เสี ยหาย ล้าสมัย และเคลือนไหวช้า
(ช) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและบริ ษัทย่ อย
เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ทั ร่ วมและบริ ษ ทั ย่ อ ยในงบการเงิ น เฉพาะกิ จการของบริ ษ ทั บัน ทึ ก บัญ ชี โ ดยใช้วิธี ร าคาทุ น
ส่ วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมใช้วธิ ี ส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในตราสารทุน
ตราสารทุนซึ งเป็ นหลักทรั พย์ในความต้องการของตลาดซึ งถือไว้เพือค้า จัดประเภทเป็ นสิ นทรั พย์หมุนเวียนและ
แสดงในมูลค่ายุติธรรม กําไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บนั ทึกในกําไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
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การจําหน่ ายเงินลงทุน
เมือมีการจําหน่ ายเงิ นลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงิ นสุ ทธิ ทีได้รับและมูลค่าตามบัญชี จะถูกบันทึกในกําไรหรื อ
ขาดทุน
ในกรณี ทีกลุ่มบริ ษทั จําหน่ายบางส่ วนของเงินลงทุนทีถืออยู่ การคํานวณต้นทุนสําหรั บเงิ นลงทุนทีจําหน่ ายไปและ
เงินลงทุนทียังถืออยู่ใช้วธิ ี ถวั เฉลียถ่วงนําหนักปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนทีเหลืออยู่ทงหมด
ั
(ซ) อสั งหาริ มทรั พย์ เพือการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนได้แก่อสังหาริ มทรั พย์ทีถือครองเพือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่ าหรื อจากมูล ค่าที
เพิ มขึนหรื อทังสองอย่าง ทังนีไม่ได้มีไว้เพือขายตามปกติธุรกิจหรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การหรื อ
ใช้ในการบริ หารงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพือให้ได้มาซึ งอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน ต้นทุนการก่ อสร้ างทีกิ จการก่ อ สร้ างเอง
รวมถึง ต้น ทุน วัตถุดิบ ค่า แรงทางตรงและต้น ทุน ทางตรงอื นเพือให้อสั ง หาริ มทรั พย์เ พื อการลงทุ นอยู่ ในสภาพ
พร้ อมใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกูย้ ืม
ค่าเสื อมราคาจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน ซึ งคํานวณโดยวิธีเส้ นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สิ นทรัพย์แต่ละรายการ กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดิน ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรั พย์
แสดงได้ดงั นี
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน – อาคาร

ปี
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(ฌ) ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
สิ นทรัพย์ทีเป็ นกรรมสิ ทธิ ของกิจการ
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุ นรวมถึ งต้น ทุน ทางตรงทีเกี ยวข้อ งกับการได้มาของสิ น ทรั พย์ ต้น ทุนของการก่ อ สร้ า งสิ นทรั พย์ทีกิ จการ
ก่ อสร้ างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอืน ๆ ทีเกี ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรั พย์
เพือให้สินทรัพย์นนอยู
ั ่ในสภาพทีพร้ อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื อถอน การขนย้าย การบูรณะ
สถานทีตังของสิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ ืม สําหรับเครื องมือทีควบคุมโดยลิขสิ ทธ์ ซอฟท์แวร์ ซึงไม่สามารถทํางาน
ได้โดยปราศจากลิขสิ ทธ์ซอฟท์แวร์ นนให้
ั ถือว่า ลิขสิ ทธ์ซอฟท์แวร์ ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึงของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการทีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่ วนประกอบทีมีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการจํา หน่ า ยที ดิ น อาคาร และอุ ปกรณ์ คื อ ผลต่ า งระหว่า งสิ งตอบแทนสุ ทธิ ทีได้รั บจาก
การจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์ ทีเช่ า
การเช่ าซึ งกลุ่ มบริ ษ ทั ได้รั บส่ วนใหญ่ ของความเสี ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรั พย์สิ น ทีเช่ า นันๆ
ให้จดั ประเภทเป็ นสั ญ ญาเช่ า การเงิ น ส่ ว นอุ ปกรณ์ ทีได้มาโดยทํา สั ญ ญาเช่ า การเงิ น บัน ทึ ก เป็ นสิ น ทรั พย์ด้ว ย
มูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงิ นขันตําทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํากว่า หักด้วย
ค่าเสื อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าทีชําระจะแยกเป็ นส่ วนทีเป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่ วนทีจะ
หัก 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 นทุนทีเกิดขึนในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลียนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้ เป็ นส่ วนหนึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีกลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน และสามารถ
วัดมูลค่ าต้นทุ นของรายการนันได้อย่ างน่ าเชื อถือ ชิ นส่ วนทีถู กเปลี ยนแทนจะถูก ตัดจํา หน่ ายตามมู ลค่าตามบัญ ชี
ต้นทุนทีเกิดขึนในการซ่ อมบํารุ งทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึนเป็ นประจําจะรับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุนเมือเกิดขึน
ค่ าเสื อมราคา
ค่าเสื อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรั พย์
หรื อต้นทุนในการเปลียนแทนอืน หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่า เสื อมราคาบัน ทึก เป็ นค่า ใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุ น คํานวณโดยวิธีเ ส้ น ตรงตามเกณฑ์อ ายุ การให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ น ทรั พย์แ ต่ ล ะรายการ ประมาณการอายุ ก ารให้ประโยชน์ ของสิ น ทรั พย์
แสดงได้ดงั นี
ส่ วนปรับปรุ งทีดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ ง
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแต่ง ติดตังและเครื องใช้สํานักงาน
ยานพาหนะ

5
5 - 26
5 - 21
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดินและสิ นทรัพย์ทีอยูร่ ะหว่างการก่อสร้ าง
วิธี ก ารคิ ดค่า เสื อมราคา อายุ ก ารให้ประโยชน์ ของสิ นทรั พย์ และมู ล ค่ า คงเหลื อ ถู ก ทบทวนอย่ า งน้อ ยที สุ ดทุ ก
สิ นรอบปี บัญชีและปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ญ) การด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรั พย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุก วันทีรายงานว่ามีขอ้ บ่งชี เรื องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ทีมีขอ้ บ่งชีจะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ทีคาดว่าจะได้รับคืน
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ขาดทุนจากการด้อยค่ารั บรู ้ เมือมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่ วยสิ นทรั พย์ทีก่ อให้เกิ ด
เงินสดสู งกว่ามูลค่าทีจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
การคํานวณมูลค่ าทีคาดว่ าจะได้ รับคืน
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่ สินทรั พย์ทางการเงิ น หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรั พย์หรื อ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์หกั ต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูล ค่าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดทีจะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่ อนคํานึ ง
ภาษีเงินได้เพือให้สะท้อนมูลค่าทีอาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ งแปรไปตามเวลาและความเสี ยงทีมีต่อสิ นทรั พย์
สําหรับสิ นทรัพย์ทีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรั พย์อืนจะพิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน
รวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดทีสิ นทรัพย์นนมี
ั ความเกียวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลียนแปลงประมาณการทีใช้ในการคํานวณมูลค่า ทีคาดว่า
จะได้รั บคื น ขาดทุ นจากการด้อ ยค่ าจะถู กกลับรายการเพีย งเท่า ทีมู ลค่ าตามบัญ ชี ของสิ นทรั พย์ไ ม่เ กิ น กว่ามู ลค่ า
ตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึงไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ฎ) หนีสิ นทีมีภาระดอกเบีย
หนีสิ นทีมีภาระดอกเบียบันทึกเริ มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการเกิดหนีสิ น ภายหลังจากการบันทึก
หนีสิ นทีมี ภาระดอกเบียจะบันทึ กต่อ มาโดยวิธีราคาทุ นตัดจําหน่ าย ผลต่างระหว่างยอดหนี เริ มแรกและยอดหนี
เมือครบกําหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุการกูย้ ืมโดยใช้วธิ ี อตั ราดอกเบียทีแท้จริ ง
(ฏ) เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนแสดงในราคาทุน
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(ฐ) ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผู ก พัน ในการสมทบเข้า โครงการสมทบเงิ น จะถู ก รั บ รู ้ เ ป็ นค่ า ใช้ จ่า ยพนัก งานในกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ใน
รอบระยะเวลาทีพนักงานได้ทาํ งานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ทีกําหนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ถูกคํานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตทีเกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่ อนๆ ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพือให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั
การคํา นวณภาระผู ก พัน ของโครงการผลประโยชน์ ที กํา หนดไว้น ันจัด ทํา โดยนัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ที
ได้รับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้
ในการวัดมูล ค่า ใหม่ ของหนีสิ นผลประโยชน์ทีกํา หนดไว้สุ ทธิ กํา ไรหรื อขาดทุ นจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรับรู ้ รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนทันที กลุ่มบริ ษทั กําหนดดอกเบียจ่ายของหนีสิ น
ผลประโยชน์ ที กํา หนดไว้สุ ทธิ โ ดยใช้ อ ัต ราคิ ด ลดที ใช้ ว ดั มู ล ค่ า ภาระผู ก พัน ตามโครงการผลประโยชน์
ณ ต้นปี โดยคํานึงถึงการเปลียนแปลงใดๆ ในหนีสิ นผลประโยชน์ทีกําหนดไว้สุทธิ ซึงเป็ นผลมาจากการสมทบเงิ น
และการจ่ายชําระผลประโยชน์ ดอกเบียจ่ายสุ ทธิ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้ รายการ
ในกําไรหรื อขาดทุน
เมือมีการเปลียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลียนแปลงในผลประโยชน์ที
เกียวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อ กําไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรั บรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ กาํ ไรและขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานเมือเกิดขึน
ผลประโยชน์ ระยะสั นของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสันของพนัก งานรั บรู ้ เ ป็ นค่า ใช้จ่ายเมื อพนักงานทํา งานให้ หนี สิ น รั บรู ้ ด้วยมู ลค่ าที คาดว่า จะ
จ่ายชําระ หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุมานทีจะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที
พนักงานได้ทาํ งานให้ในอดีตและภาระผูกพันนีสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
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(ฑ) ประมาณการหนีสิ น
ประมาณการหนีสิ นจะรับรู ้ ก็ต่อเมือกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมาย หรื อภาระผูกพันจากการอนุ มานทีเกิ ดขึน
ในปั จจุบนั อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ งสามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่ าเชื อถือ และมี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพือชําระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณ
การหนีสิ นพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคํานึงภาษี
เงินได้ เพือให้สะท้อนจํานวนทีอาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ งแปรไปตามเวลาและความเสี ยงทีมีต่อหนีสิ น
ประมาณการค่ าใช้ จ่ายจากสั ญญาทีเสี ยเปรี ยบหรื อก่ อให้ เกิดภาระ
ประมาณการค่าใช้จ่ายของสัญญาทีเสี ยเปรี ยบหรื อก่อให้เกิดภาระแก่กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกเมือประโยชน์ทีกลุ่ มบริ ษทั
พึงได้รับน้อยกว่า ต้นทุนทีจําเป็ นในการดําเนิ นการตามข้อผู กพันในสั ญญา การประมาณค่าใช้จ่ายรั บรู ้ ด้วยมูลค่ า
ปั จจุบนั ของต้น ทุน ทีคาดว่าจะเกิ ดขึนเมื อสิ นสุ ดสัญ ญา หรื อ ต้น ทุน สุ ทธิ ทีคาดว่า จะเกิ ดขึนเมื อดําเนิ น สัญ ญาต่ อ
แล้วแต่มลู ค่าใดจะตํากว่า กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทีเกิ ดขึนจากสิ นทรั พย์ทีระบุไว้ในสัญญาก่ อนที
จะรับรู ้ และวัดมูลค่าประมาณการหนีสิ น
(ฒ) รายได้
รายได้ทีรับรู ้ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า และส่ วนลดตามปริ มาณ
การขายสิ นค้ า
รายได้รับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุนเมือได้โอนความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าทีมีนยั สําคัญไป
ให้กบั ผูซ้ ือแล้ว และจะไม่รับรู ้ รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าทีขายไปแล้วนันหรื อมีความ
ไม่แน่นอนทีมีนยั สําคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสิ นค้านัน ไม่อาจวัดมูลค่าของจํานวนรายได้
และต้นทุนทีเกิดขึนได้อย่างน่าเชือถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนทีจะต้องรับคืนสิ นค้า
เงินปั นผลรั บ
เงินปั นผลรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในวันทีกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล

132

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
ดอกเบียรั บ
ดอกเบียรับบันทึกในกําไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
(ณ) ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินบันทึกโดยใช้วธิ ี อตั ราดอกเบียทีแท้จริ งและประกอบด้วยดอกเบียจ่ายของเงินกูย้ ืมรับรู ้ ในกําไรหรื อ
ขาดทุน
ต้นทุนการกูย้ ืมทีไม่ได้เกียวกับการได้มา การก่อสร้ างหรื อ การผลิตสิ นทรัพย์ทีเข้าเงือนไข รับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุน
โดยใช้วธิ ี อตั ราดอกเบียทีแท้จริ ง
(ด) สั ญญาเช่ าดําเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
ค่าเช่าทีอาจเกิดขึนต้องนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขันตําทีต้องจ่ายตามระยะเวลาทีคงเหลือของสัญญาเช่า เมือได้รับ
การยืนยันการปรับค่าเช่า
การประเมินว่ าข้ อตกลงประกอบด้ วยสั ญญาเช่ าหรื อไม่
ณ วันทีเริ มต้นข้อ ตกลง กลุ่มบริ ษทั จะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่ าวประกอบด้วยสัญญาเช่ าหรื อมีสั ญญาเช่ า เป็ น
ส่ วนประกอบหรื อไม่ โดยพิจารณาจากสิ นทรัพย์ทีมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิ บตั ิตามข้อตกลงนันขึนอยู่กบั
การใช้สินทรัพย์ทีมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนันจะนําไปสู่ สิทธิ ในการใช้สินทรั พย์ ถ้าทําให้กลุ่มบริ ษทั
มีสิทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วันทีเริ มต้นข้อตกลง หรื อ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริ ษทั แยกค่าตอบแทนสําหรั บสัญญาเช่ า และส่ วนที
เป็ นองค์ประกอบอื นโดยใช้มูล ค่ ายุ ติธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่ มบริ ษัทสรุ ปว่า เป็ นสัญ ญาเช่ าการเงิ น
แต่ ไ ม่ ส ามารถแบ่ ง แยกจํา นวนดัง กล่ า วได้อ ย่ า งน่ า เชื อถื อ ให้รั บ รู ้ สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี สิ น ในจํา นวนที เท่ า กับ
มูล ค่า ยุติธ รรมของสิ นทรั พย์ทีมี ลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนัน หลังจากนันจํา นวนหนีสิ น จะลดลงตามจํา นวนทีจ่ า ย
และต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนีสิ นจะรับรู ้ โดยใช้อตั ราดอกเบียเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ มของกลุ่มบริ ษทั
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(ต) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของ
งวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนทีเกียวกับรายการทีเกียวข้องในการ
รวมธุ รกิจ หรื อ รายการทีรับรู ้ โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ได้แก่ภาษีทีคาดว่าจะจ่ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุนประจําปี
ทีต้องเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีทีประกาศใช้หรื อทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันทีรายงาน ตลอดจนการปรั บปรุ งทาง
ภาษีทีเกียวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัวคราวทีเกิ ดขึนระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์
และหนีสิ นและจํานวนทีใช้เพือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู ้ เมือเกิดจากผลแตกต่าง
ชัวคราวต่อไปนี การรับรู ้ ค่าความนิ ยมในครังแรก การรั บรู ้ สินทรั พย์หรื อหนีสิ นในครังแรกซึ งเป็ นรายการทีไม่ใช่
การรวมธุ รกิจและรายการนันไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบัญชี หรื อทางภาษี และผลแตกต่างทีเกี ยวข้องกับ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีทีจะเกิดจากลักษณะวิธีการทีกลุ่มบริ ษทั
คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชําระหนีสิ นตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันทีสิ นรอบระยะเวลาที
รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีทีคาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัวคราวเมือมีการกลับรายการโดยใช้
อัตราภาษีทีประกาศใช้หรื อทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันทีรายงาน
ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริ ษทั ต้องคํานึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ ท างภาษี ทีไม่ แ น่ น อนและอาจทํา ให้จาํ นวนภาษี ทีต้อ งจ่ า ยเพิ มขึน และมี ดอกเบียที ต้อ งชํา ระ
กลุ่มบริ ษทั เชื อว่า ได้ตงภาษี
ั
เ งิ นได้คา้ งจ่ ายเพี ยงพอสําหรั บภาษี เงิ นได้ทีจะจ่ายในอนาคต ซึ งเกิ ดจากการประเมิ น
ผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ ในอดีต การประเมินนีอยู่บน
พื นฐานการประมาณการและข้อ สมมติ และอาจจะเกี ยวข้อ งกับ การตัด สิ น ใจเกี ยวกับเหตุ ก ารณ์ ใ นอนาคต
ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทําให้กลุ่มบริ ษทั เปลียนการตัดสิ นใจโดยขึนอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงิ นได้คา้ งจ่ายทีมีอยู่
การเปลียนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดทีเกิดการเปลียนแปลง
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สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสิ นภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมือกิ จการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายทีจะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนีสิ นภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้นี
ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน สําหรั บหน่ วย
ภาษีต่างกันนันกิ จการมีความตังใจจะจ่ายชําระหนีสิ นและสิ นทรั พย์ภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ หรื อ
ตังใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนีสิ นในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กําไรเพือเสี ยภาษีในอนาคตจะมี
จํานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดังกล่าว กําไรเพือเสี ยภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึงการ
กลับรายการผลแตกต่างชัวคราวทีเกี ยวข้อ ง ดังนัน กําไรเพือเสี ยภาษี ในอนาคตหลัง ปรั บปรุ งการกลับรายการผล
แตกต่างชัวคราวทีพิจารณาจากแผนธุ รกิจของแต่ละบริ ษทั ย่อยในกลุ่มบริ ษทั แล้วอาจมีจาํ นวนไม่เพียงพอทีจะบันทึก
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ทงจํ
ั านวน สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันทีรายงานและจะถูกปรั บ
ลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
(ถ) กําไรต่ อหุ้น
กลุ่มบริ ษทั แสดงกํา ไรต่อหุ ้นขันพืนฐานสําหรั บหุ ้นสามัญ กําไรต่ อหุ ้นขันพืนฐานคํานวณโดยการหารกํา ไรหรื อ
ขาดทุนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีออกจําหน่ายระหว่างปี
(ท) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ผลการดําเนินงานของส่ วนงานทีรายงานต่อประธานเจ้าหน้าทีบริ หารของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
การดําเนินงาน) จะแสดงถึงรายการทีเกิดขึนจากส่ วนงานดําเนิ นงานนันโดยตรงรวมถึงรายการทีได้รับการปั นส่ วน
อย่างสมเหตุสมผล รายการทีไม่สามารถปั นส่ วนได้ส่วนใหญ่เป็ นรายการค่าใช้จ่ายของสํานักงานใหญ่
4

บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
เพื อวัตถุ ประสงค์ในการจัดทํา งบการเงิ น บุคคลหรื อ กิ จการเป็ นบุ คคลหรื อ กิ จการทีเกี ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษ ทั
หากกลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทังทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอทิ ธิ พลอย่างมีนยั สําคัญต่อบุคคล
หรื อกิจการในการตัดสิ นใจทางการเงิ นและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน หรื อกลุ่มบริ ษทั อยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกันหรื ออยู่ภายใต้อิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญเดียวกันกับบุคคลหรื อกิจการนัน การเกียวข้องกันนีอาจเป็ นรายบุคคล
หรื อเป็ นกิจการ
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
ความสัมพันธ์ ทีมีกบั บริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อยได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 9 และ 10 สําหรั บ
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หารสําคัญและบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันอืน มีดงั นี
ชือกิจการ
บริ ษทั รอแยล พริ นท์เฮ้าส์ จํากัด
บริ ษทั ปั ตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด
บริ ษทั ทรอปิ คอล คอนโซลิเดตเตด
คอปอเรชัน เอสดีเอ็น บีเอชดี
บริ ษทั พี.ที. เมดาน ทรอปิ คอล
แคนนิ ง แอนด์ โฟรเซ่ น อินดัสทรี ส์
บริ ษทั ทรอปิ คอล แคนนิ ง คอปอเรชัน
เอสดีเอ็น บีเอชดี
บริ ษทั ทีซี บอย มาร์ เก็ตติง 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 มาเลเซีย
เอสดีเอ็น บีเอชดี
บริ ษทั ซาฟโคล ชิลี เอส เอ
บริ ษทั แกมมาอินเวสท์เม้นท์ อิงค์
ผูบ้ ริ หารสําคัญ

ประเทศทีจัดตัง/ ลักษณะความสั มพันธ์
สั ญชาติ
ไทย
เป็ นบริ ษทั ร่ วมทางอ้อม ถือหุน้ โดยบริ ษทั
ร่ วมร้ อยละ 40
ไทย
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
มาเลเซี ย

มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

อินโดนีเซี ย

มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

มาเลเซี ย
มาเลเซี ย
ญีปุ่ น
สิ งคโปร์
อังกฤษ
สหรัฐอเมริ กา
ออสเตรเลีย

มีผถู ้ ือหุน้ ในลําดับสู งสุ ดร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ ในลําดับสู งสุ ดร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ ในลําดับสู งสุ ดร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ ในลําดับสู งสุ ดร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ ในลําดับสู งสุ ดร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ ในลําดับสู งสุ ดร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ ในลําดับสู งสุ ดร่ วมกัน

มาเลเซี ย
ชิลี
บริ ติช เวอร์ จิน
ไอร์ แลนด์
ไทย

มีผถู ้ ือหุน้ ในลําดับสู งสุ ดร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ ในลําดับสู งสุ ดร่ วมกัน
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มีผถู ้ ือหุน้ ในลําดับสู งสุ ดร่ วมกัน
บุคคลทีมีอาํ นาจและความรับผิดชอบการ
วางแผน สั งการและควบคุมกิ จกรรม
ต่า งๆ ของกิ จการไม่ ว่า ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม ทังนี รวมถึ ง กรรมการของ
กลุ่ ม บริ ษัท (ไม่ ว่ า จะทํา หน้ า ที ใน
ระดับบริ หารหรื อไม่)

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
ชือกิจการ
นายตัน บุน ปิ น

ประเทศทีจัดตัง/ ลักษณะความสั มพันธ์
สั ญชาติ
มาเลเซี ย
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ถือหุน้ ร้ อยละ หรื อ
มากกว่าและเป็ นกรรมการของบริ ษทั

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี
รายการ
ขายสิ นค้า
ขายวัตถุดิบ
รายได้อนื
ซือสิ นค้า
ซือวัตถุดิบ
ซือยานพาหนะ
ค่าบริ การ
ค่านายหน้า
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ตามราคาทีตกลงกัน
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ตามราคาทีตกลงกัน
ตามราคาทีตกลงกัน
ตามอัตราทีตกลงกัน
ตามทีได้รับอนุมตั โิ ดยกรรมการและผูถ้ ือหุน้

รายการทีสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
(พันบาท)

บริ ษัทย่ อย
ขายสิ นค้า
ซือยานพาหนะ
ค่าบริ การ
ค่านายหน้า

-

-

58,039
3,877
277

61,440
249
3,833
521

บริ ษัทร่ วม
ซือวัตถุดิบ

-

282,523

-

282,523
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
(พันบาท)
บุคคลหรื อกิจการอืนทีเกียวข้ องกัน
ขายสิ นค้า
ขายวัตถุดิบ
รายได้อนื
ซือสิ นค้า
ซือวัตถุดิบ
ค่าบริ การ
ค่านายหน้า
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ผู้บริ หารสํ าคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่ าตอบแทนผู้บริ หารสํ าคัญ

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

3,198,793
32,682
19,493
40,067
206,321
3,522
31,854
150

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

3,192,330
32,682
3,444
40,067
206,321
3,522
31,854
150

41,738
1,972
43,710

33,478
1,878
35,356

40,329
1,892
42,221

31,613
1,802
33,415

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที ธันวาคม มีดงั นี
ลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้ องกัน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(พันบาท)

บริ ษทั ย่อย
กิจการอืนทีเกียวข้องกัน
รวม

600,806
600,806

138

576,153
576,153

11,563
599,656
611,219

8,307
574,809
583,116

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน

กิจการอืนทีเกียวข้องกัน
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 ธันวาคม
ธันวาคม
1 ธันวาคม
ธันวาคม
6
6
(พันบาท)
2,711
851
2,487
749
2,711
851
2,487
749

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั นแก่ กิจการทีเกียวข้ องกัน
กิจการอืนทีเกียวข้องกัน
เงินต้น
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

5,590
(5,590)
-

5,590
(5,590)
-

5,590
(5,590)
-

5,590
(5,590)
-

เงินให้กยู้ ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกันไม่มีดอกเบีย
ไม่มีรายการเคลือนไหวของเงินให้กูย้ ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกันสําหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
และ
เจ้ าหนีการค้ า - กิจการทีเกียวข้ องกัน

กิจการอืนทีเกียวข้องกัน
รวม

งบการเงินรวม
6

งบการเงินเฉพาะกิจการ
6

68,126
68,126

(พันบาท)
21,993
68,126
21,993
68,126

21,993
21,993

5,116
5,116

3,260
3,260

529
3,260
3,789

เจ้ าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
กิจการอืนทีเกียวข้องกัน
รวม
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337
5,116
5,453

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
เงินกู้ยืมระยะสั นจากบุคคลหรื อ
กิจการทีเกียวข้ องกัน

งบการเงินรวม
6

งบการเงินเฉพาะกิจการ
6
(พันบาท)

บุคคลทีเกียวข้องกัน
รวม

-

-

-

-

เงินกูย้ ืมระยะสันจากบุคคลทีเกียวข้องกันไม่มีดอกเบีย
รายการเคลือนไหวของเงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน สําหรับแต่ละปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
มีดงั นี
เงินกู้ยืมระยะสั นจากบุคคลหรื อ
กิจการทีเกียวข้ องกัน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
6

6
(พันบาท)

บุคคลทีเกียวข้ องกัน
ณ วันที มกราคม
เพิ มขึน
ลดลง
ณ วันที ธันวาคม

-

52,768
21,200
(73,968)
-

-

52,768
21,200
(73,968)
-

สั ญญาสํ าคัญทีทํากับกิจการทีเกียวข้ องกัน
สั ญญาซื อขายผลิตภัณฑ์ และการตลาด
เมือวันที มิถุนายน
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซือขายผลิตภัณฑ์และการตลาดกับบริ ษทั ทรอปิ คอล คอนโซลิเดตเตด
คอปอเรชัน เอสดีเอ็น บีเอชดี (TCC) โดยบริ ษทั ตกลงให้ TCC ทําหน้าทีเป็ นตัวแทนทางการตลาดของบริ ษทั ในการ
ติดต่อกับตลาดระหว่างประเทศ สัญญานีมีกาํ หนดระยะเวลา ปี โดยเริ มตังแต่เดือนมิถุนายน
และสามารถต่อ
อายุสัญญาโดยอัตโนมัติได้อกี ปี เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงจะบอกเลิกสัญญา เมือวันที มิถุนายน
บริ ษทั
ได้ทาํ สัญญาใหม่ภายใต้ขอ้ ตกลงและเงือนไขเดิมและมีกาํ หนดระยะเวลา ปี โดยเริ มตังแต่เดือนมิถุนายน
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
หนังสื อคําประกัน
ณ วันที ธันวาคม 256 บริ ษทั มีหนีสิ นทีอาจเกิดขึนต่อธนาคารในประเทศแห่งหนึงสําหรั บการคําประกันวงเงิ น
สิ นเชือของบริ ษทั ย่อยและกิจการทีเกียวข้องกันเป็ นจํานวนเงินรวม 18 ล้านบาท ( : ล้ านบาท)
5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
รวม
6

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(พันบาท)
79
64
106
83
51,745
30,348
51,930
30,495

89
93
63,841
64,023

60
100
25,369
25,529

ลูกหนีการค้ า
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
กิจการทีเกียวข้องกัน
กิจการอืน ๆ
รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

4

(กลับรายการ) หนีสู ญและหนีสงสั ยจะสู ญ
สํ าหรั บปี

600,806
196,809
797,615
(15,399)
782,216

(2,996)
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(พันบาท)
576,153
184,135
760,288
(18,395)
741,893

18,395

611,219
190,159
801,378
(15,399)
785,979

583,116
174,159
757,275
(18,395)
738,880

(2,996)

18,395

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
การวิเคราะห์อายุของลูกหนีการค้า มีดงั นี
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(พันบาท)

กิจการทีเกียวข้ องกัน
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ:
น้อยกว่า เดือน
- เดือน

กิจการอืน ๆ
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ:
น้อยกว่า เดือน
- เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ

รวม

573,856

576,153

584,269

583,116

24,167
2,783
600,806

576,153

24,167
2,783
611,219

583,116

176,333

149,955

172,515

144,388

5,077
15,399
196,809
(15,399)
181,410

15,018
767
18,395
184,135
(18,395)
165,740

2,245
15,399
190,159
(15,399)
174,760

10,720
656
18,395
174,159
(18,395)
155,764

782,216

741,893

785,979

738,880

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชือแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตังแต่
และ - วันสําหรับการขายในประเทศ
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-

วัน สําหรับการขายต่างประเทศ

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
7

ลูกหนีอืน
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
กิจการทีเกียวข้ องกัน

4

บุคคลหรื อกิจการอืน ๆ
ลูกหนีอืน
ลูกหนีค่าชดเชยการส่ งออก
ลูกหนีกรมสรรพากร
ลูกหนีสัญญาขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
อืน ๆ
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
รวม
8

(พันบาท)
851

2,711

2,487

749

17,417
12,257
9,148

21,437
8,684
9,396

17,417
12,257
8,482

21,437
8,684
9,396

448
5,117
44,387
(12,068)
32,319

15
4,479
44,011
44,011

448
4,960
43, 4
(12,068)
31,496

15
4,416
43,948
43,948

35,030

44,862

33,983

44,697

สิ นค้ าคงเหลือ
งบการเงินรวม

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
วัสดุหีบห่อและอืน ๆ
สิ นค้าระหว่างทาง
หัก ค่าเผือมูลค่าสิ นค้าลดลงและสิ นค้าล้าสมัย
สุ ทธิ

371,105
625,411
21,554
139,969
1,158,039
(97,542)
1,060,497
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)
317,428
365,491
400,510
625,411
83,361
21,554
94,597
139,969
895,896
1,152,425
(87,911)
(97,542)
807,985
1,054,883

314,158
400,510
83,361
94,597
892,626
(87,911)
804,715

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(พันบาท)

ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือทีบันทึกเป็ น
ค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขาย
- ต้นทุนขาย
- (กลับรายการ) ปรับลดมูลค่าเป็ น
มูลค่าสุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับ
สุ ทธิ
9

4,634,338

4,444,669

,628,684

4,438,143

9,631
4,643,969

(52,259)
4,392,410

9,631
4,638,315

(52,259)
4,385,884

เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
งบการเงินรวม

ณ วันที 1 มกราคม
ส่ วนแบ่งขาดทุนสุ ทธิ จากเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วม
ค่าเผือการด้อยค่า
จําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(พันบาท)
32,161

(6,263)
(25,898)
-

500

41,009

500

(1,000)
(39,509)
500

การจําหน่ าย
เมือวันที 27 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ได้ขายหุน้ ทังหมดร้ อยละ 29.4 ของทุนทีออกและชําระแล้ว ของบริ ษทั พี.ที. เมดาน
ทรอปิ คอล แคนนิ ง แอนด์ โฟรเซ่ น อินดัสทรี ส์ ซึ งเป็ นบริ ษทั ร่ วม ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่เป็ นจํานวนเงิ น 39.51 ล้าน
บาท กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ กาํ ไรจากการขายเงินลงทุนจํานวนเงิน 13.61 ล้านบาทในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรั บปี
สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และเงินปั นผลรับสําหรับแต่ละปี มีดงั นี
งบการเงินรวม
บริ ษทั ร่ วม

ประเทศที
ลักษณะธุ รกิจ กิจการจัดตัง

สัดส่ วนความ
เป็ นเจ้าของ

ทุนชําระแล้ว

ราคาทุน

(ร้ อยละ)

บริ ษัทร่ วม
บริ ษทั ทรอปิ คอล แพคเกจจิ ง จํากัด
รวม

ผลิต

ไทย

49.4

49.4

มูลค่าตาม
วิธีส่วนได้เสี ย

เงินปั นผลรับ

(พันบาท)

18,000

18,000

กลุ่มบริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมซึ งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนันจึงไม่มีราคาทีเปิ ดเผยต่อสาธารณชน

8,900
8,900

8,900
8,900

-

-

-

-

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั ร่ วม

ลักษณะ

ประเทศที

สัดส่ วนความ

ธุ รกิจ

กิจการจัดตัง

เป็ นเจ้าของ

ทุนชําระแล้ว

วิธีราคาทุน

การด้อยค่า

(ร้ อยละ)

บริ ษัทร่ วม
บริ ษทั ทรอปิ คอล แพคเกจจิ ง จํากัด
รวม

ผลิต

ไทย

49.4

49.4

ราคาทุน – สุ ทธิ

เงินปั นผลรับ

(พันบาท)

18,000

18,000

8,900
8,900

กลุ่มบริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมซึ งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนันจึงไม่มีราคาทีเปิ ดเผยต่อสาธารณชน

8,900
8,900

(8,400)
(8,400)

(8,400)
(8,400)

500
500

500
500

-

-

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561

10 เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และเงินปั นผลรับสําหรับแต่ละปี มีดงั นี
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั ย่อย

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่ วนความ
เป็ นเจ้าของ

ทุนชําระแล้ว

ราคาทุน

(ร้ อยละ)
บริ ษัทย่ อยทางตรง
บริ ษทั อี โลฟาร์ จํากัด
รวม

จําหน่ายสิ นค้า

บริ ษทั ย่อยดําเนินธุ รกิจในประเทศไทย

99.99

99.99 10,000

การด้อยค่า

ราคาทุน - สุ ทธิ

เงินปั นผลรับ

(พันบาท)
10,000

10,000
10,000

10,000
10,000

-

-

10,000
10,000

10,000
10,000

-

-

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
ในการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ทรอปิ คอล พร็ อพเพอร์ ตี แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (“ทีพีดี”) ซึ งเป็ น
บริ ษทั ย่อย เมือวันที 21 ธันวาคม
ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์ให้บริ ษทั เลิกกิจการ บริ ษทั ได้จดทะเบียนเลิก
กิ จการกับกระทรวงพาณิ ชย์เมือวันที 23 ธันวาคม 2558 และบริ ษทั สิ นสุ ดกระบวนการชําระบัญชี และคืนทุนเป็ น
จํานวนเงิน 33.1 ล้านบาท เมือวันที 2 มีนาคม 2560 โดยกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั บันทึกกําไรจากการชําระบัญชี จาํ นวนเงิ น
พัน บาทและจํา นวนเงิ น . ล้า นบาทในงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการสํ า หรั บปี สิ นสุ ดวัน ที
31 ธันวาคม 2560 ตามลําดับ
1

เงินลงทุนระยะยาวอืน
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
ประเภทธุรกิจ
(ร้ อยละ)
หุ้นสามัญ
บริ ษทั โรงพยาบาลราษฎร์ ยนิ ดี
จํากัด (มหาชน)

โรงพยาบาล

2.49

2.49

(พันบาท)

7,383

7,383

เงินลงทุนระยะยาวอืนได้แก่เงินลงทุนในหุน้ สามัญในบริ ษทั เงินลงทุนดังกล่าวบันทึกในราคาทุนหักค่าเผือขาดทุน
จากการด้อยค่า
2

อสั งหาริ มทรั พย์ เพือการลงทุน
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(พันบาท)

ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม
ณ วันที 31 ธันวาคม
ค่ าเสื อมราคาและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที 1 มกราคม
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ณ วันที 31 ธันวาคม

161,031
161,031

161,031
161,031

159,494
159,494

159,494
159,494

26,477
277
26,754

26,200
277
26,477

22,852
277
23,129

22,575
277
22,852
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(พันบาท)

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที 1 มกราคม
ณ วันที 31 ธันวาคม

134,554
134,277

134,831
134,554

136,642
136,365

136,919
136,642

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรั พย์เพือการลงทุน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 จํานวนเงิ น 212.32 ล้านบาท (2560:
212.32 ล้ านบาท) ประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาจากราคาตลาดบนพืนฐานของสิ นทรัพย์ทีใช้งาน
อยู่ในปั จจุ บนั และต้น ทุนในการหาสิ งอืนทีเทีย บเคี ยงมาทดแทน การวัดมูลค่ ายุติธรรมของอสัง หาริ มทรั พย์เพื อ
การลงทุน ถูกจัดลําดับชันการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที 2 และ 3
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนประกอบด้วยอสังหาริ มทรัพย์จาํ นวนหนึงทีให้เช่าแก่บุคคลทีสาม สัญญาแต่ละสัญญา
นีไม่สามารถยกเลิกได้เป็ นระยะเวลา 1 ปี การต่ออายุสัญญาภายหลังจะเป็ นไปตามการต่อรองกับผูเ้ ช่า
การวัดมูลค่ ายุติธรรม
ลําดับชันมูลค่ ายุติธรรม
มูล ค่ า ยุ ติธ รรมของอสั ง หาริ มทรั พย์เ พื อการลงทุ น ถูก ประเมิ น โดยผูป้ ระเมิ นราคาทรั พย์สิ น อิส ระจากภายนอก
ซึ งมีคุณสมบัติในวิชาชีพทีเหมาะสมและมีประสบการณ์ ในการประเมินราคาทรั พย์สินประเภทดังกล่าว ผูป้ ระเมิน
ราคาทรัพย์สินอิสระได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั เป็ นประจํา
การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนถูกจัดลําดับชันการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที 2 และ 3
จากเกณฑ์ขอ้ มูลทีนํามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม
เทคนิคการประเมินมูลค่ าและข้ อมูลทีไม่ สามารถสั งเกตได้ ทีมีนัยสําคัญ
ผูป้ ระเมินอิสระภายนอกใช้วธิ ี เปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach) ในกรณี ทีดินว่างเปล่า และใช้
วิธีตน้ ทุน (Cost Approach) ในกรณี ทีดินพร้ อมอาคารในการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ทีมีนยั สําคัญในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรั พย์เพือการลงทุน คือ ราคา
เสนอขาย และราคาซื อขายจริ งของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนทีคล้ายคลึงกันปรับด้วยปั จจัยความต่างอืนๆ

149

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
3

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

ทีดิน
ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม 2560
เพิ มขึน
โอน
จําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ
1 มกราคม 2561
เพิ มขึน
โอน
จําหน่าย
ณ วันที ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
เครื องตกแต่ง
ติดตังและ
ส่ วนปรับปรุ ง อาคารและ เครื องจักรและ
เครื องใช้
ทีดิน
ส่ วนปรับปรุ ง
อุปกรณ์
สํานักงาน
(พันบาท)

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้ างและ
เครื องจักร
ระหว่างติดตัง

รวม

35,785
-

3,043
-

435,244
20,204
-

805,622
5,931
20,342
(4,584)

28,390
73
10
(785)

33,822
127
35
(1,004)

74,249
44,090
(40,591)
-

1,416,155
50,921
(6,373)

35,785
35,785

3,043
3,043

455,448
1,653
(3,303)
453,798

827,311
3,773
15,893
(2,419)
844,558

28,388
2,288
30
(2,400)
28,306

32,980
(371)
32,609

77,748
38,363
(17,576)
98,535

1,460,703
44,424
(8,493)
1,496,634
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561

ทีดิน
ค่ าเสื อมราคา
ณ วันที 1 มกราคม 2560
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ
1 มกราคม 2561
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
เครื องตกแต่ง
ติดตังและ
ส่ วนปรับปรุ ง อาคารและ เครื องจักรและ
เครื องใช้
ทีดิน
ส่ วนปรับปรุ ง
อุปกรณ์
สํานักงาน
(พันบาท)

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้ างและ
เครื องจักร
ระหว่างติดตัง

รวม

-

3,043
-

249,724
14,601
-

667,429
35,774
(4,538)

24,585
1,459
(784)

30,882
1,905
(866)

-

975,663
53,739
(6,188)

-

3,043
3,043

264,325
15,636
(3,303)
276,658

698,665
34,356
(2,417)
730,604

25,260
1,568
(2,394)
24,434

31,921
557
(371)
32,107

-

1,023,214
52,117
(8,485)
1,066,846
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561

ทีดิน
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที 1 มกราคม 2560
ภายใต้กรรมสิ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ
1 มกราคม 2561
ภายใต้กรรมสิ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ภายใต้กรรมสิ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั

งบการเงินรวม
เครื องตกแต่ง
ติดตังและ
ส่ วนปรับปรุ ง อาคารและ เครื องจักรและ
เครื องใช้
ทีดิน
ส่ วนปรับปรุ ง
อุปกรณ์
สํานักงาน
(พันบาท)

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้ างและ
เครื องจักร
ระหว่างติดตัง

รวม

35,785
35,785

-

185,520
185,520

138,193
138,193

3,805
3,805

2,711
229
2,940

74,249
74,249

440,263
229
440,492

35,785
35,785

-

191,123
191,123

128,646
128,646

3,128
3,128

1,059
1,059

77,748
77,748

437,489
437,489

35,785
35,785

-

177,140
177,140

113,954
113,954

3,872
3,872

502
502

98,535
98,535

429,788
429,788

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ งได้คิดค่าเสื อมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 มีจาํ นวนเงิน
719.82 ล้านบาท (2560: 658.66 ล้ านบาท)
การคําประกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มูลค่าตามบัญชีจาํ นวนเงิน 2.87 ล้านบาท (2560: 2.87 ล้ านบาท) ได้ใช้เป็ นหลักประกันเงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงิ น
(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15)
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561

ทีดิน
ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม 2560
เพิ มขึน
โอน
จําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ
1 มกราคม 2561
เพิ มขึน
โอน
จําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื องตกแต่ง
ติดตังและ
ส่ วนปรับปรุ ง อาคารและ เครื องจักรและ
เครื องใช้
ทีดิน
ส่ วนปรับปรุ ง
อุปกรณ์
สํานักงาน
(พันบาท)

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้ างและ
เครื องจักร
ระหว่างติดตัง

รวม

35,785
-

3,043
-

423,902
20,204
-

802,694
5,931
20,342
(4,584)

24,778
736
10
(785)

32,533
249
35
-

74,249
44,090
(40,591)
-

1,396,984
51,006
(5,369)

35,785
35,785

3,043
3,043

444,106
1,653
(3,303)
442,456

824,383
3,773
15,893
(2,419)
841,630

24,739
2,090
30
(112)
26,747

32,817
(335)
32,482

77,748
38,363
(17,576)
98,535

1,442,621
44,226
(6,169)
1,480,678
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561

ทีดิน
ค่ าเสื อมราคา
ณ วันที 1 มกราคม 2560
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ
มกราคม 2561
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื องตกแต่ง
ติดตังและ
ส่ วนปรับปรุ ง อาคารและ เครื องจักรและ
เครื องใช้
ทีดิน
ส่ วนปรับปรุ ง
อุปกรณ์
สํานักงาน
(พันบาท)

งานระหว่าง
ก่อสร้ างและ
เครื องจักร
ยานพาหนะ ระหว่างติดตัง

รวม

-

3,043
-

240,253
14,431
-

663,560
35,774
(4,538)

21,482
1,282
(784)

29,747
1,808
-

-

958,085
53,295
(5,322)

-

3,043
3,043

254,684
15,465
(3,303)
266,846

694,796
34,356
(2,417)
726,735

21,980
1,395
(112)
23,263

31,555
607
(335)
31,827

-

1,006,058
51,823
(6,167)
1,051,714
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561

ทีดิน
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที 1 มกราคม 2560
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ
1 มกราคม 2561
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื องตกแต่ง
ติดตังและ
ส่ วนปรับปรุ ง อาคารและ เครื องจักรและ
เครื องใช้
ทีดิน
ส่ วนปรับปรุ ง
อุปกรณ์
สํานักงาน
(พันบาท)

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้ างและ
เครื องจักร
ระหว่างติดตัง

รวม

35,785

-

183,649

139,134

3,296

2,786

74,249

438,899

35,785
35,785

-

189,422
175,610

129,587
114,895

2,759
3,484

1,262
655

77,748
98,535

436,563
428,964

ราคาทรัพย์สินของบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ งได้คิดค่าเสื อมราคาเต็มจํานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 มีจาํ นวนเงิ น
711.27 ล้านบาท (2560: 647.86 ล้ านบาท)
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
4

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
งบการเงินรวม
2561
2560
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

,894
(6,649)
40,245

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(พันบาท)
43,769
(7,418)
36,351

46,395
(6,649)
39,746

43,196
(7,418)
35,778

รายการเคลือนไหวของสิ นทรัพย์และหนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรวมทีเกิดขึนในระหว่างปี มีดงั นี

ณ วันที
1 มกราคม
2561
สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ค่าเผือมูลค่าสิ นค้าลดลงและสิ นค้าล้าสมัย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กําไรทียังไม่เกิดขึนจริ งในสิ นค้าคงเหลือ
อืนๆ
รวม

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

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที
1 มกราคม
2561
หนีสิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื อมราคา
กําไรทียังไม่เกิดขึนจริ งในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวม
สุ ทธิ

ณ วันที
31 ธันวาคม
2561

(7,417)

858

-

(6,559)

(1)
(7,418)

(89)
769

-

(90)
(6,649)

36,351

3,771

ณ วันที
1 มกราคม
2560
สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ค่าเผือมูลค่าสิ นค้าลดลงและสิ นค้าล้าสมัย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กําไรทียังไม่เกิดขึนจริ งในสิ นค้าคงเหลือ
ขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจริ งในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
อืนๆ
รวม

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

123

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

40,245

ณ วันที
31 ธันวาคม
2560

28,034
1,050
19,558
6

3,679
(10,452)
1,535
(6)

-

3,679
17,582
1,050
21,093
-

330
364
49,342

(330)
1
(5,573)

-

365
43,769

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที
1 มกราคม
2560
หนีสิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื อมราคา
กําไรทียังไม่เกิดขึนจริ งในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวม
สุ ทธิ

ณ วันที
31 ธันวาคม
2560

(8,091)

674

-

(7,417)

(8,091)

(1)
673

-

(1)
(7,418)

41,251

(4,900)

-

36,351

ณ วันที
1 มกราคม
2561
สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ค่าเผือมูลค่าสิ นค้าลดลงและสิ นค้าล้าสมัย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม

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

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น
(รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไรหรื อ กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
(พันบาท)
(599)
,926
1,600
2,927

272
272

ณ วันที
31 ธันวาคม
2561

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

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที
1 มกราคม
2561
หนีสิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื อมราคา
กําไรทียังไม่เกิดขึนจริ งในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวม
สุ ทธิ

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

(89)
769

35,778

3,696

ณ วันที
1 มกราคม
2560
สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ค่าเผือมูลค่าสิ นค้าลดลงและสิ นค้าล้าสมัย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจริ งในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวม

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

ณ วันที
31 ธันวาคม
2561

-

(6,559)

-

(90)
(6,649)
272

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

39,746

ณ วันที
31 ธันวาคม
2560

28,034
1,050
19,378

3,679
(10,452)
1,507

-

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

330
48,792

(330)
(5,596)

-

43,196

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที
1 มกราคม
2560
หนีสิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื อมราคา
กําไรทียังไม่เกิดขึนจริ งในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวม
สุ ทธิ

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

ณ วันที
31 ธันวาคม
2560

(8,091)

674

-

(7,417)

(8,091)

(1)
673

-

(1)
(7,418)

40,701

(4,923)

-

35,778

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทียังไม่ได้รับรู ้ เกิดจากรายการดังต่อไปนี
งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(พันบาท)

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม
ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ - เงินให้กยู้ ืม
ระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
ขาดทุนทางภาษี
รวม

-

-

5,590
112,434
118,024

5,590
305,335
310,925

8,400

8,400

5,590
112,434
126,424

5,590
305,335
319,325

ขาดทุนทางภาษีสะสมจะสิ นอายุในปี 2564 ถึง 2565 ผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หกั ภาษียงั ไม่สิ นอายุตามกฎหมาย
ปั จจุบนั เกียวกับภาษีเงินได้ กลุ่มบริ ษทั ยังมิได้รับรู ้ รายการดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื องจาก
ยังไม่มีความเป็ นได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าว

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
5

หนีสิ นทีมีภาระดอกเบีย
งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(พันบาท)

ส่ วนทีหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ส่ วนทีมีหลักประกัน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
ส่ วนทีมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน

4,076

4,042

4,076

4,042

137,066

146,278

137,066

146,278

รวมหนีสิ นทีมีดอกเบียระยะสั น

141,142

150,320

141,142

150,320

หนีสิ นทีมีภาระดอกเบียซึ งไม่ รวมหนีสิ น ตามสัญญาเช่ าการเงิ น แสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจ่ายชําระ
ณ วันที ธันวาคม ได้ดงั นี
งบการเงินรวม
2561
2560
ครบกําหนดภายในหนึงปี

141,142

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(พันบาท)
150,320
141,142
150,320

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชือ ซึ งยังมิได้เบิกใช้เป็ นจํานวนเงินรวม 1,528 ล้านบาท
และ 1,523 ล้านบาท ตามลําดับ (2560: 1,256 ล้ านบาท และ 1,251 ล้ านบาท ตามลําดับ) และวงเงินสิ นเชือดังกล่าวคํา
ประกันโดยการจํานองทีดินบางส่ วนของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จํานวนเงินรวม 73 ล้านบาทและ 68 ล้านบาทตามลําดับ
(2560: 73 ล้ านบาทและ 68 ล้ านบาท ตามลําดับ)

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
6

เจ้ าหนีการค้ า

หมายเหตุ
กิจการทีเกียวข้องกัน
กิจการอืน ๆ
รวม
7

4

งบการเงินรวม
2561
2560
68,126
366,228
434,354

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(พันบาท)
21,993
68,126
285,440
364,343
307,433
432,469

21,993
285,191
307,184

เจ้ าหนีอืน

หมายเหตุ
กิจการทีเกียวข้ องกัน
กิจการอืน ๆ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนีอืน
เจ้าหนีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า
อืน ๆ

รวม

4

งบการเงินรวม
2561
2560
5,116

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(พันบาท)
3,260
5,453

57,747
29,754

3,789

58,952
29,754

42,352
35,338

1,265
89,971

11
1,004
78,705

932
88,433

11
959
77,221

95,087

81,965

93,886

81,010

-

41,142
35,109

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
8

ประมาณการหนีสิ นไม่ หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
ประมาณการหนีสิ นไม่ หมุนเวียนสํ าหรั บ
เงินบําเหน็จและเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

114,228

105,465

113,785

104,425

สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รั บรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
เงินบําเหน็จและเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

9,696

9,091

9,547

8,950

(614)

-

(1,360)

-

(14,433)

(15,793)

(14,433)

รั บรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยทีรับรู ้ ในระหว่างปี
ขาดทุนสะสมจากการประมาณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทีรับรู ้

(15,047)

โครงการผลประโยชน์ ทีกําหนดไว้
กลุ่มบริ ษทั จัดการโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในการให้ผลประโยชน์เมือเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน
โครงการผลประโยชน์ ทีกํา หนดไว้มีความเสี ยงจากการประมาณการตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ประกัน ภัย ได้แ ก่
ความเสี ยงของช่วงชีวติ และความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
การเปลียนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

หมายเหตุ
ณ วันที 1 มกราคม
รั บรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ดอกเบียจากภาระผูกพัน

รั บรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย

งบการเงินรวม
2561
2560
105,465

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(พันบาท)
97,790
104,425
96,891

22
6,432
3,264
9,696

614

6,056
3,035
9,091

6,316
3,231
9,547

5,944
3,006
8,950

-

1,360

-

อืน ๆ
ผลประโยชน์จ่าย

(1,547)

(1,416)

(1,547)

(1,416)

ณ วันที 31 ธันวาคม

114,228

105,465

113,785

104,425

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทีรับรู ้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนเกิดขึนจาก

ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ข้อสมมติทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
(ล้ านบาท)
589
637
3,608
3,620
(3,583)
(2,897)
614
1,360
-

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
เมือวันที 13 ธันวาคม 2561 สภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติได้พิจารณาปรั บปรุ งร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานให้
นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างทีถูกเลิกจ้างเพิ มเติม หากลูกจ้างทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึนไป ลูกจ้างมีสิทธิ
ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน กลุ่มบริ ษทั จะแก้ไขโครงการผลประโยชน์เมือเกษียณแก่
พนักงานในงวดทีร่ างปรับปรุ งดังกล่าวถือเป็ นกฎหมายและประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา จากการแก้ไขโครงการ
ดังกล่าวจะทําให้กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ ประมาณการหนีสิ นสําหรับผลประโยชน์เมือเกษียณอายุในงวดทีมีการแก้ไขและ
รับรู ้ ตน้ ทุนบริ การในอดีตในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเพิ มขึนโดยประมาณจํานวน 47.0 ล้านบาท
และ 46.8 ล้านบาท ตามลําดับ
ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันทีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลียถ่วง
นําหนัก)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
(ร้ อยละ)
อัตราคิดลด
1.76 - 4.38
3.20
1.76 - 4.38
3.20
การเพิ มขึนของเงินเดือนในอนาคต
3.5 - 6.0
3.5 - 9.0
3.5 - 6.0
3.5 - 9.0
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
0 - 25
0 - 25
0 - 25
0 - 25
อัตรามรณะในอนาคต
.
.
.
.
ข้อสมมติเกียวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติทีเผยแพร่ ทวไปและตารางมรณะ
ั
ปรั บปรุ งด้วยอัตรา
ดอกเบียร้ อยละ . อัตราดอกเบียคิดลดใช้อตั ราดอกเบียพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว ( : ร้ อยละ )
ณ วันที ธันวาคม
( 60: 17 ปี )

1 ระยะเวลาถัวเฉลียถ่วงนําหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ทีกําหนดไว้เป็ น . ปี

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี ยนแปลงในแต่ ล ะข้อ สมมติ ที เกี ยวข้อ งในการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ที อาจ
เป็ นไปได้อย่างสมเหตุ สมผล ณ วันที รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติ อืนๆ คงที จะมีผลกระทบต่อ ภาระผู กพัน ของ
โครงการผลประโยชน์เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที 31 ธันวาคม 25 1
อัตราคิดลด (เปลียนแปลงร้อยละ 1)
การเพิ มขึนของเงินเดือนในอนาคต
(เปลียนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
(เปลียนแปลงร้อยละ 20)
อัตรามรณะในอนาคต (เปลียนแปลงร้ อยละ 1)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
อัตราคิดลด (เปลียนแปลงร้อยละ 1)
การเพิ มขึนของเงินเดือนในอนาคต
(เปลียนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
(เปลียนแปลงร้อยละ 20)
อัตรามรณะในอนาคต (เปลียนแปลงร้ อยละ 1)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ มขึน
ลดลง
เพิ มขึน
ลดลง
(พันบาท)
( ,704)
11,190
(9,620)
11,083
10,981

(9,717)

10,876

(9,633)

(3,680)
(293)

4,091
265

(3,649)
(290)

4,057
263

(9,262)

10,755

(9,076)

10,524

12,773

(11,094)

12,522

(10,891)

(4,445)
( )

4,993
571

(4,390)
( )

4,933

แม้ว่า การวิเคราะห์ นีไม่ไ ด้ค าํ นึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงิ นสดที คาดหวัง ภายใต้โ ครงการ
ดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ
9

ทุนเรื อนหุ้น
มูลค่าหุน้
ต่อหุน้
(บาท)
ทุนจดทะเบียน
ณ วันที 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

2561
2560
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
(พันหุ้น / พันบาท)

1

330,000

330,000

330,000

330,000

1

330,000

330,000

330,000

330,000

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าหุน้
ต่อหุน้
(บาท)
หุ้นทีออกและชําระแล้ ว
ณ วันที 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

2561
2560
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
(พันหุ้น / พันบาท)

1

330,000

330,000

330,000

330,000

1

330,000

330,000

330,000

330,000

ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ทีบริ ษทั เสนอขายหุน้ สู งกว่า
มูลค่าหุน้ ทีจดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุน้ ส่ วนเกินนีตังเป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ นี
จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
10

สํ ารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญ ญัติแ ห่ ง พระราชบัญ ญัติบ ริ ษ ทั มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษ ทั ต้อ งจัดสรรทุ น สํ า รอง
(“สํ ารองตามกฎหมาย”) อย่ างน้อยร้ อยละ ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหัก ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี )
จนกว่าสํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงิ นสํารองนีจะนําไปจ่ายเป็ นเงิ นปั นผล
ไม่ได้
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ส่ วนงานดําเนินงาน
ส่ วนงานธุรกิจ
ผูบ้ ริ หารเห็นว่า กลุ่มบริ ษทั ดําเนิ นกิ จการในส่ วนงานเดียวคือส่ วนงานธุ รกิ จผลิตและจําหน่ ายอาหารทะเลบรรจุ
กระป๋ องและบรรจุซอง ดังนันฝ่ ายบริ หารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานทีรายงานเพียงส่ วนงานเดียว
ส่ วนงานภูมิศาสตร์
ในการนําเสนอข้อมูลจําแนกทางภูมิศาสตร์ รายได้แยกตามทีตังทางภูมิศาสตร์ ของลูกค้า
สิ น ทรั พย์ตามส่ วนงานแยกตามสถานที ตังทางภู มิศ าสตร์ ของสิ น ทรั พย์ เนื องจากกลุ่มบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ตังอยู่
ในประเทศไทยจึงไม่มีการแสดงสิ นทรัพย์ตามส่ วนงาน

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
ข้ อมูลเกียวกับส่ วนงานภูมิศาสตร์
รายได้
2561

2560

(พันบาท)
,709,322
3,738,504
843,894
341,647
306,326
388,945
112,702
28,035
59,589
1,904
1,062
2,011
5,032,895
,501,046

ทวีปเอเชีย (ไม่รวมประเทศไทย)
ทวีปแอฟริ กา
ประเทศไทย
ทวีปอเมริ กา
ทวีปออสเตรเลีย
ทวีปยุโรป
รวม
ลูกค้ ารายใหญ่

รายได้จากลูกค้าสองรายใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั จํานวนเงิน 3,201 ล้านบาทและ 600 ล้านบาทตามลําดับ (
รายจํานวนเงิน 3,136 ล้ านบาท) จากรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั
12

: หนึ ง

ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน
หมายเหตุ
เงินเดือน ค่าแรงและโบนัส
โครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้
โครงการสมทบเงินทีกําหนดไว้
อืนๆ
รวม

18

งบการเงินรวม
2561
2560
603,970
9,696
8,007
45,004
666,677

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(พันบาท)
537,471
598,893
533,002
9,091
9,547
8,950
7,604
7,910
7,517
40,893
44,874
40,763
595,059
661,224
590,232

โครงการสมทบเงินทีกําหนดไว้
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตังกองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพืนฐานความสมัครใจของพนักงานใน
การเป็ นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมและกลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราเดียวกันคือร้ อยละ 3 ถึง
ร้ อยละ 6 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลียงชีพนีได้จดทะเบียนเป็ นกองทุนสํารองเลียงชีพตาม
ข้อกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนทีได้รับอนุญาต

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
13

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จได้รวมวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิ ดเผยตามข้อกําหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่าง ๆ ดังนี
งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(พันบาท)

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

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

3,384,251
518,539
50,481
78,667
360,472
4,392,410

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

3,384,251
518,539
50,481
77,591
355,022
4,385,884

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

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

27,409
4,810
5,938
370
37,259
75,786

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

28,227
4,255
5,886
36,963
75,331

รวมอยู่ในค่ าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
อืน ๆ
รวม

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

76,150
4,208
3,591
48,009
131,958

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

71,693
4,026
3,106
48,745
127,570

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
14

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ทีรั บรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
งบการเงินรวม
2561
2560

หมายเหตุ
ภาษีเงินได้ ของปี ปัจจุบัน
สําหรับปี ปั จจุบนั
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลียนแปลงของผลแตกต่างชัวคราว
รวมภาษีเงินได้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(พันบาท)

686

1,636

-

-

(3,771)
(3,085)

4,900
6,536

(3,696)
(3,696)

4,923
4,923

ภาษีเงินได้ ทีรั บรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
งบการเงินรวม
2561

2560
รายได้
ก่อน
รายได้
สุ ทธิ จาก
ก่อน
(ค่าใช้จ่าย) สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
(พันบาท)
ขาดทุนจากการประมาณตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
รวม

614
614

123
123

491
491

-

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560
รายได้
ก่อน
รายได้
สุ ทธิ จาก
ก่อน
(ค่าใช้จ่าย) สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
(พันบาท)
ขาดทุนจากการประมาณตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
รวม

1,360
1,360

272
272

1,088
1,088

-

-

-

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
การกระทบยอดเพือหาอัตราภาษีทีแท้ จริ ง
งบการเงินรวม
2561
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ทีไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายทางภาษีทีหักได้สองเท่า
ผลขาดทุนในปี ปั จจุบนั ทีไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การใช้ขาดทุนทางภาษีทเดิ
ี มไม่ได้บนั ทึก
อืนๆ
รวม

2560

20
2
-

(พันบาท)
164,500
32,900
(103)
2,573
(282)

(24)
(2)

(38,248)
75
(3,085)

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20
(1)
-

(พันบาท)
(128,843)
(25,769)
(194)
562
(617)

(24)
5

32,484
70
6,536

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ทีไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายทางภาษีทีหักได้สองเท่า
ผลขาดทุนในปี ปั จจุบนั ทีไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การใช้ขาดทุนทางภาษีทเดิ
ี มไม่ได้บนั ทึก
รวม

2560

20
2
-

(พันบาท)
161,975
32,395
(103)
2,539
(279)

(24)
(2)

(38,248)
(3,696)

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20
-

(พันบาท)
(135,844)
(27,169)
(194)
392
(590)

(24)
(4)

32,484
4,923

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
15

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขันพืนฐาน
กํา ไร (ขาดทุ น) ต่ อหุ ้น ขันพืนฐานสํา หรั บแต่ล ะปี สิ นสุ ดวันที ธัน วาคม
และ
คํานวณจากกํา ไร
(ขาดทุน) สําหรับปี ทีเป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั และจํานวนหุน้ สามัญทีออกจําหน่ ายแล้วระหว่างปี โดย
แสดงการคํานวณดังนี
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
(พันบาท/พันหุ้น)
กําไร (ขาดทุน) ทีเป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นสามัญ
ของบริ ษัท (ขันพืนฐาน)
จํานวนหุ้นสามัญทีออกจําหน่ ายแล้ ว
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น (ขันพืนฐาน) (บาท)
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167,585
330,000
0.51

(135,379)
330,000
(0.41)

165,670
330,000
0.50

(140,766)
330,000
(0.43)

เงินปันผล
ในการประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมือวันที 6 เมษายน 61 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงิ นปั นผล
จากกําไรสะสมในอัตราหุน้ ละ 0.05 บาท เป็ นจํานวนเงินทังสิ น 16.50 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น
ในเดือนพฤษภาคม 2561
ในการประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมือวันที 7 เมษายน 60 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงิ นปั นผล
จากกําไรสะสมในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท เป็ นจํานวนเงินทังสิ น 33.00 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น
ในเดือนพฤษภาคม 2560
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เครื องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี ยงทางด้ านการเงิน
กลุ่ มบริ ษ ทั มีความเสี ยงจากการดํา เนิ น ธุ รกิ จตามปกติจากการเปลี ยนแปลงอัตราดอกเบียและอัตราแลกเปลี ยน
เงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดตามสัญญาของคู่สญ
ั ญา กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการถือหรื อออกตรา
สารอนุพนั ธ์ เพือการเก็งกําไรหรื อการค้า

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
การบริ หารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรักษาระดับเงิ นทุนให้มนคงเพื
ั
อรั กษาความเชื อมันของนักลงทุน เจ้าหนี
และตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุ รกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
ซึ งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานต่อส่ วนของเจ้าของรวม ซึ งไม่รวมส่ วน
ได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม อีกทังยังกํากับดูแลระดับการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
ความเสี ยงด้ านอัตราดอกเบีย
ความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย หมายถึงความเสี ยงทีเกิดจากการเปลียนแปลงทีจะเกิ ดขึนในอนาคตของอัตราดอกเบีย
ในตลาด ซึ งส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีความเสี ยงด้านอัตรา
ดอกเบียทีเกิดจากเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงินซึ งมีดอกเบียในอัตราลอยตัว อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารเชื อว่า
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี ยงในอัตราดอกเบียน้อย ดังนันกลุ่มบริ ษทั จึงไม่ได้ทาํ สัญญาเพือป้ องกันความเสี ยงดังกล่าว
อัตราดอกเบียทีแท้จริ งของหนีสิ นทางการเงินทีมีภาระดอกเบีย ณ วันที 31 ธันวาคม และระยะทีครบกําหนดชําระ
หรื อกําหนดอัตราใหม่มีดงั นี
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบีย
หลังจาก 1 ปี
ทีแท้จริ ง ภายใน 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี
รวม
หมายเหตุ (ร้ อยละต่ อปี )
(พันบาท)
ปี 2561
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ืม
ระยะสันจากสถาบันการเงิน
รวม
ปี 2560
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ืม
ระยะสันจากสถาบันการเงิน
รวม

15

MOR,
1.30 - 2.71

15

MOR,
1.14 - 2.28

141,142
141,142

-

141,142
141,142

150,320
150,320

-

150,320
150,320

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
ความเสี ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ซึ งเกิดจากการซือสิ นค้าและขายสิ นค้าทีเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกิ นหนึ งปี
เพือป้ องกันความเสี ยงของสิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที 31 ธันวาคม กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศอันเป็ นผลมาจากการ
มีสินทรัพย์และหนีสิ นทีเป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี
งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(พันบาท)

เงินยูโร
ลูกหนีการค้า
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ทีมีความเสี ยง
ยอดความเสี ยงคงเหลือสุ ทธิ
เงินเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา
ลูกหนีการค้า
เจ้าหนีการค้า
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ทีมีความเสี ยง
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี ยงคงเหลือสุ ทธิ

907

1,910

907

1,910

907
907

1,910
1,910

907
907

1,910
1,910

757,023
(241,790)

685,650
(162,212)

755,873
(241,790)

684,305
(162,212)

515,233
(35,984)
479,249

523,438
(22,821)
500,617

514,083
(35,984)
478,099

522,093
(22,821)
499,272

ความเสี ยงทางด้ านสิ นเชือ
ความเสี ยงทางด้านสิ นเชือ คือความเสี ยงทีลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชําระหนีแก่กลุ่มบริ ษทั ตามเงือนไขทีตกลง
ไว้เมือครบกําหนด

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
ฝ่ ายบริ หารได้กาํ หนดนโยบายทางด้านสิ นเชือเพือควบคุมความเสี ยงทางด้านสิ นเชือดังกล่าวอย่างสมําเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายทีขอวงเงินสิ นเชือในระดับหนึง ๆ ณ วันทีรายงานไม่พบว่ามีความเสี ยง
จากสิ นเชือทีเป็ นสาระสําคัญ ความเสี ยงสู งสุ ดทางด้านสิ นเชือแสดงไว้ในราคาตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ทางการเงิ น
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเนืองจากกลุ่มบริ ษทั มีฐานลูกค้าจํานวนมาก ฝ่ ายบริ หารไม่ได้
คาดว่าจะเกิดผลเสี ยหายทีมีสาระสําคัญจากการเก็บหนีไม่ได้
ความเสี ยงจากสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมความเสี ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ น
สดให้เพียงพอต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และเพือทําให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม
ตารางดังต่อไปนีแสดงมูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นและหนีสิ นทางการเงิ นรวมถึง
ลําดับชันมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ นทางการ
เงินทีไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล
มูลค่าตามบัญชี

31 ธันวาคม 2561
สิ นทรั พย์ ทางการเงินทีวัดมูลค่ า
ด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
เป็ นรายการสิ นทรัพย์
31 ธันวาคม 2560
สิ นทรั พย์ ทางการเงินและหนีสิ น
ทางการเงินทีวัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ า
ยุติธรรม
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
เป็ นรายการสิ นทรัพย์
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
เป็ นรายการหนีสิ น

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

รวม

448

-

448

-

448

15

-

15

-

15

11

-

11

-

11

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561

มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงิ นเป็ นมูลค่าทีใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เนื องจากเครื องมือ
ทางการเงินเหล่านันจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กยู้ ืมระยะยาวเป็ นมูลค่าทีใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เนื องจากเงิ นให้กู้ยืมดังกล่าวจะ
ครบกําหนดในระยะเวลาอันใกล้
การวัดมูลค่ ายุติธรรม
เครื องมือทางการเงินทีวัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
มูล ค่ า ยุ ติธ รรมระดับ 2 สํ า หรั บตราสารอนุ พนั ธ์ ทีซื อขายนอกตลาดหลัก ทรั พย์ อ้างอิ ง ราคาจากนายหน้า
มูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิ นสะท้อนผลกระทบของความเสี ยงด้านเครดิตและได้รวมการปรั บปรุ ง
ความเสี ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริ ษทั และคู่สัญญาตามความเหมาะสม
18

ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการทีไม่ เกียวข้ องกัน
งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(พันบาท)

ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
สั ญญาทียังไม่ ได้ รับรู้
เครื องจักรและอุปกรณ์
รวม
จํานวนเงินขันตําทีต้ องจ่ ายในอนาคตทังสิ น
ภายใต้ สัญญาเช่ าดําเนินงานทีบอกเลิกไม่ ได้
ภายในเวลาหนึงปี
หลังจากหนึงปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม
ภาระผูกพันอืน ๆ
หนังสื อคําประกันจากธนาคาร

566
566

-

113
113

1,474
375
1,849

12,373

9,558

-

566
566

-

12,373

-

896
279
1,175

9,558

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
บริ ษทั ทําสัญญาเช่าทีดินหลายฉบับเพือใช้เป็ นทางเข้าออกและโกดังของบริ ษทั กับการรถไฟแห่งประเทศไทยสัญญา
ดังกล่าวสุ ดท้ายจะสิ นสุ ดในปี 2564 โดยในเดือนพฤษภาคม 2561 บริ ษทั ได้ชาํ ระค่าเช่าล่วงหน้าทังหมดแล้ว
บริ ษทั ย่อยทําสัญญาเช่ายานพาหนะเครื องถ่ายเอกสารกับบุคคลและกิ จการทีไม่เกี ยวข้องกัน สัญญาดังกล่าวจะ
สิ นสุ ดในปี 2562
19

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลาทีรายงาน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงิ นปั นผล
จากกําไรในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท จํานวนเงินรวม 49.5 ล้านบาทโดยการจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวจะต้องได้รับอนุ มตั ิ
จากผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุน้

20

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทียังไม่ ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรั บปรุ งใหม่ทีเกี ยวกับการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ซึ งคาดว่าจะมี
ผลกระทบทีมีสาระสําคัญต่องบการเงินรวมหรื องบการเงินเฉพาะกิจการ เมือนํามาถือปฏิบตั ิเป็ นครังแรก มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวกําหนดให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที
1 มกราคม ในปี ดังต่อไปนี
มีผล
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื อง
บังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 7* การเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิน
2563
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 9* เครื องมือทางการเงิน
2563
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 รายได้จากสัญญาทีทํากับลูกค้า
2562
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 32*
การแสดงรายการเครื องมือทางการเงิน
2563
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การป้ องกั น ความเสี ยงของเงิ น ลงทุ น สุ ทธิ ใน 2563
ฉบับที 16*
หน่วยงานต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การชําระหนีสิ นทางการเงินด้วยตราสารทุน
2563
ฉบับที 19*
* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื องมือทางการเงิน

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรื อง รายได้ จากสั ญญาทีทํากับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 ให้หลักการโดยรวมในการรับรู ้ รายได้ ทังจํานวนเงินและช่วงเวลา
ทีรั บรู ้ โดยรายได้จะรั บรู ้ เมือ (หรื อ ณ ขณะที) กิ จการส่ งมอบการควบคุมสิ นค้าหรื อบริ การให้แก่ ลูกค้าด้วย
มูลค่าของรายได้ทีกิจการคาดว่าจะได้รับ
ผูบ้ ริ หารได้ประเมินถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที
15 เป็ นครังแรกต่องบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ซึ งคาดว่าไม่มีผลกระทบทีมีสาระสําคัญต่อ
งบการเงินในงวดทีถือปฏิบตั ิ
(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้ องกับเครื องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เหล่ านี ให้ข้อกํา หนดเกี ยวกับนิ ยามสิ นทรั พย์ทางการเงิ นและหนีสิ น ทาง
การเงินตลอดจนการรับรู ้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพนั ธ์และการ
บัญชีป้องกันความเสี ยง
ขณะนีผูบ้ ริ หารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื องมือทางการเงินเป็ นครังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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31 December

Assets

Note

2018

31 December
2017

2018

2017

(in Baht)
Current assets
Cash and cash equivalents

5

64,022,775

51,929,694

30,494,731

25,529,221

Trade accounts receivable

4, 6

782,215,782

741,893,362

785,978,555

738,879,938

Other receivables

4,7

35,029,776

44,861,886

33,982,948

44,697,087

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

1,060,496,911

807,985,188

1,054,882,982

804,715,202

606,077

1,029,602

606,077

1,029,602

1,943,571,321

1,648,899,732

1,907,145,293

1,616,051,050

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

7,382,927

7,382,927

7,382,927

550,000

1,750,000

550,000

1,750,000

Investment properties

12

134,277,171

134,553,884

136,365,178

136,641,891

Property, plant and equipment

13

429,787,552

437,488,886

428,963,597

436,563,081

Deferred tax assets

14

40,244,651

36,351,113

39,745,885

35,778,411

1,979,830

1,562,796

1,709,587

1,269,911

614,222,131

619,089,606

625,217,104

629,886,151

2,557,793,452

2,267,989,338

2,532,362,397

2,245,937,201

Long-term loan to other party

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

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

Separate

financial statements

financial statements

31 December

Liabilities and equity

Note

2018

31 December
2017

2018

2017

(in Baht)
Current liabilities
Bank overdrafts and short-term
15

141,141,691

150,320,341

141,141,691

150,320,341

Trade accounts payable

4, 16

434,353,979

307,433,028

432,469,122

307,183,818

Other payables

4, 17

95,087,074

81,964,560

93,886,078

81,009,777

borrowing from financial institutions

Current tax payable

-

Total current liabilities

418,144

-

-

670,582,744

540,136,073

667,496,891

538,513,936

114,227,587

105,464,492

113,784,672

104,424,428

Total non-current liabilities

114,227,587

105,464,492

113,784,672

104,424,428

Total liabilities

784,810,331

645,600,565

781,281,563

642,938,364

Authorised share capital

330,000,000

330,000,000

330,000,000

330,000,000

Issued and paid-up share capital

330,000,000

330,000,000

330,000,000

330,000,000

19

420,491,050

420,491,050

420,491,050

420,491,050

20

33,000,000

33,000,000

33,000,000

33,000,000

989,491,609

838,897,313

967,589,784

819,507,787

1,772,982,659

1,622,388,363

1,751,080,834

1,602,998,837

462

410

Total equity

1,772,983,121

1,622,388,773

1,751,080,834

1,602,998,837

Total liabilities and equity

2,557,793,452

2,267,989,338

2,532,362,397

2,245,937,201

Non-current liabilities
Non-current provisions for
employee benefits

18

Equity
Share capital:

19

Share premium:
Share premium on ordinary shares
Retained earnings
Appropriate to legal reserve
Unappropriated
Equity attributable to owners
of the parent
Non-controlling interests

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

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

Year ended 31 December

Year ended 31 December

2018

2018

2017

2017

(in Baht)
Revenue
4

Revenue from sale of goods
Net foreign exchange gain

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

4

Other income
Total income

4,472,648,697
-

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

4,455,920,129
-

8,911,677

28,397,779

7,718,623

20,289,187

5,032,894,882

4,501,046,476

5,019,429,113

4,476,209,316

4,643,968,994

4,392,409,797

4,638,314,601

4,385,884,162

Expenses
Cost of sales of goods

4, 8, 23

Distribution costs

4, 23

85,758,455

75,786,136

84,832,456

75,330,905

Administrative expenses

4, 23

134,313,134

131,958,291

129,953,307

127,570,165

Net foreign exchange loss

-

Finance costs
Total expenses

Profit (loss) before income tax expense
24

Income tax (expense) benefit
Profit (loss) for the year

-

18,541,865

4,725,952

4,354,162

4,725,896

4,868,394,745

4,623,626,084

4,857,454,526

4,612,052,993

9

Share of loss of associates

18,745,908

4,354,162

-

(6,262,920)

-

-

164,500,137

(128,842,528)

161,974,587

(135,843,677)

3,085,185

(6,536,160)

3,695,461

(4,922,439)

167,585,322

(135,378,688)

165,670,048

(140,766,116)

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

18, 24

(490,974)

-

(1,088,051)

-

(490,974)

-

(1,088,051)

-

Other comprehensive income (expense)
for the year, net of tax
Total comprehensive income (expense)
for the year

167,094,348

(135,378,688)

164,581,997

(140,766,116)

Owners of the parent

167,585,275

(135,378,885)

165,670,048

(140,766,116)

Non-controlling interests

47
167,585,322

197
(135,378,688)

165,670,048

(140,766,116)

167,094,296

(135,378,885)

164,581,997

(140,766,116)

Profit (loss) attributable to:

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

52

197

167,094,348

(135,378,688)

164,581,997

(140,766,116)

0.51

(0)

0.50

(0.43)

25

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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and its Subsidiary
Statement of changes in equity
Consolidated financial statements
Equity
Issued and

attributable to

paid-up
Note

Retained earnings

share capital

Share premium

Legal reserve

Unappropriated

Non-

owners of

controlling

Total

the parent

interests

equity

(in Baht)
Year ended 31 December 2017
Balance at 1 January 2017

330,000,000

420,491,050

35,500,000

1,004,776,198

1,790,767,248

319

1,790,767,567

Transactions with owners, recorded
directly in equity
Distributions to owners of the parent
Dividends

26

-

-

-

(33,000,000)

(33,000,000)

-

(33,000,000)

-

-

-

(33,000,000)

(33,000,000)

-

(33,000,000)

-

-

-

-

-

(106)

(106)

-

-

-

-

-

(106)

(106)

Profit (loss)

-

-

-

Other comprehensive income

-

-

-

-

-

-

Total distributions to owners of the parent
Changes in ownership interests in associate
Disposal of investment in associate
Total changes in ownership interests in associate
Comprehensive income for the year

Total comprehensive income for the year
Transfer of legal reserve
Balance at 31 December 2017

330,000,000

420,491,050

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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(135,378,885)
(135,378,885)

(2,500,000)

2,500,000

33,000,000

838,897,313

(135,378,885)
(135,378,885)
1,622,388,363

197
197
410

(135,378,688)
(135,378,688)
1,622,388,773

Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited
and its Subsidiary
Statement of changes in equity
Consolidated financial statements
Equity
Issued and

attributable to

paid-up
Note

Retained earnings

share capital

Share premium

Legal reserve

Unappropriated

Non-

owners of

controlling

Total

the parent

interests

equity

(in Baht)
Year ended 31 December 2018
Balance at 1 January 2018

330,000,000

420,491,050

33,000,000

838,897,313

1,622,388,363

410

1,622,388,773

Transactions with owners, recorded
directly in equity
Distributions to owners of the parent
Dividends

26

Total distributions to owners of the parent

-

-

-

(16,500,000)

(16,500,000)

-

(16,500,000)

-

-

-

(16,500,000)

(16,500,000)

-

(16,500,000)

-

-

-

167,585,275

167,585,275

Comprehensive income for the year
Profit
Other comprehensive income
Total comprehensive income for the year
Balance at 31 December 2018

-

-

-

-

-

-

330,000,000

420,491,050

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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33,000,000

(490,979)

(490,979)

47
5

167,585,322
(490,974)

167,094,296

167,094,296

52

167,094,348

989,491,609

1,772,982,659

462

1,772,983,121

Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited
and its Subsidiary
Statement of changes in equity
Separate financial statements
Issued and
paid-up
Note

share capital

Retained earnings
Share premium

Legal reserve

Total

Unappropriated

equity

(in Baht)
Year ended 31 December 2017
Balance at 1 January 2017

330,000,000

420,491,050

33,000,000

993,273,903

1,776,764,953

Transactions with owners, recorded directly in equity
Distributions to owners of the parent
Dividends

26

-

-

-

(33,000,000)

(33,000,000)

-

-

-

(33,000,000)

(33,000,000)

Loss

-

-

-

(140,766,116)

(140,766,116)

Other comprehensive income

-

-

-

-

-

-

Total distributions to owners of the parent
Comprehensive income for the year

Total comprehensive income for the year
Balance at 31 December 2017

330,000,000

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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420,491,050

33,000,000

(140,766,116)
819,507,787

(140,766,116)
1,602,998,837

Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited
and its Subsidiary
Statement of changes in equity
Separate financial statements
Issued and
paid-up
Note

share capital

Retained earnings
Share premium

Legal reserve

Unappropriated

Total
equity

(in Baht)
Year ended 31 December 2018
Balance at 1 January 2018

330,000,000

420,491,050

33,000,000

819,507,787

1,602,998,837

Transactions with owners, recorded directly in equity
Distributions to owners of the parent
Dividends

26

-

-

-

(16,500,000)

(16,500,000)

-

-

-

(16,500,000)

(16,500,000)

Profit

-

-

-

165,670,048

165,670,048

Other comprehensive income

-

-

-

-

-

-

Total distributions to owners of the parent
Comprehensive income for the year

Total comprehensive income for the year
Balance at 31 December 2018

330,000,000

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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420,491,050

33,000,000

(1,088,051)

(1,088,051)

164,581,997

164,581,997

967,589,784

1,751,080,834

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

Note

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

Year ended 31 December

Year ended 31 December

2018

2017

2018

2017

(in Baht)
Cash flows from operating activities
Profit (Loss) for the year

167,585,322

(135,378,688)

165,670,048

(140,766,116)

Adjustments to reconcile profit (loss) to
cash receipts (payments)
Finance costs
Depreciation and amortisation
Interest income

4,354,162

4,725,952

4,354,162

4,725,896

52,454,055

54,072,177

52,123,344

53,586,963

-155,877

-92,166

(265,835)

(179,023)

Reversal of impairment of other long-term
investment

-

-

(Reversal of) allowance for decline in value
and obsolescence of inventories

8

9,630,539

(52,259,078)

9,630,539

-52,259,078

Provision for impairment of investment
in associate
Bad and doubtful debts expenses

9

-

6, 7

9,072,141

Gain on disposal of machinery and equipment

(208,147)

18,394,797
(511,339)

9,072,141
(204,711)

1,000,000
18,394,797
(519,163)

Provision for non-current employee
benefit obligations

18

9,696,377

Dividend income

(534,291)

Unrealised loss on exchange rate
Share of loss of associates, net of tax

9,634,447
9

-

Tax (benefit) expense

(3,085,185)

Withholding tax written-off

90,482

9,090,792
(971,438)
4,385,817
6,262,920
6,536,160
1,233

9,547,180

8,950,318

(534,291)

-971,438

9,619,596

4,372,925

(3,695,461)

4,922,439

90,482

-

Gain on sales of investment in associate

9

-

(13,611,361)

-

-

Gain on liquidation of subsidiary

10

-

(42,797)

-

(8,114,181)

258,424,067

-99,483,876

255,517,152

-106,768,804

(47,728,297)

51,210,774

(54,504,493)

53,283,828

(1,999,511)

(6,420,506)

(1,117,484)

(6,533,703)

Changes in operating assets and liabilities
Trade accounts receivable
Other receivables
Inventories

(262,142,261)

Other current assets

117,957,704

106,682

423,526

106,682

31,500

(198,000)

46,000

(58,000)

127,213,407

(21,366,346)

125,592,612

(20,406,350)

Other payables
Employee benefits paid

(259,798,319)

423,526

Other non-current assets
Trade accounts payable

119,034,300

8,034,806
18

4,725,871

7,788,593

3,655,311

(1,547,000)

(1,416,400)

(1,547,000)

(1,416,400)

Cash generated from operation activities

80,710,237

46,192,499

72,400,587

39,820,268

Taxes paid

(1,105,007)

(4,391,607)

(1,254)

(78,944)

Net cash from operating activities

79,605,230

41,800,892

72,399,333

39,741,324

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

Note

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

Year ended 31 December

Year ended 31 December

2018

2017

2018

2017

(in Baht)
Cash flows from investing activities
Proceeds from return of capital of investment in associate

9

-

39,509,238

-

39,509,238

Proceeds from liquidation of investment in subsidiary

10

-

42,797

-

33,114,101

Proceeds from sale of machinery, equipment
and intangible assets
Aquisition of machinery and equipment

217,006
13

(39,396,288)

Aquisition of intangible assets

(509,236)

Proceed from long-term loan to other party
Acquisition of other equity securities

1,200,000
11

-

Dividends received

534,291

Interest received

265,835

Net cash from (used in) investing activities

695,743
(50,920,783)
(61,707)
1,200,000
(2,914,314)
971,438
179,023

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

565,953
(51,005,730)
(61,707)
1,200,000
(2,914,314)
971,438
92,166

(37,688,392)

(11,298,565)

(37,610,066)

21,471,145

(4,320,503)

(4,752,912)

(4,320,503)

(4,752,857)

(9,003,254)

23,010,075

(9,003,254)

23,010,075

Cash flows from financing activities
Finance costs paid
Increase (decrease) in bank overdrafts and
short-term borrowing from financial institutions
Proceed from short-term borrowing from related party

4

-

21,200,000

-

21,200,000

Repayment of short-term borrowing from related party

4

-

(73,968,336)

-

(73,968,336)

-

(13,288)

-

Finance lease payments
Dividends paid to owners of the Company

26

Net cash used in financing activities

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at 1 January
Cash and cash equivalents at 31 December

5

-

(16,500,000)

(33,000,000)

(16,500,000)

(33,000,000)

(29,823,757)

(67,524,461)

(29,823,757)

(67,511,118)

12,093,081

(37,022,134)

4,965,510

(6,298,649)

51,929,694

88,951,828

25,529,221

31,827,870

64,022,775

51,929,694

30,494,731

25,529,221

Non-cash transactions

Other payable for purchases of machinary and equipment

5,027,878

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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5,027,878

-
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Notes to the financial statements
For the year ended 31 December 2018
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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 2019.

1

General information
Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited, the “Company”, is incorporated in Thailand
and has its registered office at 1/1 Moo 2, Thungyai, Hatyai, Songkhla, 90110, Thailand.
The Company was listed on the Stock Exchange of Thailand in 1990.
The Company’s major shareholder during the financial year was Mr. Tan Boon Pin (24.6%
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 2018 and 2017 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 (“FAP”); and applicable rules
and regulations of the Thai Securities and Exchange Commission.
The FAP has issued the new and revised TFRS effective for annual accounting periods beginning on
or after 1 January 2018. The initial application of these new and revised TFRS has resulted in changes
in certain of the Group’s accounting policies. These changes have no material effect on the financial
statements.
In addition to the above new and revised TFRS, the FAP has issued a number of other new and revised
TFRS which are effective for annual financial periods beginning on or after 1 January 2018 and have
not been adopted in the preparation of these financial statements. The Group has made a preliminary
assessment of the potential initial impact on the consolidated and separate financial statements of these
new and revised TFRS and expects that there will be no material impact on the financial statements in
the period of initial application. Those new and revised TFRS that are relevant to the Group’s
operations are disclosed in note 30.
In addition to the above new and revised TFRS, the FAP has issued a number of new and revised
TFRS which are not yet effective for current periods. The Group has not early adopted these standards
in preparing these financial statements. Those new and revised TFRS that are relevant to the Group’s
operations are disclosed in note 30.

(b)

Basis of measurement
The financial statements have been prepared on the historical cost basis except for the following
items.
Items
Measurement bases
Derivative financial instruments
Fair value
Defined benefit liability
Present value of the defined benefit obligation
as explained in Note 3 (m)
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(c)

Functional and presentation currency
The financial statements are presented in Thai Baht, which is the Company’s functional currency.
All financial information presented in Thai Baht has been rounded in the notes to the financial
statements to the nearest thousand unless otherwise stated.

(d)

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 accounting policies and
the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. 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 that have a significant risk of resulting in a
material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the year ending 31
December 2019 is included in the following notes:
Note 18

Measurement of defined benefit obligations: key actuarial assumptions

Measurement of fair values
A number of the Group’s accounting policies and disclosures require the measurement of fair values,
for both financial and non-financial assets and liabilities.
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 (unadjusted) 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 (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices).
Level 3: inputs for the asset or liability that are not based on observable market data
(unobservable inputs).
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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.
Further information about the assumptions made in measuring fair values is included in the following
note:


3

Note 27 - financial instruments

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)

Derivative financial instruments
Derivative financial instruments are used to manage exposure to foreign exchange risk arising from
operational, financing and investment activities. Derivative financial instruments are not used for
trading purposes. However, derivatives that do not qualify for hedge accounting are accounted for as
trading instruments.
Derivative 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
Trade and other receivables are stated at their invoice value less allowance for doubtful accounts.
The allowance for doubtful accounts is assessed primarily 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.
An allowance from loss on valuation of inventories is recognised for the deteriorated, damaged,
obsolete and slow-moving inventories.

(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.
Disposal of investments
On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount is
recognised in profit or loss.
If the Group disposes of part of its holding of a particular investment, the deemed cost of the part sold
is determined using the weighted average method applied to the carrying value of the total holding of
the investment.
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(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.
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:
Investment property - buildings
(i)

20 years

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.
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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.
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.
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(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.

(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.
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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.
(o)

Revenue
Revenue excludes value added taxes and is arrived at after deduction of trade discounts.
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.
Dividend income
Dividend income is recognised in profit or loss on the date the Group’s right to receive payments is
established.
Interest income
Interest income is recognised in profit or loss as it accrues.

(p)

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.

(q)

Lease payments
Payments made under operating leases are recognised in profit or loss on a straight line basis over the
term of the lease.
Contingent lease payments are accounted for by revising the minimum lease payments over the
remaining term of the lease when the lease adjustment is confirmed.
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.
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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.
(r)

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.
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.
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(s)

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.

(t)

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
For the purposes of these financial statements, parties are considered to be related to the Group if the
Group has the ability, directly or indirectly, to control or joint control the party or exercise significant
influence over the party in making financial and operating decisions, or vice versa, or where the Group
and the party are subject to common control or common significant influence. Related parties may be
individuals or other entities.
Relationships with associate and subsidiary are described in notes 9 and 10. Relationships with key
management and other related parties were as follow:
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
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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
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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
Purchase of vehicles
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
At agreed price
Amount approved by the directors and
the shareholders

Significant transactions for the years ended 31 December with related parties were as follows:

Year ended 31 December

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)

Subsidiary
Sale of goods
Purchase of vehicles
Service fees
Commission fees

-

-

Associate
Purchase of raw materials

-

282,523

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

58,039
3,877
277

-

61,440
249
3,833
521

282,523

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

3,198,793
32,682
19,493
40,067
206,321
3,522
31,854
150

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

3,192,330
32,682
3,444
40,067
206,321
3,522
31,854
150

41,738
1,972

33,478
1,878

40,329
1,892

31,613
1,802

43,710

35,356

42,221
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Balances as at 31 December with related parties were as follows:
Trade accounts receivable
from related parties

Subsidiary
Other related parties
Total

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)
11,563
8,307
600,806
567,153
599,656
574,809
600,806
576,153
611,219
583,116

Other receivables
from related parties
Other related parties
Total

2,711
2,711

851
851

2,487
2,487

5,590
(5,590)
-

5,590
(5,590)
-

5,590
(5,590)
-

749
749

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

5,590
(5,590)
-

Short-term loans to related party bear no interest.
There were no movements during the year ended 31 December 2018 and 2017 of short-term loans to
related party.
Trade accounts payable to
related parties

Other related parties
Total

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)
68,126
21,993
68,126
21,993
68,126
21,993
68,126
21,993

Other payables to related parties
Subsidiary
Other related parties
Total

5,116
5,116

3,260
3,260

337
5,116
5,453

529
3,260
3,789

Short-term loans from related parties
Other related party
Total

-

Short-term loans from related party bear no interest.
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Movements during the years ended 31 December of short-term loans from related parties were as follows:
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)

Short-term loans from related parties

Other related parties
At 1 January
Increase
Decrease
At 31 December

-

52,768
21,200
(73,968)
-

-

52,768
21,200
(73,968)
-

Significant agreements with related parties
Sale and purchase of products and marketing agreement
On 1 June 2009, 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 2009, with the agreement being automatically
renewed for a further period of 1 year unless otherwise terminated. On 1 June 2016, the Company
entered into a new agreement under the same terms and conditions for a period of 3 years commencing
June 2016.
Letters of guarantee
As at 31 December 2018, the Company was contingently liable for guarantee of credit lines of its subsidiary
and related party, totaling Baht 18 million (2017: Baht 18 million).

5

Cash and cash equivalents
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)
89
79
64
60
93
106
83
100
63,841
51,745
30,348
25,369
64,023
51,930
30,495
25,529

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

6

Trade accounts receivable
Note
Related parties
Other parties
Total
Less allowance for doubtful accounts
Net
(Reversal of) allowance for
doubtful accounts for the year

4

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)
600,806
576,153
611,219
583,116
196,809
184,135
190,159
174,159
797,615
760,288
801,378
757,275
(15,399)
(18,395)
(15,399)
(18,395)
782,216
741,893
785,979
738,880
(2,996)
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Aging analyses for trade accounts receivable were as follows:
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)
Related parties
Within credit terms
Overdue:
Less than 3 months
3 - 6 months

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

Total

573,856

576,153

584,269

583,116

24,167
2,783
600,806

576,153

24,167
2,783
611,219

583,116

176,333

149,955

172,515

144,388

5,077
15,399
196,809
(15,399)
181,410

15,018
767
18,395
184,135
(18,395)
165,740

2,245
15,399
190,159
(15,399)
174,760

10,720
656
18,395
174,159
(18,395)
155,764

782,216

741,893

785,979

738,880

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

Note
Related parties
Other parties
Other receivables
Export compensation receivable
Receivable from Revenue
Department
Receivable from forward contracts
Others
Less allowance for doubtful accounts
Total

8

4

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)
2,711
851
2,487
749

17,417
12,257

21,437
8,684

17,417
12,257

21,437
8,684

9,148
448
5,117
44,387
(12,068)
32,319

9,396
15
4,479
44,011
44,011

8,482
448
4,960
43,564
(12,068)
31,496

9,396
15
4,416
43,948
43,948

35,030

44,862

33,983

44,697

Inventories
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Finished goods
Raw materials
Packing materials and others
Goods in transit
Less allowance for decline in value and
obsolescence of inventories
Net
Inventory recognised as an expense in
‘cost of sales of goods’:
- Cost
- (Reversal of) write-down to net
realizable value
Net

9

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)
371,105
317,428
365,491
314,158
625,411
400,510
625,411
400,510
21,554
83,361
21,554
83,361
139,969
94,597
139,969
94,597
1,158,039
895,896
1,152,425
892,626
(97,542)
1,060,497

(87,911)
807,985

(97,542)
1,054,883

(87,911)
804,715

4,634,338

4,444,669

4,628,684

4,438,143

9,631
4,643,969

(52,259)
4,392,410

9,631
4,638,315

(52,259)
4,385,884

Investments in associate

At 1 January
Share of net loss of associate
Allowance for impairment
Disposal
At 31 December

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)
32,161
500
41,009
(6,263)
(1,000)
(25,898)
(39,509)
500
500

Disposals
On 27 December 2017, the Company sold all of its 29.4% interest in the issued and paid up capital of
P.T. Medan Tropical Canning and Frozen Industries, an associate, for a consideration of Baht 39.51
million to a major shareholder. The Group recognised gain on the sale of investment of Baht 13.61
million in the consolidated statement of comprehensive income for the year ended 31 December 2017.
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Investments in associate as at 31 December 2018 and 2017, and dividend income from those investments for the years then ended, were as follows:
Consolidated financial statements
Name of associate

Type of

Country of

business

incorporation

Ownership
interest
2018

Paid-up capital
2017

2018

Cost
2017

2018

(%)
Associate
Tropical Packaging Co., Ltd.

Manufacturing

Thailand

49.4

Equity
2017

Dividend income

2018

2017

-

-

2018

2017

-

-

(in thousand Baht)
49.4

18,000

Total

18,000

8,900

8,900

8,900

8,900

None of the Company’s associate are publicly listed and consequently do not have published price quotations.
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Separate financial statements
Name of associate

Type of

Country of

business

incorporation

Ownership
Interest
2018

Paid-up capital

2017

2018

Cost

2017

2018

Impairment
2017

(%)
Associate
Tropical Packaging Co., Ltd.

Manufacturing

Thailand

49.4

2018

2017

At cost - net
2018

Dividend income

2017

2018

2017

(in thousand Baht)
49.4

18,000

18,000

Total

8,900

8,900

(8,400)

(8,400)

500

500

-

-

8,900

8,900

(8,400)

(8,400)

500

500

-

-

None of the Company’s associate are publicly listed and consequently do not have published price quotations.
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Investments in subsidiary
Investments in subsidiary as at 31 December 2018 and 2017, and dividend income from those investments for the years then ended, were as follows:

Name of subsidiary

Type of
business

Ownership interest
2018

2017

Paid-up capital
2018

Separate financial statements
Cost

2017

2018

2017

Trading

99.99

Total

At cost - net
2017

Dividend income

2018

2017

2018

2017

10,000
10,000

10,000
10,000

-

-

(in thousand Baht)

%
Direct subsidiary
Elowfar Co., Ltd.

Impairment
2018

99.99

10,000

10,000

10,000
10,000

Subsidiary was incorporated in Thailand.
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At the extraordinary meeting of shareholders of Tropical Property and Development Co., Ltd. (“TPD”),
a subsidiary, held on 21 December 2015, the shareholders unanimously resolved to approve the
dissolution of TPD. TPD registered its dissolution with the Ministry of Commerce on 23 December
2015. The dissolution process and return of capital of Baht 33.1 million were completed on 2 March
2017. The Group and the Company recorded gain on liquidation of Baht 43 thousand and Baht 8.1
million in the consolidated and separate financial statements for the year ended 31 December 2017,
respectively.

11

Other long-term investment

Type of
business
Ordinary shares:
Rajyindee Hospital Public
Company Limited

Hospital

Consolidated /
Separate financial statements
Ownership interest
2018
2017
2018
2017
(%)
(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
2018
2017
2018
2017
(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

26,477
277
26,754

26,200
277
26,477

22,852
277
23,129

22,575
277
22,852

134,554
134,277

134,831
134,554

136,642
136,365

136,919
136,642

The fair value of investment properties as at 31 December 2018 of Baht 212.32 million (2017:Baht 212.32
million) was determined by independent professional valuers, at open market values and cost of replacing
the property on an existing use basis. The fair value measurement for investment properties has been
categorized as a Level 2 and 3 fair value.
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 years. Subsequent renewals are negotiated with
the lessee.
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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.
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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Property, plant and equipment

Land
Cost
At 1 January 2017
Additions
Transfers
Disposals
At 31 December 2017 and
1 January 2018
Additions
Transfers
Disposals
At 31 December 2018
Depreciation
At 1 January 2017
Depreciation charge for the year
Disposals
At 31 December 2017 and
1 January 2018
Depreciation charge for the year
Disposals
At 31 December 2018

Land
improvements

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

Construction
in progress and
machinery under
installation

Total

35,785
-

3,043
-

435,244
20,204
-

805,622
5,931
20,342
(4,584)

28,390
773
10
(785)

33,822
127
35
(1,004)

74,249
44,090
(40,591)
-

1,416,155
50,921
(6,373)

35,785
35,785

3,043
3,043

455,448
1,653
(3,303)
453,798

827,311
3,773
15,893
(2,419)
844,558

28,388
2,288
30
(2,400)
28,306

32,980
(371)
32,609

77,748
38,363
(17,576)
98,535

1,460,703
44,424
(8,493)
1,496,634

-

3,043
-

249,724
14,601
-

667,429
35,774
(4,538)

24,585
1,459
(784)

30,882
1,905
(866)

-

975,663
53,739
(6,188)

-

3,043
3,043

264,325
15,636
(3,303)
276,658

698,665
34,356
(2,417)
730,604

25,260
1,568
(2,394)
24,434

31,921
557
(371)
32,107

-

1,023,214
52,117
(8,485)
1,066,846
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Land
Net book value
At 1 January 2017
Owned assets
Assets under finance leases
At 31 December 2017 and
1 January 2018
Owned assets
At 31 December 2018
Owned assets

Land
improvements

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

Vehicles

Construction
in progress and
machinery under
installation

Total

35,785
35,785

-

185,520
185,520

138,193
138,193

3,805
3,805

2,711
229
2,940

74,249
74,249

440,263
229
440,492

35,785
35,785

-

191,123
191,123

128,646
128,646

3,128
3,128

1,059
1,059

77,748
77,748

437,489
437,489

35,785
35,785

-

177,140
177,140

113,954
113,954

3,872
3,872

502
502

98,535
98,535

429,788
429,788

The gross amount of the Group’s fully depreciated property, plant and equipment that was still in use as at 31 December 2018 amounted to Baht 719.82 million
(2017: Baht 658.66 million).
Security
At 31 December 2018 the Group’s and the Company’s properties with net book value of Baht 2.87 million (2017: Baht 2.87 million) were used as collateral for
loans from financial institutions (see note 15).
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Depreciation
At 1 January 2017
Depreciation charge for the year
Disposals
At 31 December 2017 and
1 January 2018
Depreciation charge for the year
Disposals
At 31 December 2018
Net book value
At 1 January 2017
At 31 December 2017 and
1 January 2018
At 31 December 2018

Construction
in progress and
machinery under
installation

Land
improvements

Buildings
and
improvements

35,785
-

3,043
-

423,902
20,204
-

802,694
5,931
20,342
(4,584)

24,778
736
10
(785)

32,533
249
35
-

74,249
44,090
(40,591)
-

1,396,984
51,006
(5,369)

35,785
35,785

3,043
3,043

444,106
1,653
(3,303)
442,456

824,383
3,773
15,893
(2,419)
841,630

24,739
2,090
30
(112)
26,747

32,817
(335)
32,482

77,748
38,363
(17,576)
98,535

1,442,621
44,226
(6,169)
1,480,678

-

3,043
-

240,253
14,431
-

663,560
35,774
(4,538)

21,482
1,282
(784)

29,747
1,808
-

-

958,085
53,295
(5,322)

-

3,043
3,043

254,684
15,465
(3,303)
266,846

694,796
34,356
(2,417)
726,735

21,980
1,395
(112)
23,263

31,555
607
(335)
31,827

-

1,006,058
51,823
(6,167)
1,051,714

Land
Cost
At 1 January 2017
Additions
Transfers
Disposals
At 31 December 2017 and
1 January 2018
Additions
Transfers
Disposals
At 31 December 2018

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

Vehicles

Total

35,785

-

183,649

139,134

3,296

2,786

74,249

438,899

35,785
35,785

-

189,422
175,610

129,587
114,895

2,759
3,484

1,262
655

77,748
98,535

436,563
428,964

The gross amount of the Company’s fully depreciated property, plant and equipment that was still in use as at 31 December 2018 amounted to Baht 711.27 million
(2017: Baht 647.86 million).
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Deferred tax
Deferred tax assets and liabilities as at 31 December as follows:

Deferred tax assets
Deferred tax liabilities
Net

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)
46,894
43,769
46,395
43,196
(6,649)
(7,418)
(6,649)
(7,418)
40,245
36,351
39,746
35,778

Movements in total deferred tax assets and liabilities during the year were as follows:
Consolidated financial statements
(Charged) / Credited to
At 1
Other
At 31
January
Profit or comprehensive December
2018
loss
income
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

214

(599)
1,926
1,630
45
3,002
858
(89)
769
3,771

-

3,080

-

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

123
123
-

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

40,245
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Consolidated financial statements
(Charged) / Credited to
At 1
Other
At 31
January
Profit or comprehensive December
2017
loss
income
2017
(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 loss on forward contracts
Others
Total

-

3,679

-

3,679

28,034
1,050
19,558
6
330
364
49,342

(10,452)
1,535
(6)
(330)
1
(5,573)

-

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

Deferred tax liabilities
Depreciation
Unrealised gain on forward contracts
Total

(8,091)
(8,091)

674
(1)
673

-

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

Net

41,251

(4,900)

-

36,351

Separate financial statements
(Charged) / Credited to
Other
At 1
At 31
Profit or comprehensive December
January
loss
income
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
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(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
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Separate financial statements
(Charged) / Credited to
Other
At 1
At 31
Profit or comprehensive December
January
loss
income
2017
2017
(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 loss on forward contracts
Total

-

3,679

-

3,679

28,034
1,050
19,378
330
48,792

(10,452)
1,507
(330)
(5,596)

-

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

Deferred tax liabilities
Depreciation
Unrealised gain on forward contracts
Total

(8,091)
(8,091)

674
(1)
673

-

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

Net

40,701

(4,923)

-

35,778

Deferred tax assets have not been recognised in respect of the following item:
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)
Impairment loss on investment in
an associate
Allowance for doubtful accounts
- short-term loan to related party
Tax losses
Total

-

-

5,590
112,434
118,024

5,590
305,335
310,925

8,400

8,400

5,590
112,434
126,424

5,590
305,335
319,325

The accumulated tax losses expire in 2021 - 2022. The deductible temporary differences do not expire
under current tax legislation. Deferred tax assets have not been recognised in respect of these items
because it is not probable that future taxable profit will be available against which the Group and the
Company can utilise the benefits therefrom.
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Interest-bearing liabilities
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)
Current
Bank overdrafts - secured
Short-term loans from
financial institutions secured and unsecured
Total current interest-bearing
liabilities

4,076

4,042

4,076

4,042

137,066

146,278

137,066

146,278

141,142

150,320

141,142

150,320

The periods to maturity of interest-bearing liabilities, excluding finance lease liabilities, as at
31 December were as follows:
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)
141,142
150,320
141,142
150,320

Within one year

Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions
As at 31 December 2018, the Group and the Company had unutilised credit facilities totaling Baht 1,528
million and Baht 1,523 million, respectively (2017: Baht 1,256 million and Baht 1,251 million,
respectively) and such credit lines are guaranteed by the mortgage of certain parcels of the Group’s and
the Company’s land, totaling Baht 73 million and Baht 68 million, respectively (2017: Baht 73 million
and Baht 68 million, respectively).

16

Trade accounts payable

Note
Related parties
Other parties
Total

4

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)
68,126
21,993
68,126
21,993
366,228
285,440
364,343
285,191
434,354
307,433
432,469
307,184
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Other payables

Note
Related parties
Others
Accrued expenses
Other payables
Payable for forward contracts
Others

Total

18

4

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)
5,116
3,260
5,453
3,789

58,952
29,754
1,265
89,971

42,352
35,338
11
1,004
78,705

57,747
29,754
932
88,433

41,142
35,109
11
959
77,221

95,087

81,965

93,886

81,010

Non-current provisions for employee benefits
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)
Statement of financial position
Non-current provisions for:
Retirement benefit and severance
payment according to the labour law

114,228

105,465

113,785

104,425

Year ended 31 December
Statement of comprehensive income:
Recognised in profit or loss:
Retirement benefit and severance
payment according to the labour law

9,696

9,091

9,547

8,950

Recognised in other comprehensive
income:
Actuarial losses recognized in the year
Cumulative actuarial losses recognised

(614)
(15,047)

(14,433)

(1,360)
(15,793)

(14,433)

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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Movement in the present value of the defined benefit obligations:

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

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)
105,465
97,790
104,425
96,891

22
6,432
3,264
9,696

Recognised in other comprehensive
income:
Actuarial losses recognized

614

Other
Benefit paid

(1,547)

At 31 December

114,228

6,056
3,035
9,091

6,316
3,231
9,547

5,944
3,006
8,950

-

1,360

-

(1,416)

(1,547)

(1,416)

105,465

113,785

104,425

The expense is recognised in following line items in the statement of comprehensive income:
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)
589
637
3,608
3,620
(3,583)
(2,897)
614
1,360

Demographic assumptions
Financial assumptions
Experience adjustment
Total

On 13 December 2018, the National Legislative Assembly passed a bill amending the Labor Protection
Act 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 will amend its retirement plan in the period in which
the amendment will have become law and is announced in the Royal Gazette. As a result of this change,
the provision for retirement benefits as at that future period end as well as past service cost recognized
during that period in the consolidated and the separate financial statements is estimated to increase by an
amount of approximately Baht 47.0 million and Baht 46.8 million, respectively.
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Actuarial assumptions
The following were the principal actuarial assumptions at the reporting date (expressed as weighted
averages):
Consolidated
financial statements
2018
2017

Separate
financial statements
2018
2017
(%)

Discount rate
Future salary growth
Employee turnover rates
Future mortality

1.76 - 4.38
3.5 - 6.0
0 - 25
3.0

3.20
3.5 - 9.0
0 - 25
3.0

1.76 - 4.38
3.5 - 6.0
0 - 25
3.0

3.20
3.5 - 9.0
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. (2560: 3%)
At 31 December 2018, the weighted-average duration of the defined benefit obligation was 12.5 years
(2017 : 17 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.
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
(in thousand Baht)
Increase
Decrease
Increase
Decrease
(9,704)
11,190
(9,620)
11,083
10,981
(9,717)
10,876
(9,633)
(3,680)
4,091
(3,649)
4,057
(293)
265
(290)
263

At 31 December 2018
Discount rate (1% movement)
Future salary growth (1% movement)
Turnover rate (20% movement)
Future mortality (1% movement)
At 31 December 2017
Discount rate (1% movement)
Future salary growth (1% movement)
Turnover rate (20% movement)
Future mortality (1% movement)

(9,262)
12,773
(4,445)
(509)

10,755
(11,094)
4,993
571

(9,076)
12,522
(4,390)
(497)

10,524
(10,891)
4,933
557

Although the analysis does not take account of the full distribution of cash flows expected under the
plan, it does provide an approximation of the sensitivity of the assumptions shown.
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Share capital
Par value
per share
(in Baht)

Number

2018

2017
Amount
Number
Amount
(thousand shares / thousand Baht)

Authorised
At 1 January
- ordinary shares
At 31 December
- ordinary shares

1

330,000

330,000

330,000

330,000

1

330,000

330,000

330,000

330,000

Issued and paid-up
At 1 January
- ordinary shares
At 31 December
- ordinary shares

1

330,000

330,000

330,000

330,000

1

330,000

330,000

330,000

330,000

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.

20

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.

21

Segment information
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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Geographical information
Revenues
2018
2017
(in thousand Baht)
3,709,322
3,738,504
843,894
341,647
306,326
388,945
112,702
28,035
59,589
1,904
1,062
2,011
5,032,895
4,501,046

Asia continent, excluding Thailand
Africa continent
Thailand
America continent
Australia continent
Europe continent
Total
Major customer

Revenues from two major customers of the Group’s represent Baht 3,201 million and Baht 600 million,
respectively (2017: one major customer representing Baht 3,136 million) of the Group’s total revenues.

22

Employee benefit expenses

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

18

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)
603,970
537,471
598,893
533,002
9,696
9,091
9,547
8,950
8,007
7,604
7,910
7,517
45,004
40,893
44,874
40,763
666,677
595,059
661,224
590,232

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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Expenses by nature
The statement of comprehensive income include an analysis of expenses by function. Expenses by nature
disclosed in accordance with the requirements of various TFRS were as follows:
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)
Included in cost of sale of goods:
Raw materials and consumables used
Employee benefit expenses
Depreciation
Changes in inventories of finished goods
Others
Total

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

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

24

3,384,251
518,539
50,481
78,667
360,472
4,392,410

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

3,384,251
518,539
50,481
77,591
355,022
4,385,884

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

27,409
4,810
5,938
370
37,259
75,786

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

28,227
4,255
5,886
36,963
75,331

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

76,150
4,208
3,591
48,009
131,958

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

71,693
4,026
3,106
48,745
127,570

Income tax expense
Income tax recognised in profit or loss
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)

Note
Current tax expense
Current year
Deferred tax expense
Movements in temporary differences
Total

686

14

(3,771)
(3,085)
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1,636

-

-

4,900
6,536

(3,696)
(3,696)

4,923
4,923
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Income tax recognised in other comprehensive income

Tax
Before
tax
Defined benefit plan
actuarial losses
Total

614
614

Consolidated financial statements
2018
2017
Tax
Tax
Net of
Before
(expense)
benefit
tax
tax
benefit
(in million Baht)
123
123

491
491

-

-

Net of
tax
-

Separate financial statements
2018
Tax

Defined benefit plan
actuarial losses
Total

Before
tax

Tax
benefit

1,360
1,360

272
272

Net of
Before
tax
tax
(in million Baht)
1,088
1,088

-

2017
Tax
(expense)
benefit
-

Net of
tax
-

Reconciliation of effective tax rate

Rate
(%)
Profit (loss) 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
Current year losses for which no deferred tax asset
was recognised
Recognition of previously unrecognitsed tax losses
Others
Total

20
2
(24)
(2)

Rate
(%)
Profit (loss) 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
Current year losses for which no deferred tax asset
was recognised
Recognition of previously unrecognitsed tax losses
Total
224

20
2
-

(24)
(2)

Consolidated financial statements
2018
2017
(in thousand
Rate
(in thousand
Baht)
(%)
Baht)
164,500
(128,843)
32,900
20
(25,769)
(103)
(194)
2,573
(1)
562
(282)
(617)
(38,248)
75
(3,085)

(24)
(5)

32,484
70
6,536

Separate financial statements
2018
2017
(in thousand
Rate
(in thousand
Baht)
(%)
Baht)
161,975
(135,844)
32,395
20
(27,169)
(103)
(194)
2,539
392
(279)
(590)
(38,248)
(3,696)

(24)
(4)

32,484
4,923
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Basic profit (loss) per share
The calculations of basic profit (loss) per share for the years ended 31 December 2018 and 2017 were
based on the profit (loss) for the years attributable to ordinary shareholders of the Company and the
number of ordinary shares outstanding during the years as follows:
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht / thousand shares)
Profit (loss) attributable to ordinary
shareholders of the Company (basic)

167,585

(135,379)

165,670

(140,766)

Number of ordinary shares outstanding

330,000

330,000

330,000

330,000

0.51

(0.41)

0.50

(0.43)

Profit (loss) per share (basic) (in Baht)
26

Dividends
At the annual general meeting of the shareholders of the Company, held on 26 April 2018, the
shareholders approved the appropriation of dividends from retained earnings of Baht 0.05 per share,
amounting to Baht 16.50 million. The dividend was paid to shareholders in May 2018.
At the annual general meeting of the shareholders of the Company, held on 27 April 2017, the
shareholders approved the appropriation of dividends from retained earnings of Baht 0.10 per share,
amounting to Baht 33.00 million. The dividend was paid to shareholders in May 2017.

27

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.
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The effective interest rates of interest-bearing financial liabilities as at 31 December and the periods in
which those liabilities mature or re-price were as follows:
Consolidated/Seperate financial statements
After
Effective
1 year
Interest
Within
but within
Rates
1 year
5 years
Total
Note (% per annum)
(in thousand Baht)
2018
Current
Bank overdrafts and shortterm borrowings from
financial institutions
Total
2017
Current
Bank overdrafts and shortterm borrowings from
financial institutions
Total

MOR,
15

1.30 - 2.71

15

MOR,
1.14 - 2.28

141,142
141,142

-

141,142
141,142

150,320
150,320

-

150,320
150,320

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 utilises forward exchange contracts with maturities of less than
one year to hedge such financial assets and liabilities denominated in foreign currencies.
At 31 December, the Group and the Company were exposed to foreign currency risk in respect of
financial assets and liabilities denominated in the following currencies:
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)
Euro
Trade accounts receivable
Gross balance sheet exposure
Net exposure
United States Dollars
Trade accounts receivable
Trade accounts payable
Gross balance sheet exposure
Currency forwards sales
Net exposure

907
907
907

757,023
(241,790)
515,233
(35,984)
479,249
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1,910
1,910
1,910

685,650
(162,212)
523,438
(22,821)
500,617

907
907
907

755,873
(241,790)
514,083
(35,984)
478,099

1,910
1,910
1,910

684,305
(162,212)
522,093
(22,821)
499,272
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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.
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 2018
Financial assets measured
at fair value
Foreign currency forward
contracts in an asset
position
31 December 2017
Financial assets and
liabilities measured at fair
value
Foreign currency forward
contracts in an asset
position
Foreign currency forward
contracts in a liability
position

Fair value
Level 2
Level 3
(in thousand Baht)

Total

448

-

448

-

448

15

-

15

-

15

11

-

11

-

11
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The fair value of other financial assets and financial liabilities is taken to approximate their carrying
value due to the relatively short-term maturity.
The fair value of long-term loans is taken to approximate the carrying value due to the relatively close to
maturity.
Measurement of fair values
Financial instruments measured at fair value
Level 2 fair values for simple over-the-counter derivative financial instruments are based on broker
quotes. Fair values reflect the credit risk of the instrument and include adjustments to take account of
the credit risk of the Group and counterparty when appropriate.
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Commitments with non-related parties
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)
Capital commitments
Contracted but not provided for:
Machinery and equipment
Total
Future minimum lease payments under
non-cancellable operating leases
Within one year
After one year but within five years
Total
Other commitments
Bank guarantees

566
566

113

-

113

1,474
375
1,849

12,373

9,558

-

566
566

-

12,373

-

896
279
1,175

9,558

The Company entered into land lease agreements for the Company’s entrance area and warehouse with
the State Railway Authority of Thailand. The said latest agreements will expire in 2021. The Company
has already made for prepayment of all rental fees in May 2018.
A subsidiary entered into vehicle and copying machines lease agreements with non-related parties. The
said agreements will expire in 2019.
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Event after the reporting period
At the Board of Directors’ meeting of the Company held on 27 February 2019, the Board of Directors
resolved to propose the dividend from profit of Baht 0.15 per share, amounting to Baht 49.5 million. The
dividend payment is subject to approval by its shareholders at the annual general meeting of shareholders.

228

Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited
and its Subsidiary
Notes to the financial statements
For the year ended 31 December 2018
30

Thai Financial Reporting Standards (TFRS) not yet adopted
A number of new and revised TFRS which 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 become effective for annual financial reporting periods beginning on or after 1 January of
the following years
TFRS
TFRS 7*
TFRS 9*
TFRS 15
TAS 32*
TFRIC 16*
TFRIC 19*

Topic
Financial Instruments: Disclosures
Financial Instruments
Revenue from Contracts with Customers
Financial Instruments: Presentation
Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
Extinguishing Financial Liabilities with Equity
Instruments

Effective
2020
2020
2019
2020
2020
2020

* TFRS - Financial instruments standards
(a) TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
TFRS 15 establishes a comprehensive framework for determining whether, how much and when
revenue is recognised. Revenue should be recognised when (or as) an entity transfers control over
goods or services to a customer, measured at the amount to which the entity expects to be entitled.
Management has made an assessment of the potential impact of adopting and initially applying TFRS
15 on the consolidated and separate financial statements and expects that there will be no material
impact on the consolidated and separate financial statements in the period of initial application.
(b) TFRS - Financial instruments standards
These TFRS establish requirements related to definition, recognition, measurement, impairment and
derecognition of financial assets and financial liabilities, including accounting for derivatives and
hedge accounting.
Management is presently considering the potential impact of adopting and initially applying TFRS –
Financial instruments standards on the consolidated and separate financial statements.
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การแสดงรายการทีกําหนดตามแบบ 56-2 ในรายงานประจําปี
หัวข้อ
. ข้อมูลทัวไป
1.1 ข้อมูลบริ ษทั
1.2 ประวัติความเป็ นมาและการพัฒนาการ
1.3 นิติบุคคลทีบริ ษทั ถือหุน้ ตังแต่ร้อยละ 10 ขึนไป
1.4 บุคคลอ้างอิงอืน ๆ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
3.2 โครงสร้างรายได้
3.3 การเปลียนแปลงในปี ทีผ่านมา
3. ปัจจัยความเสียง
4. โครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ
. การกํากับดูแลกิจการ
. ความรับผิดชอบต่อสังคม
. การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสียง
. รายการระหว่างกัน
9. ข้อมูลทางการเงินทีสําคัญ
. คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
11. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
12. รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
13. งบการเงิน
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