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สาส์นจากประธานกรรมการ 
 

เรียน  ผู้ถือหุ้น 

 

ในฐานะตวัแทนของคณะกรรมการบริษทั ทรอปิคอล แคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ผมมีความ

ยนิดีทีจะนาํเสนอผลการดาํเนินงานและงบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัประจาํปี  ต่อทุกท่าน 

 

ภาพรวมผลการดําเนินงาน 
 

ปี 2561 เป็นปีทีมีความสาํคญัอยา่งยงิสาํหรับกลุ่มบริษทั ในขณะทีสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจทียากลาํบากดว้ย

ตน้ทุนทีสูงขึนและความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ ในอุตสาหกรรมมีการลดลงอยา่งมากของราคาปลาทูน่าใน

ไตรมาสแรกของปีเมือเทียบกบัไตรมาสสุดทา้ยของปี  2560 เนืองจากการเคลือนไหวทีรุนแรงของตลาด

ราคาวตัถุดิบ และมีความไม่แน่นอนเป็นอย่างมากซึงส่งผลกระทบต่อราคาขายและความตอ้งการปลาทูน่า

กระป๋อง 
 
ในการเผชิญกบัสภาพแวดลอ้มการดาํเนินงานทียากลาํบากทีกลุ่มบริษทัตอ้งเผชิญในระหว่างปี กลุ่มบริษทั 

ไดใ้ชแ้ผนการจดัการตน้ทุนและการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพือลดผลกระทบของราคาขายต่อหน่วย

ทีลดลงและตน้ทุนการดาํเนินงานทีเพิมขึน 
 
แมจ้ะมีความทา้ทายเหล่านีกลุ่มบริษทัยงัสามารถสร้างรายไดเ้พิมขึนเกือบ % จาก .  พนัลา้นบาท เป็น 

.  พนัลา้นบาท การเติบโตของรายไดม้าจากปริมาณการขายทีเพิมขึน การปรับปรุงดา้นการจดัการตน้ทุน

และประสิทธิภาพการผลิตในระหว่างปีทีผ่านมานันมีผลดีต่อกลุ่มบริษัท มาตรการเหล่านีส่งผลให้การ

ปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมเป็นไปตามทีตอ้งการ 

 

ในปี  ตลาดอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศมีความผนัผวน กลุ่มบริษทัไดเ้น้นการส่งออก ทาํให้

ไดรั้บผลบวกในช่วงเวลาทีสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาแข็งค่า ความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนทาํให้

กลุ่มบริษทัมีกาํไรจากอตัราแลกเปลียนเงินตรา จาํนวน  ลา้นบาท ในปี  

 

ในปี  กลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิ  ลา้นบาทเมือเทียบกบัผลขาดทุนสุทธิ  ลา้นบาทในปี  
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แนวโน้มอนาคต 

 

ปีหน้าคาดว่าจะมีความท้าทายอย่างมากกับการคุมเข้มของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา สงครามการค้า

ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนบ่งบอกถึงความผนัผวนของปี  และจะต่อเนืองถึงปี  การแข็งค่าของ

เงินบาท เทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจะทาํใหก้ลุ่มบริษทัเสียเปรียบเมือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งในภูมิภาค

เดียวกนั เช่น เวียดนาม และอินโดนีเซีย  เป็นตน้ 
 

กลุ่ม บริษทัคาดว่าจะมีการสร้างสรรค์นวตักรรมอย่างต่อเนืองเพือให้มีชยัชนะในการแข่งขนัและเพิมผล

กาํไร 
 

การเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่ทงัอาหารคนและอาหารสตัวเ์ลียงไดส้ร้างการเติบโตในเชิงบวกในแง่ของปริมาณ

การขายและการสร้างผลกาํไรให้กบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัในปี  กลุ่มบริษทัจะยงัคงจดัสรรทรัพยากร

เพิมเติมเพือขยายธุรกิจสาํหรับผลิตภณัฑใ์หม่เหล่านี และ แสวงหาผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ในปี  ต่อไป 

 

เงินปันผล 
 

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายทีจะดูแลการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นอย่างสมาํเสมอและให้เกิดความ

สมดุลระหว่างผลตอบแทนกบัผูถื้อหุน้และการเติบโตของเงินทุนระยะยาว 

 

ตามทีกล่าวไวข้า้งตน้คณะกรรมการบริษทัเสนอใหผู้ถื้อหุ้นอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัรา .  บาท ต่อ

หุน้ 
 

คาํขอบคณุ 
 

ในนามของคณะกรรมการบริษทั ขอขอบพระคุณผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนทีใหค้วามทุ่มเทตงัใจทาํงาน

อย่างเต็มทีและมีส่วนร่วมในการจดัทาํกลยุทธ์เพือให้มนัใจได้ว่าบริษัทจะเติบโตไปได้แมจ้ะมีสภาวะ

การตลาดทีทา้ทาย 
 

นอกจากนีผมขอขอบพระคุณผูถื้อหุน้ทีอยูเ่คียงขา้งกนัตลอดมา ลกูคา้ทีทรงคุณค่า และสถาบนัการเงิน ทีให้

การสนบัสนุนอยา่งต่อเนือง 

 

ดาโต๊ะ ซรี ตนั บุน ปิน 

ประธานกรรมการ 
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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 
  

                  คณะกรรมการบริษทั ทรอปิคอล แคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ขอเสนอรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี สินสุด ณ วนัที  ธนัวาคม  
 

คณะกรรมการและการประชุม 
 
                  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการสาม ( ) ท่าน ดงัรายนามต่อไปนี ซึงระหว่าง

รอบระยะเวลาบญัชีสินสุดวนัที  ธนัวาคม  คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัให้มีการประชุมทงัสิน

จาํนวนสี ( ) ครัง 
 

รายชือกรรมการ สถานะความเป็นกรรมการ จาํนวนครังทีเข้าประชุม 

นายลิม ชอง เซียง  

(ลาออกเมือวนัที  สิงหาคม ) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(กรรมการอิสระ) 

/  

นายชาน วา ชอง 

 (เขา้รับตาํแหน่งเมือวนัที  กนัยายน ) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(กรรมการอิสระ) 

/  

นายวิจิตร ตงัสินมนัคง กรรมการตรวจสอบ  

(กรรมการอิสระ) 

/  

นายบุลเดช วรพงศ ์ กรรมการตรวจสอบ  

(กรรมการอิสระ) 

/  

 

 

                    การประชุมได้จัดขึนตามระเบียบวาระการประชุม ทีได้จัดส่งให้กรรมการทุกคนก่อนการ

ประชุมล่วงหน้า  วนั โดย นายสมชาย ดีประเสริฐกุล ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ทาํหน้าทีเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ  และมีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตได้เขา้ร่วมประชุมตามคาํเชิญ คณะกรรมการ

ตรวจสอบปฏิบติัหนา้ทีภายในขอบเขตความรับผดิชอบตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ซึง

เป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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กจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในรอบระยะเวลาบญัชีคณะกรรมการไดมี้กิจกรรมดงันี :- 

1. ตรวจทานงบการเงินสาํหรับปี สินสุดวนัที  ธนัวาคม  ทีตรวจสอบแลว้ และงบการเงิน 

รายไตรมาสทีสอบทานของกลุ่มบริษทั ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

2. ตรวจทานกบัผูส้อบบญัชีถึงขอบเขตของงานและผลการตรวจสอบ ตลอดจนการดาํเนินการของฝ่าย

บริหาร 

3. ตรวจทานขอบเขต และผลการฏิบัติงานของการตรวจสอบภายในและรายงาน ตลอดจนการให้

คาํแนะนาํการดาํเนินการทีจาํเป็นจะตอ้งปฏิบติัโดยฝ่ายบริหาร 

4. ติดตามและตรวจทานรายงานฐานะทางการเงินและการดาํเนินงาน 

5. ตรวจทานและแสดงความคิดเห็นเกียวกบัรายการทีเกียวโยงกนัหรือรายการทีอาจก่อให้เกิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวตามขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูส้อบบญัชีมีความเห็นว่าขอ้มลูสาํคญัของรายการทีเกิดขึนกบั บริษทั 

ทีเกียวข้องนันได้มีการเปิดเผยและนําเสนอในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัความเห็นของผูส้อบบญัชี 

6. พิจารณาเสนอชือและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาผลการ

ปฏิบติังานและความเป็นอิสระโดยเสนอชือ นางสาวบงกช อาํเสงียม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 

3684 จาก บริษทั เคพีเอม็จีภูมิไชยสอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี 2561  พร้อมกบั

ค่าตอบแทนค่าตรวจสอบบญัชีประจาํปี  

7. พิจารณาเรืองอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการกาํหนด 
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หน้าทีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

               บริษทัไดจ้ดัตงัหน่วยงานตรวจสอบภายในขึน ซึงมีหน้าทีรับผิดชอบหลกัในการดาํเนินงาน

ทวัไปและการตรวจทานการทาํงานของระบบควบคุมการปฏิบติังานและดา้นการเงินอย่างเป็นระบบ 

รวมถึงให้การรับประกันอย่างเหมาะสมว่าระบบดังกล่าวจะสามารถดําเนินการไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและอยา่งน่าพึงพอใจ  คณะกรรมการตรวจสอบไดอ้นุมติัแผนการตรวจสอบบญัชีประจาํปี

ของผูต้รวจสอบภายใน ซึงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึน และครอบคลุมงานและ

หน่วยงานทีสาํคญั เพือใหบ้รรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงคด์งักล่าว หน่วยงานตรวจสอบภายในจะตอ้ง

ดาํเนินการดงัต่อไปนี :- 

 

1. ทบทวนและประเมินความน่าเชือถือ ความเหมาะสม และการนําไปปฏิบัติงานของระบบบัญชี 

การเงินและระบบควบคุมอืน ๆ ทีสนบัสนุนการควบคุมอยา่งมีประสิทธิภาพภายในบริษทัและกลุ่ม

บริษทั ภายใตค่้าใชจ่้ายทีเหมาะสม 

2. ยนืยนัไดว้่า มีการปฏิบติัอย่างสอดคลอ้งตามนโยบายทีกาํหนด ระเบียบวิธีปฏิบติั และขอ้กาํหนด

ตามกฎหมายต่าง ๆ  

3. ยนืยนัไดว้่า ทรัพยสิ์นใด ๆ ของบริษทัและกลุ่มบริษทัไดรั้บการดแูล และคุม้ครองเป็นอยา่งดี 

4. การประเมินความน่าเชือถือของขอ้มลูสารสนเทศทีถกูสร้างขึนภายในบริษทัและกลุ่มบริษทัสาํหรับ

การใชง้านของฝ่ายบริหาร 

5. การใหค้าํแนะนาํในการปรับปรุงระบบการควบคุมทีมีอยูใ่นปัจจุบนั 

6. การทบทวนความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาํเนินงาน และ 

7. ดาํเนินการสืบสวนและการทบทวนเป็นกรณีพิเศษตามทีฝ่ายบริหารและ/หรือคณะกรรมการ

ตรวจสอบตอ้งการ 

 

             
                                                          

                                                                                                          (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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รายงานประจาํปี สินสุดวนัที  ธันวาคม  

บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

1. ข้อมูลทัวไป 

 

1.1 ขอ้มลูทวัไป 

 

 ชือบริษทั:     บริษทั ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ทีตงัสาํนกังานและโรงงาน: เลขที 1/1 หมู่ที 2 ตาํบลทุ่งใหญ่ อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา       

            รหสัไปรษณีย ์  90110 

โทรศพัท:์  + 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:  ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแปรรูปบรรจุกระป๋องและ       

บรรจุซอง (Pouch) ผลิตภณัฑห์ลกั คือ ปลาทูน่ากระป๋อง 

                        ปลาแซลมอนกระป๋อง ปลาซาร์ดีนกระป๋อง  

    ปลาแมคเคอเรลกระป๋อง และอาหารสตัวเ์ลียงกระป๋อง 

                                  

เลขทะเบียนบริษทั:   

 

ทุนจดทะเบียน  ณ วนัที  ธนัวาคม  จาํนวน  ลา้นบาท แบ่งเป็น 

หุน้สามญัจาํนวน  ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ  บาท 

หุน้บุริมสิทธิ   -  หุน้  มลูค่าหุน้ละ  -  บาท  

ทุนทีเรียกชาํระแลว้ จาํนวน  ลา้นบาท แบ่งเป็น 

หุน้สามญัจาํนวน  ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ  บาท 
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1.2 ประวติัความเป็นมาและการพฒันาการ 

              โดยบริษทัมีพฒันาการ และเหตุการณ์ทีสาํคญัในอดีตดงัต่อไปนี 

ปี เหตการณ์ทีสาํคญั 

พ.ศ.  บริษทัทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั เริมดาํเนินการผลิตและส่งออกอาหาร

ทะเลบรรจุกระป๋อง โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างผูถื้อหุน้คนไทยและคนมาเลเซีย 

พ.ศ.  จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

พ.ศ.  จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั 

พ.ศ. 2540 -ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) จากกรมประมง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

-ไดรั้บการรับรอง มาตรฐาน Hazard Analysis And Critical Control Point (HACCP)   

จากกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

พ.ศ.  ไดรั้บการรับรองเครืองหมายรับรองสินคา้ HALAL จากสาํนักงานคณะกรรมการ

กลางอิสลามแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2542 ได้รับการรับรองระบบการจดัการคุณภาพระดบัสากล ISO 9002:1994 จาก TUV  

Rheinland (Thailand) 

พ.ศ. 2545 ได้รับการรับรองระบบการจดัการคุณภาพระดบัสากล ISO 9001:2000 จาก TUV  

Rheinland (Thailand) 

พ.ศ.  ไดรั้บการรับรอง คุณภาพผลิตภณัฑ ์จาก โครงการยกระดบัสถานทีผลิตอาหาร (Food  

Safety) ของกระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. 2547 -ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน Hazard Analysis And Critical Control Point (HACCP)  

ในกลุ่มผลิตภณัฑ์อาหารสัตวเ์ลียงบรรจุภาชนะปิดผนึก จากกรมปศุสัตว ์กระทรวง

เกษตร และสหกรณ์ 

 -ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสิงแวดลอ้ม ISO :  จาก TUV  

Rheinland (Thailand) 

 -ไดรั้บการรับรองระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS  

จาก   TUV Rheinland (Thailand) 

 -ไดรั้บการรับรองสถานประกอบการดีเด่นดา้นการจดัการคุม้ครองความปลอดภยัใน  

การทาํงานการจดัการดูแลสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และคุม้ครอง สุขภาพอนามยั

ระดบั จงัหวดั ของจงัหวดัสงขลา 

-ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้า KOSHER จาก Union Of Orthodox  

Jewish  Congregation Of America 
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ปี เหตุการณ์ทีสาํคญั 

พ.ศ.  -ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน  BRC Global Standard – Food, (Issue 4, January 2005)  

จาก EFSIS 

-ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการผลิต Poultry  Meat Products  Processing Plant 

Products treated in a hermetically sealed container) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

 -ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน Woolworths Quality Assurance (WQA) Standard  จาก 

SGS                                          

พ.ศ.  -ได้รับการรับรองสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามยัและ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานระดบัจงัหวดัของจงัหวดัสงขลา 

พ.ศ.  - ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการประมงแปรรูปแบบยงัยืน  MSC Chain of Custody  

Standard จาก บริษทั SGS (Thailand)  

พ.ศ.  -ไดรั้บการรับรองสถานภาพผูป้ระกอบการระดบัมาตรฐานเออีโอ(AEO Certificate) 

จากกรมศุลกากร  

พ.ศ.  ไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณดาํเนินการโครงการสถานประกอบการปลอดภยัเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ 

 พรรษา    เมษายน  
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1.3 นิติบุคคลทีบริษทัถือหุน้ตงัแต่ร้อยละ  ขึนไป ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของ 

นิติบุคคล การดาํเนินการธุรกิจภายใต้กลุ่มธุรกิจของ บริษัท ทรอปิคอล แคนนิง (ประเทศไทย) จาํกัด 

(มหาชน)  เป็นไปในลกัษณะการกระจายการลงทุนไปในกลุ่มธุรกิจต่อเนือง โดยมีกลุ่มนิติบุคคลทีบริษทัได้

ถือหุน้ตงัแต่ร้อยละ 10 ขึนไปของจาํนวนหุน้ทีออกจาํหน่ายแลว้ทงัหมด ดงันี 
 

บริษัท/สถานทตีัง โทรศัพท์/ โทรสาร ประเภทธุรกจิ/ลกัษณะการดําเนินงาน 

ชนิดและจํานวนของหุ้นที

จําหน่ายได้แล้วทงัหมด 

ชนิด จํานวนหุ้น 

.บจ.อีโลฟาร์ 

 898/15 ชนัที10 อาคาร  

สาํนกังาน ที 2 เอสวีซิตี   

ถ.พระราม 3   

แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา  

กรุงเทพ 10120 

Tel. 02-682-5482-7 

Fax. 02-682-5488 

ดําเนินธุรกิจ เป็นตัวแทนในการติดต่อแล ะ

ประสานกบัหน่วยงานต่างๆ ทังภาครัฐและ

เอกชนทีตังอยู่ในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล 

ทางด้านเอกสารทางการค้าต่างๆ ทังการค้า

ภายในประเทศและการส่งออก โดยลูกค้ากลุ่ม

หลกัคือบริษทัต่างๆ ในกลุ่มธุรกจิในเครือ    

หุน้สามญั  ลา้นหุน้ 

2.บจ.ทรอปิคอลแพคเกจจิง  

80 หมู่ที 8 ต.นาํนอ้ย   

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

Tel. 074-273-600 

Fax. 074-273-691-4 

ธุ ร กิจ ซ่ อ ม บํา รุ ง  ดํา เ นิ น ก า ร ซ่ อ ม /ส ร้ า ง

เครืองจกัรในอุตสาหกรรมผลิตอาหารกระป๋อง 

โดยดาํเนินการเพือสนบัสนุนกจิการในเครือเป็น

หลกั 

หุน้สามญั .  ลา้นหุน้ 

 

1.4 บุคคลอา้งอิงอืนๆ  

(ก) นายทะเบียนหลกัทรัพย ์

               บริษทัศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

     เลขที  ชนั  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  

   เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

     โทรศพัท ์: 0 2009-9000  

     โทรสาร  : 0 2009-9991  

                http://www.set.or.th/tsd 
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(ข) ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้    

  - ไม่มี - 

(ค) ผูต้รวจสอบบญัชี 

    บริษทัเคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี  จาํกดั 

ชนั -   เอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

  ถนนสาทรใต ้ แขวงยานนาวา  เขตสาทร               

กรุงเทพมหานคร  

        โทรศพัท ์ ( )       โทรสาร ( )   

        นางสาวบงกช  อาํเสงียม 

        ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที  หรือ        

นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์   

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที  หรือ 

นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที  

       (ง) ทีปรึกษาทางกฎหมาย 

บริษทั เอทีซีแอล  คอนซลัแทนส์ จาํกดั 

84/55  ถนนเจริญกรุง    

แขวงวดัพระยาไกร  เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพฯ  

โทรศพัท ์( ) -2, 2917076-7,     

โทรสาร  ( )  

(จ) ทีปรึกษาทางการเงิน     

         - ไม่มี - 

(ฉ) ทีปรึกษาหรือผูจ้ดัการภายใตส้ญัญาการจดัการ   - ไม่มี – 
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. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

       . )  ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

             บริษทั ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (TC) ผลิตภณัฑห์ลกั คือปลาทูน่า

กระป๋อง  ปลาแซลมอนกระป๋อง ปลาซาร์ดีนกระป๋อง ปลาแมคเคอเรลกระป๋อง และอาหารสัตว์เลียง

กระป๋อง รวมถึงผลิตภณัฑบ์รรจุซอง (Pouch) ปัจจุบนัไดข้ยายสายการผลิตไปสู่ผลิตภณัฑ์มูลค่าเพิมมากขึน 

และมีรูปแบบบรรจุภณัฑ์ทีทันสมยั เพือตอบสนองผูบ้ริโภคในหลายกลุ่มลูกค้า วตัถุดิบ ได้นําเข้าจาก

ต่างประเทศร้อยละ  นอกเหนือจากนัน ยงัใชผ้ลิตภณัฑ์ทีไดจ้ากแหล่งผลิตภายในประเทศ ไดแ้ก่ ปลา

ซาร์ดีน ผกัสดเครืองเทศ สมุนไพร ดงันัน ผลิตภณัฑ์จึงมีความเด่นในดา้นรสชาด และความสด ใหม่จาก

ธรรมชาติ ซึงมีหลากหลายตามความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้นานาประเทศ 
  

            แมว้่าเศรษฐกิจของประเทศขนาดใหญ่หลายประเทศฟืนตวั การส่งออกสามารถขยายตวัได้

ต่อเนือง ภาคการท่องเทียวมีแนวโนม้ทีดี แต่การใชจ่้ายของผูมี้รายไดป้านปกลางถึงรายไดน้้อยยงัคงซบเซา 

เนืองจากรายไดเ้กษตรกรทีลดลงจากช่วงครึงปีแรก ในขณะทีรายไดน้อภภาคการเกษตรมีแนวโนม้ทรงตวั 

  

            รายไดเ้กือบทงัหมดของบริษทัมาจากการส่งออกเป็นหลกั และเพือกระจายความเสียงบริษทั

มีนโยบายทีจะขยายตลาดภายในประเทศใหม้ากขึน โดยไดใ้ชช่้องทางการจดัจาํหน่ายผ่านตวัแทนจาํหน่าย 

คือ บริษทั ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดกัส์ จาํกดั ซึงเป็นผูเ้ชียวชาญในการจดัจาํหน่ายสินคา้อุปโภค บริโภคใน

กลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ ์ ทาํใหส้ามารถกระจายสินคา้ของบริษทัไปยงัตลาดในประเทศไดอ้ยา่งทวัถึง และมี

ประสิทธิภาพ  

 

            บริษทั อีโลฟาร์ จาํกดั (E) ดาํเนินการบริการหรือเป็นตวัแทนใหก้บับริษทัในการติดตามงาน 

ประสานงานต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัธุรกรรมของบริษัททีเกิดขึนในกรุงเทพมหานคร และจังหวดัใกลเ้คียง 

รวมถึงการเป็นผูป้ระสานงานกบัตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ตราทีซีบีของบริษทั โดยเน้นตลาดภายในประเทศ 

และกลุ่มประเทศอาเซียน อีกทงัช่วยในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ของบริษทัออกสู่ตลาด  

 

นอกจากนียงัมีทีมงานฝ่ายขายสินคา้กลุ่มปลาทูน่า และแซลมอนทีเน้นจาํหน่ายไปยงักลุ่ม

ร้านอาหาร โรงแรม และอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ HoReCa (Hotel  Restaurant  Catering) ภายใตต้ราสินคา้

ซาฟโคล ตลอดจนอาหารสตัวเ์ลียงภายใตสิ้นคา้ตราสแนปปีทอม (อาหารแมว) และฮกั (อาหารสุนขั) 

 

โดยรายไดข้องบริษัทเกิดจากการซือมา-ขายไปของสินคา้ รวมถึงการได้รับค่าทีปรึกษา 

และค่านายหนา้จากยอดขาย และ/หรือบริการต่างๆ 
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2.  ) โครงสร้างรายได ้

                                                                                                                                           (หน่วย : ลา้นบาท) 

สายผลิตภัณฑ์ ดําเนินการโดย 
%ในการถือหุ้น

ของบริษัท 
ปี  ปี 2560 

1. ผลิตและส่งออกอาหาร 

   ทะเลบรรจุกระป๋อง 

บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง 

(ประเทศไทย) (TC) 

- 5,019.43 4,476.21 

. จาํหน่ายและบริการ 

 

บจ.อีโลฟาร์   (E) .  76.40 85.21 

           

            2.3)  การเปลียนแปลงในปีทีผา่นมา 

                    การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ ์

    .  ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์หรือบริการ  

   บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

     ด ําเนินการผลิตและส่งออกอาหารทะเลบรรจุกระป๋องและบรรจุซองโดยตลอด

ระยะเวลาดาํเนินการทีผ่านมา ไดมี้การพฒันาระบบการจัดการและมาตรฐานการผลิตจนทาํให้สามารถ

ดาํเนินการผลิตสินคา้ภายใต้มาตรฐานการจดัการระดบัสากล ทงัในส่วนของมาตรฐานการผลิต GMP, 

HACCP, และมาตรฐานระบบการจดัการ ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 ตลอดจนไดรั้บการรับรอง

มาตรฐานผลิตสินคา้กลุ่ม KOSHER และ กลุ่ม HALAL จากสถาบนักลางระดบัสากล ทงันีสามารถแยกกลุ่ม

ผลิตภณัฑ ์ออกเป็น 3 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 

 

กลุ่มทีหนึง กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุกระป๋องและบรรจุซอง (Regular  Tuna Products) มี

ผลิตภณัฑห์ลกั คือ  ปลาทูน่าในนาํแร่  ปลาทูน่าในนาํเกลือ  ปลาทูน่าในนาํมนั 

 

กลุ่มทีสอง กลุ่มผลิตภณัฑแ์ปรรูปพร้อมทานบรรจุกระป๋องและบรรจุซอง (Ready-To-Serve Products)  

            มีผลิตภณัฑห์ลกัคือ ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศ  

ปลาทูน่าแปรรูปพร้อมทาน ปลาแซลมอนแปรรูปพร้อมทาน 

 

กลุ่มทีสาม กลุ่มอาหารสตัวเ์ลียงบรรจุกระป๋องและบรรจุซอง (Pet Food) มีผลิตภณัฑ์หลกัคือ อาหาร

สัตวเ์ลียงจากวตัถุดิบปลาซาร์ดีน  อาหารสัตวเ์ลียงจากวตัถุดิบปลาทูน่า และอาหารสัตว์

เลียงจากวตัถุดิบเครืองในสตัว ์ 
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                         นอกเหนือจากความสามารถในการพฒันาการผลิตของบริษทั ให้เขา้สู่มาตรฐานการผลิตใน

ระดบัสากลแลว้ บริษทัยงัสามารถพฒันาทกัษะในการผลิตจนมีความเชียวชาญในการผลิตในทุกกลุ่มสินคา้

จากประสบการณ์ในการประกอบการทียาวนานถึง  ปี โดยเฉพาะกลุ่มสินคา้ทีเน้นทกัษะแรงงานในการ

ผลิต  (Skilled Labor)  เพือลดตน้ทุนต่อหน่วย นอกจากนีบริษทัยงัสามารถวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ 

และสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ (Product Differentiate) ทงัดา้นรสชาด และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที

ทนัสมยั เพือสามารถแข่งขนัในตลาดใหม่เพิมมลูค่าสินคา้ 

 

ในส่วนของการบริหารการจดัการในภาพรวมขององคก์ร จากประสบการณ์ทาํงานทีผา่นมา

ทาํให้ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัทมีความสามารถบริหารงานในระดบัสากลโดยสามารถจดัการทางดา้น

การตลาดการจดัหาวตัถุดิบและการพฒันาขนัตอนการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

สิทธิหรือขอ้จาํกดัในการประกอบธุรกิจ 

 ( ) บตัรส่งเสริมการลงทุน เลขที /  ลงวนัที  กรกฎาคม  ให้การส่งเสริม

การผลิตปลาทูน่าบรรจุภาชนะผนึก อาหารทะเลบรรจุภาชนะผนึก และอาหารสัตวเ์ลียงบรรจุภาชนะผนึก 

โดยสิทธิพิเศษทีสาํคญัโดยสงัเขป ดงันี 

(ก) ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นเวลาแปดปีนบัตงัแต่วนัทีเริมมีรายไดจ้าก 

 การประกอบธุรกิจส่งเสริมและไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ในอตัรากึงหนึง  

 เป็นเวลาหา้ปีหลงัจากระยะเวลาการส่งเสริมการลงทุน 

(ข) ไดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบ และวสัดุจาํเป็นทีตอ้งนาํเขา้มาจาก  

 ต่างประเทศเพือใชใ้นการผลิตเพือการส่งออกเป็นระยะเวลาห้าปี นับแต่วนันาํเขา้

ครังแรก 

(ค) ไดรั้บอนุญาตใหห้กัเงินไดพึ้งประเมินเป็นจาํนวนเท่ากบัร้อยละหา้ของรายไดที้  

 เพิมขึนจากปีก่อน จากการส่งออกเป็นระยะเวลาสิบปีนบัตงัแต่วนัทีมีรายไดจ้ากการ  

 ประกอบธุรกิจส่งเสริม 

 

โดยมีเงือนไขทีสาํคญัโดยสงัเขปดงันี 

 

(ก) จะตอ้งมีทุนจดทะเบียนทีชาํระเต็มมลูค่าไม่นอ้ยกว่าสามร้อยสามสิบลา้นบาท 

(ข) บุคคลผูมี้สญัชาติไทยจะตอ้งถือหุ้นรวมทงัสินไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของทุน

จดทะเบียน  

ในฐานะทีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน เพือการอุตสาหกรรมบริษทัจะตอ้งปฏิบติั 

ตามเงือนไขและ ขอ้กาํหนดต่าง ๆ ทีกาํหนดในบตัรส่งเสริม 
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บริษทัเริมมีรายไดต้งัแต่เดือนกรกฎาคม   ปีสินสุดของการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้

นิติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิ คือปี  ปีสินสุดของการไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไร

สุทธิในอตัราร้อยละหา้สิบของอตัราปกติกาํหนดหา้ปี คือ ปี  

 

(2) สิทธิอืน 

เครืองหมายการคา้ เช่น TCBOY , TCB,  SAFCOL,  SNAPPY  TOM , POUNCE โอชะ 

เป็น  BRAND ทีสร้างขึนมาเอง เพือใชก้บัผลิตภณัฑข์องบริษทั และบริษทัในเครือสามารถใชไ้ดต้ลอดไป 

 

(3) ขอ้จาํกดัในการประกอบธุรกิจ 

- ไม่มี – 

 

2.     การตลาดและสภาวะการแข่งขนั 

                ปี   การส่งออกสามารถขยายตวัและเติบโตไดอ้ย่างต่อเนือง มีปัจจยัหลกัจากราคา

วตัถุดิบนาํเขา้ค่อนขา้งมีเสถียรภาพขึน-ลงไม่หวือหวา เฉลียไม่แพงเกินไป ไม่ผนัผวนมาก ทาํให้ราคาสินคา้

ต่อหน่วยไม่สูงเกินไป คา้ขายง่ายขึน ผูซื้อพอใจสามารถทาํโปรโมชนัส่งเสริมการขายได ้ผูส่้งออกยงัคงถูก

เพ่งเลง็ดา้นแรงงาน และการทาํประมงผิดกฎหมายทีถูกนาํมาใชเ้ป็นเครืองมือในการกีดกนัทางการคา้จาก

ประเทศทีพฒันาแลว้อยา่งสหภาพยโุรป  
        

                ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี  คาดว่าจะขยายตวัไดร้ะหว่างร้อยละ   ถึง      

ร้อยละ  ประเทศไทยจะมีรายไดจ้ากการส่งสินคา้ออกและการท่องเทียวมากกว่าสาขาอืน ๆ เหมือนปี  

ประเมินว่าปี  ยงัมีปัจจัยทีไม่แน่นอน และเป็นความเสียงหลายด้านต่อเศรษฐกิจหลายประการ 

โดยเฉพาะปัจจยัดา้นต่างประเทศ เช่น ผลกระทบจากสงครามการคา้ระหว่างจีนกบัสหรัฐอเมริกา เนืองจาก 

ประเทศไทยเป็นประเทศเศรษฐกิจแบบเปิด และตอ้งพึงพาการส่งออกมาก ปัจจยันีตอ้งใชเ้วลาอีกระยะ จึงจะ

เห็นผลกระทบทีชัดเจน แต่มองว่ายงัมีทังผลบวกและลบต่อประเทศไทย ดังนันวิเคราะห์ได้ว่าจะไม่มี

ผลกระทบมากนกัเพราะประเทศไทยเป็นชาติเป็นกลางมีทงัดีและร้ายผสมผสานกนั ผูป้ระกอบการยงัคงตอ้ง

บริหารและประกนัความเสียงอตัราแลกเปลียน ผลิตสินคา้นวฒักรรมสร้างมลูค่าเพิมและหาตลาดใหม่ ๆ  
 

( ) ตลาดเป้าหมาย  

 กลุ่มตลาดเป้าหมายของบริษทั แยกเป็น 2 กลุ่ม 
 

1. ตลาดส่งออก 

 ยอดส่งออกมีสดัส่วนถึงร้อยละ .  ของยอดขายทงัหมด มีลกูคา้กลุ่มประเทศใน  

ทวีปเอเชีย แอฟริกา สหรัฐอเมริกา   และออสเตรเลีย  โดยจาํแนกไดด้งันี   
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ปี  ลาํดบัท ี กลุ่มประเทศ % ของยอดขาย 

  เอเชีย .  

  แอฟริกา .  

  

 

สหรัฐอเมริกา 

ออสเตรเลีย 

.  

.  

 

2. ตลาดภายในประเทศ 

                      ปี 2561 บริษทัจาํหน่ายสินคา้ มลูค่าตลาดประมาณ 98 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นแบรนด ์

ทีซีบี 51 ลา้นบาท, แบรนด์ซาฟโคล 44.9 ลา้นบาท,  แบรนด์สแนปปีทอมและฮกั 2.1 ลา้นบาท ซึงมูลค่า

ตลาดลดลงจากปีทีผา่นมา สืบเนืองจากสภาพเศรษฐกิจทียงัคงไม่ฟืนตวั ตลาดโดยรวมซบเซา การจบัจ่ายใช้

สอยน้อยลง การตัดสินใจซือสินค้ายากขึน  และบริษัทได้มีการปรับโครงสร้างการซือขายกับตัวแทน

จาํหน่าย ส่งผลใหต้วัแทนจาํหน่ายซือสินคา้แบรนดที์ซีบีนอ้ยลง อยา่งไรก็ตามบริษทัยงัคงไม่หยุดนิงในการ

พฒันาสินคา้ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด เพือเพิมมูลค่าตลาดให้กับบริษัท โดยในปีนีได้เน้นหนักไปทีสินค้ากลุ่ม

อาหารสตัว ์ซึงมีแนวโนม้เติบโตเป็นอยา่งมาก 

 

(2) กลยทุธท์างการตลาด 

                               สินคา้ในทอ้งตลาดมีการแข่งขนัทางดา้นราคารุนแรงมากขึน โดยบริษทัพยายาม

ไม่แข่งขนัดา้นราคามากนกัหากไม่จาํเป็น  เนืองจากจะทาํใหภ้าพรวมของราคาสินคา้ในทอ้งตลาดไม่ดี และ

กลไกลราคาสินคา้เสียหาย แต่มีการสนบัสนุนรายการโปรโมชนัใหบ้างช่วง เพือใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่ง

ได ้และเพือรักษาฐานลกูคา้เดิมไว ้ทงันี บริษทัยงัคงเนน้ดา้นคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภยัของสินคา้ 

ตลอดจนบริการเป็นหลกั เพือใหล้กูคา้เกิดความไวว้างใจ ยอมรับในตวัสินคา้ ซึงเป็นวิธีการทียงัยนืมากขึน              

 
 

   ( )   การจดัจาํหน่ายและช่องทางการตลาด 

บริษทัดาํเนินการช่องทางการตลาด  โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่องทางคือ 
 

(ก)  การส่งออก 

การส่งออกประมาณร้อยละ .   ของยอดส่งออกเป็นการส่งออกโดยตรง และ 

ผลิตสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ของลกูคา้ผูน้าํเขา้ มีกลุ่มลกูคา้ในกลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง และกลุ่มประเทศ

แอฟริกา  กลุ่มสินคา้ผลิตภณัฑบ์รรจุกระป๋อง  เช่น  ปลาทูน่าในนาํเกลือ ปลาทูน่าในนาํมนั และ ผลิตภณัฑ์

แปรรูปพร้อมทาน อีกส่วนหนึงประมาณร้อยละ .  ของยอดส่งออกใชช่้องทางการตลาดโดยให้ บริษทั
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ทรอปิคอลคอนโซลิเดตเตดคอปอเรชนั  เอสดีเอ็น บีเอชดี (Tropical Consolidated Corp. Sdn. Bhd.) เป็นผู ้

ดาํเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยไดรั้บกาํไรส่วนเกินจากการขาย และมีความสมัพนัธท์างการคา้ระหว่างกนั

มายาวนาน  
 

สาํหรับการดาํเนินการทางการตลาดของบริษทัทรอปิคอล คอนโซลิเดตเตด คอ 

ปอเรชนั เอสดีเอน็ บีเอชดี (Tropical consolidated Corp. Sdn. Bhd.) นัน ไดท้าํกิจกรรมทางการตลาดให้กบั

บริษทั ในทุกภูมิภาคทวัโลก โดยแสวงหากลุ่มผูน้าํเขา้สินคา้ทีเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ของ

ตนเองและมีความเชียวชาญในทางการตลาดในพืนทีภูมิภาคนนัๆ เป็นอยา่งมาก โดยมีกลุ่มผลิตภณัฑท์งักลุ่ม

ผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋องปลาทูน่า ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าพร้อมทาน ปลาแซลมอน ผลิตภณัฑ์ปลาแซลมอน

พร้อมทาน และอาหารสตัวเ์ลียง  
 

นอกจากนียงัมีการดาํเนินการตลาดผา่นบริษทัจดัจาํหน่ายชนันาํทีอยูใ่นเครือภายใต ้

ตราสินคา้ของตนเองในอีกหลายภูมิภาค ไดแ้ก่ ลกูคา้ในประเทศแคนาดา ประเทศในกลุ่มยโุรป กลุ่มประเทศ 

ตะวนัออกกลาง   และไดน้าํสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ของตนเองเพือเปิดตลาดใหม่ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในทวีปยุโรปอีกหลายประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภณัฑ์แปรรูปพร้อมทาน (Ready-To-Serve Products) 

โดยใชช่้องทางการตลาดผา่นทางบริษทัผูแ้ทนการคา้ในภูมิภาค โดยลูกคา้จะเป็นผูน้าํเขา้ทีมีตราสินคา้ของ

ตนเอง และมีความไวว้างใจในคุณภาพ และการบริการของบริษทั 
 

                             (ข)  การตลาดภายในประเทศ 

                       บริษัทตังเป้าหมายเพือกระจายสินค้าให้ครอบคลุมตลาดทั วประเทศเพิมมากขึน 

ภายใตต้ราสินคา้ทีซีบี (TCB ) ทางบริษทัไดร่้วมกบับริษทัตวัแทนจาํหน่ายในการบริหารจดัการสินคา้ทีดี มี

ประสิทธิภาพ ทาํใหสิ้นคา้ตราทีซีบี (TCB) พร้อมจาํหน่ายอยูส่มาํเสมอ ร้านคา้ต่าง ๆ ตลอดจนถึงผูบ้ริโภคมี

ความมนัใจในสินคา้ของบริษทัเพิมมากขึน  
 

3  การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
 

.   กาํลงัการผลิตและปริมาณการผลิต 

 

ผลิตภณัฑก์าํลงัการผลิต 

ปี 2561 ปี 2  ปี 2  

ปริมาณ 
อตัราเพิม (ลด) 

ปริมาณการผลิต 
ปริมาณ 

อตัราเพิม (ลด) 

ปริมาณการผลิต 
ปริมาณ 

อตัราเพิม (ลด) 

ปริมาณการผลิต 

อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 

กาํลงัการผลิตเตม็ที (ตนั) 

กาํลงัการผลิตจริง (ตนั) 

กาํลงัการผลิต (%) 

 

,  

,  

78.61 

 

 

. % 

 

,  

,  

.  

 

 

. % 

 

,  

37,414 

59.61 

 

 

(15.33%) 

 

หมายเหตุ : สามารถทาํการผลิตได ้2 กะ แต่ดาํเนินการผลิตจริงเพียง  1 กะ 
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    ปริมาณการผลิตเพิมขึนร้อยละ .  ประกอบดว้ย กลุ่มผลิตภณัฑทู์น่า กลุ่มผลิตภณัฑแ์ปรรูป 

พร้อมทาน กลุ่มอาหารสตัวเ์ลียง โดยมีสดัส่วนปริมาณการผลิต 58:24:18 
 

ส่วนของบุคลากรซึงบริษทัใหค้วามสาํคญัในการพฒันาบุคลากรเป็นอยา่งมาก โดยส่งเสริมให้มี

ความรู้ทงัทางด้านการจดัการและความรู้เฉพาะดา้นอย่างต่อเนือง มีการอบรมระบบการจัดการต่างๆ อนั

ไดแ้ก่ ระบบ  ส.  ความรู้ทางดา้น GMP และ HACCP ระบบการจัดการคุณภาพ ISO , ระบบการ

จดัการดา้นสิงแวดลอ้ม ISO , ระบบอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS  และความรู้ความ

เขา้ใจเกียวกบัมาตรฐานผลิตภณัฑ์ HALAL และผลิตภณัฑ์ KOSHER     เพือให้สามารถทาํงานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพทงัทางดา้นการจดัการและการผลิต นอกจากนีไดข้อรับการรับรองระบบการจดัการคุณภาพ 

ISO 9001 : 2015  และการใหค้วามตระหนกัถึงความสาํคญัในการดูแลรักษาสิงแวดลอ้มโดยการขอรับรอง

ระบบการจดัการดา้นสิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015  และใหค้วามสาํคญัในเรืองของอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัของพนกังาน บริษทัจึงขอรับรองระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OSHAS 18001 

: 2007 นอกจากนีบริษทัยงัเพิมศกัยภาพ ขีดความสามารถในการบริหารงานในกระบวนการผลิตสินคา้ให้มี

คุณภาพและความปลอดภัยแก่ผูบ้ริโภคสูงขึน จึงได้ขอรับรองระบบการจัดการทางดา้นความปลอดภัย

อาหาร BRC (Global Standard for Food Safety )   พร้อมทงัมีแผนการฝึกอบรมประจาํปี ทาํให้มีการอบรม

อย่างต่อเนืองตลอดปี ทงัการฝึกอบรมภายในและภายนอก ในบุคลากรทุกระดบั นอกจากนีบริษัทไดรั้บ

เกียรติจากมหาวิทยาลยัในภาคใต ้แลกเปลียนองค์ความรู้ เทคโนโลยีสมยัใหม่ในการทาํวิจัย พฒันาเพิม

ศกัยภาพในกระบวนการผลิต  รวมถึงเปิดโอกาสส่งเสริมให้พนักงานศึกษาต่อในระดบัสูงเพือเพิมทกัษะ 

และสร้างวิสยัทศัน์ใหก้วา้งไกล  

                                  งานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึงเป็นหวัใจสาํคญัในการขบัเคลือนธุรกิจและช่วยเพิม

ขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ บริษทัใหค้วามสาํคญัและส่งเสริมสนับสนุนงานในดา้นนีมาโดย

ตลอด มีการพฒันาซอฟทแ์วร์เพือสนบัสนุนงานต่าง ๆ ทงัในแง่ช่วยเพิมประสิทธิภาพในการทาํงาน ช่วยลด

ตน้ทุนและอืน ๆ  นอกจากนีไดน้าํเอาเทคโนโลยใีหม่ ๆ และเครืองจกัรทีทนัสมยัมีความปลอดภยัสูงมาช่วย

เพิมประสิทธิภาพในการทาํงานอยา่งต่อเนือง  

 

             การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

             บริษทัมีเป้าหมายในการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ และสร้างความแตกต่างใน

ผลิตภณัฑ ์(Product differentiate)  ทงัดา้นรสชาด และรูปแบบบรรจุภณัฑที์ทนัสมยั เพือให้สามารถแข่งขนั

ในตลาดใหม่เพิมมลูค่าสินคา้ได ้
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            การวิจยัละพฒันาเทคโนโลยปีระกอบดว้ย 

              . พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑต์าม specification  ทีลกูคา้กาํหนดมาภายใต ้Brand 

ของลกูคา้  

             . พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ให้สอดคลอ้งกบัแนวโน้มการตลาด โดยพฒันาสินคา้ภายใต ้ 

Brand ของบริษทั 

             . พฒันากระบวนการผลิต เพือใหส้ามารถลดตน้ทุนต่อหน่วย 

             . พฒันาเพือเพิมมลูค่าของผลิตภณัฑใ์หม้ากขึน 

             . ศึกษากระบวนการกระจายความร้อนและการฆ่าเชือของผลิตภัณฑ์ เพือให้

ผลิตภณัฑมี์ความปลอดภยัในการบริโภค 

             ปี   บริษทัมีรายจ่ายในการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยเีป็นเงินทงัสินประมาณ .  

ลา้นบาท  

 

           .     วตัถุดิบและผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ (SUPPLIER) 

                  บริษัทใช้วตัถุดิบการผลิตจากต่างประเทศ ร้อยละ  ของปริมาณการใช้วตัถุดิบ

ทงัหมด ทาํให ้เผชิญกบัความเสียงในการดาํเนินงานจากความผนัผวนดา้นราคาวตัถุดิบทีปรับตวัขึนลงตาม

ราคาตลาดโลก  ซึงปี   ราคาวตัถุดิบนาํเขา้ค่อนขา้งมีเสถียรภาพขึน-ลงไม่หวือหวา ราคา 1,200-1,800

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตนั หรือเฉลียทงัปี ,  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตนั ราคาวตัถุดิบทีเฉลียไม่แพง

เกินไป ไม่ผนัผวนมาก ทาํใหร้าคาสินคา้ต่อหน่วยไม่สูงเกินไป คา้ขายง่ายขึน ผูซื้อพอใจ อีกทงับริษทัมีการ

ปรับความยดืหยุน่ในการผลิต และมีการคาดการณ์พยากรณ์ยอดขายอยา่งสมาํเสมอ ทาํให้สามารถรับมือกบั

ปัญหาไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนวตัถุดิบ หรือการมีวตัถุดิบมากเกินความตอ้งการในช่วงเวลาใดเวลาหนึงได้

ตลอดทงัปี จึงสามารถทีจะปรับเปลียนสายการผลิตให้กระจายการผลิตไดส้อดคลอ้งกบัช่วงฤดูกาลของ

วตัถุดิบ 
 

             นอกจากนี เพือรองรับสถานการณ์ราคาตน้ทุนวตัถุดิบทีสูงขึนตามเศรษฐกิจของโลก  

บริษทัมีนโยบายพยายามเพิมช่องทางการนาํเขา้ใหม้ากขึน ใหส้ามารถมีแหล่งอุปทานจากหลายประเทศและ

จากหลายแหล่งทีมีคุณภาพโดยมีตน้ทุนทีตาํ 
 

         3.     ขนัตอนและเทคโนโลยกีารผลิต 
 

    กลุ่มทีหนึง กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุกระป๋องและบรรจุซอง (Regular  Tuna 

Products) มีผลิตภัณฑ์หลกั คือ  ปลาทูน่าในนาํแร่ ปลาทูน่าในนาํเกลือ 

ปลาทูน่าในนาํมนั 
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ขนัตอนการผลิต คือ นาํวตัถุดิบปลาทูน่า ผา่ทอ้ง ควกัไส ้ลา้งใหส้ะอาด 

นึงให้ สุกดว้ยไอนาํ แยกเลือดปลา และขูดทาํความสะอาด คดัเกรดแยก

ผลิต ตามตลาด บรรจุและ ชงันาํหนัก เติมนาํเกลือหรือนาํมนัพืช ปิดผนึก

ดว้ยเครืองปิดผนึก (Steamer) ลา้ง  ทาํความสะอาดกระป๋องก่อนฆ่าเชือ

ดว้ยหมอ้ฆ่าเชือแบบ   ตะกร้า ปล่อยไวใ้หเ้ยน็ ตรวจสอบคุณภาพและติด

ฉลาก/บรรจุกล่อง จาํหน่าย 

 
 

   กลุ่มทีสอง กลุ่มผลิตภณัฑ์แปรรูปพร้อมทานบรรจุกระป๋องและบรรจุซอง (Ready-

To-Serve Products) มีผลิตภณัฑ์หลกัคือปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ 

ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศ ปลา ทูน่าแปรรูปพร้อมทาน 

ปลาแซลมอนแปรรูปพร้อมทาน 

 

ขนัตอนการผลิต คือ นาํวตัถุดิบปลา ตดัหัวปลาและควกัไส้ นาํเนือปลาที

ตม้แลว้ลา้งสะอาดและบรรจุกระป๋อง เขา้เครืองอบให้สุกพร้อมสะเด็ดนาํ 

เติมนาํมนัหรือซอสมะเขือเทศ ปิดผนึกดว้ยเครืองปิดผนึก(Steamer) ลา้ง

ทาํความสะอาดกระป๋องก่อนฆ่าเชือดว้ยหมอ้ฆ่าเชือแบบ  ตะกร้า ปล่อย

ไวใ้หเ้ยน็ ตรวจสอบคุณภาพและติดฉลาก/บรรจุกล่อง จาํหน่าย 
 

   กลุ่มทีสาม กลุ่มอาหารสตัวเ์ลียงบรรจุกระป๋องและบรรจุซอง (Pet Food) มีผลิตภณัฑ์

หลกัคือ อาหารสัตว์เลียงจากวตัถุดิบปลาซาร์ดีน  อาหารสัตวเ์ลียงจาก

วตัถุดิบปลาทูน่า และอาหารสตัวเ์ลียงจากวตัถุดิบเครืองในสตัว ์
 

ขนัตอนการผลิต คือนาํวตัถุดิบ ลา้งทาํความสะอาดคดัสิงเจือปนออก เขา้

เครืองตดัปลาเป็นชินเลก็ ๆ ใหไ้ดข้นาด -  เซนติเมตร บรรจุใส่กระป๋อง 

เติมส่วนผสมของนาํเจลลี ปิดผนึกด้วยเครือง ปิดผนึก(Steamer) ลา้งทาํ

ความสะอาดกระป๋องก่อนฆ่าเชือดว้ยหมอ้ฆ่าเชือแบบ  ตะกร้า ปล่อยไว้

ใหเ้ยน็ ตรวจสอบคุณภาพและติดฉลาก/บรรจุกล่อง จาํหน่าย 
 

          .    ผลกระทบสิงแวดลอ้ม 

     ผลกระทบจากกระบวนการผลิตจะมีของเสียและวสัดุเหลือใช ้คือ 

(ก)   ระบบบาํบดันาํเสีย ไดใ้ชร้ะบบใหม่เป็นแบบ UASB ประกอบดว้ย ถงั ACID  1     

  ถงั,  UASB 1 ถงั, บ่อปรับสภาพนาํ  บ่อ, บ่อเติมอากาศ  บ่อ, สามารถควบคุม  

  คุณภาพนาํเสีย เป็นไปตามมาตรฐาน 
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(ข)   เศษหวั หนงั กา้ง กระดูกปลา จะนาํเขา้เครืองอบแหง้เป็นปลาป่นส่งขายให ้ 

 โรงงานผลิตอาหารสัตว ์รวมทงัไส้ปลา เครืองในปลา ก็ส่งขายโรงงานอาหารสัตว ์   

(ค)   นาํมนัปลา ทีไดจ้ากเครืองแยกนาํมนัปลา นาํนึงปลา ไดส่้งขายเป็นส่วนผสม 

  สาํหรับอาหารเลียงกุง้, อาหารสตัว ์ 

(ง)   ขยะมลูฝอย เช่น เศษอาหาร เศษกระดาษ ถุงพลาสติก เป็นตน้ ไดจ้ดัถงัเก็บอยา่ง   

   มิดชิด และว่าจา้งทางเทศบาลนครหาดใหญ่จดัรถขนทุกวนั 

 

   ทงันีในทุกขนัตอนของการบาํบดันาํเสียของเสีย การนาํวสัดุเหลือใชม้าใชป้ระโยชน์

ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่อยา่งดี แทบจะไม่มีผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม โดยการดาํเนินงานภายใตก้ารบริหาร

จดัการทางดา้นสิงแวดลอ้ม  ISO 14001 และไดรั้บการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐทีดูแลผลกระทบต่อ

สิงแวดลอ้มไดเ้อาใส่ใจใหค้าํแนะนาํและดูแลอยา่งใกลชิ้ดโดยผลของการปฏิบติังานจริงสามารถควบคุมให้

เป็นไปตามมาตรฐานทีกฎหมายกาํหนด   นอกจากนีบริษทัไดมุ่้งมนัในการพฒันาการใชพ้ลงังานแบบองค์

รวม และพฒันาการนาํพลงังานทีไดจ้ากขนัตอนการบาํบดันาํเสียของเสียนาํกลบัมาใชเ้ป็นพลงังานให้เกิด

ประโยชน์อีกครังหนึง  การใชน้าํในระบบ Re-Cycle และการรณรงคป์ลกูจิตสาํนึกใหก้บัพนกังานทุกคนให้

ตระหนกัถึงการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า 
 

 

 4.   งานทียงัไม่ส่งมอบ 

                     งานทียงัไม่ส่งมอบมีน้อยมาก เนืองจากเป็นการผลิตตามคาํสั งซือส่วนปัจจัยตามฤดูกาลมี

ผลกระทบ เช่น วตัถุดิบไม่แน่นอนขึนอยูก่บัมรสุมทางทะเล  ก็ไดมี้การพยากรณ์และแกปั้ญหาการส่งมอบ 

โดยการทาํสินคา้ในบางส่วนล่วงหนา้ เพือแกปั้ญหาการขาดแคลนวตัถุดิบตามช่วงฤดู  
 

 

 

บริษัท อโีลฟาร์ จาํกดั  (E) 

1. ลกัษณะของผลติภัณฑ์หรือบริการ      

                ติดตามงาน ประสานงานต่างๆ ทีเกียวข้องกบัธุรกรรมของบริษทัทีเกิดขึนในกรุงเทพมหานคร 

และจงัหวดัใกลเ้คียง รวมถึงการเป็นผูป้ระสานงานกบัตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ตราทีซีบีของบริษทั โดยเน้น

ตลาดภายในประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียน อีกทงัช่วยในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ของบริษทัออก     

สู่ตลาด  

                นอกจากนียงัมีทีมงานฝ่ายขายสินคา้อาหารคนกลุ่มปลาทูน่าและถวัขาว ทีเน้นจาํหน่ายไปยงักลุ่ม

ร้านอาหาร โรงแรม และอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ  HoReCa  (Hotel Restaurant Catering) ภายใตสิ้นคา้ตรา

ซาฟโคล   และมีทีมงานฝ่ายขายสินค้าอาหารสัตว ์ทีเน้นจาํหน่ายไปยงัร้านขายอาหารสัตว ์ภายใตสิ้นค้า

ตราสแนปปี ทอม (อาหารแมว), ฮกั (อาหารสุนขั) โดยรายไดข้องบริษทัเกิดจากการซือมา-ขายไปของสินคา้ 

รวมถึงการไดรั้บค่าทีปรึกษา และค่านายหนา้จากยอดขาย และ/หรือบริการต่างๆ 
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2.  การตลาดและสภาวะการแข่งขัน  

                 สินค้าตราทีซีบี บริษัทปรับโครงสร้างการขายกับตัวแทนจําหน่ายเป็นการขายสินค้าขาด             

โดยไม่ไดส้นบัสนุนค่าใชจ่้ายทางการตลาดเหมือนเช่นเดิม และปรับตน้ทุนสินคา้เพิมขึนเพือลดการขาดทุน  

ของบริษทั  ทงันี จากสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัตลาดอาหารกระป๋องยงัคงซบเซา มีการแข่งขนักนัในเรือง

ราคาและโปรโมชนัมาโดยตลอด ซึงตวัแทนจาํหน่ายไม่ไดจ้ดัรายการส่งเสริมการขายและกิจกรรมต่าง ๆ ได้

เท่าเดิม ส่งผลให้สินคา้ถูกออกจากร้านคา้ปลีก-ส่งสมยัใหม่ (Modern Trade) บางห้างร้าน ในส่วนร้านคา้

ทอ้งถินต่าง ๆ ทวัประเทศ (General Trade) ได้รับผลกระทบจากตวัแทนจาํหน่ายปรับราคาขายเพิมขึน 

เนืองจากราคาตน้ทุนสินคา้ทีปรับขึน ทาํใหภ้าพรวมของการขายสินคา้ทีซีบีมียอดขายลดนอ้ยลง  

 สินคา้ตราซาฟโคล สินคา้ทูน่ามีการแข่งขนักนัในกลุ่มอุตสาหกรรมค่อนขา้งรุนแรง ซึงลกูคา้กลุ่ม 

นีเป็นลกูคา้รายใหญ่ของบริษทั เพือใหบ้ริษทัยงัคงรักษาลกูคา้ไวไ้ด ้ทาํให้ตอ้งลดราคาสินคา้เพือให้แข่งขนั

ได ้และสถานการณ์ในทอ้งตลาดมีการแข่งขนักนัเรืองราคาสูงขึน ทาํใหล้กูคา้บางรายเปลียนไปรับซือสินคา้

จากคู่แข่ง สภาพตลาดโดยรวมซบเซา ในส่วนของลกูคา้กลุ่มโรงแรมนกัท่องเทียวเป็นชาวจีนมากขึน ทาํให้

ลกัษณะเมนูอาหารเปลียนแปลงไป มีการใชป้ลาทูน่าในปริมาณทีนอ้ยลง อยา่งไรก็ตามบริษทัยงัคงตระหนัก

ถึงเรืองคุณภาพสินคา้และพยายามพิจารณาในเรืองตน้ทุนสินคา้ให้สามารถแข่งขนัไดม้าโดยตลอดและคาด

ว่าสถานการณ์จะดีขึนในระยะเวลาอนัสนั รวมทงัพยายามออกสินคา้ใหม่ๆ เพือช่วยยอดขายอีกทาง 

 สินคา้ตราสแนปปี ทอม, ฮกั กลุ่มเป้าหมายหลกัในการทาํการตลาดคือร้านขายอาหารสตัวที์เติบโต

อย่างรวดเร็วและต่อเนือง แต่ก็มีแบรนด์สินคา้ใหม่ ๆ เขา้มาในตลาดอย่างต่อเนืองเช่นกัน อย่างไรก็ตาม

บริษทัเลง็เห็นความสาํคญัของตลาดอาหารสตัวค่์อนขา้งมาก จึงมีความตงัใจทีจะทาํตลาดสินคา้กลุ่มนีอย่าง

มากและเร่งพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดเป็นระยะ ทังนี ผลตอบรับจากการขายอาหารสัตว์ใน

ช่วงแรกยงัคงไปไดช้า้ แต่คาดว่าจะไดรั้บการตอบรับทีดีขึนในระยะเวลาอนัสนั 

 

           3.  การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

                งานบริการ ประสานงานจะตอ้งรวดเร็วมีประสิทธิภาพ เพือสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ลกูคา้ในสภาวะการแข่งขนัทีสูงยงิขึนรวมถึงการพยายามมองหาโอกาสใหม่ๆ เพือเพิมจาํนวนลกูคา้ และ

สร้างผลตอบแทนแก่บริษทัทีสูงขึนในระยะยาว 

 

. งานทียงัไม่ได้ส่งมอบ   - ไม่มี – 
 

 

บริษัท ทรอปิคอลแพคเกจจงิ จาํกดั ( TP) 

           บริษทัไดห้ยดุดาํเนินกิจการ รอการจดทะเบียนเลิกบริษทัและชาํระบญัชี  
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.  ปัจจยัความเสียง 
 

3.1    ความเสียงจากการจดัหาและราคาวตัถุดิบ 

                บริษทัยงัคงตอ้งเผชิญความผนัผวนของราคาวตัถุดิบทีมีผลต่อราคาสินคา้และยอดส่งออกทุกปีใน

ปี  ราคาวตัถุดิบทีเฉลียไม่แพงเกินไป ไม่ผนัผวนมากนกั ทาํใหร้าคาสินคา้ต่อหน่วยไม่สูงเกินไป คา้ขาย

ง่ายขึน ผูซื้อพอใจ 

                  แนวทางการดาํเนินการเพือลดปัจจยัความเสียง บริษทัมีห้องเยน็เพือให้สามารถเก็บวตัถุดิบได้

เพียงพอ แต่หากในบางช่วงวตัถุดิบมากเกินกว่า ขนาดหอ้งเยน็ทีเก็บได ้ก็จะไปจดัเก็บในหอ้งเยน็ของเอกชน 

โดยพยายามควบคุมค่าใชจ่้ายให้เหมาะสมและถูกทีสุด มีการจดัการหมุนเวียนสินคา้คงคลงัให้เหมาะสม      

มีการวางแผนการขายสินคา้ล่วงหนา้ และการซือวตัถุดิบล่วงหนา้ใหส้อดคลอ้งกนั เพือใหส้ามารถกาํหนด 

ราคาขายตามราคาตลาดในช่วงนนั ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

 

3.2   ความเสียงทางดา้นการตลาดและภาวะการแข่งขนั 

                ปัจจยัสนบัสนุนทีสาํคญัทีทาํให้ผลิตภณัฑ์อาหารทะเล โดยเฉพาะปลาทูน่าเกิดจากขอ้ไดเ้ปรียบ

ทาํเลทีตังของประเทศไทย อยู่ใกลแ้หล่งวตัถุดิบ ทงัจากแหล่งมหาสมุทรแปซิฟิก และมหาสมุทรอินเดีย          

อีกทงัในแง่ทางภูมิศาสตร์ทีตงัของประเทศไทยทีทาํให้สามารถส่งออกสินคา้ไปไดท้วัโลก แต่ก็ยงัมีปัจจยั

สาํคญัทีกระทบ เช่น ประเทศไทยตอ้งพึงพาการนาํเขา้วตัถุดิบเป็นหลกั ความผนัผวนจากอตัราแลกเปลียน

ของประเทศคู่คา้ มาตรการควบคุมในการทาํประมงอย่างยงัยืน ความหลากหลายและความแตกต่างของ

พฤติกรรมผูบ้ริโภค ในแต่ละภูมิภาค รวมถึงการแข่งขนัทวีความรุนแรงจากอตัราการเติบโตของตลาด 
 

                 แนวทางการดาํเนินการ จากปัญหาต้นทุนการผลิตสูงขึนจากการปรับตัวของค่าจ้างแรงงาน 

มาตรการกีดกนัทางการคา้ ผูป้ระกอบการตอ้งศึกษาและเตรียมความพร้อมในการปรับตวัเพือตอบสนอง 

และรองรับต่อการเปลียนแปลงไดท้นัสถานการณ์ 

 

 

3.3  ความเสียงจากเงินตราต่างประเทศ     

  บริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศอนัเกียวเนืองมาจากการขายสินคา้ และ 

ซือสินคา้ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึงการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ส่งผลให้

เกิดการเปลียนแปลงต่อความผนัผวนของรายได ้หรือมลูค่าของสินทรัพย ์และหนีสินทางการเงินของบริษทั

ดงันนั เพือเป็นการป้องกนัความเสียงบริษทัไดมี้การบริหารจดัการความเสียงโดยมีการทาํธุรกรรมซือขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ไวก้บัสถาบนัการเงินพร้อมกบัไดพิ้จารณาหาเครืองมือทางการเงินอืน ๆ  เพือ

เป็นทางเลือกใหก้บัการบริหารความเสียงตามความหมาะสม 
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     .   ความเสียงทางดา้นสินเชือ 

             บริษทัมีความเสียงทางดา้นสินเชือจากการทีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหนีแก่บริษทัตาม

เงือนไขทีตกลงไวเ้มือครบกาํหนด เนืองจากลกูคา้ส่วนใหญ่จะเป็นลกูคา้ทีติดต่อคา้ขายกนัมานาน ไม่พบว่ามี

ความเสียงจากสินเชือทีเป็นสาระสาํคญั อยา่งไรกดี็เนืองจากสภาพเศรษฐกิจของโลกมีความไม่แน่นอนและ

มีความเสียง การใหสิ้นเชือกบัลกูคา้ตอ้งพิจารณาอยา่งระมดัระวงัหากเป็นลกูคา้รายใหม่ บริษทัจาํเป็นตอ้งให้

ลกูคา้ชาํระเงินล่วงหนา้บางส่วน 

 

3.5 ความเสียงดา้นอตัราดอกเบีย 

              บริษทัมีความเสียงดา้นอตัราดอกเบีย อนัเกิดจากเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน ซึงมีอตัรา

ดอกเบียในอตัราลอยตวั ฝ่ายบริหารเชือว่าบริษทัมีความเสียง ในอตัราดอกเบียนอ้ย เนืองจากหนีสินดงักล่าว

จะครบกาํหนดชาํระภายใน  ปี ดงันนับริษทัจึงไม่ไดท้าํสญัญาเพือป้องกนัความเสียงดา้นอตัราดอกเบีย 

 

.  โครงสร้างการถอืหุ้นและการจดัการ 

         .   ผูถื้อหุน้     

                รายชือผูถื้อหุน้รายใหญ่  รายแรก  ณ วนัที    ธนัวาคม  
 

ลาํดบัที รายชือผูถ้ือหุน้ จาํนวนหุน้ สัดส่วนการถือหุน้ 

. บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพือผูฝ้าก   , ,  .  

. THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY 

LIMITED FOR DEPOSITORS 

  , ,  .  

. นายบุญเกียรติ  ก่อเกียรติพิทกัษ ์       , ,  .  

4 นางสาวบุญศิริ ก่อเกียรติพิทกัษ ์       , ,  .  

. นายบุญชยั  ก่อเกียรติพิทกัษ ์       , ,  .  

 นายบุญสงวน  ก่อเกียรติพิทกัษ ์      , ,  .  

. นายบุญโพธิ  ก่อเกียรติพิทกัษ ์      , ,  .  

. นางวชัราภรณ์ ก่อเกียรติพิทกัษ ์      , ,  .  

. นายอุย  เมง็ ชวน      , ,  .  

. ผูถ้ือหุน้อืน      , ,  . 61 

รวม , ,   

 

                กลุ่มผูถื้อหุน้ทีมีอาํนาจควบคุม คือ ดาโต๊ะ ซรี ตนั บุน ปิน, นายกมัพล วชัระนิมิต, นายสมชาย  

ดีประเสริฐกุล, นายฉลอง อภิชาติโชติ และ นายตนั เซา ปอ 
 

 



29 

        .    นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่า % ของกาํไรสุทธิ ซึงมีขอ้แมว้่าจะตอ้ง 

ไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลียนแปลงในฐานะการเงินและสภาพคล่องทางการเงินของบริษทัและ ใน   

 ส่วนของบริษทัยอ่ย ซึงบริษทั ถือหุน้ 99.99% เมือมีกาํไรและมีสภาพคล่องก็จะจ่ายเงินปันผล 

 

        .   โครงสร้างการจดัการ 

    โครงสร้างการจดัการของบริษทั ประกอบดว้ย : 

                   ( ) คณะกรรมการบริษทั  

                         คณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจหน้าทีก ําหนดนโยบายการดําเนินงานของบริษัทโดย

มอบหมายใหผู้บ้ริหาร ดูแล และปฏิบติังาน 

 

                  โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 

 

ณ วนัที  ธนัวาคม  
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        คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย : 

                 ชือ – สกุล      ตาํแหน่ง 

1. ดาโต๊ะ ซรี ตนั บุน ปิน 

2. นายกมัพล  วชัระนิมิต 

3. นายสมชาย  ดีประเสริฐกุล 

4. นายฉลอง  อภิชาติโชติ 

5. นายตนั เซา ปอ 

6. นายลิม ชอง เซียง* 

7. นายวิจิตร  ตงัสินมนัคง  

8. นายบุลเดช  วรพงศ ์

9. นายชาน วา ชอง** 

ประธานกรรมการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการ 

กรรมการ และเลขานุการบริษทั 

กรรมการ 

กรรมการอิสระ  

กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ 

                   *นายลิม ชอง เซียง   ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการอิสระ เมือวนัที  สิงหาคม  

             **นายชาน วา ชอง   ไดรั้บตาํแหน่งกรรมการอิสระ เมือวนัที   กนัยายน  

              กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั      

              กรรมการสองคนลงลายมือชือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
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จาํนวนครังของการประชุม คณะกรรมการและจาํนวนครังทีกรรมการแต่ละรายเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทั 
 

 

รายชือกรรมการ 

 

ตาํแหน่ง 

จาํนวนครังการ

ประชุม

คณะกรรมการ 

การเขา้ร่วม

ประชุม

คณะกรรมการ 

. ดาโต๊ะ ซรี ตนั บุน ปิน ประธานกรรมการ   

.นายกมัพล  วชัระนิมิต กรรมการผูจ้ดัการ   

.นายสมชาย  ดีประเสริฐกุล กรรมการ   

.นายฉลอง  อภิชาติโชติ กรรมการ   

. นาย ตนั เซา ปอ กรรมการ   

.นายลิม ชองเซียง* 

 

กรรมการอิสระ และ    

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  

.นายวิจิตร  ตงัสินมนัคง กรรมการอิสระ และ   

กรรมการตรวจสอบ 

  

.นายบุลเดช วรพงศ ์ กรรมการอิสระ  และ  

กรรมการตรวจสอบ 

  

.นายชาน วา ชอง ** กรรมการอิสระ  และ    

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  

หมายเหตุ  *   .นายลิม ชอง เซียง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ไดล้าออกจากการเป็น

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เมือวนัที  สิงหาคม  

     ** . นายชาน วา ชอง ไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

เมือวนัที  กนัยายน  
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ประวัติกรรมการ 

DIRECTORS  BIO-DATA 

 

ดาโต๊ะ  ซรี  ตัน บุนปิน 

Dato  Seri  Tan  Boon  Pin 

ประธานกรรมการ 

Chairman of Director  

 

สัญชาติ  มาเลเซีย 

อาย ุ  81  ปี   

วุฒิการศึกษา  Accountancy  of  Sydney Technical College  

วนัทีดาํรงตาํแหน่ง    สิงหาคม    

จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ TC   30  ปี  

จาํนวนหุน้ทีถือใน TC 

 

 หุน้สามญั   , ,  หุน้  คิดเป็นร้อยละ .  ของทุนชาํระ

แลว้ (คูส่มรส  - หุน้, บุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  -  หุน้) 

ประสบการณ์ทาํงาน  พ.ศ.   ถึง ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการ บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (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 

ตาํแหน่งในกิจการทีเป็นบริษทัจดทะเบียน  Chairman Tropical Canning (Thailand) PCL. 

ตาํแหน่งงานอืนทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   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 

ตาํแหน่งในกิจการอืนทีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษทั 

  ไม่มี 

หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาทีเกยีวขอ้งกบัการเป็นกรรมการ  ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ

บริษทั 

 เป็นบิดาของ นายตนั เซา ปอ 
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นายกัมพล  วัชระนิมิต 

Mr.Kampol  Watcharanimit 

กรรมการผู้จัดการ                                                                                           

Managing  Director                                                                                                                   

สัญชาติ  ไทย 

อาย ุ  5  ปี      

วุฒิการศึกษา 

 

 ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์              

วิทยาเขตหาดใหญ่                                                          

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์                

วิทยาเขตหาดใหญ่                                                            

วนัทีดาํรงตาํแหน่ง    กรกฎาคม  

จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ TC   ปี 

จาํนวนหุน้ทีถือใน TC 

 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 หุน้สามญั 15, ,  หุน้  คิดเป็นร้อยละ .   ของทุนชาํระแลว้ 

(คู่สมรส  - หุน้, บุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  -  หุน้) 

 พ.ศ.  ถึง ปัจจุบนั  

กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) 

      กรรมการ บริษทั อีโลฟาร์ จาํกดั                 

กรรมการ บริษทั ซาฟโคล โฮลดิ งส์ (ประเทศไทย) จาํกดั                             

กรรมการ บริษทัทรอปิคอลแพคเกจจิ ง  จาํกดั   

ตาํแหน่งในกิจการทีเป็นบริษทัจดทะเบียน  กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) 

ตาํแหน่งงานอืนทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

 

 กรรมการ    บริษทั อีโลฟาร์ จาํกดั                 

 กรรมการ    บริษทั  ซาฟโคลโฮลดิงส์ (ประเทศไทย)  จาํกดั                      

 กรรมการ    บริษทั ทรอปิคอลแพคเกจจิ ง จาํกดั                                       

 

ตาํแหน่งในกิจการอืนทีอาจทาํใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

 ไม่มี 

หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที

เกียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการ 

 ไม่มี 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผูบ้ริหารหรือ

ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

 ไม่มี 
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นายสมชาย  ดีประเสริฐกุล 

Mr.Somchai  Deeprasertkul 

กรรมการ                                                                                                     

Director 

 

 

 

สัญชาติ  ไทย 

อาย ุ    ปี   

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี การบญัชี   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

หาดใหญ่                                

วนัทีดาํรงตาํแหน่ง    มีนาคม   

จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ TC    ปี  

จาํนวนหุน้ทีถือใน TC   หุน้สามญั  5 ,  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  .   ของทุนชาํระแลว้ 

(คู่สมรส  ,   หุน้, บุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - หุน้) 

ประสบการณ์ทาํงาน  พ.ศ.  ถึง ปัจจุบนั   บมจ. ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) 

                                       กรรมการ, ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

                                       เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตาํแหน่งในกิจการทีเป็นบริษทัจดทะเบียน  กรรมการ บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง  (ประเทศไทย) 

ตาํแหน่งงานอืนทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

 

 กรรมการ    บริษทั  อีโลฟาร์  จาํกดั                                                         

ตาํแหน่งในกิจการอืนทีอาจทาํใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

 ไม่มี 

หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที

เกียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทั 

 Director Accreditation Program  (DAP)  10/2004 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผูบ้ริหารหรือ

ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

 

 ไม่มี 
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นายฉลอง  อภิชาติโชติ 

Mr.Chalong    Apichatchote                                                                       

กรรมการ                                                                                                          

Director 

 

 

 

 

สัญชาติ 

 

 

 ไทย 

อาย ุ

 

 58   ปี    

วุฒิการศึกษา 

 

 ปริญญาตรี การบญัชี  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

หาดใหญ่ 

วนัทีดาํรงตาํแหน่ง 

 

   มีนาคม  

 

จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ TC  28  ปี  

จาํนวนหุน้ทีถือใน TC   หุน้สามญั  15, ,  หุน้ คิดเป็นร้อยละ .  ของทุนชาํระแลว้ 

      (คู่สมรส  -  หุน้, บุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  -  หุน้) 

ประสบการณ์ทาํงาน  พ.ศ.   ถึง ปัจจุบนั  

กรรมการ, บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) 

เลขานุการบริษทั  และผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
ตาํแหน่งในกิจการทีเป็นบริษทัจดทะเบียน  กรรมการ บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง  (ประเทศไทย) 

ตาํแหน่งงานอืนทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  กรรมการ    บริษทั ทรอปิคอลแพคเกจจิ ง  จาํกดั 

ตาํแหน่งในกิจการอืนทีอาจทาํใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

 ไม่มี 

หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาทีเกียวขอ้งกบั

การเป็นกรรมการบริษทั 

 ไม่มี 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผูบ้ริหารหรือผู ้

ถือหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

 ไม่มี 
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นายตัน   เซา ปอ                                                                                         

Mr.Tan  Seow  Phor                                                                                   

กรรมการ                                                                                                      

Director 

สัญชาติ  มาเลเซีย 

อาย ุ  50  ปี   

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (Bachelor of Arts in Economics) 

The California State University  in  Northridge, USA 

วนัทีดาํรงตาํแหน่ง    เมษายน  

จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ  TC  5  ปี  

จาํนวนหุน้ทีถือใน TC  หุน้สามญั 30,431,  หุน้  คิดเป็นร้อยละ .   ของทุนชาํระแลว้ 

      (คู่สมรส  -  หุน้, บุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  -  หุน้) 

ประสบการณ์ทาํงาน  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                                                                     

ตาํแหน่งในกิจการทีเป็นบริษทัจดทะเบียน          กรรมการ     บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย)      

         กรรมการอสิระ  Pin Wee Group Berha Bhd  Company, Malaysia 

ตาํแหน่งงานอืนทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

 

 Chief  operating  Officer , Tropical Group of  Companies,  

Malaysia   กรรมการ              Tropical TC  Boy  Sdn. Bhd. , 

Malaysia   กรรมการ              Tropical Group, Hong Kong                     

ตาํแหน่งในกิจการอืนทีอาจทาํใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

 ไม่มี 

หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที

เกียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทั 

 ไม่มี 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผูบ้ริหารหรือ

ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

 เป็นบุตรของประธานกรรมการบริษทั 

 ดาโต๊ะ ซรี ตนั บุน ปิน 
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นายชาน วา ชอง                                                                                              

Mr.Chan Wah  Chong                                                                               

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                               

Independent  director and Chairman  of the audit committed  

 

สัญชาติ 

 

 

 มาเลเซีย 

 

อาย ุ

 

 55  ปี   

 

วุฒิการศึกษา 

 

 A Qualified  Member of  Malaysia Institute of  

Certified Public Accountants 

วนัทีดาํรงตาํแหน่ง 

 

   กนัยายน   

 

จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ TC       เดือน 

จาํนวนหุน้ทีถือใน TC  -  หุน้ 

   (คู่สมรส -  หุน้, บุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  -  หุน้) 

ประสบการณ์ทาํงาน  

ตาํแหน่งในกิจการทีเป็นบริษทัจดทะเบียน  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) 

Independent Director, SLP Resources Bhd.                 

Independent Director, Lii Hen Industries Bhd. 

ตาํแหน่งงานอืนทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   - Director, P & C Corporate Resources Sdn. Bdh. 

 - Director, SMS Risk Management Sdn. Bhd. 

 - Director, M  Corporate Resources Sdn. Bdh. 

ตาํแหน่งในกิจการอืนทีอาจทาํใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

 ไม่มี 

 

หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาทีเกียวขอ้ง

กบัการเป็นกรรมการบริษทั 

 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผูบ้ริหารหรือผู ้

ถือหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

 ไม่มี 
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นายวิจิตร  ตังสินมันคง                                                                                

Mr.Vijit  Tanksinmankhong                                                                   

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                                             

Independent  director and audit committed 

 

 

 

สัญชาติ 

 

 ไทย 

 

อาย ุ

 

   ปี   

 

วุฒิการศึกษา 

 

 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่ 

วนัทีดาํรงตาํแหน่ง 

 

   เมษายน  

 

จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ TC   ปี  

 

จาํนวนหุน้ทีถือใน TC  - หุน้ 

(คู่สมรส  -  หุน้, บุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  -  หุน้) 

 

ประสบการณ์ทาํงาน  พ.ศ.  ถึง ปัจจุบนั 

        - กรรมการอิสระ บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) 

                        - แพทยผ์ูเ้ชียวชาญ สาขาสูตินรีเวช  

              โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี จ. สงขลา 

ตาํแหน่งในกิจการทีเป็นบริษทัจดทะเบียน  กรรมการอิสระ บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) 

 

ตาํแหน่งงานอืนทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  แพทยผ์ูเ้ชียวชาญ สาขาสูตินรีเวช โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี            

จ.สงขลา 

 

 ตาํแหน่งในกิจการอืนทีอาจทาํใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

 ไม่มี 

หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาทีเกียวขอ้งกบั

การเป็นกรรมการบริษทั 

 ไม่มี 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผูบ้ริหารหรือผู ้

ถือหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

 

 ไม่มี 
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นายบุลเดช  วรพงศ์                                                                              

Mr.Boondej  Varaphong                                                                             

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                                             

Independent  director and  audit committed 

 

 

 

สัญชาติ 

 

 

 ไทย 

 

อาย ุ

 

   ปี   

 

วุฒิการศึกษา 

 

 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง ช่างสาํรวจ วิทยาลยัเทคนิค

กรุงเทพ 

วนัทีดาํรงตาํแหน่ง 

 

   ตุลาคม   

 

จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ TC   23  ปี  

จาํนวนหุน้ทีถือใน TC  -  หุน้ 

(คู่สมรส -  หุน้,บุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  -  หุน้) 

ประสบการณ์ทาํงาน  พ.ศ.  ถึง ปัจจุบนั     กรรมการอิสระ  

บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) 

ตาํแหน่งในกิจการทีเป็นบริษทัจดทะเบียน  กรรมการอิสระ บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) 

 

ตาํแหน่งงานอืนทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  ไม่มี 

 ตาํแหน่งในกิจการอืนทีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

 ไม่มี 

หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาทีเกียวขอ้งกบัการ

เป็นกรรมการบริษทั 

 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผูบ้ริหารหรือผูถ้ือหุน้

รายใหญ่ของบริษทั 

 ไม่มี 
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(2) ผูบ้ริหาร 

              ผูบ้ริหารของบริษทัมีอาํนาจหนา้ที คือ รับนโยบายจากคณะกรรมการบริษทั เพือนาํไปปฏิบติั

ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์ชือและตาํแหน่งของผูบ้ริหาร และโครงสร้างการบริหารจดัการ ณ วนัที  

ธนัวาคม  มีจาํนวน  ท่าน ดงันี 

 

                 ชือ – สกุล                            ตาํแหน่ง 

.ดาโต๊ะ ซรี ตนั บุน ปิน ประธานกรรมการ 

.นายกมัพล  วชัระนิมิต กรรมการผูจ้ดัการ 

.นายสมชาย  ดีประเสริฐกุล กรรมการ และผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

.นายฉลอง  อภิชาติโชติ กรรมการ และเลขานุการบริษทั 

และผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

.นายตนั เซา ปอ กรรมการ 

.นายจรัส แดงดี ผูจ้ดัการอาวุโส ส่วนฏิบติัการ 

.นายชยัพงศ ์แสงแจ่ม  ผูช่้วยผูจ้ดัการอาวุโส ส่วนฏิบติัการ  

.นายประพนัธ ์ แสงประดบั ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 

.นายอุดม จิระเกียรติกุล ผูจ้ดัการอาวุโส ส่วนวิชาการ 

.นายสราวุธ  เขียวเลก็ ผูช่้วยผูจ้ดัการอาวุโส ส่วนวิชาการ  

.นางสาววลยัภรณ์  ศิริสมบติั ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 

.นายวิทยา  บิลยะหีม ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัคุณภาพ 

.นายรังสนัต ์ จรูญวรรธนะ ผูจ้ดัการฝ่ายคลงัสินคา้ 

.นายอุย  เมง็ชวน ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ 

.นายอุย ชุน เซียง ผูจ้ดัการฝ่าย Import Export and Billing 

.นางสาวประเทียบ อรุณสวสัดิ ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารงานขาย 

.นายอุกฤษฎ ์ประดิษฐอุกฤษฎ ์ ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

.นายปณัย  ไชยธาดา ผูช่้วยผูจ้ดัการอาวุโส ส่วนวิศวกรรมซ่อมบาํรุง 

.นายณรินทร์  สุกแป้น ผูช่้วยผูจ้ดัการอาวุโส ส่วนวิศวกรรมระบบความเยน็

และโครงการ 

. นางสาวรัตติยา บุตรเอก 

. นายชาญชยั ประชุมแดง 

ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือบรรจุภณัฑแ์ละวสัดุการผลิต 

ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการคลงัสินคา้ 

=

TCBUser
Typewriter
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                 ( ) เลขานุการบริษทัและผูไ้ดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและ

การเงิน  และผูไ้ดรั้บมอบหมายโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบญัชี   

                     คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตงั นายฉลอง  อภิชาติโชติ  ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทั    

มีหนา้ทีตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ฉบบัที  ) พ.ศ.  กาํหนด ตงัแต่วนัที  

สิงหาคม   
 

                    คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตังให้ นายสมชาย  ดีประเสริฐกุล เป็นผูที้ได้รับมอบหมายให้

รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน เมือวนัที  มีนาคม  และเป็นผูรั้บผิชอบโดยตรงในการ

ควบคุมดูแลการทาํบญัชี เมือวนัที  ตลาคม  โดยในปีทีผ่านมา นายสมชาย ดีประเสริฐกุล ไดมี้การ

อบรมพฒันาความรู้ต่อเนืองดา้นบญัชีทีมีเนือหาเกียวขอ้งกบัดา้นบญัชีและเป็นผูท้าํบญัชีทีมีคุณสมบติัและ

เงือนไขของการเป็นผูท้าํบญัชีตามหลกัเกณฑที์กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้และมีคุณสมบติั

ครบถว้นตามทีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 



    1.1  รายชือตาํแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัเกียวกบัวฒิุการศึกษาล่าสุดประวติัการอบรมเกียวกบับทบาทหนา้ทีและทกัษะของการเป็นกรรมการ ตามตารางดงันี

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั/ประเภทธุรกจิ

1 ดาโตะ๊ ซรี ตนั บุน ปิน 81 16  สิงหาคม 2532 ปริญญาตรี 81,130,000       ไม่มี 81,130,000     24.58                ไม่มี ไม่มี เป็นบิดา 2557 ประธานกรรมการ บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง

ประธานกรรมการ สาขาการบญัชี  บุคคลลาํดบัที 5 (ประเทศไทย)

Accountancy of Sydney Technical College อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง

2 นายกมัพล  วชัระนิมิต 58 4 กรกฎาคม 2532 ปริญญาโท 15,005,000       ไม่มี 15,005,000     4.55                  ไม่มี ไม่มี ไม่มี 2557 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง

กรรมการผูจ้ดัการ สาขาบริหารธุรกิจ (ประเทศไทย)

มหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง

วิทยาเขตหาดใหญ่

ปริญญาตรี

สาขาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์

วิทยาเขตหาดใหญ่

3 นายสมชาย  ดีประเสริฐกุล 57 27 มีนาคม 2534 ปริญญาตรี 15,005,000       (14,500,000) 505,000          0.18                  80,750       ไม่มี ไม่มี 2557 กรรมการ บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง

กรรมการ, สาขาการบญัชี (ประเทศไทย)

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน, มหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง

เลขานุการคณะกรรมการการตรวจสอบ, วิทยาเขตหาดใหญ่

หลกัสูตรการอบรม :-

หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

10/2004

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย(IOD)

4 นายฉลอง  อภิชาติโชติ 58 27 มีนาคม 2534 ปริญญาตรี 15,000,000       ไม่มี 15,000,000     4.55                  ไม่มี ไม่มี ไม่มี 2557 กรรมการ บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง

กรรมการ, สาขาการบญัชี (ประเทศไทย)

เลขานุการบริษทั, มหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง

ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ วิทยาเขตหาดใหญ่
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5 นายตนั เซา ปอ 50 25 เมษายน 2557 ปริญญาตรี 15,931,500       14,500,000           30,431,500     9.22                  ไม่มี เป็นบุตร 2557 Chief Operating Tropical Consolidated 

กรรมการ สาขาเศรษฐศาสตร์  บุคคลลาํดบัที 1 officer and group of companies

The California State University Malaysia

in Northridge, USA กรรมการ บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง

(ประเทศไทย)

6 นายอุย  เมง็ชวน 70 3 พฤษภาคม 2546 1,370,000         ไม่มี 1,370,000       0.42                  ไม่มี ไม่มี เป็นบิดา 2557 ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง

ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ  บุคคลลาํดบัที 19 (ประเทศไทย)

7 นายอุดม  จีระเกียรติกุล 49 11 มกราคม 2546 ปริญญาโท ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 2557 ผูจ้ดัการฝ่าย บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง

ผูจ้ดัการอาวโุสส่วนวิชาการ สาขาบริหารธุรกิจ วิชาการ (ประเทศไทย)

มหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง

วิทยาเขตหาดใหญ่

ปริญญาตรี

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

8 นายจรัส  แดงดี 58 19 มกราคม 2555 ปริญญาตรี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 2557 ผูช่้วยผูจ้ดัการ บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง

ผูจ้ดัการอาวโุสส่วนปฎิบติัการ สาขาการจดัการ อาวโุสส่วนวิชาการ (ประเทศไทย)

มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง

9 นายชยัพงศ ์ แสงแจ่ม 46 19 มกราคม 2555 ปริญญาตรี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 2557 ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง

ผูช่้วยผูจ้ดัการอาวโุส ส่วนปฎิบติัการ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร (ประเทศไทย)

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง

วิทยาเขตหาดใหญ่

10 นายสราวธุ  เขียวเล็ก 51 24 ธนัวาคม 2546 ปริญญาตรี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 2557 ผช.ผจก.ฝ่ายประกนั บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง

ผูช่้วยผูจ้ดัการอาวโุสส่วนวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร คุณภาพ (ประเทศไทย)

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ผจก.ฝ่ายประกนัคุณภาพ อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง

วิทยาเขตหาดใหญ่
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11 นางสาววลยัภรณ์  ศิริสมบติั 55 11 มกราคม 2546 ปริญญาตรี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 2557 ผจก.แผนกควบคุม บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง

ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมคุณภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ชีววิทยา คุณภาพ 2 (ประเทศไทย)

มหาวิทยาลยัทกัษิณ สงขลา อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง

12 นางสาวประเทียบ  อรุณสวสัดิ 54 11 มกราคม 2546 ปริญญาตรี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 2557 ผช.ผจก.ฝ่ายวางแผน บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารงานขาย สาขาบริหารงานบุคคล การผลิตและจดัซือ (ประเทศไทย)

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง

วิทยาเขตหาดใหญ่

13 นายปณยั  ไชยธาดา 47 1 มีนาคม 2554 ปริญญาโท ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 2557 ผจก.แผนกวิศวกรรม 1 บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง

ผูช่้วยผูจ้ดัการอาวโุส สาขาบริหารธุรกิจ ผช.ผจก.ฝ่ายวิศวกรรม (ประเทศไทย)

ส่วนวิศวกรรมซ่อมบาํรุง มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ผจก.ฝ่ายวิศวกรรม อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง

วิทยาเขตหาดใหญ่ ซ่อมบาํรุง

ปริญญาตรี สาขา

วิศวกรรมเครืองกล

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร

14 นายณรินทร์  สุกแป้น 52 1 มีนาคม 2554 ปริญญาตรี สาขา ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 2557 ผจก.แนผวิศวกรรม บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง

ผูช่้วยผูจ้ดัการอาวโุส สาขาการจดัการอุตสาหกรรม ผช.ผจก.ฝ่ายวิศวกรรม (ประเทศไทย)

ส่วนวิศวกรรมระบบความเยน็ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ผจก.ฝ่ายวิศวกรรมระบบ อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง

และโครงการ ความเยน็และโครงการ

15 นายวิทยา  บิลยะหีม 49 25 สิงหาคม 2551 ปริญญาตรี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 2557 ผจก.แผนก บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง

ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัคุณภาพ สาขาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ความปลอดภยัสินคา้ (ประเทศไทย)

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง

วิทยาเขตหาดใหญ่

16 นายรังสนัต ์ จรูญวรรธนะ 42 1 มกราคม 2556 ปริญญาโท ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 2557 ผช.ผจก.ฝ่ายคลงัสินคา้ บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง

ผูจ้ดัการฝ่ายคลงัสินคา้ สาขาบริหารธุรกิจ (ประเทศไทย)

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง

วิทยาเขตหาดใหญ่
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17 นายอุกฤษฎ ์ ประดิษฐ์อุกฤษฏ์ 52 19 มกราคม 2555 ปริญญาตรี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 2557 ผช.ผจก.ฝ่ายเทคโนโลยี บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง

ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาเศรษฐศาสตร์ สารสนเทศ (ประเทศไทย)

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง

18 นายประพนัธ์  แสงประดบั 40 20 ธนัวาคม 2561 ปริญญาตรี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 2557 ผจก.แผนกความปลอดภยั บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง

ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต สาขาเทคโนโลยวีสัดุภณัฑ์ สินคา้ (ประเทศไทย)

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง

วิทยาเขตหาดใหญ่

19 นายอุย ชุน เซียง 38 พ.ศ. '2554 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี เป็นบุตร 2557 ผจก.แผนกจดัซือวตัถุดิบ บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง

ผูจ้ดัการฝ่าย Import Export and Billing มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ บุคคลลาํดบัที 6 (ประเทศไทย)

 วิทยาเขตหาดใหญ่ อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง

Bachelor of Civil Engineering

University of Sydney, Australia 

20 นางสาวรัตติยา  บุตรเอก 45 1 พฤษภาคม 2558 ปริญญาตรี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 2557 ผจก.แผนกจดัซือวสัดุ บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง

ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือบรรจุภณัฑแ์ละ สาขาศิลปศาสตร์ การผลิต (ประเทศไทย)

วสัดุการผลิต มหาวิทยาลยัราชภฎัสุราษฎร์ธานี อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง

21 นายชาญชยั  ประชุมแดง 54 1 มิถุนายน 2561 ปริญญาตรี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 2557-2558 ผจก.ฝ่ายประกนัคุณภาพ บ.เอบีโก ้เดรี ฟาร์ม จาํกดั

ผูจ้ดัการฝ่ายปฎิบติัการคลงัสินคา้ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร เม.ย.-61 บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (ประเทศไทย)
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1.2  กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุม ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัทีเกียวขอ้ง โดยมีรายละเอียด ดงันี 

 

 

รายชือบริษัท บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัททีเกียวข้องกนั 
 บมจ.ทรอปิคอล 

แคนนิง 
 (ประเทศไทย) 

บจ.อีโลฟาร์ บจ.ทรอปิคอล 
แพคเกจจิง 

บจ.รอแยล 
พรินท์เฮ้าส์ 

บจ.ปัตตานีผลิต 
ภณัฑ์อาหาร 

Tropical 
Consolidated 
Corporation 
Sdn. Bhd. 

Tropical  
Canning 
Corporation 
Sdn. Bhd. 

TC Boy 
Marketing 
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 

..ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิน X x x   x X x x X x x x x x x 

. นายกัมพล วัชระนิมิต  //  // //              

3. นายสมชาย   
      ดีประเสริฐกุล 

// //               

. นายฉลอง อภิชาติโชติ //  //              

. นายตัน เซา ปอ //     // // // /  / /  / // / 

. นายชาน วา ชอง /                

. นายวิจิตร ตังสินมนัคง /                

. นายบุลเดช วรพงศ์ /                

. นายพิทกัษ์  
     ก่อเกียรติพิทกัษ์ 

  /              

หมายเหต ุ  :    1.    /   =   กรรมการ ,                X   = ประธานกรรมการ ,          // = กรรมการบริหาร 

                         . บริษัททีเกียวข้องให้หมายถงึ นิยามนิติบุคคลของบุคคลทีอาจมีความขดัแย้งของประกาศนี          
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              ( )  ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

                     จาํนวนค่าตอบแทนในปี  : ในปี   บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่ กรรมการ

กรรมการบริหาร และผูบ้ริหาร มีรายละเอียดดงันี 

      (4.1) ค่าตอบแทนทีเป็นตวัเงิน 

                             ค่าตอบแทนกรรมการ กาํหนดจ่ายเป็นรายปี และเบียประชุม  ซึงจ่ายตามจาํนวนครังทีเขา้

ประชุม ประจาํปี  มีดงันี 

 

รายชือกรรมการ 

 

ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

รวม 

.ดาโต๊ะ ซรี ตัน  บุน ปิน ประธานกรรมการ 600,000 - ,  

.นายกมัพล วัชระนิมิต กรรมการผูจ้ดัการ 150,000 - ,  

.นายสมชาย ดีประเสริฐกลุ กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

150,000 - ,  

.นายฉลอง  อภิชาติโชต ิ กรรมการ และเลขานุการบริษทั 150,000 - ,  

. นายตัน เซา ปอ  กรรมการ 150,000 - 150,000 

.นายลมิ ชอง เซียง 1  กรรมการอิสระ  และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

150,000 - ,  

.นายวิจิตร ตังสินมันคง กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ 

150,000 25,000 ,  

.นายบุลเดช วรพงศ์ กรรมการอิสระ  และ 

กรรมการตรวจสอบ 

150,000 25,000 ,  

.นายชาน วา ชอง 2 กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- ,     ,  

หมายเหตุ    ค่าตอบแทนกรรมการกาํหนดจ่ายในวนัประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 

                    เนืองจากบริษทัไม่มีคณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการบริหารความเสียง และคณะกรรมการบรรษทัภิบาล จึงไม่มีค่าตอบแทน 

.ไดล้าออกเมือวนัที  สิงหาคม   

.ไดรั้บการแต่งตงัเมือวนัที  กนัยายน  
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               ค่าตอบแทนรวมผูบ้ริหารและจาํนวนผูบ้ริหารในปี  บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนเงินเดือน, 

โบนสั และค่าตอบแทนอืนใหก้บัผูบ้ริหารดงันี 
 

ค่าตอบแทน จาํนวนราย (คน) จาํนวนเงนิ (บาท) 

เงินเดอืน  , ,  

โบนัส   , ,  

ค่าตอบแทนอนื     3,502,692 

รวม  , ,  

หมายเหตุ ผูบ้ริหารนบัจากผูจ้ดัการฝ่ายขึนไป  

 

      (4.2) ค่าตอบแทนอืน 

                ค่าตอบแทนอืนของกรรมการและผูบ้ริหาร – ไม่มี 

 

                  เงินกองทุนสาํรองเลียงชีพ 

                  บริษทัไดจ้ดัใหมี้กองทุนสาํรองเลียงชีพโดยบริษทัไดส้มทบในอตัราร้อยละ  ของ

เงินเดือน โดยในปี  บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพสาํหรับผูบ้ริหาร  ราย จาํนวน 

, ,   บาท  
   

                               

                    ( )   บุคลากร :   

จาํนวนพนักงานทังหมดของบริษัท แต่ละสายงานหลักในระยะ  ปี ทีผ่านมาดังนี                  
  

จาํนวนพนักงาน (คน) ปี  ปี  ปี  

ฝ่ายโรงงาน ,   ,   ,552 

ฝ่ายธุรการและสํานักงาน               91 

ฝ่ายบริหาร                  21 

รวมทังหมด ,  2,625 2,664 

 

                      ขอ้พิพาทดา้นแรงงานทีสาํคญัในระยะ  ปี ทีผา่นมา  -  ไม่มี - 
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        ในปี  บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนรวมให้พนักงานทุกคน  จาํนวน .  ลา้นบาท ในปี  

บริษัทจ่ายค่าตอบแทน จํานวน .  ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงิน  เงินเดือน  โบนัส ค่าล่วงเวลา 

ประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพ 

            นโยบายการพฒันาทรัพยากรบุคคล 

เนืองจากทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจยัสาํคญัทีส่งผลต่อความสาํเร็จ บริษทัจึงประกาศเป็นนโยบายใน

การพฒันาบุคลากร โดยมีวตัถุประสงคเ์พือพฒันาองคค์วามรู้ พฒันาทกัษะ และพฒันาความสามารถ  รวมทงั

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานในทุกระดบั โดยผ่านการศึกษา การพฒันา และการฝึกอบรม 

(Training) โดยตามกลยุทธ์ด้านบุคลากรในองค์กร เพือรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ทีอาจจะเกิดขึนทงัใน

ปัจจุบนัและอนาคต และเพือใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ ์ 

บริษทั จึงจดัทาํแผนบุคลากร จดัทาํ Job Description กาํหนดให้พนักงาน ไดรั้บการฝึกอบรมใน

หัวขอ้ทีจาํเป็น ส่งเสริมความสามารถ พฒันาความรู้ความชาํนาญจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job 

Training) อบรมขนัตอนการปฎิบติังาน สอนวิธีการปฎิบติังาน เช่นพนกังานทีเขา้ใหม่จะมีหวัหนา้งาน ในแต่

ละสายงานทาํหนา้ทีฝึกสอนงานในสายงานใหก้บัพนกังาน  

บริษทั พฒันาบุคลากร ดว้ยการฝึกอบรมพฒันาดา้นทกัษะความรู้ ความสามารถเพิมเติม ดว้ยการจดั

ให้มีการอบรมภายในบริษัท โดยจัดวิทยากรทังจากภายในและภายนอก เข้ามาให้ความรู้ถ่ายทอด

ประสบการณ์เพิมเติมแก่พนกังานอยูเ่ป็นประจาํ  

บริษัท จัดส่งพนักงานและผูบ้ริหารในสายงานต่าง ๆ เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในเรืองที

เกียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของแต่ละฝ่ายเป็นการเพิมเติม โดยส่งพนกังานไปเขา้ร่วมฝึกอบรมกบัหน่วยงาน

ภายนอกทีมีการจดัการอบรม เพือนาํความรู้ทกัษะทีไดรั้บกลบัมาพฒันางานในองคก์ร  

บริษทั ส่งพนักงานไปทศันศึกษาดูงาน เพือนาํเทคโนโลยี วิวฒันาการใหม่ ๆ มาพฒันา ปรับปรุง

การดาํเนินงานของบริษทัใหดี้ยงิขึน 

ในการพฒันาทรัพยากรบุคคล บริษทั จดัให้มีการประเมินผลการฝึกอบรม โดยพนักงานประเมิน

หลกัสูตร ประโยชน์ทีไดรั้บ การนาํความรู้มาพฒันาตนเอง พฒันาการทาํงาน และผูบ้งัคบับญัชาประเมินผู ้

เขา้อบรมในทุกๆหลกัสูตรทีมีการจดัอบรมทงัจากอบรมภายในและส่งพนักงานออกไปอบรมภายนอก เมือ

ไดรั้บผลประเมิน จะรวบรวม ประมวลผลขอ้มลู ใหก้บัพนกังาน ผูเ้ขา้อบรมไดรั้บทราบทุกหลกัสูตร รวมทงั

เมือผลประเมิน สามารถเพิมทกัษะ เพิมศกัยภาพใหก้บัพนกังานได ้บริษทัจะดาํเนินการขอรับรองหลกัสูตร
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ทุกหลกัสูตรทีจดัฝึกอบรม หรือพฒันาฝีมือแรงงาน โดยเปิดเผยขอ้มูล รายละเอียด ให้กบักรมพฒันาฝีมือ

แรงงาน ตามพระราชบญัญติัพฒันาฝีมือแรงงาน  

ในปี  บริษทัไดจ้ดัอบรมใหก้บัพนกังาน โดยเปิดเผยขอ้มลู และขอรับรองหลกัสูตรกบัสถาบนั

พฒันาฝีมือแรงงานจาํนวนทงัสิน  หลกัสูตร มีพนักงานเขา้รับการพฒันาฝีมือแรงงานจาํนวน ,  คน 

จากพนกังานทงัสิน ,  คน  เฉลียคนละ  ชวัโมงต่อหลกัสูตร รวมเป็น ,  ชวัโมง เฉลียต่อหลกัสูตรๆ

ละ  ชวัโมงจาํนวน  หลกัสูตร รวมเป็น  ชวัโมง ไม่รวมหลกัสูตรพฒันาความรู้ความชาํนาญจากการ

ปฏิบติังานจริง (On the Job Training)    

สาํหรับหลกัสูตรทีไม่สามารถส่งขอรับรองกบักรมพฒันาฝีมือแรงงานได ้เป็นหลกัสูตรแนะแนว

พนกังาน และหลกัสูตรส่งเสริมความปลอดภยั  แต่จาํเป็นตอ้งพฒันาบุคลากร ดงันี 

 หลกัสูตรปฐมนิเทศน์ สาํหรับพนกังานเขา้ใหม่ หลกัสูตร  ชวัโมง ซึงในปี  มีพนกังานเขา้งาน

ใหม่ จาํนวนทงัสิน  คน รวมจาํนวนชวัโมง ต่อผูเ้ขา้อบรม ,  ชวัโมง โดยจดัอบรมทงัหมด  รุ่นรวม 

เป็นจาํนวนชวัโมงต่อหลกัสูตร  ชวัโมง  

หลกัสูตรทีเกียวขอ้งกบักฎหมายความปลอดภยัสาํหรับพนกังานเขา้ใหม่ ปี  หลกัสูตร  ชวัโมง 

โดยพนกังานเขา้ใหม่ทงัสิน  คน รวมจาํนวนชวัโมง ต่อผูเ้ขา้อบรม ,  ชวัโมง โดยจดัอบรมทงัหมด

จาํนวน   รุ่น รวมเป็นจาํนวนชวัโมงต่อหลกัสูตร  ชวัโมง  

หลกัสูตรความปลอดภัยเกียวกบัการทาํงานในโรงงาน หลกัสูตร  ชวัโมง มีพนักงานเขา้อบรม

ทงัสินในปี  จาํนวน  คน รวมจาํนวนชวัโมง ต่อผูเ้ขา้อบรม  ชวัโมง โดยจดัอบรมทงัหมดจาํนวน 

 รุ่น รวมเป็นจาํนวนชวัโมงต่อหลกัสูตร   ชวัโมง  

หลกัสูตรการดบัเพลิงขนัตน้ ปี  หลกัสูตร  ชวัโมง มีพนักงานเขา้อบรมทงัสิน  คน รวม

จาํนวนอบรมชั วโมง ต่อผูเ้ข้าอบรม  ชวัโมง โดยจัดอบรมทงัหมด  รุ่น รวมเป็นจาํนวนชวัโมงต่อ

หลกัสูตร   ชวัโมง 

หลกัสูตรเพิมความรู้เรืองประกนัสงัคม หลกัสูตร  ชวัโมง มีพนักงานเขา้อบรมทงัสิน  คน รวม

จาํนวนอบรมชั วโมง ต่อผูเ้ขา้อบรม  ชั วโมง  โดยจดัอบรมทังหมด  รุ่น รวมเป็นจาํนวนชวัโมงต่อ

หลกัสูตร  ชวัโมง 

หลกัสูตรทบทวนบทบาทหนา้ที จป.บริหาร,จป.หัวหน้างาน หลกัสูตรละ  ชวัโมง มีพนักงานเขา้

อบรมทงัสิน  คน รวมจาํนวนอบรมชวัโมง ต่อผูเ้ขา้อบรม  ชวัโมง โดยจดัอบรมทงัหมด  รุ่น รวม

เป็นจาํนวนชวัโมงต่อหลกัสูตร  ชวัโมง  
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หลกัสูตร การปฐมพยาบาลเบืองตน้สําหรับผูที้ปฎิบติังานเกียวกับไฟฟ้า หลกัสูตร  ชั วโมง มี

พนกังานเขา้อบรมทงัสิน  คน รวมจาํนวนชวัโมงอบรมต่อคน  ชวัโมง โดยจดัอบรมจาํนวน  รุ่นต่อ

หลกัสูตร รวมเป็น  ชวัโมง 

หลกัสูตร มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน หลกัสูตร  

ชวัโมง มีผูเ้ขา้อบรมทงัสิน  คน จาํนวนชวัโมงทีจดัอบรม   ชวัโมง โดยจดัอบรมจาํนวน  รุ่น รวมเป็น 

 ชวัโมง  

รวมจาํนวนพนกังานทีเขา้อบรมหลกัสูตรปฐมนิเทศน์ และหลกัสูตรส่งเสริมความปลอดภยัปี   

จาํนวนผูเ้ขา้อบรมทงัสิน ,  คน  หลกัสูตร จาํนวนชวัโมงทีจดัอบรม  ชวัโมง  

.   การกาํกบัดูแลกจิการ 

5.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

              คณะกรรมการบริษทัทรอปิคอลแคนนิง ( ประเทศไทย ) จาํกดั (มหาชน) มีเจตนารมณ์ทีจะ

ส่งเสริมให้บริษทัฯเป็นองค์กรทีมีประสิทธิภาพทังในการดาํเนินธุรกิจมีการกาํกับดูแลกิจการทีดี  มีการ

บริหารจดัการทีเป็นเลิศ  และดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผดิชอบอยา่งมีจรรยาบรรณ  เป็นธรรม  โปร่งใส  และ 

ตรวจสอบได ้ โดยมุ่งมนัสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น  และคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทีเกียวขอ้ง  เพือ

สร้างความเชือมนั และ เจริญเติบโตอยา่งยงัยนืร่วมกนั  

              คณะกรรมการ บริษทัฯจึงไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการทีดี  เพือให้กรรมการ  

ผูบ้ริหาร  และพนกังานของกลุ่ม บริษทัฯทุกคนยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ดงัต่อไปนี 

1. Accountability : มีความรับผดิชอบต่อการปฏิบติัหนา้ที และการตดัสินใจของตนเอง สามารถชีแจง

การตดัสินใจนนัได ้ 

2. Responsibility : มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบติัหน้าทีดว้ยขีดความสามารถ และ ประสิทธิภาพ

เพียงพอ 

3. Equitable treatment : การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยสุจริต เท่าเทียมกนั มีความยุติธรรม 

และ มีระบบการร้องเรียน 

4. Transparency :  ตอ้งสร้างความโปร่งใสสองดา้นคือ ความโปร่งใสในการดาํเนินงานทีสามารถ

ตรวจสอบได ้และ มีความโปร่งใสดา้นขอ้มลูทีสามารถเปิดเผยต่อผูเ้กียวขอ้งได ้ 

5. Value creation : การสร้างมูลค่ากบัองค์กรทงัในระยะสัน และ ระยะยาวโดยการเพิมมูลค่าใด ๆ 

นนัตอ้งเพิมความสามารถในเรืองของตน้ทุนเพือการแข่งขนั 
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6. Ethics : มีจริยธรรม และ จรรยาบรรณทีดีในการดาํเนินธุรกิจ 

7. Participation : สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรวมถึงชุมชน โดยเปิดโอกาสให้

เกิดการแสดงความคิดเห็นในการดาํเนินกิจกรรมใด ๆ ขององค์กรทีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน  

สิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั คุณภาพชีวิต วฒันธรรม และ ความเป็นอยูข่องชุมชนหรือทอ้งถิน  

โดยคณะกรรมการ บริษทัฯ และ ผูบ้ริหาร  จะเป็นผูน้าํในดา้นจริยธรรม  และเป็นตวัอย่างในการ

ปฏิบัติตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการทีดี  และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯตลอดจนส่งเสริม

วฒันธรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี  ดูแลรับผดิชอบผูมี้ส่วนไดเ้สียทีเกียวขอ้ง  และส่งเสริมให้มีการปฏิบติั 

และดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชน  สิทธิผูบ้ริโภค  และการใชแ้รงงานอย่างเป็นธรรม  พร้อม

ทงัจดัใหมี้ระบบการตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพือใหพ้นกังานทุกคนยดึถือ และปฏิบติัตาม

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการทีดีอยา่งครบถว้น และยงัยนื 

 

หลกัการดําเนินธุรกจิอย่างมจีรรยาบรรณ   

ดว้ยเจตนารมณ์ของกลุ่มบริษทัทรอปิคอลแคนนิง ( ประเทศไทย ) จาํกดั (มหาชน)ในอนัทีจะดาํเนิน

ธุรกิจใหเ้จริญกา้วหนา้ โดยตงัอยูบ่นพืนฐานของจริยธรรมและคุณธรรม พร้อมกบัมีความรับผิดชอบต่อผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย   

  บริษทัฯจึงไดจ้ดัทาํ “คู่มือจรรยาบรรณ และ การกํากับดูแลกิจการทีดี” ฉบบันีขึน  โดยเป็นการ

ประมวลนโยบายการดูแลรับผดิชอบและการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ตลอดจนหลกัการดาํเนินธุรกิจของ

กลุ่ม บริษทัฯทีเป็นมาตรฐานสากล  และเผยแพร่ใหแ้ก่กรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนักงาน ไดรั้บทราบแนว

ปฏิบติัของบริษทัฯ ทีกาํหนดไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณและการกาํกบัดูแลกิจการทีดีนี  เพือให้การดาํเนินงาน

ของกลุ่ม บริษทัฯบรรลุถึงเป้าหมายธุรกิจ ควบคู่ไปกบัการสะทอ้นคุณค่าและวฒันธรรมขององค์กรพร้อม

กนันี   บริษทัฯยงัมุ่งหวงัให้ผูร่้วมดาํเนินธุรกิจกบับริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทีเกียวขอ้งทุกฝ่ายได้

รับทราบ  และยดึมนัในหลกัการเดียวกนัเพือการเจริญเติบโตอยา่งยงัยนืร่วมกนัต่อไป 

 

ความสําคญัของการจดัให้มกีารกาํกบัดูแลกจิการทดีี  

 เสริมสร้างระบบบริหารจดัการใหมี้ความโปร่งใส  เป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เป็นไป

ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการ  และมีมาตรฐานชดัเจน  เป็น

สากล  ซึงจะช่วยให ้บริษทัฯมีศกัยภาพในการแข่งขนั  ป้องกนั และขจดัความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ทีอาจเกิดขึน  
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 สร้างความเชือมนัใหก้บัผูล้งทุน  สาธารณชน  ทงัภายในและภายนอกประเทศ  และมีส่วนในการ

เพิมมลูค่าหุน้ของ บริษทัฯเพือรักษาผลประโยชนข์อง บริษทัฯควบคู่ไปกบัการคาํนึงถึง

ผลประโยชน์  สิทธิ  และความเท่าเทียมของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทีเกียวขอ้ง  

  เป็นเครืองมือการวดัผลการดาํเนินงานของ บริษทัฯและตรวจสอบการทาํงานต่างๆ เพือการ

ปรับปรุงแกไ้ขการดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพยงิขึน 

 สร้างกรอบความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ และ ผูบ้ริหาร  ต่อกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสีย  รวมทงัเป็นการสร้างพนัธะผกูพนัเพือใหฝ่้ายบริหารใชอ้าํนาจภายในขอบเขตทีกาํหนด

จรรยาบรรณธุรกิจ 

หลกัการกาํกบัดูแลกจิการทดี ี

เพือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี โดยเฉพาะหลกัความรับผิดชอบ โปร่งใส ซือสัตย์

สุจริต มีคุณธรรม   มีความมุ่งมนัเพือความเจริญเติบโต และ ความมนัคงของกิจการ การมีส่วนร่วม การ

ทาํงานเป็นทีม  และ ความรับผิดชอบต่อสังคม บริษทัทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)     

จึงกาํหนดหลกั SMART ไวเ้ป็นหลกัฏิบัติและความรับผิดชอบ  ของผูบ้ริหารและพนักงานบริษทัฯไว้

ดงัต่อไปนี  

  S        M          A   

 
 

        R          T 
 

 

 

  

 

 

Social  

Management  

Responsibility  Transparency  

Accountability  

มีความรับผดิชอบต่อสงัคม  มีระบบการบริหารอย่างมือ

อาชีพ ยึดมนัความถูกต้อง 

และ เป็นธรรมปฏิบติัต่อผูมี้

ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

อยา่งเท่าเทียม  

มีความรับผิดชอบต่อการ

ตัดสินใจ และ การทาํงาน

ของตนเอง สามารถชีแจง 

และ อธิบายการตัดสินใจ

นนัได ้  

มีความสํานึกในหน้าทีด้วยขีด

ความสามารถและ ประสิทธิภาพ  

ทีเพียงพอ     

มีความโปร่งใสในการดาํเนินงานในสองลกัษณะคือ  

1. มีความโปร่งใสในการดาํเนินงานที  

สามารถตรวจสอบได ้

2. มีการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งโปร่งใสแก่ 

ผูเ้กียวขอ้งทุกท่าน  
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ข้อปฏิบัตติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทดี ี

1. การเคารพ และ ปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบยีบ และ ข้อบังคบัทีเกยีวข้อง  

บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการเคารพ และ ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัทีเกียวขอ้งกบัการ

ดาํเนินธุรกิจ  บริษทัฯ จึงมีความรับผดิชอบปฏิบติัใหส้อดคลอ้งตามกฎหมายตามแนวปฏิบติัดงันี  

  .ต้องรับรู้ และ เข้าใจถึงภาระหน้าทีความรับผิดชอบปฏิบัติให้สอดคลอ้งตามกฎหมายของ

หน่วยงานทีเกียวขอ้ง กบัการปฏิบติังาน 

.ปฏิบติัตามระเบียบ คาํสงั ประกาศ ขอ้บงัคบั และ ขอ้กาํหนดกฎหมายของหน่วยงานทีเกียวขอ้ง

และ บงัคบัใช ้โดยส่งเสริม สนบัสนุน รวมถึงดูแลใหมี้การปฏิบติัอยา่งสมาํเสมอ 

.ทบทวนความสอดคลอ้งของการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ คาํสงั ประกาศ ขอ้บงัคบัทีเกียวขอ้ง 

.ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบมาตรฐานสากล รวมถึงขอ้กาํหนดของลกูคา้ หรือประเทศคู่คา้ 

 

2. แนวปฏิบัติเกียวกับการต่อต้านการทุจริต 

บริษัทฯ สนับสนุน และ ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสําคัญ และ มีจิตสํานึกในการ

ต่อตา้นการทุจริตคอรัปชนั โดยจดัให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ การกาํกบัดูแลให้การ

ดาํเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพภายใต ้“ ความสุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

สอดคล้องตามกรอบข้อกาํหนดกฎหมาย และ หลกัจริยธรรมของบริษัทฯ ” 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการทีดี มีความมุ่งมนั 

     และ ตงัใจทีจะปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนี พนกังาน ชุมชน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย จะไม่ถกูเอา    

     เปรียบระหว่างกนัตอ้งไดรั้บการพิจารณาใหเ้กิดความเสมอภาคเท่าเทียมกนั และเป็นธรรมแก่ทุกกลุ่ม 

            - บริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยความซือสตัยเ์ป็นไปดว้ยความโปร่งใส สามารถ 

     ตรวจสอบได ้เปิดเผยขอ้มลูอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง ตรงเวลา และเท่าเทียมกนัแก่ผูที้เกียวขอ้งทุกฝ่ายมี  

     การควบคุมและบริหารความเสียงทีเหมาะสม และเพียงพอต่อการตดัสินใจ มีกระบวนการตดัสินใจและ 

     ขนัตอนการทาํงานทีชดัเจน รอบคอบระมดัระวงัภายใตก้รอบขอ้กาํหนดของกฎหมายและจริยธรรมทาง 

     ธุรกิจก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
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     - เพิมขีดความสามารถในการแข่งขนั โดยการส่งเสริมการปฏิบติังานอนัเป็นเลิศ และการ 

มีจรรยาบรรณทีดีในการประกอบธุรกิจ เพือให้การดาํเนินธุรกิจของบริษทัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี

ความมนัคงและเจริญเติบโตอยา่งยงัยนื  

 

            - เพิมศกัยภาพของบุคลากรใหมี้ความเขา้ใจและขีดความสามารถในการประพฤติปฏิบติัได้

ตามหนา้ทีและความรับผิดชอบเป็นอย่างดียิง พร้อมกบัการทีตอ้งเรียนรู้สิงใหม่ๆ อยู่เสมอ  มีความรักงาน 

มุ่งมนัทีจะทาํงานให้มีคุณภาพเกิดผลสําเร็จ ได้ผลงานทีดีมีคุณภาพยิงขึนตลอดเวลา รวมถึงการสร้าง

วฒันธรรม จรรยาบรรณ และคุณธรรมในการปฏิบติังาน ทาํให้เกิดการเพิมคุณค่าให้แก่ตนเองและองค์กร 

อยา่งยงัยนื   

                        -  สาํนึกในการปฏิบติัต่อสงัคมและสิงแวดลอ้มทีดีงาม อนัเป็นผลส่วนหนึงของการปฏิบติัต่อ

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เพือลดหรือขจดัผลกระทบต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม  และสร้างความพึงพอใจร่วมกนั

ดว้ยคุณภาพชีวิตทีสูงขึน 

             คณะกรรมการจึงไดส่้งเสริมและสนบัสนุนการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี

ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกาํหนดนโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการใหมี้

แนวทางหลกัเป็น 5 หมวด ไดแ้ก่  

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

3. บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

                บริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี และมีแนวทางในการดาํเนินธุรกิจที

ชดัเจน โดยคาํนึงถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้และ ผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั จะเห็นไดจ้ากคณะกรรมการ

และฝ่ายบริหารสามารถทาํงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารงาน อย่างรอบคอบและ

ระมดัระวงั เพือประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวม การดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความโปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได ้การเปิดเผยขอ้มลูอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง ตรงเวลา และเท่าเทียมกนัแก่ผูที้เกียวขอ้งทุก

ฝ่าย บริษทัมีการควบคุมและบริหารความเสียงทีเหมาะสมและเพียงพอต่อการตดัสินใจใน การดาํเนินธุรกิจ 

บริษทัยึดถือและปฏิบติัหน้าทีดว้ยคาํนึงถึงจริยธรรม ในการดาํเนินธุรกิจเป็นสาํคญั เพือไม่ให้เกิดความ
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เสียหายต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ คณะกรรมการบริษทัจะกาํกบัดูแลเพือให้ผูล้งทุนมนัใจไดว้่า บริษทัได้

เปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศทีสาํคญัของบริษทัอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา 

             บริษทัไดจ้ดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูและสารสนเทศต่างๆ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบก่อนล่วงหนา้ โดย

สามารถเขา้ดูบนเวบ็ไซดข์องบริษทั และหนังสือพิมพ ์ โดยทุกครังทีมีการจดัประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัไดใ้ห้

ความสาํคญัและเคารพสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยปฏิบติัตามกฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดัอย่างเคร่งครัด และ

ตระหนักว่าผูถื้อหุ้นควรมีสิทธิในการตดัสินใจ โดยไดรั้บขอ้มูลทีเพียงพอ ถูกตอ้ง ครบถว้นและทนัเวลา 

รวมถึงส่งเสริมใหมี้การใชสิ้ทธิและไม่ละเมิดสิทธิของผูถื้อหุน้ ดงันี 

การจดัประชุมผู้ถอืหุ้น 

              กาํหนดใหมี้การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นประจาํทุกปีภายใน 4 เดือนนับแต่วนัสินรอบ

ปีบญัชีของบริษทั ซึงก็คือภายในวนัที 30 เมษายน ของทุกปี และหากมีความจาํเป็นทีจะตอ้งพิจารณาวาระ

พิเศษ ซึงเป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัสิทธิและผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทัก็จะเรียกประชุม

วิสามญัผูถื้อหุน้ตามความจาํเป็นและเหมาะสม สาํหรับในปี  บริษทัไดจ้ดัให้มีการประชุมใหญ่สามญัผู ้

ถือหุน้ในวนัที   เมษายน 2561  โดยบริษทัมีการเตรียมการดงันี 

                           ก่อนการประชุมและการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม 

             บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 พร้อมเอกสาร 

ประกอบการประชุมทีมีรายละเอียดวตัถุประสงค์และเหตุผลอย่างครบถว้นและเพียงพอ รวมถึงความเห็น

ของคณะกรรมการในทุกวาระ และเลือกหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. ตามทีกระทรวงพาณิชยก์าํหนด ไวบ้น

เวบ็ไซตข์องบริษทั www.tropical.co.th ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเป็นเวลา  วนั ตงัแต่วนัที  มีนาคม  

พร้อมแจง้การเผยแพร่ขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในวนัเดียวกนั 

              บริษทัมอบใหบ้ริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซึงเป็นนายทะเบียนของ

บริษทั เป็นผูจ้ ัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทีมีรายละเอียดครบถว้นและ

เพียงพอ มีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ หนังสือมอบฉันทะ เพือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแต่งตงั

ตวัแทนหรือเลือกกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึงเป็นผูรั้บมอบอาํนาจในการเขา้ประชุมและออกเสียงลงมติ

ในทีประชุมแทน รวมทังรายงานประจาํปีในรูปแบบของ CD-ROM ให้แก่ผูถื้อหุ้นก่อนวนัประชุมใหญ่

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561  โดยจดัส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า  วนั ซึงส่งหนังสือนัดออก

ทางไปรษณียว์นัที  เมษายน   
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                บริษทัไดน้าํหนงัสือเชิญประชุมลงประกาศในหนังสือพิมพข่์าวหุ้น เป็นเวลาติดต่อกนั 3 

วนั ก่อนวนัประชุม 7 วนั เพือเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหน้า ทาํให้ผูถื้อหุ้น

สามารถเตรียมตวัเขา้ร่วมประชุมไดต้ามวนัและเวลาดงักล่าว  

                             ในวนัประชุมผู้ถือหุ้นและระหว่างการประชุม 

               บริษทัไดอ้าํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้รวมถึงนกัลงทุนสถาบนัการเงินอยา่งเท่าเทียมกนั 

โดยจดัเจา้หนา้ทีตอ้นรับอยา่งเพียงพอเพือใหข้อ้มลูรวมถึงตรวจเอกสารก่อนการลงทะเบียน และเปิดให้ผูถื้อ

หุ้นไดล้งทะเบียนตงัแต่เวลา  .  น. – .  น. ของวนัพฤหัสบดีที 26  เมษายน 2561  ณ ห้องประชุม

อาคารสาํนกังานของบริษทั ชนั   บมจ.ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) เลขที /  ม.   ถนนกาญจนวนิช  

(หลกั กม.  สายหาดใหญ่-สงขลา ) ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  สถานทีจดัประชุมมีความสะดวกใน

การเดินทางมาร่วมประชุม โดยในปีที   มีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมและมอบฉนัทะใหผู้อื้นมาประชุมแทน 

รวมเป็นจาํนวนทงัสิน  ราย นบัจาํนวนหุน้รวมกนัได ้196,343,750 หุน้ คิดเป็นร้อยละ . 2  ของจาํนวน

หุ้นทังหมดทีออกและเรียกชาํระแลว้ ประธานกรรมการทาํหน้าทีเป็นประธานเปิดการประชุม  และ

กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูน้าํดาํเนินการกล่าวในแต่ละวาระการประชุมสามญัประจาํปี 2561  ร่วมกบักรรมการ

ท่านอืนรวมเป็น 8 คน โดยกรรมการทุกท่านเขา้ร่วมประชุมครบทงัหมด 8 คน ซึงประกอบดว้ย ประธาน

กรรมการบริหาร, กรรมการผูจ้ดัการ, กรรมการบริหารซึงดูแลรับผิดชอบสูงสุดในดา้นสายงานบญัชีและ

การเงินของบริษทั, คณะกรรมการตรวจสอบซึงเป็นกรรมการอิสระ  นอกจากนียงัมี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

จากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชยสอบบญัชี จาํกดั จาํนวน  คน, ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  เขา้ร่วม

ในการประชุมอีกดว้ย 

              ประธานในทีประชุมได้มอบหมายให้ผูด้ ําเนินการจัดประชุมชีแจงถึงหลักเกณฑ์ที 

เกียวขอ้งกบัการประชุมทงัหมด ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ . ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับผูถื้อหุ้น

ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึงหุน้มีหนึงเสียง รวมถึง วิธีลงคะแนนในบตัรลงคะแนน และการนับคะแนน

เสียงของผูถื้อหุน้ทีตอ้งลงมติในแต่ละวาระอย่างชดัเจน โดยขอให้ผูส้อบบญัชีจากบริษทั เคพีเอ็มจีภูมิไชย

สอบบญัชี จาํกดั ทาํหนา้ทีเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง มีอาสาสมคัรจาก สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

(IOD) จาํนวน 1 รายมาเป็นผูส้ังเกตการณ์ และในระหว่างการประชุมแต่ละวาระ กรรมการผูจ้ ัดการ

ผูด้าํเนินการประชุมทุกวาระไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิซกัถามเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ให้

คาํแนะนาํ และซกัถามอยา่งเต็มทีตลอดเวลาดาํเนินการประชุม โดยมีคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั

ตอบขอ้ซกัถามใหค้าํตอบแก่ผูถื้อหุน้ทุกวาระ สาํหรับการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561    

              บริษทัไดจ้ดัใหมี้บตัรลงคะแนนเสียง สาํหรับผูถื้อหุน้ใชใ้นการลงคะแนนเสียงในกรณีทีผู ้

ถือหุน้ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยจะนาํคะแนนเสียงดงักล่าวหกัออกจากจาํนวนเสียงทงัหมดทีเขา้ร่วม
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ประชุม ส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงทีเห็นดว้ยในระเบียบวาระนนั ทงันีก็เพือใหก้ารประชุมดาํเนิน

ไปไดภ้ายในเวลาทีเหมาะสม และมีการประกาศผลของคะแนนเสียงเมือจบแต่ละวาระการประชุมอย่าง

ชดัเจนในหอ้ง ประชุม เพือให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส รวมถึงจดัให้มีการบนัทึกภาพการ

ประชุมในลกัษณะสือวีดีทศัน์ เพือเผยแพร่ในเวบ็ไซต ์ของบริษทั  

หลงัการประชุม 

              บริษทัแจง้มติของทีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ทุกวาระยกเวน้ในส่วนของ

คาํถามจากผูถื้อหุ้นและคาํตอบไปเผยแพร่ไว ้บนเว็บไซต์ของบริษทัที www.tropical.co.th  ในวนัเดียวกนั

โดยทนัที จากนนันาํส่งสาํเนารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นฉบบัเต็มให้กบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

และเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัในวนัที    พฤษภาคม 2561  หลงัการประชุมไม่นอ้ยกว่า  วนั  ทงันี 

ผูถื้อหุน้หรือนกัลงทุนทวัไปสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูล เสนอความคิดเห็น หรือแจง้ความตอ้งการของผู ้

ถือหุ้นมายงับริษทัไดที้ เลขานุการบริษทั  โทรศพัท์ 074 273600  ต่อ  โทรสาร 074 273691-4 หรือ       

E-mail address : chalong@tropical.co.th 

2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

    บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัในสิทธิของผูถื้อหุน้ และทราบถึงหนา้ทีในการดูแลใหมี้

การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่า เทียมกนั และเป็นธรรม โดยดาํเนินการดงันี 

                  การอาํนวยความสะดวก สาํหรับผูถื้อหุน้ทีไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองสามารถ

มอบฉนัทะให ้กรรมการอิสระคนใดคนหนึง เขา้ประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยการเสนอรายชือของ

กรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน เพือเป็นทางเลือกในการรับมอบฉนัทะ จากผูถื้อหุน้ในการเขา้ร่วมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ซึงในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561  มีผูถื้อหุ้นจาํนวน   

รายไดม้อบฉนัทะให ้นายลิม ชอง เซียง และนายวิจิตร ตงัสินมนัคง   ซึงเป็นกรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ ทีบริษทัเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะใหอ้อกเสียงแทน  

                  การจดัให้ผูถื้อหุ้นใช้บตัรลงคะแนนเสียงสาํหรับทุกวาระการประชุม โดยจดัทาํบตัร

ลงคะแนนแยกตามวาระ เพือให้ผูถื้อหุ้นสามารถ ลงคะแนนไดต้ามสมควร ในกรณีทีผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ย

หรืองดออกเสียง และนาํคะแนนเสียงดงักล่าวหกัออกจากจาํนวนเสียงทงัหมด ทีเขา้ร่วมประชุม ส่วนทีเหลือ

จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงทีเห็นดว้ยในระเบียบวาระนนั จากนนันาํผลคะแนนมารวมกบัคะแนนเสียง แจง้ใน

ทีประชุมทราบ และเก็บบตัรลงคะแนนไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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                 คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้เลขานุการบริษัทบนัทึกและจัดทาํรายงานการ 

ประชุมอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และเผยแพร่มติ ของทีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561  ทุกวาระ 

ยกเว ้นในส่วนของคําถามจากผูถื้อหุ้นและคําตอบ ไว้บนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์  ของบริษัทที 

www.tropical.co.th  ในวนัเดียวกนัโดยทนัที จากนนัจึงค่อยนาํส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ฉบบัเต็มใหก้บั

ตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทัภายใน 14 วนัหลงัจากวนัประชุม 

เพือเป็นขอ้มลูใหผู้ถื้อหุน้ สามารถตรวจสอบและอา้งอิงได ้

 บริษัทได้ก ําหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพือหาผลประโยชน์ของ

กรรมการ และผูบ้ริหารโดยการแจง้ให้ทุกท่านรับทราบ หน้าทีในการรายงานการเปลียนแปลงการถือ

หลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานกาํกับหลกัทรัพย์ และตลาด

หลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยทนัทีไม่เกิน 3 

วนัทาํการหลงัจากวนัที ซือ ขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทั และไม่ให้กรรมการและผูบ้ริหาร

หรือหน่วยงานทีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลทีไม่มีหน้าที

เกียวขอ้ง และการไม่ซือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนทีงบการเงินหรือขอ้มูลอืนใดจะ

เผยแพร่ต่อสาธารณชน เพือป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์จากการใชข้อ้มลูภายในของบริษทั ซึงยงัไม่ได้

เปิดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบต่อการเคลือนไหวของราคาซือ ขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ยกเวน้ในกรณีทีราคาหุ้นมีการเปลียนแปลงติดต่อกันเป็นเวลานาน อนั

เนืองมาจากสถานการณ์ของตลาดโดยรวม ซึงทาํให้รายการซือขายดังกล่าวของผูบ้ริหารเกิดขึนตาม

สถานการณ์ของตลาด เท่านัน นอกจากนี กรรมการและผูบ้ริหารยงัทราบถึง บทกาํหนดโทษตาม

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑต่์างๆ ทีเกียวขอ้ง 

 คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบริษทัดูแลและติดตามรายการทีอาจมี 

ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการทีเกียวโยงกัน โดยจดัทาํรายงานสรุปเป็นรายไตรมาส และ

เผยแพร่รายงานสรุป ณ วนัสินปี ไวใ้นรายงานประจาํปีและแบบแสดงรายการ ขอ้มลูประจาํปีอยา่งสมาํเสมอ 

นอกจากนี ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั หากมีวาระใดทีกรรมการและผูบ้ริหารมีส่วนไดเ้สีย จะตอ้ง

ปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการโดยการงดออกเสียงหรือไม่เขา้ร่วมแสดงความเห็นในวาระนนัๆ  

 คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้เลขานุการบริษทัเป็นผูเ้ก็บรายงานการมีส่วนได้

เสียทีรายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหาร ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ทจ.2/2552 เรืองการ

รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลทีมีความเกียวข้อง โดยทีมาตรา 89/14 แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึงแกไ้ขเพิมเติมโดย พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที 4) พ.ศ. 2551 กาํหนดให้คณะกรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงาน ให้บริษทั

ทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลทีมีความเกียวขอ้ง ซึงเป็นส่วนไดเ้สียทีเกียวขอ้งกบัการ
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บริหารจดัการกิจการของบริษทัและบริษัทย่อย ทังนี เพือให้บริษทัมีขอ้มูลประกอบการดาํเนินการตาม

ขอ้กาํหนดเกียวกบัการทาํรายการทีเกียวโยงกนั ซึงเป็นรายการทีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

และอาจนาํไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษทัและบริษทัยอ่ยได ้

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

                            บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัในสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุกกลุ่มใหไ้ดรั้บการปฏิบติัที

ดีอยา่งเท่าเทียมกนั เนืองจากเห็นความสาํคญัของการสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียตลอดจนการไดรั้บความ

ร่วมมือระหว่างกนั ซึงจะส่งผลต่อบริษทัใหส้ามารถสร้างความมนัคง และสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินที

มนัคงในระยะยาวได ้ดงันัน บริษทัจึงยึดถือแนวทางในการปฏิบติัให้เกิดความเสมอภาคทุกฝ่าย ตลอดจน

กาํหนดใหมี้ระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสมและตรวจสอบการปฏิบติัตาม ซึงสามารถสรุปแนวทางได้

ดงันี 

             - ผูถื้อหุ้น: บริษทัมุ่งมนัทีประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส่ ไดรั้บความเชือถือ สร้างความพึง

พอใจสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น มีผลประกอบการทีดีอย่างสมาํเสมอและยงัยืน รวมทังเติบโตอย่างต่อเนือง

ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนต่างปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความซือสตัยสุ์จริต มีความบริสุทธิใจและเป็นธรรมต่อผู ้

ถือหุน้ทุกราย และไม่ดาํเนินการใดๆ ทีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ไม่แสวงหาประโยชน์

เขา้ตนเอง และไม่เปิดเผยขอ้มลูลบัต่อบุคคลภายนอก และคาํนึงถึงการเปิดเผยขอ้มลูทีสาํคญั ต่อผูถื้อหุ้นทุก

รายอยา่งถกูตอ้ง  

             - พนกังาน: บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาบุคลากรเป็นอยา่งยงิ สนบัสนุนให้พนักงาน

ทุกระดบัการศึกษาหาความรู้และวิทยาการใหม่ๆเพิมเติม ให้มีความรู้ความสามารถและทกัษะซึงจาํเป็นใน

การปฎิบติังานใหป้ระสบความสาํเร็จ สร้างความพอใจให้ลูกคา้อย่างต่อเนือง ปฏิบติัอย่างเท่าเทียมและเป็น

ธรรม ไม่มีขอ้ยกเวน้ในเรืองถินกาํเนิด เชือชาติ  ศาสนา ภาษา เพศ สถานภาพการสมรส ตาํแหน่ง ไม่มีการใช้

หรือสนับสนุนการใชแ้รงงานเด็ก การคา้มนุษย ์และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริต และคอรัปชนัทุก

รูปแบบ ใหผ้ลตอบแทนอยา่งเหมาะสม จดัให้มีสวสัดิการต่าง ๆ เช่น การตรวจสุขภาพประจาํปี การจดัตงั

กองทุนสาํรองเลียงชีพ การดูแลสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความปลอดภยัและถกูสุขลกัษณะอนามยั มี

อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลครบถว้นตามทีกฎหมายกาํหนด เช่น การแต่งกายถกูสุขลกัษณะตามหลกั 

GMP ขณะปฏิบติังาน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัเสียงดงั ขณะปฏิบติังานในจุดทีมีความเสียงดงัเป็นตน้ สร้าง

บรรยากาศทีดีในการทาํงาน จดักิจกรรมสนัทนาการเพือความบนัเทิงตามความเหมาะสม 

  

                             คณะกรรมการควรกาํหนดนโยบายทีชดัเจน และ เป็นรูปธรรม เกียวกบัการดูแลเรืองความ

ปลอดภยั และสุขอนามยั และเปิดเผยถึงการปฏิบติั รวมถึงการเปิดเผยสถิติการเกิดอุบติัเหตุ หรือ อตัราการ

หยดุงาน หรืออตัราการเจ็บป่วยจากการทาํงาน ไวใ้หเ้ป็นทีทราบ 
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               บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง(ประเทศไทย)จาํกัด(มหาชน) ได้ประกาศนโยบายอาชีว 

อนามยัและความปลอดภยั เมือวนัที  กนัยายน  โดยผูบ้ริหารระดบัสูงขององค์กร  นโยบายมี  ขอ้  

มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภยั ขอ้กาํหนดลูกค้า  ดูแลพนักงานให้มีความปลอดภยัและ

สุขภาพอนามยัดี และสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดาํเนินการกิจกรรมอาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยั  พร้อมนี มีการติดตามนโยบาย ประเมินผลนโยบายเพือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด   

                ทงันี นโยบายไดป้ระกาศและเปิดเผยให้บุคลากรทงัภายใน และภายนอกทราบ เปิดเผย

ภายใน มีการจัดบอร์ดสือสาร มีการอบรมพนักงาน  ส่วนการเปิดเผยภายนอก ประกาศผ่าน  

www.tropical.co.th   นโยบายมุ่งเน้นทีจะลดอุบติัเหตุและการดูแลสุขภาพพนักงาน  ส่วนสถิติการเกิด

อุบติัเหตุ มีการจดัเก็บและรวบรวมเปิดเผยใหก้บัผูเ้กียวขอ้งทราบทงัภายในและภายนอก เปิดเผยภายในโดย

การอบรมสือสารผ่านการอบรมทุกครัง และผ่านระบบ Internet ของบริษทั  รวมทงัจดับอร์ดข่าวสารทุก

แผนกรับทราบ เพือขยายผล แกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุทีเกิดขึน เพือป้องกนัการเกิดซาํ  ส่วนการสือสารภายนอก 

มีการส่งขอ้มลูใหก้บัส่วนราชการทีเกียวขอ้งทราบทุกครังทีมีการเกิดอุบติัเหตุ เช่น สาํนกังานประกนัสงัคม , 

สาํนักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวดัทราบ  ซึงบริษัทมีพนักงานทังหมด 2,800 คน มีสถิติ

ประสบอนัตราย  รายคิดเป็นอตัราการประสบอนัตราย . 3 % เมือเปรียบเทียบกับสถิติการประสบ

อนัตรายของจงัหวดัสงขลา ปี มีอนัตรายการประสบอนัตราย  .  % ซึงบริษทั ทรอปิคอลแคนนิง 

(ประเทศไทย)จาํกดั (มหาชน) เมือเปรียบแลว้มีอตัราการประสบอนัตราย นอ้ยกว่า สถิติการประสบอนัตราย

ของจงัหวดัสงขลา 

                 โดยแยกการบาดเจ็บเป็นสถิติอุบติัเหตุทีไม่หยุดงาน  ราย สถิติอุบติัเหตุทีหยุดงานไม่

เกิน  วนั  ราย สถิติอุบติัเหตุหยดุงานเกิน  วนั  ราย  รวมสถิติการเกิดอุบติัเหตุปี  จาํนวน  ราย 

และแยกสาเหตุการประสบอนัตรายได ้ดงันี  

                 อุบติัเหตุลืนลม้ สะดุดลม้  ราย  วตัถุสิงของกระแทก/ชน  ราย  สิงของหล่นทบั  ราย  

วตัถุสิงของหนีบ/ดึง  รายเครืองจกัรหนีบ  ราย  สัมผสัของร้อน  ราย  เจ็บป่วยจากท่าทางการทาํงาน  

ราย  บาดเจ็บจากสารเคมี  ราย  เกิดจากปัจจยัส่วนบุคคล  ราย  ของมีคมบาด/ทิมแทง  ราย  ซึงทางบริษทั 

ไม่ไดนิ้งนอนใจในการดูแลพนกังานใหมี้ความปลอดภยั และสุขภาพอนามยัดี โดยทางบริษทัมีแผนกความ

ปลอดภัยในการทาํงานดูแลงานโดยเฉพาะ พร้อมกับมีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามยัและ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน มีระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั OHSAS 18001 : 2007 ทีรับรองตาม

มาตรฐานสากล  ซึงขณะนีบริษทักาํลงัจะปรับเปลียนระบบจาก OHSAS 18001 : 2007 เป็นระบบ ISO 

45001 : 2018 ในเร็วๆนี  การจดัทาํระบบเกียวกบัความปลอดภยัช่วยให้บริษทัจดัการปัญหาต่างๆไดอ้ย่าง

เป็นระบบ ทาํใหบ้ริษทัไม่มีปัญหาเรืองอุบติัเหตุทีรุนแรงถึงขนัสูญเสียอวยัวะ หรือเสียชีวิต หรือเกิดอุบติัเหตุ

ทีรุนแรง เช่น อคัคีภยั เป็นตน้ 

                 บริษัท มีการป้องกันก่อนการเกิดเหตุมีแผนงานด้านความปลอดภัยประจาํปี มีการ

ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินต่างๆ มีการตรวจสอบอุปกรณ์โดยวิศวกรตามกฎหมายกําหนด  มีการตรวจ
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สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน แสง เสียง ความร้อน ฝุ่ น สารเคมี ผลการตรวจวดัไม่เกินค่ามาตรฐานกาํหนด 

ส่วนการดูแลดา้นสุขภาพ มีการตรวจสุขภาพพนกังานแรกเขา้ ตรวจสุขภาพประจาํปี ตรวจสุขภาพตามความ

เสียง โดยแพทยที์ชาํนาญการ ส่วนเรืองการพฒันาคนมีการจดัอบรมพนกังานดา้นความปลอดภยัแรกเขา้งาน 

มีการปฐมนิเทศน์พนกังานใหม่ และมีการอบรมความปลอดภยัในการทาํงานประจาํปี เป็นระยะๆ 

              - ลกูคา้: บริษทัใหค้วามสาํคญัและความรับผดิชอบต่อลกูคา้ มุ่งมนั ผลิตสินคา้ให้มีคุณภาพ

และมาตรฐาน ความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค ส่งมอบทนักาํหนเวลา ดว้ยราคาทียุติธรรม รวมถึงการให้ขอ้มูล

และความรู้กบัลกูคา้อยา่งถกูตอ้ง ตลอดจนการรักษาความลบัของลกูคา้  การรับขอ้ร้องเรียนและดาํเนินการ

แกไ้ขใหแ้ก่ลกูคา้  

 - คู่คา้: บริษทัปฏิบติัต่อคู่คา้ อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยเป็นไปตามเงือนไขทางการ 

คา้ ใหโ้อกาสคู่คา้ ทาํงานร่วมกนั แสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ยกระดบัมาตรฐานในการบริหารจดัการ 

พฒันาความร่วมมือ ตลอดจนการเก็บรักษาความลบัทางการคา้ของคู่คา้ไม่นาํไปเปิดเผยต่อบุคคลอืน  

บริษทัฯดาํเนินการจดัหา และ ปฏิบติัต่อคู่คา้โดยอาศยัหลกัค่านิยมสร้างสรรคข์องจดัซือ 

ทงั    ประการ  มีดงันี 

1. การยดึมนัและยนืหยดัทําในสิงทีถูกต้อง  คือ  ยดึมนัในความถกูตอ้งดีงามเสียสละ  ยดึ 

หลกัวิชาและจรรยาวิชาชีพ  ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใดๆ เป็นพฤติกรรมการทาํงานทีถกูตอ้ง  ชอบธรรม  ไม่

ทาํผดิระเบียบ  กฏหมาย  แมผู้บ้งัคบับญัชาจะสงัใหท้าํในสิงทีไม่ถูกตอ้งก็กลา้ทีคดัคา้น  กลา้แจง้เหตุ  หรือ

ร้องเรียน  เมือพบเห็นการกระทาํผดิ   มีความอดทนหรือยบัยงัชงัใจต่อผลประโยชน์ทีเยา้ยวนโดยคาํนึงถึง

เกียรติและศกัดิศรี 

2. ความซือสัตย์สุจริตและความรับผดิชอบ  คือ  ปฏิบติัหนา้ทีอยา่งตรงไปตรงมาแยกเรือง 

ส่วนตวัออกจากหนา้ทีการงาน  มีความรับผดิชอบมีความตงัใจจริงปฏิบติัหน้าทีเพือประโยชน์แก่ส่วนรวม 

และพฒันาปรับปรุงระบบการทาํงาน  โดยไม่คดโกง  ไม่หลอกลวง  การไม่เอาประโยชน์ส่วนตนมาทาํให้

ประโยชน์ส่วนรวมตอ้งเสียไปและพร้อมทีจะรับผดิเมือทาํงานผดิพลาดและยนิดีแกไ้ข 

3. การปฏิบัตหิน้าทีด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  หมายถึง  ปรับปรุงกลไก 

การทาํงานของฝ่ายจัดซือ  ให้มีความโปร่งใส  มีวิธีการให้ตรวจสอบได้  มีขันตอนการปฏิบัติงานตาม

แผนการทาํงานและการมอบหมายงานทีชดัเจน เก็บหลกัฐานทุกอยา่งไวห้รือทาํเป็นบนัทึกไวเ้พือง่ายแก่การ

ตรวจสอบ  ตลอดจนการเปิดเผยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการปฏิบติังานหรือขอ้มลูการปฏิบติังานได ้

4. การปฏิบัตหิน้าทีโดยไม่เลอืกปฏิบัตอิย่างไม่เป็นธรรม  หมายถึง  คดัเลือกผูข้ายดว้ยความ 

เสมอภาค  เนน้ความสะดวก  รวดเร็ว  ประหยดัและถกูตอ้ง  ไม่คาํนึงถึงเครือญาติ   

5. การมุ่งผลสัมฤทธิของงาน  หมายถึง  ทาํงานใหแ้ลว้เสร็จตามกาํหนดเกิดผลดีต่อ 

หน่วยงาน  และส่วนรวม  ใชท้รัพยากรขององคก์รใหเ้กิดความคุม้ค่าเสมือนหนึงการใชท้รัพยากรของตนเอง  

เน้นการทาํงานโดยยึดผลลพัธ์เป็นหลกั  ทาํงานให้แลว้เสร็จตามกาํหนดโดยไดผ้ลลพัธ์ตามเป้าหมายและ

คุม้ค่า  ทงัในส่วนของการใชเ้งินและใชเ้วลา  มีการประสานงานกบัทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง  เพือใหเ้กิดความเขา้ใจ
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ในเป้าหมายและเนือหาสาระของงานทีตรงกนั  ปฏิบติังานโดยไม่ยึดติดอยู่กบักฏ  ระเบียบ  ทีเป็นอุปสรรค

ต่อการทาํงาน  แต่มุ่งเป้าหมายขององคก์รและส่วนรวมเป็นหลกั 

6. เรียนรู้อย่างต่อเนือง หมายถึง การแสดงออกถึงความตงัใจในการเรียนรู้สิงใหม่ ๆ อยู ่

ตลอดเวลาเพือใหมี้ความรู้และความสามารถในการจดัการกบัปัญหาและสถานการณ์ทีเปลียนไป มีการรับรู้

และติดตามข้อมูลข่าวสาร การดาํเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนือง เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรอย่าง

สมาํเสมอ ระบุปัญหาและแนวทางการปฏิบติังานทีไดรั้บมอบหมายจากประสบการณ์และการสั งสมความรู้ 

ความสามารถของตน เพือประเมินสถานการณ์และแนวโน้มทีเกียวข้องกบัหน้าทีทีไดรั้บมอบหมาย เพือ

พฒันาเทคนิค/นวตักรรมในการปฏิบติังานใหเ้กิดขึนกบัองคก์ร 

7. การคดิสร้างสรรค์ หมายถึง การคิดหาแนวทางหรือวิธีการใหม่ ๆ ในการพฒันาหรือ 

ปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพมากยงิขึน สามารถวางแผนการดาํเนินงานและนาํผลการดาํเนินงานมาปรับปรุง

แกไ้ขใหเ้กิดคุณภาพ และ สร้างมาตราฐานในการปฏิบติังาน 

     - เจา้หนี: บริษทัยึดมนัและปฏิบติัตามเงือนไขสัญญาทีไดต้กลงเคร่งครัด เพือให้เจา้หนีการคา้

และสถาบนัการเงิน ไดรั้บประโยชน์ตอบแทนทีถกูตอ้งและยุติธรรม จะพยายามหลีกเลียงสถานการณ์ทีจะ

นาํไปสู่ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ หากมีเหตุทีจะทาํให้ไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัในสัญญา ก็

จะตอ้งหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

แนวทางการปฏิบติัต่อเจา้หนี  

1. ปฏิบติัตามขอ้ตกลงทีมีต่อเจา้หนีอยา่งเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรืองวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน การ

ชาํระเงินคืนการดูแลคุณภาพของหลกัทรัพยค์าํประกนั และเรืองอืนใดทีใหข้อ้ตกลงไวก้บัเจา้หนีกรณีทีจะไม่

สามารถปฏิบติัได ้ตอ้งรีบเจรจากบัเจา้หนีเป็นการล่วงหนา้ เพือร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัมิใหเ้กิด

ความเสียหาย 

2.ใหข้อ้มลูทางการเงินทีถกูตอ้ง ครบถว้นตามความเป็นจริง 

3. ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้หรือเจา้หนีถา้หากมี

ขอ้มลูว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไม่สุจริตเกิดขึน พึงหารือกบัคู่คา้หรือเจา้หนีเพือร่วมกนัแก ้ไขปัญหา

โดยยติุธรรม และ รวดเร็ว  

4. รายงานขอ้มลูทางการเงินทีถกูตอ้ง และ ตรงต่อเวลาใหแ้ก่เจา้หนีอยา่งสมาํเสมอ 

   - คู่แข่ง: บริษทัใหค้วามมนัใจกบัลกูคา้ในการรับผลิตภณัฑ์ทีดีมีคุณภาพ  ประพฤติตาม ขอบเขต

กติกาการแข่งขนัทีดีอย่างยุติธรรม มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย ไม่แสวงหาขอ้มูล ทีเป็น

ความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีทีไม่สุจริต คาํนึงถึงความเสมอภาคในการดาํเนินธุรกิจและผลประโยชน์

ร่วมกนั  
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 - ชุมชน:  บริษทัตระหนักและให้ความสําคญั ถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดลอ้มของชุมชน 

สงัคม สนบัสนุนกิจกรรมของชุมชนโดยรอบโรงงานทงัดา้นสิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั  ให้ชุมชนมีส่วน

ร่วมรับรู้แสดงความคิดเห็น สร้างความเขา้ใจ  เพืออยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งมีความสุข  

  - การเคารพสิทธิและทรัพยสิ์นทางปัญญา : บริษทั ไม่อนุญาตให้พนักงานใชโ้ปรแกรมหรือ

ซอฟตแ์วร์ทีผดิกฎหมาย โดยกาํหนดระเบียบ และส่งเสริมให้พนักงานปฏิบติัตามพระราชบญัญติัลิขสิทธิ 

พ.ศ. 2537 อยา่งเคร่งครัด 

 - การแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียน: บริษทัไดจ้ดัให้มีช่องทางแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนทีแสดง

ว่าผูมี้ส่วนได ้เสียไดรั้บผลกระทบ อนัจะก่อให้เกิดความเสียหายจากการดาํเนินงานของบริษทั หรือการที

พนักงานคนใดหรือกลุ่มใดกระทาํการใดทีทุจริต ผิดกฏหมาย โดยสามารถยืนเรืองได้ที เลขานุการ

คณะกรรมการบริษทั หรือ www.tropical.co.th  

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

   คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลสาํคัญทีเกียวขอ้งกับ บริษัททงัขอ้มูลทาง

การเงินและขอ้มลูทีมิใช่ขอ้มูลทางการเงิน อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ตรงเวลา  โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพือใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทุน และบุคคลใดๆ สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่างเท่า

เทียมกนั และน่าเชือถือ  

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

- ค่าตอบแทนของกรรมการ เป็นค่าตอบแทนรายปี และค่าเบียประชุมกรรมการต่อครัง  ซึงไดข้อ

อนุมติัจากผูถื้อหุน้แลว้        

- ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร เป็นเงินเดือน เงินสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพ และโบนสัประจาํปี ซึง

พิจารณาจากผลการดาํเนินงานของบริษทั ผลการปฏิบติังานประจาํปีของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 

- ค่าตอบแทนอืนๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนทีเป็นตวัเงินแลว้ บริษทัไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอืน

ใดใหแ้ก่กรรมการบริษทั 

- การรายงานหรือการแจง้ขอ้มลูของบริษทัในกรณีทีมีการเปลียนแปลงใดๆ ทีควรเปิดเผยตาม

ประกาศทีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยไดก้าํหนดไว ้
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5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

          คณะกรรมการไดก้าํหนดใหมี้การวางนโยบาย กลยทุธแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนการจดัทาํ

งบประมาณ เพือการเพิมประสิทธิภาพในการทาํงาน ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ โดยทาํหน้าทีติดตาม

ผลการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ รวมทงัไดก้าํหนด และแยกบทบาท หน้าที 

และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานและผูเ้กียวขอ้ง นอกจากนียงักาํหนดให้

คณะกรรมการ ตรวจสอบเป็นผูดู้แลฝ่ายตรวจสอบภายในในการปฏิบติังานและประเมินผลการทาํงาน 

ตลอดจนระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอ ต่อกิจการ และดูแลให้มีการบริหารความเสียงที

เหมาะสม เพือรักษาผลประโยชน์ให้กบับริษทัอย่างเต็มที  กรณีมีกรรมการหรือผูบ้ริหารเขา้ใหม่ บริษัท

มอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการเป็นผูป้ฐมนิเทศกรรมการ ผูบ้ริหารเขา้ใหม่ 

        การประชุมคณะกรรมการ 

    คณะกรรมการบริษทั มีการประชุมวาระปกติอย่างน้อยสามเดือนต่อครังตามขอ้บงัคบั

ของบริษทั  เพือพิจารณางบการเงิน และมีประชุมวาระพิเศษเพิมเติมตามความจาํเป็น โดยจะมีการส่งหนงัสือ

นดัประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมล่วงหนา้   วนั ในปี   คณะกรรมการบริษทัมีการประชุมตาม

วาระปกติจาํนวน   ครัง และวาระพิเศษจาํนวน  ครัง โดยการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัแต่

ละท่านสรุปไดด้งันี 

 

 

รายชือ 

 

วาระการดาํรง

ตาํแหน่ง 

การเขา้ประชุม/การประชุมทงัหมด  

(ครัง) 

 การประชุม

วาระปกติ 

การประชุม

วาระพิเศษ 

รวม 

.  ดาโต๊ะ ซรี ตนั บุน ปิน 

.  นายกมัพล วชัระนิมิต 

.  นายสมชาย  ดีประเสริฐกุล 

.  นายฉลอง อภิชาติโชติ 

.  นายตนั เซา ปอ 

.  นายลิม ชองเซียง 

.  นายวิจิตร  ตงัสินมนัคง 

.  นายบุลเดช วรพงศ ์

.  นายชาน วา ชอง 

ทุ ก ปี ก ร ร ม ก า ร

จาํนวนหนึงในสาม

ห รื อ ใ ก ล้ เ คี ย ง

จ ะ ต้อ ง อ อ ก จ า ก

ตาํแหน่ง 

 

 

 

 

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 
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ไดมี้การจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจดัเก็บรายงานการประชุมทีผ่านการรับรองจาก

คณะกรรมการบริษทัพร้อมใหค้ณะกรรมการบริษทัและผูที้เกียวขอ้งตรวจสอบได ้
 

 

                ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

                 ระบบการควบคุมภายใน 

                คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในทีครอบคลุมทุกดา้น ทงัดา้นการเงิน และ

การปฏิบัติ  การดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคับ ระเบียบทีเกียวขอ้งและจัดให้มีกลไกการ

ตรวจสอบและถ่วงดุลทีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการบริหารงาน การดูแลป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัจาก

การทีผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบ 

   

                 การตรวจสอบภายใน 

                 บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการตรวจสอบภายในโดยจดัใหมี้ผูต้รวจสอบภายในทาํหน้าทีตรวจสอบ

ระบบต่าง ๆ และแนวทางการควบคุม และตรวจสอบภายในทีดี ตามแผนการตรวจสอบทีไดรั้บอนุมติัจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าทีตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ โดยผลการตรวจสอบจะรายงาน

โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

    ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 

                  คณะกรรมการบริษทัตระหนกัดีว่าขอ้มลูของบริษทัทงัหมดลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ    

ของผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จึงเนน้ดาํเนินการในเรืองทีเกียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูใหถ้กูตอ้งครบถว้น    

โปร่งใส ตรงต่อความเป็นจริง เชือถือได ้สมาํเสมอและทนัเวลา โดยไดใ้หค้วามสาํคญัและยดึถือปฏิบติัมา 

โดยตลอด  ในส่วนของงานดา้นผูล้งทุนสมัพนัธ ์ ผูล้งทุนสามารถติดต่อขอทราบขอ้มลูบริษทัไดที้  

เลขานุการบริษทั  โทร.+  ( )   ต่อ  หรือ ที E-mail address : chalong@tropical.co.th หรือ  

Home page : www.tropical.co.th  or   www.tropical.com.my 
  

5.2 คณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั 

                             บริษทัมีการแต่งตงัเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ มีอาํนาจ

หนา้ทีในการตรวจทานงบการเงิน เป็นทีปรึกษาใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนดาํเนินการ

ในเรืองอืน ๆ ทีไดรั้บมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษทั   ซึงคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย  คน 

ดงันี      

ชือ ตาํแหน่ง 

นายชาน วา ชอง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

นายวิจิตร  ตงัสินมนัคง กรรมการตรวจสอบ 

นายบุลเดช วรพงศ ์ กรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ มีอาํนาจหนา้ทีในการตรวจทานงบการเงิน เป็นทีปรึกษาใหค้าํแนะนาํแก่ 

คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนดาํเนินการในเรืองอืน ๆ ทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ปี  

คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม   ครัง พร้อมกบัเสนอรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาโดย

ในปีทีผา่นมาไดด้าํเนินการในเรืองต่างๆ พอสรุปไดด้งันี 

(1) ตรวจทานงบการเงินสาํหรับปี สินสุดวนัที  ธนัวาคม  ทีตรวจสอบแลว้ และงบการเงิน

รายไตรมาสทีสอบทานของกลุ่มบริษทั ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

(2) ตรวจทานกบัผูส้อบบญัชีถึงขอบเขตของงานและผลการตรวจสอบ ตลอดจนการดาํเนินการ 

(3) ตรวจทาน ขอบเขตและผลการปฏิบติังานของการตรวจสอบภายในและรายงาน ตลอดจนการ

ใหค้าํแนะนาํการดาํเนินการทีจาํเป็นจะตอ้งปฏิบติัโดยฝ่ายบริหาร 

(4) ติดตามและตรวจทานรายงานทางการเงินและการดาํเนินงาน 

(5) ตรวจสอบรายการของบุคคลทีเกียวขอ้งทีอาจเกิดขึนภายในกลุ่มบริษทั  

(6) พิจารณารายการอืนๆ ทีกาํหนดโดยคณะกรรมการบริษทั 

 

  คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ  ปี(ตงัแต่  พ.ย. -  พ.ย. ) 

ประกอบดว้ย 

1. นายชาน  วา ชอง     ประธานกรรมการตรวจสอบ            กรรมการอิสระ 

2. นายวิจิตร  ตงัสินมนัคง    กรรมการตรวจสอบ             กรรมการอิสระ 

3. นายบุลเดช วรพงศ ์     กรรมการตรวจสอบ             กรรมการอิสระ 

. นายสมชาย  ดีประเสริฐกลุ    เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ      กรรมการ 

 

นายชาน วา ชอง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในการสอบ

ทานงบการเงินของบริษทัต่าง ๆ เป็นเวลานาน 

 

5.3 การสรรหาและแต่งตงักรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 

(1) กรรมการอิสระ  

หลกัเกณฑก์ระบวนการคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัไม่ไดผ้า่น 

คณะกรรมการสรรหาเนืองจากปัจจุบันบริษัทยงัไม่มีการแต่งตงัคณะกรรมการสรรหา  อย่างไรก็ตาม

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ 

ประสบการณ์ และความเชียวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการอิสระของ

บริษทัในช่วงปีทีผา่นมา  
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                                 ความสมัพนัธท์างธุรกิจ 

            . ถือหุน้ไม่เกิน % ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดในบริษทั บริษทัในเครือ 

บริษทัร่วม หรือบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ 

                   .ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทงัไม่เป็นลูกจา้ง พนักงาน ทีปรึกษาทีไดรั้บ

เงินเดือนประจาํหรือเป็นผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลทีอาจมี

ความขัดแยง้หรือบุคคลทีให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัท หรือบริษัทในเครือด้วย เช่น ผูส้อบบัญชี 

ทนายความ เป็นตน้ โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เวลาไม่นอ้ยกวา่  ปี 

                    .ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ เช่น เป็นลกูคา้ ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ เจา้หนี/ลกูหนีการคา้  

เจา้หนี/ลกูหนีเงินใหกู้ย้มื ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทงัในดา้นการเงิน

และการบริหารงานของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะทีจะทาํ

ใหข้าดความเป็นอิสระ  

          .ไม่เป็นญาติสนิทกบั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม 

หรือบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ และไม่ไดรั้บการแต่งตงัใหเ้ป็นตวัแทนเพือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ รวมทงัเปิดเผยความสมัพนัธอื์นทีอาจทาํใหข้าดความเป็นอิสระดว้ย 

(2) การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด  

การคดัเลือกบุคคลทีจะแต่งตงัเป็นกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุดไม่ไดผ้า่น 

คณะกรรมการสรรหา 

  ในการประชุมผูถื้อหุน้เพือเลือกตงักรรมการ มีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงันี 

1) ผูถื้อหุน้หนึงคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีตนถือ 

2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงทีมีอยูท่งัหมดตาม ( ) เลือกบุคคล 

คนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3) บุคคลซึงไดรั้บคะแนนสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตงัเป็น 

กรรมการเท่าจาํนวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตงัในครังนัน ในกรณีทีบุคคลซึงไดรั้บการเลือกตงั 

ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตงัในครังนันให้ผูเ้ป็น

ประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 

ในกรณีทีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

ให ้คณะกรรมการเลือกบุคคลทีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา  เขา้เป็นกรรมการแทน

ในการประชุมคณะกรรมการคราวต่อไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน 
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มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 

สามในสีของจาํนวนกรรมการทียงัเหลืออยู ่ บุคคลซึงเขา้เป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึงอยูใ่นตาํแหน่งได้

เพียงเท่าวาระทียงัเหลืออยูข่องกรรมการซึงตนแทน 

 

5.4 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

              คณะกรรมการบริษทัมีกลไกในการกาํกบัดูแลทีทาํใหส้ามารถควบคุมดูแลการจดัการและ  

รับผดิชอบการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเพือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั 

เช่น การแต่งตงัตวัแทนของบริษทัโดยไดรั้บมติเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการบริษทัไปเป็นกรรมการ

ผูบ้ริหาร หรือ ผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม โดยมีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าที และ

ความรับผดิชอบของกรรมการและผูบ้ริหารทงัเป็นตวัแทนของบริษทั ในการควบคุมและมีส่วนร่วมในการ

กาํหนดนโยบายทีสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจ รวมทงักลไกในการกาํกบัดูแลทีมีผลใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลฐานะ

การเงิน และผลการดาํเนินงาน การทาํรายการระหว่างกนับริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมกบับุคคลทีเกียวโยง การ

ไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงสินทรัพยห์รือการทาํรายการสาํคญัอืนใดของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมให้ครบถว้น

ถกูตอ้งและใชห้ลกัเกณฑที์เกียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการทาํรายการในลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ใน

ทาํนองเดียวกบัหลกัเกณฑข์องบริษทั  
 

 

5.5 การดูแลเรืองการใชข้อ้มลูภายใน 

              คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงการดูแลไม่ใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกระดบั นาํ 

ขอ้มูลภายในของบริษัทไปใชเ้พือประโยชน์ส่วนตน โดยบริษัทมีการดูแลเรืองการใชข้้อมูลภายในตาม

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี และกาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ทีรายงานการเปลียนแปลงการถือ

ครองหลกัทรัพยต่์อสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา  แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.  ภายใน  วนั นบัจากวนัทีมีการเปลียนแปลงการ

ถือครองหลกัทรัพย ์และให้แจง้ให้เลขานุการบริษทัรับทราบ เพือจดัทาํบนัทึกการเปลียนแปลงและสรุป

จาํนวนหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารเป็นรายบุคคล นอกจากนียงัมีกาํหนดห้ามนาํขอ้มูลงบการเงิน

หรือขอ้มูลอืนทีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัทีทราบเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก หรือผูที้ไม่มี

ส่วนเกียวขอ้ง และห้ามทาํการซือขายหลกัทรัพยใ์นช่วง  เดือนก่อนทีขอ้มูลงบการเงินหรือขอ้มูลอืนทีมี

ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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                       .    ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

(1) ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี (Audit Fee)       

ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ครังที /  มีมติแต่งตงั นางสาวบงกช 

 อาํเสงียม  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที   หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ ์ ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตทะเบียนเลขที  หรือ นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที  

แห่ง บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชีประจาํปี 2561  โดยบริษทัและบริษทั

ยอ่ยค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชี รวมจาํนวนเงิน , ,  บาท โดยมีรายละเอียดดงันี  

- งบการเงินของบริษทัและงบการเงินรวม จาํนวน , ,  บาท  

- งบการเงินของบริษทัยอ่ย  บริษทั จาํนวน ,  บาท  
 

(2) ค่าบริการอืน (non-audit fee) 

                                       บริษัทไดจ่้ายค่าบริการอืนให้แก่ บริษทั สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 

จาํกดั ทีเกียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี ในปี    จาํนวน ,  บาท   

 

6. ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social  Responsibilities : CSR) 

      แนวทางเกยีวกบัความรับผดิชอบทางสังคม 

          การกาํกบัดูแลด้วยหลกัจริยธรรม (ประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านการ  

ทุจริตคอร์รัปชัน) (Organizational Governance) 

         นโยบายการดาํเนินการ : บริษทัเห็นว่าการกาํกบัดูแลกิจการทีดีมีความเป็นธรรมมีความสาํคญัต่อการ

ดาํเนินกิจการให้เจริญเติบโตยิงขึน จึงกาํหนดทิศทางในการดาํเนินงานของบริษทัและ ให้ความสาํคญัต่อ

ระบบการควบคุมการตรวจสอบภายใน การกํากับดูแลฝ่ายบริหารให้ด ําเนินการตามนโยบายอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพือประโยชน์ในระยะยาวต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียกับองค์กร ภายใต้ “ความสุจริต 

ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้สอดคลอ้งตามกรอบขอ้กาํหนดกฎหมาย และหลกัจริยธรรมทางธุรกิจ”   

ตามนโยบายความรับผดิชอบต่อสงัคม(CSR)  

         แนวทางความรับผดิชอบต่อสังคมของกจิการ กาํหนดหลกัการ “หลกัการ  ขอ้ ”ดงันี  

(1.) การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม  

(2.) การต่อดา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 

(3.) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

(4.) การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

(5.) ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 
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(6.) การดูแลรักษาสิงแวดลอ้ม 

(7.) การร่วมพฒันาชุมชุนหรือสงัคม 

(8.) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึงได้จากการดําเนินงานทีดีความ

รับผดิชอบต่อสงัคม สิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 

(1) การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม  

นโยบายการดาํเนินการ : บริษทัเห็นว่าการกาํกบัดูแลกิจการทีดีมีความเป็นธรรมมี

ความสําคัญต่อการดาํเนินกิจการให้เจริญเติบโตยิงขึน จึงกาํหนดทิศทางในการดาํเนินงานของ

บริษทัและ ใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมการตรวจสอบภายใน การกาํกบัดูแลฝ่ายบริหารให้

ดาํเนินการตามนโยบายอยา่งมีประสิทธิภาพ เพือประโยชน์ในระยะยาวต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้

เสียกบัองคก์ร ภายใต ้“ความสุจริต ยติุธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้สอดคลอ้งตามกรอบขอ้กาํหนด

กฎหมาย และหลกัจริยธรรมทางธุรกิจ”  ตามนโยบายความรับผดิชอบต่อสงัคม(CSR) ซึงเปิดเผยอยู่

ในเวบ็ไซตบ์ริษทั www.tropical.co.th 

เพือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี โดยเฉพาะหลกัความรับผิดชอบ 

โปร่งใส ซือสตัยสุ์จริต มีคุณธรรม มีความมุ่งมนัเพือความเจริญเติบโต และความมนัคงของกิจการ 

การมีส่วนร่วม การทาํงานเป็นทีมและความรับผดิชอบทางสงัคม การดูแลสิทธิตามกฎหมายกาํหนด 

ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของกลุ่มต่างๆ เพือให้มนัใจว่าสิทธิดงักล่าวไดรั้บการคุม้ครองและปฎิบติั

ดว้ยดี และได้รับผลตอบแทนทีเป็นธรรมด้วยกันทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัท ไดก้าํหนดหลกั

ปฎิบัติและความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร รวมถึงพนักงาน เพือกําหนดหลกัการกํากับดูแลที

เหมาะสมกบับริษทั และ จดัทาํ คุณธรรมและขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงานขึนเพือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบติัทีถกูตอ้งใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนของบริษทั ใหถื้อปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดไวด้งันี 

1) มีความรับผดิชอบต่อสงัคม 

2) มีระบบการบริหารอย่างมืออาชีพ ยึดมนัความถูกตอ้งและเป็นธรรมปฎิบติัต่อผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียม 

3) มีความรับผดิชอบต่อการตดัสินใจ และการทาํงานของตนเอง สามารถชีแจงและ

อธิบายการตดัสินใจได ้

4) มีความสาํนึกในหนา้ทีดว้ยขีดความสามารถและ ประสิทธิภาพทีเพียงพอ 

5) มีความโปร่งใสในการดําเนินงานในสองลกัษณะคือ มีความโปร่งใสในการ

ดาํเนินงานทีสามารถตรวจสอบได,้มีการเปิดเผยขอ้มูลโปร่งใสแก่ผูที้เกียวขอ้งทุกกลุ่ม 
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          บริษทั กาํหนดมาตรการการกาํกบัดูแลกิจการจรรยาบรรณธุรกิจ และการกาํกบัดูแล

กิจการทีดี สามารถตรวจสอบไดต้งัแต่ตน้จนจบกระบวนการ กาํหนดใหบุ้คลากรมีหนา้ทีตอ้งปฎิบติั

ตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ และการกาํกบัดูแลกิจการทีดี  การกระทาํทีเขา้ข่ายการฝ่าฝืน หรือไม่

ปฎิบติัตามหลกัจรรยาบรรณ และการกาํกบักิจการทีดี ตอ้งไดรั้บการพิจารณาลงโทษทางวินัยตาม

ระเบียบทีกาํหนดไว ้นอกจากนีอาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย บริษทักาํหนดใหมี้ระบบรายงานการฝ่า

ฝืน หรือไม่ปฎิบติัตามหลกัจรรยาบรรณ และการกาํกบักิจการทีดี โดยมีกระบวนการรับขอ้ร้องเรียน 

การรวบรวมขอ้เท็จจริง การประมวลผล และกลนักรองขอ้มูล  กาํหนดมาตรการดาํเนินการระงบั

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบติัตามหลกัจรรยาบรรณ และการกาํกบักิจการทีดี และบรรเทาความเสียหาย

ใหก้บัผูไ้ดรั้บผลกระทบ โดยคาํนึงถึงความเสียหายโดยรวมทงัหมด  กาํหนดมาตรการคุม้ครอง และ

บรรเทาความเสียหายให้กับผูร้ายงาน ผูร้้องเรียน ผูใ้ห้เบาะแส หรือผูใ้ห้ความร่วมมือในการ

ตรวจสอบขอ้เท็จจริงในการรายงานการฝ่าฝืน หรือไม่ปฎิบติัตามหลกัจรรยาบรรณ และการกาํกบั

กิจการทีดีของบริษทั กาํหนดให้มีโครงสร้าง และหน้าทีความรับผิดชอบของผูบ้ริหารต่อผูถื้อหุ้น 

กาํหนดความรับผดิชอบของผูบ้ริหารต่อลูกคา้  กาํหนดความรับผิดชอบของผูบ้ริหารต่อพนักงาน 

กาํหนดความรับผดิชอบของผูบ้ริหารต่อคู่คา้และเจา้หนี กาํหนดความรับผิดชอบของผูบ้ริหารต่อ

การแข่งขันทางการค้า ก ําหนดความรับผิดชอบของผูบ้ริหารต่อสังคมส่วนรวม เช่นให้การ

สนบัสนุนกิจการอนัเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม,คืนผลกาํไรส่วนหนึงขององค์กร

ใหแ้ก่กิจกรรมทีมีส่วนสร้างสรรคส์งัคมอยา่งสมาํเสมอ,ไม่กระทาํการใดๆ ทีมีผลเสียหายต่อชือเสียง

ของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ไม่กระทาํการใดๆทีช่วยเหลือสนับสนุน หรือ

ยอมเป็นเครืองมือทีจะทาํให้เกิดการหลีกเลียงการปฎิบติัตาม กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ หรือ

เป็นภัยต่อสังคมและความมนัคงของประเทศ,ปลูกฝั งความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดในหมู่

พนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเนืองและจริงจงั,ปฎิบติัหรือมีการควบคุมให้มีการปฎิบติัอย่างเคร่งครัด

ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวขอ้งทีออกโดยหน่วยงานกาํกับดูแล กาํหนด

ความรับผิดชอบของพนักงานต่อบริษทั กาํหนดให้มีขอ้ปฎิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

การเคารพ และปฎิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

(2) การต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชัน   

บริษัท สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสําคัญ และมี

จิตสาํนึกในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั โดยจดัให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ 

การกาํกบัดูแลให้การดาํเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพภายใต ้“ความสุจริต ยุติธรรม 

โปร่งใส ตรวจสอบได ้สอดคลอ้งตามกรอบขอ้กาํหนดกฎหมาย และหลกัจริยธรรมของบริษทั” 

นอกจากนีไดก้าํหนดมาตรการ ในเรืองของการรับหรือให้ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อืนใดทีอาจ
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สร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึงในทางธุรกิจ การรับหรือให้ทรัพย์สิน หรือ

ประโยชน์อืนใดทีอาจสร้างแรงจูงใจในการตดัสินใจอยา่งไม่เป็นธรรมดงันี 

.  ไม่ใชว้ธีิการรับหรือใหเ้งิน ทรัพยสิ์น สิงของ หรือประโยชน์อืนใดจากผูเ้กียวขอ้งทางธุรกิจ 

.  ไม่เรียกรับเงิน ทรัพยสิ์น สิงของ หรือประโยชน์อืนใดกบัผูเ้กียวขอ้งทางธุรกิจ 

.  ไม่เสนอเงิน ทรัพยสิ์น สิงของ หรือประโยชน์อืนใดกบัผูเ้กียวขอ้งทางธุรกิจเพือแลก  

     กบัสิทธิพิเศษทีไม่ควรได ้

.  การใชจ่้ายสาํหรับการเลียงรับรองทางธุรกิจตอ้งมีการใชจ่้ายอยา่งเหมาะสมสมเหตุสมผล 

        การรับหรือให้ของขวญัหรือของทีระลกึ 

  ) ก่อนการรับหรือใหข้องขวญั ของทีระลึกควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดป้ฎิบติัถกูตอ้ง

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั โดยสิงของ หรือของขวญัทีใหแ้ก่กนัควรมีราคาเหมาะสมในแต่ละโอกาส 

 ) ไม่รับของขวญัเป็นเงินสด พนัธบตัร หุน้ ทองคาํ อญัมณี อสงัหาริมทรัพย ์หรือสิงของ

ในทาํนองเดียวกนั 

 ) ไม่รับของขวญัหรือของทีระลึกทีอาจทาํใหเ้กิดอิทธิพลในการตดัสินใจอยา่งใดอยา่ง

หนึงโดยไม่เป็นธรรมในการปฎิบติัหนา้ที 

 ) การับของขวญัของทีระลึกตอ้งจดัทาํรายการนาํเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาทราบตามลาํดบัขนั 

 

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน ( Human Right ) 

                    บริษทัตระหนักในความเป็นมนุษยที์เท่าเทียมกนั โดยปฎิบติัต่อผูเ้กียวขอ้งอย่าง

เท่าเทียมกนัไม่ว่าจะเป็นฝ่ายจดัการ พนักงาน ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ ผูข้ายสินคา้และบริการให้แก่บริษทั 

คู่แข่งทางการคา้ ชุมชน อนัสืบเนืองจากความเหมือนหรือแตกต่างไม่ว่าจะเป็น เพศ เชือชาติ ศาสนา 

อาย ุสีผวิ ภาษา วฒันธรรม ดงันี 

1.1 บริษทัปฎิบติัต่อบุคลากรทุกคนโดยเท่าเทียมกนัไม่เลือกปฎิบติั ไม่ 

แบ่งแยกถินกาํเนิด เชือชาติ ศาสนา อาย ุสีผวิ ภาษา วฒันธรรม ความพิการ ฐานะ สถานศึกษา หรือ

สถานะอืนใดทีเกียวขอ้งทงัทางตรง และทางออ้มกบัการปฎิบติังาน บริษทัจะปฎิบติัอย่างเป็นธรรม

กบัพนกังานทุกระดบั รวมถึงผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมาช่วง ทงัการจา้งงาน,การจ่ายค่าตอบแทน การจดั

ฝึกอบรมพฒันาบุคลากร การเลือนตาํแหน่ง การเลิกจา้งหรือเกษียณอายุ และหรือนาํมาเป็นปัจจยั

สาํคญัในการคดัเลือกพนกังานเขา้ทาํงาน   

1.2 ขอ้มลูส่วนบุคคลของพนกังาน อนัไดแ้ก่ ประวติัการทาํงาน ประวติั 

สุขภาพหรือขอ้มูลส่วนตวั จะไดรั้บการคุม้ครองไม่ให้ถูกนาํมาเปิดเผย อนัอาจจะทาํให้เกิดความ

เสียหายแก่เจา้ของ หรือบุคคลอืน 
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1.3 พนกังานทุกคน ปฎิบติัต่อกนัดว้ยความเคารพ ใหเ้กียรติโดยปราศจากการ 

ปฎิบติัทีมิชอบในการล่วงละเมิดต่อพนกังานทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางกาย ทางวาจา ทางความคิด 

และไม่กระทาํการทีก่อความเดือดร้อนรําคาญ หรือรบกวนการปฎิบติังานในลกัษณะการคุกคามทาง

เพศ การลวนลาม การอนาจารทุกประเภท ในส่วนของบริษทั ตอ้งปฎิบติัตามนโยบายดา้นความ

รับผิดชอบทางสังคม ข้อที  บริษทั จะไม่เกียวขอ้งหรือสนับสนุนการลงโทษทีเป็นการทาํร้าย

ร่างกาย จิตใจ หรือแมแ้ต่การข่มขู่ทีมีผลต่อจิตใจ ตลอดจนการใช้วาจาหยาบคาย และบริษัทได้

ประกาศเพิมเติมเป็นนโยบายการปฎิบติัทีมิชอบและการล่วงละเมิด นโยบายการป้องกนั การแกไ้ข

ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ โดยระบุขนัตอนการแกไ้ขของการถกูล่วงละเมิดทางเพศ ขนัตอนการ

ร้องทุกข ์ กาํหนดช่องทางการร้องทุกขโ์ดยปิดเป็นความลบั 

1.4 บริษทัตระหนกัถึงความปลอดภยัในชีวิตทรัพยสิ์นของพนกังาน ทรัพย ์- 

สิน สินคา้บริษทั การป้องกนัการก่อการร้าย โดยการดาํเนินการเรืองการรักษาความปลอดภยัในขนั

พืนฐาน ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลตามกฎหมายซึงบริษทัไดป้ระกาศเป็นนโยบายการจดัการรักษา

ความปลอดภยัขององค์กร สาํหรับพนักงานทุกฝ่าย เพือเป็นแนวทางในการปฎิบติังานดา้นความ

ปลอดภยัขององคก์รทุกส่วนงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดงันี 

. ความปลอดภยัในการเขา้ออกอาคารสถานที   

 . ความปลอดภยัในส่วนทีเกียวขอ้งกบัพนกังาน 

. ความปลอดภยัในส่วนของพนัธมิตรทางธุรกิจ 

. ความปลอดภยัในส่วนทีเกียวขอ้งกบัสินคา้ 

. ความปลอดภยัสาํหรับยานพาหนะขนส่งสินคา้ 

. ความปลอดภยัทาดา้นขอ้มลูและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

. ระบบการตรวจสอบและสืบสวนเหตุการณ์ทีเกิดขึน 

. ระบบการจดัการเมือเกิดวิกฤตการณ์และแนวทางดาํเนินการแกไ้ข 

 

1.5 บริษทัเคารพในทรัพยสิ์นทางปัญญา และภูมิปัญญาทอ้งถิน 

1.6 บริษทัเปิดโอกาสใหพ้นกังาน และชุมชนทีอยูร่อบสถานประกอบการ 

หรือผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง สามารถแสดงความคิดเห็นสาํหรับการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ทีอาจส่งผล

กระทบต่อวิถีการดาํเนินชีวิตของชุมชน เพือใหเ้กิดการพฒันาอยูร่่วมกบัชุมชนอยา่งยงัยนื โดย

สามารถติดต่อร้องเรียนบริษทัโดยตรง หรือผา่นเวบ็ไซดข์องบริษทั 
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             ( )  การปฎิบัตด้ิานแรงงาน ( labour Practices ) 
 

            บริษทัถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรอนัมีค่า ซึงมีส่วนช่วยส่งเสริมใหบ้ริษทับรรลุถึง

เป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ ดังนันบริษัทจึงมีนโยบายในเรืองความรับผิดชอบทางสังคม โดย

มุ่งมนั ปฎิบติัตามขอ้กาํหนดด้านความรับผิดชอบทางสังคม มาตรฐานด้านแรงงาน กฎหมาย ที

เกียวขอ้ง พฒันาความรู้ความสามารถ สนบัสนุนใหพ้นกังานทุกระดบัศึกษาหาความรู้วิทยากรใหม่ๆ 

เพิมเติม ให้มีความรู้ความสามารถและทกัษะซึงจาํเป็นต่อการปฎิบติังานให้ประสบความสาํเร็จ 

ตลอดจนพฒันาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนกังานอยา่งต่อเนือง  การดูแล สภาพการจา้งทียุติธรรม 

ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม คาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มทีปลอดภัย ตามหลกัอาชีวอนามยั การ

สือสารนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ให้พนักงานรับทราบผ่านการปฐมนิเทศน์  ติดบอร์ด

ป ร ะ ช า สัม พัน ธ์  , ป ร ะ ช า สัม พัน ธ์ ท า ง เ สี ย ง ต า ม สา ย  แ ละ ป ร ะ ก า ศ ลง เ ว็บ ไ ซด์บ ริ ษัท 

www.tropical.co.th เพือใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียลกูคา้ ประชาชนทวัไปรับทราบถึง การดาํเนินกิจการ

ของบริษทั ภายใตน้โยบายด้านความรับผิดชอบทางสังคม โดยยึดแนวปฎิบติัตามนโยบายความ

รับผดิชอบทางสงัคมดงันี  

      . บริษทัไม่จา้งหรือสนบัสนุนการใชแ้รงงานเด็กและแรงงานผูเ้ยาวต์ามที 

กฎหมายกาํหนด   

. บริษทัเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นส่งเสริมพฒันาความสามารถและ 

สร้างแรงกระตุน้ในการทาํงาน ไดรั้บผลตอบแทนการทาํงานไม่น้อยกว่าทีกฎหมายกาํหนด บริษทั

ไม่หกัค่าจา้ง ค่าตอบแทนการทาํงาน หรือเงินอืนทีกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงานกาํหนดให้

จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ เวน้แต่กฎหมายยกเวน้ไว ้และสวสัดิการทีเหมาะสมเป็นไปตามกรอบของ

กฎหมายทีกาํหนด   

 . บริษัทจะไม่เกียวข้องหรือสนับสนุนการใช้แรงงานบังคับ ไม่เรียก หรือรับ

หลกัประกนัการทาํงาน หรือหลกัประกนัความเสียหายในการทาํงาน หรือเอกสารแสดงตนตวัจริง

ใดๆ ของพนกังานไม่ว่าเป็นเงิน บตัรประจาํตวัประชาชน หรือเอกสารประจาํตวัใดๆ ทรัพยสิ์นอืน 

หรือการคาํประกนัดว้ยบุคคลจากลกูจา้ง ไม่ว่าเขา้ทาํงานแลว้ หรือเป็นเงือนไขในการรับเขา้ทาํงาน 

เวน้แต่กฎหมายยกเวน้ไวต้ามขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงาน 

 . บริษทัจะปฎิบติัอยา่งเป็นธรรมกบัพนกังานทุกระดบั รวมถึงผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมาช่วง 

ทงัการจา้งงาน,การจ่ายค่าตอบแทน การจดัฝึกอบรมพฒันาบุคลากร การเลือนตาํแหน่ง การเลิกจา้ง

หรือ 
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           . เกษียณอาย ุและหรือนาํมาเป็นปัจจยัสาํคญัในการคดัเลือกพนกังานเขา้ทาํงาน 

ไม่ อนุญาตใหมี้พฤติกรรมทีเป็นการข่มขู่ คุกคาม ทารุณและการเอารัดเอาเปรียบทางเพศ 

                               . บริษทัปฎิบติัตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย ในเรืองชวัโมงการทาํงานของ พนกังาน 

                  . บริษทัเคารพสิทธิเสรีภาพของพนกังานในการสมาคม หรือรวมกลุ่มเพือเจรจาต่อรอง

บน การคดัเลือกหรือเลือกตงัผูแ้ทนโดยไม่ขัดขวางหรือแทรกแซง หรือไม่กระทาํการใดๆ อนั

กระทบต่อสิทธิดังกล่าว เช่น การเลือกตังคณะกรรมการสวสัดิการฯ และคณะกรรมการความ

ปลอดภยัฯ และอืนๆทงันีตอ้งเป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนด 

                  . พนักงานไดรั้บโอกาสเท่าเทียมกนัโดยไม่เลือกปฎิบัติ บริษัทจะไม่เกียวข้อง หรือ

สนับสนุนการเลือกปฎิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนการทํางาน การให้

สวสัดิการ โอกาสไดรั้บการอบรมและพฒันา การเลือนตาํแหน่ง การเลิกจา้งหรือการเกษียณอายกุาร

ทาํงาน และอืนๆ อนัเนืองมาจากเหตุเพราะความแตกต่างในเรืองสัญชาติ เชือชาติ ศาสนา สีผิว 

ภาษา อาย ุเพศ สถานภาพสมรส ทศันคติส่วนตวัในเรืองเพศ ความพิการ การติดเชือ HIV การเป็น

ผูป่้วยเอดส์ ความเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน การเป็นกรรมการลกูจา้ง ความนิยมในพรรคการเมือง 

หรือแนวคิดส่วนบุคคลอืนๆ  

                  . บริษทัไม่ขดัขวาง แทรกแซง หรือกระทาํการใดๆ ทีจะเป็นผลกระทบต่อการใช ้สิทธิ

ของลกูจา้งทีไม่มีผลเสียหายต่อกิจการ ในการดาํเนินกิจกรรมทีเกียวกบัเชือชาติ ประเพณีประจาํชาติ 

ศาสนา เพศ ความพิการ ความเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน การเป็นกรรมการลูกจา้ง ความนิยมใน

พรรคการเมือง หรือแนวคิดส่วนบุคคลอืนๆ  

                . บริษัทจดัการให้พนักงานมีสุขภาพ มีความปลอดภัย โดยจดัสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงานทีดี มีการกาํหนดมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงานให้ครอบคลุมประเภทงานหรือลกัษณะงานทีมีแนวโน้มอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพ

และความปลอดภยัของพนกังาน และผูเ้กียวขอ้ง และมีการควบคุม ป้องกนัให้เป็นไปตามกฎหมาย 

และมาตรฐานความปลอดภยัในทุกสภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีดี ภายใตร้ะบบความปลอดภยั อา

ชีว อนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ตามระบบมาตรฐาน ( OHSAS 18001 ) ดงันี 

.   บริษทัเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินการดา้นความปลอดภยั  

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน สามารถสมคัรเข้ารับการเลือกตัง แต่งตังเป็น

คณะกรรมการความปลอดภยัในการทาํงาน 

2. บริษทัจดัอบรม หรือจดักิจกรรมสปัดาห์ความปลอดภยั โดยใหพ้นกังาน 

มีโอกาสรับ รู้และเข้าถึงข้อมูลอันตรายอันอาจ เกิดขึนจากกระบวนการทํางานหรือจาก

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
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3. บริษทัจดัทาํกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และคู่มือความปลอดภยั อาชีวอนามยั  

และสภาพแวดลอ้มทาํงานของบริษทั โดยพนกังานสามารถเขา้ถึงขอ้มลู 

4. บริษทั จดัใหพ้นกังานไดรั้บการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั อาชีว 

อนามยั และสภาพแวดลอ้ม ในงานทีปฎิบติัอยู่ รวมถึงอบรมกฎหมายความปลอดภยัให้กับผูที้เขา้

ทาํงานใหม่ และผูที้เปลียนหนา้ทีการปฎิบติังาน โดยมีการจดัเก็บบนัทึกการฝึกอบรม 

5. จดัอุปกรณ์ป้องกนัภยัเพือความปลอดภยัส่วนบุคคลทีไดม้าตรฐาน และ 

เหมาะสมกบัลกัษณะงานโดยเป็นหนา้ทีของบริษทั ในการจดัหา 

 

 

                     ( ) ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค ( Consumer Issues ) 

                     บริษทัใหค้วามสาํคญั และตระหนกัถึงคุณภาพ และ ความปลอดภยัสินคา้เป็นสาํคญัจึง

ดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกั “ Quality and Food Safety ” โดยนาํระบบการจดัการคุณภาพ (  ISO 9001 ) 

และระบบการจดัการความปลอดภัยสินค้า (Food Safety,HACCP,GMP,BRC,ISO 22000) มา

ประยกุตใ์ชใ้นองคก์รภายใตน้โยบายดงันี 

“เราจะผลติสินค้าให้มคีวามปลอดภยัต่อผู้บริโภค 

คุณภาพเป็นทยีอมรับของลกูค้า 

ส่งมอบทันกาํหนดเวลา 

พฒันาด้านความปลอดภยั 

ใส่ใจด้านสิงแวดล้อม 

บริหารจดัการสอดคล้องตามกฎหมาย 

ปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธผิลอย่างต่อเนือง” 

 

             เพือให้ผูบ้ริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงการปกป้องข้อมูลของลูกค้าไวเ้ป็น

ความลบัและ ทาํให้บริษทัมีเสรีภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจภายใตห้ลกัการทีเป็นธรรมไม่โจมตี 

หรือใหข้อ้มลูเท็จบิดเบือนจากความเป็นจริง รวมทงัใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงาน

อืนๆ ทีเกียวข้องเพือส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจ และแข่งขนัอย่างเป็นธรรม พร้อมทงัต่อตา้นการ

ผกูขาด และการทุ่มตลาด 
 

( ) การดูแลรักษาสิงแวดล้อม ( The Environment ) 

  บริษทัมีนโยบายการจดัการผลกระทบดา้นสิงแวดลอ้ม โดยมุ่งเน้น ถึงการบริหาร

จดัการผลกระทบทางดา้นสิงแวดลอ้มในดา้นต่างๆ และการบริหารจดัการของเสีย อนัจะก่อให้เกิด
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ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร ตลอดจนการควบคุม และป้องกันผลกระทบอนัจะเกิดกับ

พนกังาน ชุมชนแวดลอ้ม และสอดคลอ้งตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัประเด็น

ปัญหาสิงแวดลอ้ม โดยดาํเนินกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จภายในโรงงาน โดยกาํหนดการตามมาตรฐาน

การจัดการสิงแวดลอ้ม ( ISO 14001 ) เพือจัดการผลกระทบทีเกิดจากสิงแวดลอ้มภายใต้ขีด

ความสามารถดงันี 

.  เปิดโอกาสให้ชุมชนทีอยู่รอบสถานประกอบการของบริษทัและ ผูเ้กียวขอ้งมี

ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการดาํเนินกิจกรรมของบริษทัทีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ชุมชน หรือขอ้ร้องเรียนอืนๆ เพือให้เกิดการส่งเสริมการจดัการสิงแวดลอ้มแบบยงัยืน เช่นการทาํ

ประชาพิจารณ์กบัชุมชน 

               .  ดาํเนินการตามกฎหมาย และมาตรฐานสากลต่างๆ เพือป้องกนั และลดผลกระทบ 

ดา้นสิงแวดลอ้ม 

               . ออกแบบพฒันากระบวนการผลิต โดยนาํหลกัการจดัการผลกระทบแบบเบ็ดเสร็จ 

เพือควบคุมหรือลดมลพิษต่างๆ เช่น นาํเสีย มลพิษทางอากาศ ฝุ่ น และ ของเสียต่าง  ๆ

                    .  ควบคุมการใชพ้ลงังาน และ ทรัพยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด และส่งเสริมการ

อนุรักษพ์ลงังาน และทรัพยากร 

             . มุ่งเนน้การลด และจดัการของเสียโดยนาํกลบัมาใชใ้หม่ Recycle รวมถึงการกาํจดั 

ของเสียใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย 

             .  ส่งเสริมฟืนฟสิูงแวดลอ้มร่วมกบัชุมชน 

 

                 ( ) การมส่ีวนร่วม และพฒันาชุมชน ( Community Involvement and Development ) 

 บริษทัดาํเนินธุรกิจโดยให้ความสาํคญัต่อการปฎิบตัตามมาตรฐานต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบั

ความปลอดภัย สุขอนามยั และสิงแวดล้อมทีอาจจะมีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม 

สิงแวดลอ้ม และชุมชน รวมทังให้ความสาํคญั โดยมุ่งเน้นการพฒันาชุมชน และ สังคม ในดา้น

การศึกษา โดยเปิดโอกาสใหน้กัเรียน นกัศึกษาเขา้มาดูงาน หรือ อบรมภายในบริษทัทุกเดือน การ

สร้างงาน การรักษาสิงแวดลอ้ม และสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน สังคม หรือ

กลุ่มผูด้อ้ยโอกาสใหส้ามารถพึงพาตนเองไดภ้ายใตโ้ครงการต่างๆ ดงัต่อไปนี 

        . โครงการ TCB ปลอดอุบติัเหตุ บริษทัเปิดโอกาสใหพ้นกังาน ร่วมกิจกรรมความ 

ปลอดภัยเช่นการประกวดคาํขวญัความปลอดภัย  กิจกรรมอบรมความปลอดภยัในการทาํงาน 

กิจกรรมงานสปัดาห์ความปลอดภยัในการทาํงานประจาํปี การจดัโครงการอนุรักษก์ารไดย้นิ 

             . โครงการ TCB โรงงานสีขาว บริษทัไดจ้ดัใหมี้กิจกรรม ลด ละ เลิกบุหรี โดยจดัให ้
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ความรู้เกียวกบัพิษภยัของบุหรี จดัใหมี้การบาํบดับุหรีกบัพนกังานทีมีความประสงคจ์ะเลิกบุหรี โดย

ร่วมกบัหน่วยงานราชการ บริษทัจดัใหมี้การจดัทาํมาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

ในสถานประกอบการ โดยกาํหนดเป็นนโยบายดา้นยาเสพติด และกาํหนดเป็นขนัตอนการปฎิบติั

เมือพบผูเ้สพยาเสพติด ทงันีเป็นเรืองทีบริษทัให้ความสาํคญั เพราะเป็นเรืองทีมีผลกระทบต่อตัว

พนกังาน ชุมชน สงัคม โดยสถานประกอบกิจการตอ้งปลอดจากยาเสพติด ไม่ใหมี้ผูเ้สพ ผูค้า้ ผูผ้ลิต 

โดยใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ  

                  . โครงการ TCB รักษสิ์งแวดลอ้ม บริษทัมีการคดัแยกของเสีย นาํมาใชซ้าํ และ รีไซเคิล 

บริษทับาํบดันาํเสียก่อนปล่อยลงสู่ สิงแวดลอ้ม และปฎิบติัสอดคลอ้งตามกฎหมาย 

  . โครงการ TCB ใส่ใจแรงงาน บริษทัจดัสวสัดิการสาํหรับพนักงาน ทงัทีเป็นเงิน และ

การเขา้ร่วมกิจกรรมกบับริษทั เช่นการเขา้ร่วมปลูกป่าร่วมกบัหน่วยงานสวสัดิการและคุม้ครอง

แรงงานในวนั แรงงานแห่งชาติ โดยจ่ายค่าจา้งใหก้บัพนกังานทีเขา้ร่วมกิจกรรม การตรวจสุขภาพ

ประจาํปี การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ส่งเสริมให้พนักงานทาํงานอย่างมีความสุข มี

แรงงานสมัพนัธที์ดี การปฎิบติัต่อแรงงานสอดคลอ้งตามขอ้กฎหมาย 

                 . โครงการ TCB ใส่ใจชุมชน บริษทัมุ่งมนัทีจะพฒันาตวัเราไปพร้อมกับการพฒันา

ชุมชน ส่งเสริม และสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน สืบสานวฒันธรรมของชุมชน เช่นประเพณีชกั

พระเดือนหา้ งานทาํบุญเดือนสิบ ทอดกฐิน ทอดผา้ป่าวดัในพืนที    กิจกรรมงานวนัลอยกระทง จดั

ใหพ้นกังานของบริษทัเขา้ไป ดูแลระบบไฟฟ้า ของวดั โรงเรียนในชุมชนและกิจกรรมอืนๆ  

                 6. โครงการ TCB ตน้กลา้ความรู้ บริษทัมุ่งมนัทีจะถ่ายทอดความรู้ให้กบัเยาวชน เสมือน

การปลูกตน้กลา้ความรู้ให้เกิดผลในอนาคต เช่น สนับสนุนการให้ความรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียน 

นกัศึกษา เขา้มาศึกษาดูงาน เช่นคณะจุลชีววิทยา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เขา้เยียมชมโรงงาน

เ มื อ   เ ม ษ า ย น   เ ป็ น ต้ น  ก า ร รั บ นั ก ศึ ก ษ า เ ข้ า ฝึ ก ง า น ใ น บ ริ ษั ท  เ ช่ น  จ า ก

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ,วิทยาลยัเทคนิคหาดใหญ่,มหาวิทยาลยัทกัษิณสงขลา,มหาวิทยาลยั

วลยัลกัษณ์ นครศรีธรรมราช,มหาวิทยาลยัทกัษิณพทัลุง,มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา ,มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยัสงขลาเป็นตน้ และการมอบอุปกรณ์การเรียนใหก้บัโรงเรียนในพืนที 

              7. โครงการ TCB แบ่งปันเพือสงัคม บริษทัมีส่วนร่วมใหค้วามช่วยเหลือสงัคม ในหลาย 

รูปแบบเช่น การใหห้น่วยงานสภากาชาดเขา้มารับ บริจาคโลหิตทุก  เดือน ,การบริจาคเงินให้กบั

กิจกรรมของหน่วยงานราชการเช่นสนับสนุนเงินเพือกิจกรรมการกุศลเพือพฒันาการศึกษาให้กบั

โรงเรียนบา้นไร่(ตาํรวจชายแดนอนุสรณ์) ต.ปาดงัเบซาร์ อ.สะเดา,สนบัสนุนงบประมาณการจดังาน

มหกรรมคอนเสิร์ตอนุรักษป่์าตน้นาํผาดาํครังที  เมือวนัเสาร์ที  มีนาคม  ในอ.คลองหอย

โข่ง จ.สงขลา ,สนบัสนุนทุนการศึกษาในวนัตาํรวจ เมือวนัพุธที  ตุลาคม  ณ  สภอ.คอหงส์ 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา,สนับสนุนผลิตภณัฑ์ของบริษัท ให้กับชมรมนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง ออกค่ายอาสาพฒันาชนบทเมือวนัที  มีนาคม ถึง  เมษายน  ณ อ.สะบา้ยอ้ย    
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จ.สงขลา,สนับสนุนกิจกรรมกองทุนพฒันาศกัยภาพ ศูนยส์งเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต ้

จังหวัดสงขลา,สนับสนุนกิจกรรมครบรอบร้อยปี โรงเรียนชุมชนบ้านนําน้อย เมือวันที  

กุมภาพนัธ ์ ,สนบัสนุนกิจกรรมเดิน-วิง เพือการกุศล มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ จดัสร้างหอ

ผูป่้วยกระดูกสันหลงั เมือวนัที  มีนาคม ,สนับสนุนงานฉลองครบรอบ  ปีหอการค้า

จังหวัดสงขลาเมือวันที  มีนาคม บริจาคหูดึงฝากระป๋องเพือทําขาเทียม ช่วยเหลือ

ผูด้อ้ยโอกาส   ,สนบัสนุนงบประมาณใหก้บัทีมฟุตบอลเยาวชนทุ่งใหญ่ ซึงเป็นเยาวชนในพืนทีทีตงั

ของบริษทั มอบของขวญัวนัเด็กให้กับโรงเรียน  หน่วยงานราชการ ทีอยู่รอบๆสถานประกอบ

กิจการ 

         8. บริษทัเปิดโอกาสรับบุคลากรเขา้ทาํงาน โดยการจา้งงานบุคคลทีอยู่ในพืนที รอบๆ

ชุมชนเขา้มาเป็นส่วนหนึงของบริษทั  

                  . บริษทั จาํหน่ายสินคา้บริษทั เป็นสวสัดิการใหก้บัพนกังานในราคาทีถกูกว่าทอ้งตลาด  

 

    ( ) การอนุรักษ์วฒันธรรม และเผยแพร่วฒันธรรม 

               บริษัท ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้มีการ

สร้างสรรคน์วตักรรมเพือเพิมประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรทีมีอยู่ให้คุม้ค่ามากทีสุด โดยบริษทัมี

การดาํเนินการดา้นอนุรักษพ์ลงังาน  จดัทาํโครงการอนุรักษพ์ลงังาน เพือส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคน 

ทุกระดบั มีส่วนร่วมในการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ผลงานนวตักรรมทีเป็น

ประโยชน์ต่อองคก์รและสังคม สิงแวดลอ้มโดยรวม เป็นการกระตุน้ให้พนักงานเห็นความสาํคญั

และประโยชน์ของการสร้างนวตักรรมอีกทงันาํมาประยุกต์ใชใ้นหน่วยงานให้เกิดการพฒันาอย่าง

ต่อเนือง เพือพฒันาพนกังานทีเขา้มาร่วมโครงการใหมี้ความรู้ดา้นนวตักรรมอยา่งบูรณาการ ทงันียงั

สามารถต่อยอดงานนวตักรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นรูปธรรมและสัมฤทธิผล เพือนํา

ผลงานนวตักรรมมาช่วยแกปั้ญหาพฒันาสินคา้  และกระบวนการทีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 

ลกูคา้ และสงัคม  

 

         นโยบายภาพรวม  

                             นโยบายการบริหารจดัการสิงแวดลอ้ม  (Environment Policy ) 

                บริษทัไดต้ระหนักถึงความสาํคญัทางดา้นสิงแวดลอ้ม โดยมุ่งเน้นถึงการบริหารจดัการ

ผลกระทบทางดา้น สิงแวดลอ้มในด้านต่างๆ  และการบริหารจดัการของเสีย อนัจะก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร ตลอดจนการควบคุม และป้องกันผลกระทบอนัจะเกิดกับ

พนักงาน ชุมชนแวดลอ้ม และ สอดคลอ้งตามขอ้กาํหนดทางกฎหมาย โดยดาํเนินกิจกรรมทุก

กิจกรรมภายใตก้รอบนโยบาย ดงัต่อไปนี  
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การป้องกันผลกระทบทางด้านสิงแวดล้อม : บริษัทมุ่งเน้นทีจะวิเคราะห์และป้องกนัผลกระทบ

ทางดา้น สิงแวดลอ้ม   
 

ลดของเสียในกระบวนการ : มุ่งเนน้การบริหารจดัการเพือลดของเสียต่างๆ ในกระบวนการ รวมทงั

การกาํจดัของเสียใหมี้คุณภาพตามทีกฎหมายกาํหนด  
 

การใช้พลังงานและทรัพยากร : มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรและพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพเพือ 

ควบคุมและลดตน้ทุนการผลิต  
 

การปรับปรุงอย่างต่อเนือง : มุ่งเนน้การปรับปรุงพฒันาองค์กรควบคู่ไปกบัการสร้างจิตสาํนึก การ

ตระหนกั ถึงผลกระทบทางดา้นสิงแวดลอ้ม  การใชท้รัพยากรต่างๆ ตลอดจนการบริหารจดัการของเสีย 

 

วตัถุประสงคก์ารบริหารจดัการสิงแวดลอ้ม  

1. ควบคุม ผลกระทบทางดา้นสิงแวดลอ้มจากการดาํเนินกิจกรรมของบริษทัใหส้อดคลอ้งตาม

ขอ้กาํหนดทางกฎหมาย 

2. ควบคุม และปรับปรุงประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดเพือลดตน้ทุนการ

ดาํเนินงาน  

3. ควบคุม การบริหารจดัการของเสียทีเกิดขึนในแต่ละกระบวนการ   

4. ปลกูจิตสาํนึกและสร้างความตระหนกั แก่พนกังาน ในการใชท้รัพยากรและลดผลกระทบต่อ

สิงแวดลอ้ม   

5. เพือเป็นองคก์รหนึงทีร่วมดูแลรักษาสิงแวดลอ้ม  และทรัพยากรของประเทศ 

                

 

. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสียง 

     สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเกียวกบัระบบการควบคุมภายใน 
 

                     คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนือง โดย

เลง็เห็นว่า การควบคุมภายในทีดีจะส่งผลใหบ้ริษทัสามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ

บรรลุเป้าหมาย รวมถึงช่วยป้องกนัความเสียหายทีอาจจะเกิดขึนจากการปฏิบติังานตลอดจนการ

ป้องกนัดูแลทรัพยสิ์นของบริษทัจากการทีผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบ  
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                    นอกจากนีคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าที

และรับผดิชอบในการกาํกบัดูแลใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในทีมีความเพียงพอและเหมาะสม

พร้อมทงัมีระบบการตรวจสอบภายในทีมีความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ 
 

                    คณะกรรมการบริษทัไดมี้การพิจารณาระบบการควบคุมภายในร่วมกบัคณะกรรมการ

ตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอ เหมาะสม ต่อการ

กาํกับดูแลการปฏิบัติตามเป้าหมาย และในปีทีผ่านมาบริษัทไม่มีข้อบกพร่องเกียวกับระบบการ

ควบคุมภายใน โดยระบบการควบคุมภายในของบริษทัสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี  
 

1. การควบคุมภายในองคก์ร 

       บริษทัไดจ้ดัใหมี้โครงสร้างองคก์ร สายการรายงานการกาํหนดขอบเขต อาํนาจ ในการ

สั งการ และความรับผิดชอบของแต่ละตาํแหน่งให้เหมาะสม เพือให้มีการปฏิบัติงานและติดตาม

ควบคุมทีเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ พร้อมกับให้ความสาํคัญ ในการปฏิบติัหน้าทีดว้ยความ

ซือสตัยสุ์จริต และมีความรับผดิชอบต่อหนา้ที   

2. การประเมินความเสียง  

       บริษทัไดก้าํหนดให้ผูบ้ริหารและพนักงานมีความรับผิดชอบในการบริหารความเสียง 

โดยตอ้งรายงานความเสียงพร้อมระบุวิธีการจดัการความเสียง และนาํเสนอผูบ้งัคบับญัชาอย่างเป็น 

ระบบรวมถึงส่งเสริมและกระตุน้ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสาํคญัของการบริหารความ

เสียง โดยมีการสือสารผา่นการปฐมนิเทศและการประชาสมัพนัธผ์า่นช่องทางต่าง ๆ  

3. การควบคุมการปฏิบติังาน 

        บริษทัไดมี้การกาํหนดขอบเขต อาํนาจหน้าทีตลอดจนอาํนาจอนุมติัของผูบ้ริหารในแต่

ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน นอกจากนียงัมีการกาํหนดใหมี้การควบคุมการเขา้ถึงขอ้มลู โดยการกาํหนด

นโยบายเกียวกบัการควบคุมการเขา้ถึงระบบสารสนเทศในแต่ละระบบงานไวช้ดัเจน เพือป้องกนั

การเขา้ไปใชห้รือแกไ้ขขอ้มูลจากบุคคลทีไม่เกียวขอ้ง ตลอดจนบริษทัมีนโยบายเกียวกบัการทาํ

ธุรกรรมของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูที้เกียวขอ้งกบับุคคลดงักกล่าว โดยผูที้มี

ส่วนไดเ้สียจะไม่มีส่วนร่วมในการอนุมติัรายการนนัๆ 

4. ระบบสารสนเทศและการสือสารขอ้มลู 

                 บริษทัใหค้วามสาํคญักบัระบบขอ้มลูสารสนเทศและการสือสารขอ้มลูโดยนาํเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการขอ้มูล และแนวทางการเปิดเผยสารสนเทศต่อผูบ้ริหาร ช่วย

ในการตดัสินใจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทงัจดัให้มีช่องทางการสือสารให้พนักงานทุกคนได้

รับทราบขอ้มลูข่าวสารทีเกียวขอ้งกบันโยบายระเบียบและคาํสงัของบริษทั ผา่นช่องทางต่าง  ๆ
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5. ระบบการติดตาม 

       บริษัทจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเป็นประจําทุกไตรมาส 

นอกจากนีไดก้าํหนดใหมี้การตรวจสอบภายในโดยใหผู้ต้รวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ

และติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแกไ้ขประเด็นทีตรวจพบ โดยตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพือใหม้นัใจว่าขอ้บกพร่องทีตรวจพบไดรั้บการแกไ้ขภายในระยะเวลาทีกาํหนด  
 

 

     2  สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกบัระบบควบคุมภายในของบริษทั ทีมี

ความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทั   

          - ไม่มี-   
 

       หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

   บริษทัได้แต่งตังให้ บริษทั ทรอปิคอลคอนโซลิเดตเตดคอปอเรชนั เอสดีเอ็น บีเอชดี  ให้

ปฎิบติัหนา้ทีตรวจสอบภายในของบริษทั ซึง บริษทั ทรอปิคอลคอนโซลิเดตเตดคอปอเรชนั เอสดี

เอ็น บีเอชดี  ไดม้อบหมายให้ MISS. CHENG CHUI PENG  เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติั

หน้าทีตรวจสอบภายใน ซึงคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคุณสมบัติของ MISS. CHENG 

CHUI PENG  แลว้เห็นว่ามีความเหมาะสมกบัการปฏิบติัหนา้ทีดงักล่าว เนืองจากมีความเป็นอิสระ 

และมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นตรวจสอบภายใน และเป็นผูที้เสนอรายงานการตรวจสอบ

ภายในใหค้ณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและในการพิจารณาอนุมติั ถอดถอน โยกยา้ย ผูท้าํหนา้ที

ตรวจสอบภายในของบริษทั ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

 

. รายการระหว่างกนั 

                   บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัไดแ้ก่บุคคล หรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัและ 

บริษัท โดยการเป็นผูถื้อหุ้นหรือมีผูถื้อหุ้นหรือมีกรรมการร่วมกนั รายการทีมีขึนกบับุคคลหรือ

กิจการทีเกียวขอ้งกนัไดก้าํหนดขึนโดยใชร้าคาตลาดหรือราคาทีตกลงกนัตามสัญญาหากไม่มีราคา

ตลาดรองรับ  
 

 

                   รายการระหว่างกนัทีเกิดจากการซือขายและบริการกบับริษทัทีเกียวขอ้ง 
 

ดาโต๊ะ ซรี  ตนั บุน ปิน (Dato’ Seri Tan Boon Pin) ประธานกรรมการบริษทั เป็นกรรมการ  

Tropical Consolidated Corp. Sdn. Bhd. (TCC), Malaysia  ซึงได้แต่งตังให้ดาํเนินการด้าน  

Marketing  ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนัเกียวกบัการแต่งตงัให้ TCC 

ดาํเนินการดา้นการตลาดเนืองจากวา่บริษทัไดด้าํเนินการมาตงัแต่เริมเปิดกิจการซึงทาง TCC มีความ
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เชียวชาญ ชาํนาญการและมีบุคลากรพร้อมทาํใหบ้ริษทัไดรั้บประโยชน์เต็มที สาํหรับนโยบายและ

แนวโนม้การแต่งตงัให ้TCC ดาํเนินการตลาดยงัคงไม่มีการเปลียนแปลงในการทาํธุรกรรมดงักล่าว 

นอกจากนีบริษทัมีความเกียวโยงกนักบั บริษทัปัตตานีผลิตภณัฑ์อาหารจาํกดั โดยมีลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์คือ กรรมการบริษทัเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัปัตตานีผลิตภณัฑอ์าหารจาํกดัเท่านัน ส่วน

เรืองการบริหารงานไม่เกียวขอ้งกนั นอกจากนีลกัษณะการดาํเนินธุรกิจแมจ้ะประกอบธุรกิจอาหาร

ทะเลเหมือนกนัแต่ลกัษณะของโครงสร้างรายไดก้็มีความแตกต่างกนัโดยบริษทัมีรายไดห้ลกัจาก

การผลิตอาหารทะเลประเภทปลาทูน่าและปลาแซลมอน ประมาณ %, อาหารสัตวเ์ลียง ประมาณ 

% , ปลาซาร์ดีน ประมาณ %  และปลาแมคเกอเรล ประมาณ %   ส่วนบริษทัปัตตานี

ผลิตภณัฑ์อาหารจาํกดัมีรายไดห้ลกัจากการผลิตปลาซาร์ดีนประมาณ %,  ปลาแมคเกอเรล 

ประมาณ %  และอาหารสัตวเ์ลียง ประมาณ % ส่วนกรณีของปลาซาร์ดีน, ปลาแมคเกอเรล 

และอาหารสัตว์เลียงทีผลิตเหมือนกนั แต่ลกัษณะของผลิตภัณฑ์ทีผลิตมีความแตกต่าง คือ ปลา

ซาร์ดีนและปลาแมคเกอเรล บริษทัปัตตานีผลิตภณัฑ์อาหารจาํกดัจะผลิตปลาซาร์ดีนและปลาแมค

เกอเรลในซอสมะเขือเทศโดยทวัไปเหมือนกบับริษทัอืน ๆ ขณะทีทางบริษทั ส่วนใหญ่จะผลิตปลา

ซาร์ดีนและปลาแมคเกอเรลในซอสทีมีรสชาดเฉพาะทีไม่มีวางจาํหน่ายโดยทวัไป (Nice Market) 

ส่วนอาหารสตัวเ์ลียงทางบริษทัปัตตานีผลิตภณัฑอ์าหารจาํกดัจะผลิตอาหารสตัวเ์ลียงโดยใชว้ตัถุดิบ

จากปลาซาร์ดีนเป็นหลกั ขณะทีบริษทั จะผลิตภณัฑ์อาหารสัตวเ์ลียงโดยใชว้ตัถุดิบจากปลาทูน่า 

และเนือไก่ เป็นหลกั สาํหรับผลิตภณัฑ์ทีผลิตของบริษทัจะส่งออกประมาณ % และจาํหน่ายใน

ประเทศประมาณ %  ขณะทีบริษทัปัตตานีผลิตภณัฑอ์าหารจาํกดัผลิตภณัฑที์ผลิตจะส่งออก % 

 ทงันีการทาํรายการระหว่างกนับริษทัมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลทีถูกตอ้งโปร่งใสเป็น

ธรรมก่อใหเ้กิดประโยชน์ซึงกนัและกนัลดความขดัแยง้  ขณะเดียวกนับริษทัจะให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบพิจารณาและใหค้วามเห็นเกียวกบัความจาํเป็น และความเหมาะสมของรายการทีเกียวโยง 

โดยบริษทัจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยใ์นเรืองหลกัเกณฑ์ในการทาํ

รายการทีเกียวโยงกนั 
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.  ข้อมูลทางการเงินทีสําคญั  

 ( . )  ขอ้มลูทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยสรุปไดด้งันี 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ข้อมูลทางการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ปี  ปี  ปี  ปี  ปี  ปี  

สินทรัพยร์วม , .  ,267.99 ,480.83 , .  , .  , .  

หนีสินรวม    .     645.60    690.06    .     .    .  

ทุนทีออกและชาํระแลว้    .     330.00    330.00     .     .    .  

ส่วนของผูถื้อหุน้ , .  1,622.39 1,790.77 , .  , .  , .  

รายไดจ้ากการขาย , .  4,472.65 4,050.75 , .  , .  , .  

รายไดร้วม , .  4,501.05 4,099.37 , .  , .  , .  

ตน้ทุนขาย , .  4,392.41 3,923.37 , .  , .  , .  

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร   .      207.74     .    214.79       202.90   236.61 

ตน้ทุนทางการเงิน      .        4.73        .        4.35       4.73      2.09 

ค่าใชจ่้ายรวม , .  4,623.63 , .  4,857.45 4,612.05 4,155.49 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ   .    (135.38)      ( . )    165.67   (140.77)      (66.83) 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ (บาท)      .      (0.41)       ( . )       0.50      (0.43)      (0.20) 

จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้)  330                
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( . )    อตัราส่วนทางการเงินทีสาํคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ยสรุปไดด้งันี 

อัตราส่วน   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

    ปี 1 ปี  ปี  ปี  ปี  ปี  

.อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
 

 

. อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.90 .  3.08 2.86 .  2.99 

. อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.26 .  1.53 1.22 .  1.44 

3. อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.13 .  0.27 0.12 .  0.26 

4. อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการคา้ เท่า 6.42 .  4.63 6.41 .  4.61 

5. ระยะเวลาเกบ็หนีเฉลีย วนั 56  78 56  78 

6. อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 14.61 .  10.60 14.80 .  10.71 

7. ระยะเวลาขายสินคา้เฉลีย วนั 25  34 24  34 

. อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หนี เท่า 12.52 .  11.07 12.54 .  11.08 

. ระยะเวลาชาํระหนี วนั 29  33 29  32 

10. Cash Cycle วนั 52  79 52  79 

2. อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร  (Profitability Ratio) 
 

. อตัรากาํไรขนัตน้ % 

 

 

7.20 

 

 

1.79 

 

 

3.14 

 

 

7.08 

 

 

1.57 

 

 

2.85 

2. อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน % 2.71 (3.38) (2.75) 2.69 (3.50) (3.07) 

3. อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร % 58.66 (27.69) (163.59) 53.87 (25.45) (136.50) 

4. อตัรากาํไรสุทธิ % 3.33 (3.01) (1.62) 3.30 (3.14) (1.64) 

5. อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 9.87 (7.93) (3.59) 9.88 (8.33) (3.64) 
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อตัราส่วน  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  ปี  ปี  ปี  ปี  ปี  ปี  

.อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio) 

1. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์

2. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร 

3. อตัราส่วนการหมุนของสินทรัพย ์

% 

% 

เท่า 

 

 

.  

.  

 .  

 

( . ) 

( . ) 

.  

 

    ( . ) 

    ( . ) 

     .  

 

.  

.  

.  

 

( . ) 

( . ) 

 .  

 

( . ) 

( . ) 

.  

.อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 

. อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ เท่า 

 

.  

 

.  

 

0.39 

 

.  

 

0.40 

 

0.39 

2. อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีย เท่า .  .  88.05 .  9.41 81.77 

. อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพนั(Cash basis) เท่า .  .  0.86 .  0.24 0.79 

4. อตัราการจ่ายเงินปันผล % .  ( . ) (49.77) .  (11.72) (49.38) 

. ข้อมูลต่อหุ้น        

. มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ บาท .  .  5.43 .  4.86 5.38 

. กาํไรสุทธิต่อหุน้ บาท .  (0.41) (0.20) .  (0.43) (0.20) 

. เงินปันผลต่อหุน้ บาท .  0.05 0.10 .  0.05 0.10 

. อัตราการเติบโต        

. สินทรัพยร์วม % .  (8.58) (9.30) .  (8.77) (9.44) 

. หนีสินรวม % .  (6.44) (16.73) .  (6.14) (17.01) 

. รายไดจ้ากการขายและบริการ % .  10.42 (15.44) .  10.52 (15.47) 

. ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน % .  11.08 (10.73) .  10.99 (10.65) 

. กาํไรสุทธิ % .  (104.16) (136.83) .  (110.63) (137.19) 
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. คาํอธบิายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของฝ่ายจดัการ (MD&A) 

 

       ภาพรวมของผลการดําเนินงาน 

 ในปี  นบัเป็นปีทีบริษทัมีผลการดาํเนินงานทีดีขึน ทงันีเนืองจากการฟืนตวัของเศรษฐกิจ

โลกโดยเฉพาะประเทศคู่คา้หลกั ซึงเป็นปัจจยัสนบัสนุนการส่งออก ส่งผลใหป้ริมาณการส่งออกและรายได้

ของบริษัทยงัเติบโตอย่างต่อเนือง อย่างไรก็ดีบริษทัยงัต้องเผชิญกบัสภาวะความไม่แน่นอนของปัจจัย

ภายนอก และความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินตราอย่างต่อเนือง โดยเฉพาะความเสียงจากผลกระทบ

ของนโยบายปฏิรูประบบภาษีของสหรัฐอเมริกา และการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (FED) จะ

ปรับขึนอตัราดอกเบียนโยบายอยา่งค่อยเป็นค่อยไป และปัญหาระบบการเงินของประเทศในสหภาพยุโรป 

เช่น ประเทศอิตาลี และสเปน อย่างไรก็ตามในปี  ถือเป็นช่วงเวลาทีบริษัทได้มีการปรับปรุง

สายการผลิต เพือเพิมประสิทธิภาพการผลิต ทาํใหบ้ริษทัสามารถเพิมกาํลงัผลิต ทาํให้บริษทัและบริษทัย่อย

ในปี  มีรายไดจ้ากการขายจาํนวนเงิน , .  ลา้นบาท เพิมขึนจากปี  ร้อยละ .  และดว้ยการ

บริหารจดัการตน้ทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพทาํให้ตน้ทุนขายเพิมขึนน้อยกว่าการเพิมขึนของรายได้

จากการขาย ส่งผลใหใ้นปี  มีกาํไรสุทธิจาํนวนเงิน .  ลา้นบาท เพิมขึนจากปี  ทีมีผลขาดทุน

สุทธิ จาํนวนเงิน .  ลา้นบาท   
 

การวเิคราะห์ผลการดําเนินงาน 
   

 รายได้ 

 

รายได ้ ปี  ปี  เพิมขึน  (ลดลง) 

ลา้นบาท % ลา้นบาท %  ลา้นบาท %  

รายไดจ้ากการขาย ,004.09   99.43 4,472.65    .  531.44 11.88 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ      19.89     0.39 - -  19.89 - 

รายไดอื้น        8.91    0.18     28.40     .  (19.49) (68.62) 

รวมรายได้ 5,032.89 100.00 4,501.05 .  531.84 11.82 

 

 ในปี  บริษทัและบริษัทย่อยมีรายได้รวม จาํนวนเงิน , .  ลา้นบาท เพิมขึน .    

ลา้นบาท หรือเพิมขึน ร้อยละ .   เมือเทียบกบัปี  การเพิมขึนของรายไดร้วม มีสาเหตุหลกัมาจาก :- 
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    - รายไดจ้ากการขาย ในปี  มีจาํนวนเงิน , .  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ .  ของรายได้

รวม เพิมขึน .  ลา้นบาท หรือเพิมขึนร้อยละ .   เมือเทียบกบัปี  เนืองจากปริมาณการขายที

เพิมขึนและการเติบโตอยา่งต่อเนือง โดยเฉพาะผลิตภณัฑป์ลาซาร์ดีน และปลาทูน่า  

 - กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ ในปี  มีจาํนวนเงิน .  ลา้นบาท ในขณะทีปี  

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนสุทธิจาํนวนเงิน .  ลา้นบาท   

 -  รายไดอื้น ในปี  มีจาํนวนเงิน .  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ .  ของรายไดร้วม ลดลง 

.  ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ .  เมือเทียบกบัปี   เนืองจากบริษทัมีการรับรู้กาํไรจากการขายเงิน

ลงทุนในบริษทัร่วมจาํนวนเงิน .  ลา้นบาท ในปี  

 

                   ค่าใชจ่้าย 

 

ค่าใชจ่้าย ปี  ปี  เพิมขึน  (ลดลง) 

ลา้นบาท % 

ยอดขาย 

ลา้นบาท % 

ยอดขาย 

ลา้นบาท % 

ตน้ทุนขาย ,643.97 .  , .    98.21 251.56 5.73 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร    220.07   .    207.74    4.64  12.33 5.93 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ - -     18.75     0.42 (18.75) - 

ตน้ทุนทางการเงิน        4.35    .        4.73     0.11   (0.38) (7.87) 

รวมค่าใชจ่้าย 4,868.39 .  4,623.63 103.38 244.76 5.29 

 

                   ในปี  บริษทัและบริษทัยอ่ย  มีค่าใชจ่้ายรวม จาํนวนเงิน  , .  ลา้นบาท เพิมขึน .  

ลา้นบาท หรือเพิมขึนร้อยละ .   เมือเทียบกบัปี   การเพิมขึนของค่าใชจ่้ายมีสาเหตุหลกัมาจาก:- 

    - ตน้ทุนขาย ในปี   มีจาํนวนเงิน , .  ลา้นบาท เพิมขึน .  ลา้นบาท หรือเพิมขึน

ร้อยละ .   เมือเทียบกบัปี   ซึงสอดคลอ้งกบัยอดขายทีเพิมขึน ในขณะทีอตัราส่วนตน้ทุนขายต่อ

รายไดจ้ากการขายในปี  คิดเป็นร้อยละ .   ลดลงจาก ร้อยละ .  เมือเทียบกบัปี    อนัเป็นผล

มาจากตน้ทุนการผลิตรวมต่อหน่วยทีลดลงจากปริมาณการผลิตทีเพิมขึนประกอบกบัราคาเฉลียของวตัถุดิบ

ปลาทูน่าทีราคาปรับตวัลดลง  

 - กาํไรขนัตน้ ในปี  มีจาํนวนเงิน .  ลา้นบาท เพิมขึน .  ลา้นบาท หรือเพิมขึนร้อย

ละ .  เมือเทียบกบัปี  เป็นผลมาจากตน้ทุนการผลิตทีลดลง ตลอดจนบริษทัสามารถบริหารจดัการ

ค่าใชจ่้ายในการผลิตรวมทงัมีการปรับปรุงสายการผลิต เพือเพิมประสิทธิภาพการผลิต ทาํให้บริษทัสามารถ

เพิมกาํลงัการผลิต ส่งผลใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัรากาํไรขนัตน้ในปี  เท่ากบัร้อยละ .  เพิมขึน

จากร้อยละ .  ในปี   
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    - ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในปี  มีจาํนวนเงิน .  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ .  

ของรายไดจ้ากการขาย เพิมขึน .  ลา้นบาท หรือเพิมขึนร้อยละ .   เมือเทียบกบัปี  โดยค่าใชจ่้าย

ในการขายเพิมขึน จาํนวน .  ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายในการส่งออกตามปริมาณการขายทีเพิมขึน 

ในขณะทีค่าใชจ่้ายในการบริหาร เพิมขึน .  ลา้นบาท เนืองจากค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังานทีเพิมขึน  

                  - ต้นทุนทางการเงิน ในปี  มีจาํนวนเงิน .  ลา้นบาท ลดลง .  ลา้นบาท หรือลดลง    

ร้อยละ .  เมือเทียบกับปี   เนืองจากราคาวตัถุดิบมีราคาลดลง  ทาํให้ความต้องการใช้เงินทุน

หมุนเวียนลดลง 

    - กาํไรสุทธิ ในปี  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน จาํนวนเงิน .   

ลา้นบาทหรือ กาํไรสุทธิ  .   บาทต่อหุ้น เมือเทียบกับปี  ซึงมีผลขาดทุนสุทธิจากการดาํเนินงาน 

จาํนวนเงิน .  ลา้นบาท หรือ ขาดทุนสุทธิ  .  บาท ต่อหุ้น โดยมีอตัรากาํไรสุทธิเพิมขึนจากร้อยละ 

( . ) เป็นร้อยละ .  สาเหตุหลกัทีมีกาํไรสุทธิเพิมขึน เนืองจากบริษทัมีการบริหารจดัการตน้ทุนการผลิต 

ประกอบกบัยอดขายทีเพิมขึนและมีกาํไรจากอตัราแลกเปลียนเงินตรา  

 

     อตัราส่วนแสดงความสามารถการทาํกาํไร 

    ในปี  และ ในปี  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัรากาํไรขนัตน้เท่ากบัร้อยละ .  และ  

ร้อยละ .  ตามลาํดบั ซึงเพิมขึนจากการบริหารจดัการตน้ทุนทีดีขึนส่งผลทาํให้บริษทัและบริษทัย่อยมี

อตัรากาํไรสุทธิอยูที่ร้อยละ ( . ) และร้อยละ .  ตามลาํดบั ทงันีสาเหตุหลกัมาจากบริษทัสามารถควบคุม

ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ไดดี้และบริษทัมีกาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ จาํนวน .  ลา้นบาท  

    

การวเิคราะห์ฐานะการเงิน  

งบแสดงฐานะการเงิน 
 

หน่วย  :  ลา้นบาท 

รายการ  ธนัวาคม   ธนัวาคม  เพิมขึน (ลดลง) % 

สินทรัพยห์มุนเวียน 1,943.57 , .  .  .  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน    614.22    .     ( . )  ( . ) 

รวมสินทรัพย ์ 2,557.79 , .   .  .  

หนีสินหมุนเวียน    670.58    .    .  .  

หนีสินไม่หมุนเวียน    114.23    .      .    .  

รวมหนีสิน    784.81    .        .  .  

ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,772.98 , .  .    .  

รวมหนีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 2,557.79 , .  .  .  
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สินทรัพย์  

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม ณ วนัที  ธนัวาคม   จาํนวนเงิน , .  ลา้นบาท 

เพิมขึน  .   ลา้นบาท หรือ เพิมขึน ร้อยละ .   เมือเทียบกบั ณ วนัสินปี  ซึงประกอบด้วย

สินทรัพย ์ดงันี 

 . สินทรัพยห์มุนเวียน 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยห์มุนเวียนรวม ณ วนัที  ธนัวาคม  จาํนวนเงิน , .   

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ .  ของสินทรัพยร์วม เพิมขึน .  ลา้นบาท หรือเพิมขึนร้อยละ .   เมือ

เทียบกบั ณ วนัสินปี  โดยการเปลียนแปลงทีสาํคญัสรุปไดด้งันี 

 - ลูกหนีการคา้-สุทธิ ณ วนัที  ธันวาคม  มีจาํนวนเงิน .  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 

.  ของสินทรัพยร์วม เพิมขึน .  ลา้นบาท หรือ เพิมขึนร้อยละ .   เมือเทียบกบั ณ วนัสินปี   

เนืองจากรายไดจ้ากการขายทีเพิมขึน ทงันีหากพิจารณาจากอายุของลูกหนีการคา้ ณ วนัสินปี  นัน 

ลูกหนีการคา้ ส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นลูกหนีการค้าทียงัไม่ครบกาํหนดชาํระคิดเป็นร้อยละ .  ของ

ลกูหนีการคา้รวม โดยมีลกูหนีการคา้ทีคา้งเกินกาํหนดชาํระนอ้ยกว่า  เดือน คิดเป็นร้อยละ .  และลกูหนี

การคา้ทีคา้งเกินกาํหนดชาํระตงัแต่  เดือนถึง  ปี คิดเป็นร้อยละ .  นอกจากนีในปี  บริษทัมีลูกหนี

การคา้ทีคา้งเกินกาํหนดชาํระมากกว่า  ปี คิดเป็นร้อยละ .  ของลกูหนีการคา้รวม และเพือให้เป็นไปตาม

นโยบายการตงัค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ บริษทัมีการตงัค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญไว ้ .  ลา้นบาท เท่ากบัจาํนวน

เงินทีคาดว่าจะเรียกเก็บจากลกูหนีไม่ได ้ทงันีระยะเวลาเก็บหนีเฉลียในปี  เท่ากบั  วนั ซึงลดลงจาก 

 วนั เมือเทียบกบั ณ วนัสินปี   

 - สินคา้คงเหลือ-สุทธิ ณ วนัที  ธนัวาคม  มีจาํนวนเงิน , .  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 

.  ของสินทรัพยร์วม เพิมขึน .   ลา้นบาท หรือ เพิมขึนร้อยละ .   เมือเทียบกบั ณ สินปี    

เนืองจากคาํสั งซือเพิมขึนอย่างต่อเนือง เพือรองรับการผลิตทีเพิมขึน โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิมขึนจาก

วตัถุดิบและวสัดุบรรจุภัณฑ์ ขณะทีระยะเวลาการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ลดลงจาก  วนั ณ วนัสินปี 

 เป็น  วนั ณ วนัสินปี  อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีนโยบายการตงัค่าเผือสินคา้ลา้สมยัสาํหรับสินคา้

คงเหลือทีมีอายุเกิน  ปี ขึนไป และตงัในอตัราทีสูงขึนเมือสินคา้คงเหลือทีไม่มีการเคลือนไหวเป็นระยะ

เวลานานขึนตามลาํดบั ซึงบริษทัไดมี้การตงัค่าเผอืสินคา้ลา้สมยั ณ วนัสินปี  จาํนวนเงิน .  ลา้นบาท 

นอกจากนีบริษทัไดมี้การตงัสาํรองการลดลงของมลูค่าสินคา้จาํนวนเงิน .  ลา้นบาท  

 

               . สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  

               บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  ณ วนัที  ธนัวาคม  จาํนวนเงิน .  ลา้น

บาท คิดเป็นร้อยละ .  ของมีสินทรัพยร์วม ลดลง .  ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ .  เมือเทียบกบั ณ 

วนัสินปี  โดยการเปลียนแปลงทีสาํคญัสรุปไดด้งันี  
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 - ทีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ   ณ วนัที  ธนัวาคม  มีจาํนวนเงิน .  ลา้นบาท       

คิดเป็นร้อยละ .  ของสินทรัพยร์วม ลดลง .  ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ .  เมือเทียบกบั ณ วนัสินปี 

 ทงันีบริษทัมีการซือเครืองจกัรและอุปกรณ์จาํนวนเงิน .  ลา้นบาท เพือทดแทนเครืองจักรเก่า

รวมทงัเพิมกาํลงัการผลิตและปรับปรุงระบบการผลิตต่าง ๆ เพือเพิมประสิทธิภาพในการผลิต ขณะทีมีการ

ตดัค่าเสือมราคาจาํนวนเงิน .  ลา้นบาท  

   การเพิมประสิทธิภาพของทรัพยสิ์นและความสามารถในการบริหารทรัพยสิ์น 

   จากการทีบริษทัและบริษทัย่อยมีการลงทุนในส่วนของอาคารและเครืองจกัรอุปกรณ์เพิมขึน 

เพือขยายกาํลงัการผลิตและปรับปรุงสายการผลิต เพือเพิมประสิทธิภาพการผลิตนัน ณ วนัที  ธนัวาคม 

 และ ณ วนัที  ธนัวาคม  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์ท่ากบัร้อย

ละ .  และร้อยละ ( . ) ตามลาํดบั การปรับตวัเพิมขึนของอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์เป็นผลมาจาก

บริษทัและบริษทัย่อยสามารถทาํกาํไรไดม้ากขึน ขณะเดียวกนับริษทัและบริษทัย่อยมีอตัราส่วนการหมุน

ของสินทรัพยเ์ท่ากบั .  เท่า และ .  เท่า ตามลาํดบั สาเหตุของการปรับเพิมขึนของอตัราการหมุนของ

สินทรัพยเ์ป็นผลมาจากรายไดที้ปรับตวัสูงขึนตามการเติบโตของปริมาณการขาย 

 

หนีสิน  

 บริษทัและบริษทัย่อย มีหนีสินรวม ณ วนัที  ธันวาคม  จาํนวนเงิน  .  ลา้นบาท 

เพิมขึน .  ลา้นบาท หรือ เพิมขึน ร้อยละ .  เมือเทียบกบั ณ วนัสินปี   ซึงประกอบดว้ยหนีสิน

ดงันี  
 

1. หนีสินหมุนเวียน  

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหนีสินหมุนเวียน ณ วนัที  ธนัวาคม   จาํนวนเงิน .   ลา้นบาท

คิดเป็นร้อยละ .  ของหนีสินรวม เพิมขึน .  ลา้นบาท หรือเพิมขึน ร้อยละ .  เมือเทียบกบั ณ วนั

สินปี   โดยการเปลียนแปลงทีสาํคญัสรุปไดด้งันี 

               - เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที  ธนัวาคม   มีจาํนวน

เงิน 141.14 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ .  ของหนีสินรวม ลดลง .  ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ .  เมือ

เทียบกบั ณ วนัสินปี   เนืองจากการราคาวตัถุดิบทีปรับตวัลดลงทาํใหก้ารใชเ้งินทุนหมุนเวียนลดลง  

               - เจา้หนีการคา้ ณ วนัที  ธนัวาคม   มีจาํนวนเงิน .  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ .  ของ

หนีสินรวม เพิมขึน .  ลา้นบาท หรือเพิมขึน ร้อยละ .  เมือเทียบกบั ณ วนัสินปี  เนืองจาก

ยอดขายทีเพิมขึน ทาํใหบ้ริษทัจาํเป็นตอ้งซือวตัถุดิบ และวสัดุบรรจุภณัฑ์เพือรองรับการผลิตทีเพิมขึน ซึง

สอดคลอ้งกบัสินคา้คงเหลือทีเพิมขึน ทาํให้ระยะเวลาในการชาํระหนีเพิมขึนจาก  วนั ณ วนัสินปี   

เป็น  วนั ณ วนัสินปี  
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2. หนีสินไม่หมุนเวียน   

 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีสินไม่หมุนเวียน ณ ว ันที  ธันวาคม  จาํนวนเงิน .        

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ .  ของหนีสินรวม เพิมขึน .  ลา้นบาท หรือเพิมขึนร้อยละ .  เมือเทียบกบั 

ณ วนัสินปี    โดยเกิดจากประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนักงาน ซึงบนัทึก

หนีสินเกียวกบัเงินบาํเหน็จและเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานเนืองจากเกษียณอายทุาํงาน 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

                บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที  ธนัวาคม  จาํนวนเงิน , .  ลา้นบาท  

เพิมขึน .   ลา้นบาท หรือ เพิมขึนร้อยละ .   เมือเทียบกบั ณ วนัสินปี  เนืองจากบริษทัและ

บริษทัยอ่ยมีผลการดาํเนินงานกาํไรสุทธิ .  ลา้นบาท ขณะเดียวกนับริษทัมีการจ่ายเงินปันผลจากกาํไร

สะสมจาํนวนเงิน .  ลา้นบาท ทาํให้บริษทัและบริษทัย่อยมีมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น ณ วนัที  ธนัวาคม 

 เท่ากบั .  บาท เพิมขึนจาก .  บาท เมือเทียบกบั ณ วนัสินปี   
  

  ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน        

   ณ วนัที  ธนัวาคม  และ วนัที  ธนัวาคม  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนหนีสิน

ต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั .  เท่า และ .  เท่า ตามลาํดบั การปรับตวัเพิมขึนของอตัราส่วนหนีสินต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นผลมาจากการเพิมขึนของหนีสินรวมจากจาํนวนเงิน .  ลา้นบาท ในปี  เป็น 

จาํนวนเงิน .  ลา้นบาท โดยเพิมขึนในส่วนของเจา้หนีการคา้เป็นหลกัตามรายไดที้เพิมขึนจากการซือ

วตัถุดิบและวสัดุบรรจุภณัฑเ์พือสาํรองไวร้องรับการผลิตทีเพิมขึน  

 

การวเิคราะห์งบกระแสเงนิสด 

งบกระแสเงินสดรวม                           หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ  ธนัวาคม   ธนัวาคม  

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน .  .  

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน ( . ) ( . ) 

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน ( . ) ( . ) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง)สุทธิ .  ( . ) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที  มกราคม .  .  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที  ธนัวาคม .  .  
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 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม  

มีจาํนวนเงิน .  ลา้นบาท เพิมขึน .  ลา้นบาท หรือเพิมขึนร้อยละ .  เมือเทียบกบั ณ วนัสินปี 

 

 

 การเปลียนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสาํหรับปี สินสุดวนัที  ธนัวาคม  

โดยมีรายละเอียดดงันี  

                    - กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน จาํนวนเงิน .  ลา้นบาท ประกอบดว้ย  

เงินสดทีเกิดจากผลกาํไรจาํนวนเงิน .  ลา้นบาท และรายการปรับทีกระทบกาํไรขาดทุนเป็นเงินสดรับ

ก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงานจาํนวนเงิน .  ลา้นบาท ขณะทีบริษทัมีเงินสด

จ่ายจากการเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน จาํนวนเงิน .  ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นผล

มาจากการเพิมขึนในสินทรัพยด์าํเนินงานหลกั คือ สินคา้คงเหลือจาํนวนเงิน .  ลา้นบาท และลกูหนี

การค้าและลูกหนีอืน จาํนวนเงิน .  ลา้นบาท ขณะทีหนีสินดาํเนินงานเพิมขึนจากเจา้หนีการค้าและ

เจา้หนีอืน .  ลา้นบาท 

                   - กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน จาํนวนเงิน .  ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่ใชไ้ปใน

การลงทุนซือเครืองจกัรและอุปกรณ์ จาํนวนเงิน .  ลา้นบาท และเงินสดรับจากเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่

กิจการอืน จาํนวนเงิน .  ลา้นบาท เงินปันผลรับและดอกเบียรับจาํนวนเงิน .  ลา้นบาท  

                  - กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน จาํนวนเงิน .  ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินสด

จ่ายจากเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน จาํนวนเงิน .  ลา้นบาท และจ่ายชาํระดอกเบียจาํนวนเงิน 

.  ลา้นบาท และเงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัจาํนวนเงิน .   ลา้นบาท  

 

 อตัราส่วนสภาพคล่อง 

 ณ วนัที  ธนัวาคม  และ ณ วนัที  ธนัวาคม  บริษทัและบริษทัย่อยมีอตัราสภาพคล่อง

เท่ากบั .  เท่า และ .  เท่า ตามลาํดบั การปรับตวัลดลงของอตัราส่วนสภาพคล่อง เนืองจากในปี  

สดัส่วนของการเพิมขึนของสินทรัพยห์มุนเวียนน้อยกว่า สัดส่วนของการเพิมขึนของหนีสินหมุนเวียนซึง

เกิดจากเจ้าหนีการค้าทีปรับตวัสูงขึนเป็นหลกั ขณะทีบริษัทและบริษัทย่อยมีวงจรเงินสด (Cash Cycle)  

เท่ากบั  วนั และ  วนั ตามลาํดบั ทงันีเกิดจากระยะเวลาเก็บหนีเฉลียลดลงจากการทีบริษทัและบริษทั

ยอ่ยสามารถเรียกเก็บหนีไดเ้ร็วขึน  
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                    ปัจจยัทีอาจมผีลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในอนาคต  

 แม้ว่าในปีทีผ่านมารายได้ของบริษัทมีการเติบโตเพิมขึนอย่างต่อเนืองตามอุปสงค์จาก

ต่างประเทศทีส่งผลใหป้ริมาณการส่งออกเพิมขึนสอดคลอ้งกบัการฟืนตวัของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้หลกั ซึง

ในปี  บริษทัคาดว่ารายไดข้องบริษทัจะยงัคงเติบโตอย่างต่อเนือง เช่นเดียวกบัปี  อย่างไรก็ตาม

บริษทัอาจตอ้งเผชิญกบัปัจจยัความเสียงต่าง ๆ  ทงัจากภายนอกและภายในประเทศทีอาจจะเกิดขึนไดต้ลอดที

มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานในอนาคตของบริษทั ซึงปัจจยัภายนอกทีสาํคญัไดแ้ก่  

                - ความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ เนืองจากบริษทัมีรายไดห้ลกัจากการส่งออก

มากกว่าร้อยละ   ทาํใหบ้ริษทัมีความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ หากอตัราแลกเปลียน

เงินตราต่างประเทศมีความผนัผวนมาก อยา่งไรก็ตามบริษทัมีการนาํเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศจึงสามารถ

นาํรายไดส่้วนทีเป็นสกุลต่างประเทศเดียวกนัไปชาํระค่าวตัถุดิบดงักล่าวได ้และบริษทัไดมี้การป้องกนัความ

เสียงดงักล่าวโดยการทาํสญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้บางส่วนพร้อมกบัติดตามการเคลือนไหว

ของอตัราแลกเปลียนเงินตราอยา่งใกลชิ้ด 

    -ความเสียงจากลกูคา้ เนืองจากธุรกิจหลกัของบริษทัเป็นการรับจา้งทาํการผลิตสินคา้ตามคาํสงั 

ของลูกคา้ทาํให้บริษทัมีความเสียงทีอาจจะไดรั้บผลกระทบจากความตอ้งการของสินคา้และรายไดข้อง

บริษทัได ้หากบริษทัไม่สามารถรักษาฐานลกูคา้เดิมได ้อยา่งไรก็ดีบริษทัพยายามทีจะขยายตลาดโดยการหา

ลกูคา้รายใหม่ๆ ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกเพิมขึน และเพิมผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ใหมี้ความหลากหลายมากขึน 

               -ความเสียงจากวตัถุดิบ เนืองจากบริษทัต้องพึงพาวตัถุดิบจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ทาํให้

บริษทัมีความเสียงทีอาจจะไดรั้บผลกระทบจากปริมาณวตัถุดิบ และราคาวตัถุดิบทีมีการเปลียนแปลงอย่าง

รวดเร็ว ซึงอาจจะมีผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิตของบริษทั โดยบริษทัไดมี้การควบคุมบริหารจดัการวตัถุดิบ

ใหมี้ปริมาณทีเหมาะสม และเพียงพอกบัการผลิตในแต่ละช่วง พร้อมติดตามขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ เกียวกบั

สภาวะตลาดของวตัถุดิบอยา่งใกลชิ้ด 

                นอกจากนีบริษทัอาจจะไดรั้บผลกระทบจากความตึงเครียดทางการคา้ระหว่างสหรัฐอเมริกากบัจีน

ทีก่อตวัอยา่งต่อเนือง ซึงอาจจะลุกลามออกไปจนกลายเป็นสงครามทางการคา้ทีจะสร้างความเสียหายให้แก่

เศรษฐกิจโลกอีกดว้ย 

                นอกจากปัจจยัภายนอกประเทศแลว้บริษทัยงัมีความเสียงจากปัจจยัภายในประเทศทีสาํคญัไดแ้ก่ 

การพิจารณาปรับขึนค่าแรงขนัตาํในช่วงเดือนเมษายนของปี ตลอดจนการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ

คุม้ครองแรงงานใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหล้กูจา้งทีถกูเลิกจา้งเพิมเติมหากลูกจา้งทาํงานติดต่อกนัครบ 

 ปี ขึนไปลกูจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย  วนั ทีร่างปรับปรุงดงักล่าวถือ

เป็นกฎหมายและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

                จากปัจจยัความเสียงต่าง ๆ ขา้งตน้ ซึงอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของ

บริษทั ฝ่ายบริหารไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของปัจจยัเหล่านนัจึงไดมี้การดาํเนินการและเตรียมหามาตรการใน

การลดความเสียงเพือใหบ้ริษทัสามารถดาํเนินธุรกิจอยา่งราบรืน และสามารถแข่งขนัและเติบโตอยา่งยงัยนื 
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11. รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

 

                    รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 

        คณะกรรมการบริษทัทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบ

การเงินรวมของบริษทั ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและสารสนเทศ

ทางการเงินทีปรากฎในรายงานประจาํปี ซึงงบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน โดยไดมี้การพิจารณาเลือกใชน้โยบายการบญัชีทีเหมาะสม และถือปฏิบติัอย่างสมาํเสมอ ประกอบ

กบัการใชดุ้ลยพินิจอย่างระมดัระวงั และหลกัการประมาณการทีสมเหตุสมผล และรอบคอบในการจดัทาํ 

รวมทงัมีการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนไดแ้สดงคาํอธิบาย

และการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษทัเพือให้เกิดประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น และนัก

ลงทุนทวัไป ทงันีงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าวไดผ้า่นการตรวจสอบและใหค้วามเห็น

อยา่งไม่มีเงือนไขจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทีเป็นอิสระ 

        นอกจากนีคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพเพือให้มนัใจไดอ้ย่างมีเหตุผลว่าการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้งครบถว้น ทนัเวลา

และเพียงพอทีจะดาํรงรักษาไวซึ้งทรัพยสิ์นตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดาํเนินการที

ผดิปกติอยา่งมีสาระสาํคญั โดยคณะกรรมการบริษทั ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ได้

แต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบซึงประกอบดว้ยกรรมการทีเป็นอิสระ และไม่เป็นผูบ้ริหาร มีคุณสมบัติ

ครบถว้นตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทาํหน้าทีดูแลรับผิดชอบสอบทานรายงาน

ทางการเงินและระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในรวมทงัการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน

ตลอดจนมีการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั  ซึงคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการปฏิบติั

ต่อคณะกรรมการบริษทัแลว้  
 

          คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่างบการเงินประจาํปี  ของบริษัททรอปิคอลแคนนิง 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม  ทีคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดส้อบทานและผูส้อบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแลว้ได้แสดงฐานะการเงิน และผลการ

ดาํเนินงานทีถกูตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

                                                        
                                              

                ดาโต๊ะ ซรี ตนั บุน ปิน                    นายกมัพล  วชัระนิมิต 

       ประธานกรรมการ        กรรมการผูจ้ดัการ 
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12. รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

 

   
 

 
 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 

ความเห็น 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ทรอปิคอล แคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั ทรอปิคอล แคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

(บริษทั) ตามลาํดบั ซึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลง

ส่วนของผูถ้ือหุน้รวมและงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ

งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชี

ทีสําคญัและเรืองอืนๆ  

 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงาน

เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามที

ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 

 

 

 

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 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

ชนั  เอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

 ถนนสาทรใต ้ แขวงยานนาวา 

เขตสาทร  กรุงเทพฯ  

โทร      +    

แฟกซ์   +    

เวบ็ไซต ์kpmg.com.th 
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เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความ

รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีทีกาํหนด

โดยสภาวชิาชีพบญัชี ในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้

ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอืน ๆ ซึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี ขา้พเจา้เชือว่าหลกัฐานการ

สอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ 

 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่างๆ ทีมีนยัสําคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืองเหล่านีมาพิจารณาใน

บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ทงันีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรืองเหล่านี 

 

มูลค่าสินคา้คงเหลือ 

อา้งถงึหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้  และ ขอ้  

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรืองดังกล่าวอย่างไร 

สินค้าคงเหลือมียอดคงเหลือทีมีนัยสําคัญและต้อง

บนัทึกด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะได้รับแล้วแต่

มูลค่าใด จะตาํกว่า การประมาณการมูลค่าสุทธิทีจะ

ไดรั้บของสินค้าคงเหลือเกียวข้องกบัการใช้ดุลยพินิจ

ของผูบ้ริหารและอยู่บนพืนฐานของ 

ภาวการณ์ความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ ดงันนั 

ขา้พเจา้จึงเห็นวา่เรืองดงักล่าวเป็นเรืองสําคญัใน 

การตรวจสอบ 

 

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ รวมถึง 

  

 สอบถามผู ้บริหารและสุ่มทดสอบกับเอกสารที

เกียวขอ้งเพือทาํความเขา้ใจในกระบวนการวดัมูลค่า

สินคา้คงเหลือรวมทงันโยบายของกลุ่มบริษทัและ

บริษทัในการประมาณการมูลค่าสุทธิทีคาดว่าจะ

ไดรั้บของสินคา้คงเหลือ  
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มูลค่าสินคา้คงเหลือ 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 และ ขอ้ 8 

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรืองดังกล่าวอย่างไร 

  ทาํความเขา้ใจลกัษณะของระบบการควบคุมภายใน

ทีเกียวขอ้งกบัการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือและ

เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนบัและสุ่มทดสอบ

สภาพของสินคา้คงเหลือ 

 

 ทดสอบการออกแบบและการนาํมาปฏิบติัของระบบ

การควบคุมภายใน รวมถึงสุ่มทดสอบการควบคุม

ภายในทีสําคญั 

 

 สุ่มทดส อบรายการ ในราย งานอายุ สินค้าและ

ประเมินขอ้สมมติของผูบ้ริหารทีสําคญัทีใช้ในการ

ประมาณการสินคา้เสียหายและเสือมสภาพ 

 

 ทดสอบการประมาณการมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บของ

สินค้าคงเหลือโดยสุ่มทดสอบราคาขายหักด้วย

ค่าใชจ่้ายทีจาํเป็นในการขายกบัเอกสารทีเกียวขอ้ง

ตลอดจนทดสอบการคาํนวณ 

 

 พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 

ข้อมลูอืน  

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอืน ขอ้มูลอืนประกอบดว้ยขอ้มูลซึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีทีอยู่ในรายงานนนั ซึงคาดวา่รายงานประจาํปี

จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีนี 
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ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้

ความเชือมนัต่อขอ้มูลอืน  

 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่าน

ขอ้มูลอืนตามทีระบุขา้งตน้เมือจดัทาํแลว้ และพิจารณาวา่ขอ้มูลอืนมีความขดัแยง้ทีมีสาระสําคญักบังบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ทีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอืนมีการ

แสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ 

 

เมือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั 

ขา้พเจา้ตอ้งสือสารเรืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลและขอใหท้าํการแกไ้ข 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ มีหน้าทีในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ผูบ้ริหารมีหนา้ทีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีโดยถูกตอ้ง

ตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาว่า

จาํเป็นเพือให้สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีปราศจากการแสดงข้อมูลทีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม

บริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนือง เปิดเผยเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) 

และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตงัใจทีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั 

หรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืองต่อไปได ้

 

ผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลมีหน้าทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม

บริษทัและบริษทั 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พือใหไ้ดค้วามเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชือมนั 
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อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือมนัในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัทีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลทีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่า

รายการทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบ

การเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี 

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียงผู ้

ประกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

 ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบ

เพือตอบสนองต่อความเสียงเหล่านนั และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑ์ใน

การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึงเป็นผลมา

จากการทุจริตจะสูงกวา่ความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเนืองจากการทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การ

ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตงัใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการ

แทรกแซงการควบคุมภายใน 

 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบที

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี

และการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งซึงจดัทาํขึนโดยผูบ้ริหาร 

 

 สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนืองของผูบ้ริหารและจาก

หลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที

อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงาน

ต่อเนืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของ

ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที

เกียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของ 
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ขา้พเจา้ขึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บจนถงึวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเนือง 
 

 ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีทาํใหมี้การ

นาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทีควรหรือไม่ 
 

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนด

แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ

ความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดสื้อสารกบัผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลในเรืองต่าง ๆ ทีสําคญัซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตามทีไดว้างแผนไว ้ประเด็นทีมีนยัสําคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีมีนยัสําคญัใน

ระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเกียวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและไดสื้อสารกบัผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์ทงัหมดตลอดจนเรืองอืนซึง

ขา้พเจา้เชือวา่มีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีขา้พเจา้

ใชเ้พือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเรืองทีสือสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนยัสําคญัทีสุดในการตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้

อธิบายเรืองเหล่านีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกียวกบัเรือง

ดงักล่าว หรือในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้ 

เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อ

ส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสือสารดงักล่าว 
 

 
(บงกช อาํเสงียม) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 3684 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

27 กุมภาพนัธ์ 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. 
 
 

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 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด 

ชนั  เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 

 ถนนสาทรใต้  แขวงยานนาวา 

เขตสาทร  กรุงเทพฯ  

โทร      +    

แฟกซ์   +    

เว็บไซต์ kpmg.com.th 
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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 
required to be carried at the lower of cost or net 
realisable value. The estimate of net realisable 
value of inventories involves management 
judgment and is subject to the fluctuation of the 
raw material price, I therefore considered this to 
be the key audit matter.  

My audit procedures included the following:  
 
 made inquiries of management and obtained 

related documents to understand the inventory 
valuation process as well as the Group’s and the 
Company’s policy in estimating the net 
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. 
 
 
 



106 

 

 
 
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 

              งบการเงินเปรียบเทียบของบริษทัและงบการเงินรวมเปรียบเทียบในช่วง  ปีทีผ่านมาผูส้อบบญัชี

ตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว้ 
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บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 

 

 

 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 64,022,775      51,929,694      30,494,731      25,529,221      

ลกูหนีการคา้  4, 6 782,215,782    741,893,362    785,978,555    738,879,938    

ลกูหนีอืน 4, 7 35,029,776      44,861,886      33,982,948      44,697,087      

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 -                  -                  -                  -                  

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการอืนทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 1,200,000        1,200,000        1,200,000        1,200,000        

สินคา้คงเหลือ  8 1,060,496,911 807,985,188    1,054,882,982 804,715,202    

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 606,077           1,029,602        606,077           1,029,602        

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,943,571,321 1,648,899,732 1,907,145,293 1,616,051,050 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 -                  -                  500,000           500,000           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                  -                  9,999,930        9,999,930        

เงินลงทุนระยะยาวอืน 11 7,382,927        7,382,927        7,382,927        7,382,927        

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการอืน 550,000           1,750,000        550,000           1,750,000        

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 12 134,277,171    134,553,884    136,365,178    136,641,891    

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  13 429,787,552    437,488,886    428,963,597    436,563,081    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 40,244,651      36,351,113      39,745,885      35,778,411      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 1,979,830        1,562,796        1,709,587        1,269,911        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 614,222,131    619,089,606    625,217,104    629,886,151    

รวมสินทรัพย์ 2,557,793,452 2,267,989,338 2,532,362,397 2,245,937,201 

(0)                    -                  -                  -                  

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนีสินหมนุเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสนั

   จากสถาบนัการเงิน 15 141,141,691    150,320,341    141,141,691    150,320,341    

เจา้หนีการคา้ 4, 16 434,353,979    307,433,028    432,469,122    307,183,818    

เจา้หนีอืน 4, 17 95,087,074      81,964,560      93,886,078      81,009,777      

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                  418,144           -                  -                  

รวมหนีสินหมุนเวยีน 670,582,744    540,136,073    667,496,891    538,513,936    

หนีสินไม่หมนุเวียน

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน

   สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 18 114,227,587    105,464,492    113,784,672    104,424,428    

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 114,227,587    105,464,492    113,784,672    104,424,428    

รวมหนีสิน 784,810,331    645,600,565    781,281,563    642,938,364    

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 19

    ทุนจดทะเบียน 330,000,000    330,000,000    330,000,000    330,000,000    

    ทุนทีออกและชาํระแลว้ 330,000,000    330,000,000    330,000,000    330,000,000    

ส่วนเกินมลูค่าหุน้

   ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 19 420,491,050    420,491,050    420,491,050    420,491,050    

กาํไรสะสม

    จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 33,000,000      33,000,000      33,000,000      33,000,000      

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 989,491,609    838,897,313    967,589,784    819,507,787    

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,772,982,659 1,622,388,363 1,751,080,834 1,602,998,837 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 462                  410                  -                  -                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,772,983,121 1,622,388,773 1,751,080,834 1,602,998,837 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,557,793,452 2,267,989,338 2,532,362,397 2,245,937,201 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4 5,004,094,096 4,472,648,697 4,991,862,745 4,455,920,129 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 19,889,109      -                  19,847,745      -                  

รายไดอื้น 4 8,911,677        28,397,779      7,718,623        20,289,187      

รวมรายได้ 5,032,894,882 4,501,046,476 5,019,429,113 4,476,209,316 

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนขาย 4, 8, 23 4,643,968,994 4,392,409,797 4,638,314,601 4,385,884,162 

ค่าใช่จ่ายในการจดัจาํหน่าย 4, 23 85,758,455      75,786,136      84,832,456      75,330,905      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4, 23 134,313,134    131,958,291    129,953,307    127,570,165    

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ -                  18,745,908      -                  18,541,865      

ตน้ทุนทางการเงิน 4,354,162        4,725,952        4,354,162        4,725,896        

รวมค่าใช้จ่าย 4,868,394,745 4,623,626,084 4,857,454,526 4,612,052,993 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 -                  (6,262,920)       -                  -                  

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 164,500,137    (128,842,528)   161,974,587    (135,843,677)   

(ค่าใชจ่้าย) ผลประโยชนภ์าษีเงินได้ 24 3,085,185        (6,536,160)       3,695,461        (4,922,439)       

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 167,585,322    (135,378,688)   165,670,048    (140,766,116)   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุน

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

   ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 18, 24 (490,974)          -                  (1,088,051)       -                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนืสําหรับปี - สุทธิจากภาษเีงนิได้ (490,974)          -                  (1,088,051)       -                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 167,094,348    (135,378,688)   164,581,997    (140,766,116)   

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 167,585,275    (135,378,885)   165,670,048    (140,766,116)   

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 47                    197                  -                  -                  

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 167,585,322    (135,378,688)   165,670,048    (140,766,116)   

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 167,094,296    (135,378,885)   164,581,997    (140,766,116)   

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 52                    197                  -                  -                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 167,094,348    (135,378,688)   164,581,997    (140,766,116)   

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพนืฐาน 25 0.51                 (0.41)                0.50                 (0.43)                

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุด สาํหรับปีสินสุด

วนัที 31 ธนัวาคม วนัที 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ รวมส่วนของ ส่วนของส่วน

ทีออกและ ทุนสาํรอง ผูถื้อหุน้ ไดเ้สียทีไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ส่วนเกินมลูค่าหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม 2560 330,000,000        420,491,050        35,500,000          1,004,776,198     1,790,767,248     319                      1,790,767,567     

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 26 -                       -                       -                       (33,000,000)         (33,000,000)         -                       (33,000,000)         

    รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                       -                       -                       (33,000,000)         (33,000,000)         -                       (33,000,000)         

การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัร่วม

   การจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                       -                       -                       -                       -                       (106)                     (106)                     

รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัร่วม -                       -                       -                       -                       -                       (106)                     (106)                     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร (ขาดทุน) -                       -                       -                       (135,378,885)       (135,378,885)       197                      (135,378,688)       

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

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

โอนสาํรองตามกฏหมาย -                       -                       (2,500,000)           2,500,000            -                       -                       -                       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 330,000,000        420,491,050        33,000,000          838,897,313        1,622,388,363     410                      1,622,388,773     

งบการเงนิรวม 

กาํไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ รวมส่วนของ ส่วนของส่วน

ทีออกและ ทุนสาํรอง ผูถื้อหุน้ ไดเ้สียทีไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ส่วนเกินมลูค่าหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม 2561 330,000,000        420,491,050        33,000,000          838,897,313        1,622,388,363     410                      1,622,388,773     

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 26 -                       -                       -                       (16,500,000)         (16,500,000)         -                       (16,500,000)         

    รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                       -                       -                       (16,500,000)         (16,500,000)         -                       (16,500,000)         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร -                       -                       -                       167,585,275        167,585,275        47                        167,585,322        

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                       -                       -                       (490,979)              (490,979)              5                          (490,974)              

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                       -                       -                       167,094,296        167,094,296        52                        167,094,348        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 330,000,000        420,491,050        33,000,000          989,491,609        1,772,982,659     462                      1,772,983,121     

งบการเงนิรวม 

กาํไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ส่วนเกินมลูค่าหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม 2560 330,000,000 420,491,050 33,000,000 993,273,903 1,776,764,953 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 26 -                      -                      -                      (33,000,000) (33,000,000)        

    รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                      -                      -                      (33,000,000)        (33,000,000)        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     ขาดทุน -                      -                      -                      (140,766,116)      (140,766,116)      

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                      -                      -                      -                      -                      

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                      -                      -                      (140,766,116)      (140,766,116)      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 330,000,000 420,491,050 33,000,000 819,507,787 1,602,998,837 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

กาํไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ส่วนเกินมลูค่าหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม 2561 330,000,000 420,491,050 33,000,000 819,507,787 1,602,998,837 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 26 -                      -                      -                      (16,500,000) (16,500,000)        

    รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                      -                      -                      (16,500,000)        (16,500,000)        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร -                      -                      -                      165,670,048        165,670,048        

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                      -                      -                      (1,088,051)          (1,088,051)          

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                      -                      -                      164,581,997        164,581,997        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 330,000,000 420,491,050 33,000,000 967,589,784 1,751,080,834 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

กาํไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 167,585,322      (135,378,688)    165,670,048      (140,766,116)    

ปรับรายการทีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ตน้ทุนทางการเงิน 4,354,162          4,725,952          4,354,162          4,725,896          

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 52,454,055        54,072,177        52,123,344        53,586,963        

ดอกเบียรับ (265,835)           (179,023)           (155,877)           (92,166)             

(กลบัรายการ) ค่าเผือมลูค่าสินคา้ลดลงและสินคา้ลา้สมยั 8 9,630,539          (52,259,078)      9,630,539          (52,259,078)      

สาํรองค่าเผือดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 -                    -                    -                    1,000,000          

สาํรองค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 6,7 9,072,141          18,394,797        9,072,141          18,394,797        

กาํไรจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายเครืองจกัรและอุปกรณ์ (208,147)           (511,339)           (204,711)           (519,163)           

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 18 9,696,377          9,090,792          9,547,180          8,950,318          

เงินปันผลรับ (534,291)           (971,438)           (534,291)           (971,438)           

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 9,634,447          4,385,817          9,619,596          4,372,925          

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิจากภาษี) 9 -                    6,262,920          -                    -                    

ค่าใชจ่้าย (ผลประโยชน)์ ภาษีเงินได้ (3,085,185)        6,536,160          (3,695,461)        4,922,439          

ตดัจาํหน่ายภาษีหกั ณ ทีจ่าย 90,482               1,233                 90,482               -                    

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 -                    (13,611,361)      -                    -                    

กาํไรจากการชาํระบญัชีบริษทัยอ่ย 10 -                    (42,797)             -                    (8,114,181)        

258,424,067      (99,483,876)      255,517,152      (106,768,804)    

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลกูหนีการคา้ (47,728,297)      51,210,774        (54,504,493)      53,283,828        

ลกูหนีอืน (1,999,511)        (6,420,506)        (1,117,484)        (6,533,703)        

สินคา้คงเหลือ (262,142,261)    119,034,300      (259,798,319)    117,957,704      

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 423,526             106,682             423,526             106,682             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 31,500               (198,000)           46,000               (58,000)             

เจา้หนีการคา้ 127,213,407      (21,366,346)      125,592,612      (20,406,350)      

เจา้หนีอืน 8,034,806          4,725,871          7,788,593          3,655,311          

จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน 18 (1,547,000)        (1,416,400)        (1,547,000)        (1,416,400)        

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 80,710,237        46,192,499        72,400,587        39,820,268        

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (1,105,007)        (4,391,607)        (1,254)               (78,944)             

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 79,605,230        41,800,892        72,399,333        39,741,324        

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปี สาํหรับปี

สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการคืนทุนของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 -                    39,509,238        -                    39,509,238        

เงินสดรับจากการชาํระบญัชีบริษทัยอ่ย 10 -                    42,797               -                    33,114,101        

เงินสดรับจากการขายเครืองจกัร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 217,006             695,743             206,726             565,953             

เงินสดจ่ายเพือซือเครืองจกัรและอุปกรณ์ 13 (39,396,288)      (50,920,783)      (39,197,724)      (51,005,730)      

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (509,236)           (61,707)             (509,236)           (61,707)             

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการอืน 1,200,000          1,200,000          1,200,000          1,200,000          

เงินสดจ่ายเพือซือตราสารทุนอืน 11 -                    (2,914,314)        -                    (2,914,314)        

เงินปันผลรับ 534,291             971,438             534,291             971,438             

ดอกเบียรับ 265,835             179,023             155,877             92,166               

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (37,688,392)      (11,298,565)      (37,610,066)      21,471,145        

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (4,320,503)        (4,752,912)        (4,320,503)        (4,752,857)        

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน

   เพิมขึน (ลดลง) (9,003,254)        23,010,075        (9,003,254)        23,010,075        

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสนัจากบุคคล

   หรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 -                    21,200,000        -                    21,200,000        

เงินสดจ่ายเพือชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสนัจากบุคคลหรือ

   กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 -                    (73,968,336)      -                    (73,968,336)      

เงินสดทีผูเ้ช่าจ่ายเพือลดจาํนวนหนีสินซึงเกิดจากสญัญาเช่าการเงิน -                    (13,288)             -                    -                    

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 26 (16,500,000)      (33,000,000)      (16,500,000)      (33,000,000)      

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (29,823,757)      (67,524,461)      (29,823,757)      (67,511,118)      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 12,093,081        (37,022,134)      4,965,510          (6,298,649)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 51,929,694        88,951,828        25,529,221        31,827,870        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที 31 ธันวาคม 5 64,022,775        51,929,694        30,494,731        25,529,221        

รายการทีไม่เป็นเงนิสด

เจา้หนีอืนค่าซือเครืองจกัรและอุปกรณ์ 5,027,878          -                    5,027,878          -                    

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปี สาํหรับปี

สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   

1  ขอ้มูลทวัไป 

2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3  นโยบายการบญัชีทีสําคญั 

4  บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

6  ลูกหนีการคา้  

7  ลูกหนีอืน 

8  สินคา้คงเหลอื   

9  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

10  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

11  เงินลงทุนระยะยาวอนื   

12  อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 

13  ทีดิน อาคารและอุปกรณ์   

14  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

15  หนีสินทีมีภาระดอกเบีย 

16  เจา้หนีการคา้ 

17  เจา้หนีอืน 

18  ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

19  ทุนเรือนหุน้ 

20  สํารองตามกฎหมาย 

21  ส่วนงานดาํเนินงาน 

22  ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 

23  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 

24  ภาษีเงินได ้

25  กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพืนฐาน                      

26  เงินปันผล 

27  เครืองมือทางการเงิน 

28  ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 

29  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาทีรายงาน 

30  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทียงัไม่ใช ้



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 

 

งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเมือวนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2562 

 

1 ข้อมูลทัวไป 
 

บริษทั ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขึนในประเทศไทย และ 

มีทีอยู่จดทะเบียนตงัอยู่เลขที 1/1 หมู่ที 2 ตาํบลทุ่งใหญ่ อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110 ประเทศไทย 

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมือปี 2533  

 

ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ นายตนั บุน ปิน (ถือหุน้ร้อยละ 24.6) 
 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกียวกบัการผลิตและจาํหน่ายอาหารทะเลบรรจุกระป๋องและบรรจุซอง รายละเอียดของ 

บริษทัย่อย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 

 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีทีประกาศใช้โดย 

สภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”)  กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง     
 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซึงมีผลบังคับใช้ตงัแต่ 

รอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1  มกราคม 2561 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออก

และปรับปรุงใหม่นนั มีผลใหเ้กิดการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัในบางเรือง ทงันีการเปลียนแปลง

ดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน 
 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและ

ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึงยงัไม่มีผลบงัคบัในปัจจุบนัและกลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ช้มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวในการจดัทาํงบการเงินก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออก

และปรับปรุงใหม่ทีเกียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 30 
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(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า 

 

งบการเงินนีจดัทาํขึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปนี 

 

รายการ เกณฑ์การวัดมูลค่า 

ตราสารอนุพนัธ์ มูลค่ายุติธรรม 

หนีสินผลประโยชน์ทีกาํหนดไว ้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามผลประโยชน์ทีกาํหนดไว ้

ซึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 (ฐ) 

 

(ค) สกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน 

 

งบการเงินนีจัดทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึงเป็นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานของบริษัท 

ขอ้มูลทางการเงินทงัหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพือให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ 

ทีระบุไวเ้ป็นอย่างอืน  

 

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ การประมาณ

และขอ้สมมติหลายประการ ซึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินทีเกียวกบั

สินทรัพย ์หนีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างจากทีประมาณไว ้

 

ประมาณการและขอ้สมมติทีใช้ในการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเนือง การปรับประมาณการ 

ทางบญัชีจะบนัทึกโดยวธีิเปลียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ข้อมูลเกียวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการทีสําคัญซึงมีความเสียงอย่างมีนัยสําคัญ 

ทีเป็นเหตุใหต้อ้งมีการปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีสินภายในปีบญัชีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 

ซึงไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ที 

    กาํหนดไว ้เกียวกบัขอ้สมมติหลกัในการประมาณ 

    การตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

การวดัมลูค่ายุติธรรม  
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้กาํหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมทงัสินทรัพย์และ

หนีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษัทกําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเ กียวกับการวดัมูลค่ายุ ติธรรม กรอบแนวคิดนีรวมถึง 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่าซึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมทีมีนยัสําคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรม

ระดบั 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 

 

กลุ่มผู ้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าทีมีนัย สําคัญ 

อย่างสมาํเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลทีสามเพือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตงัราคา  

กลุ่มผู ้ประเมินได้ประเมินหลักฐานทีได้มาจากบุคคลทีสามทีสนับสนุนข้อสรุปเกียวกับการวดัมูลค่ารวมถึง 

การจดัลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรมวา่เป็นไปตามทีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม 
 

ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าทีมีนยัสําคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 

เมือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากทีสุดเท่าทีจะทาํได้

มูลค่ายุติธรรมเหล่านีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลทีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงันี  
 

 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือ 

หนีสินอย่างเดียวกนั 

   ข้อมูลระดบั 2  เป็นข้อมูลอืนทีสังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา)  

     สําหรับสินทรัพยน์นัหรือหนีสินนนันอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลสําหรับสินทรัพย์หรือหนีสินทีไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีสามารถสังเกตได ้(ขอ้มูลทีไม่

สามารถสังเกตได)้ 
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หากขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม 

ทีแตกต่างกัน  การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชันของ 

มูลค่ายุติธรรมของขอ้มูลทีอยู่ในระดบัตาํสุดทีมีนยัสําคญัสําหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวม 

 

ขอ้มูลเพิมเติมเกียวกบัขอ้สมมติทีใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรม อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปนี 

 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 27 เครืองมือทางการเงิน 

 

3 นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 
 

นโยบายการบญัชีทีนาํเสนอดงัต่อไปนีไดถ้อืปฏิบติัโดยสมาํเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีรายงาน  

 

(ก) เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของ

กลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 
 

บริษัทย่อย 

 

บริษทัย่อยเป็นกิจการทีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึนเมือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน

ผลตอบแทนผนัแปรจากการเกียวขอ้งกบักิจการนนัและมีความสามารถในการใช้อาํนาจเหนือกิจการนนัทาํให้เกิด 

ผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม 

นบัแต่วนัทีมีการควบคุมจนถึงวนัทีการควบคุมสินสุดลง 

 

ส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุม  

 

ณ วนัทีซือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพย์สุทธิทีไดม้า

จากผูถู้กซือ 

 

การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัทีไม่ทาํใหก้ลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจการควบคุมจะบนัทึก

บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ  
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ส่วนได้เสียในเงินลงทุนทีบนัทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 

 

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนทีบนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 

 

บริษทัร่วมเป็นกิจการทีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกียวกบั

นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัทีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว   

 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมบนัทึกบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเมือเริมแรกดว้ยราคาทุนซึงรวมถึงตน้ทุน

การทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเริมแรก ส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนของ 

เงินลงทุนทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัทีกลุ่มบริษทัสูญเสีย

ความมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญั 

 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายทียงัไม่เกิดขึนจริงซึงเป็นผลมาจาก

รายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงซึงเป็นผลมาจาก

รายการกบับริษทัร่วมถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าทีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการทีถูกลงทุนนนั ขาดทุนทียงั

ไม่เกิดขึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริง แต่เท่าทีเมือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึน 

 

(ข) เงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 

โดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 

 

สินทรัพย์และหนีสินทีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัทีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใช้ในการ

ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนันนั   

 

สินทรัพย์และหนีสินทีไม่เป็นตวัเงินซึงเกิดจากรายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศซึงบนัทึกตามเกณฑ์ 

ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ  

 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 

  

125 
 

(ค) ตราสารอนุพันธ์    

 

ตราสารอนุพนัธ์ได้ถูกนํามาใช้เพือจัดการความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอตัราแลกเปลียนเงินตรา

ต่างประเทศทีเกิดจากกิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมจดัหาเงิน และกิจกรรมลงทุน ตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พือคา้ 

อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพนัธ์ทีไม่เขา้เงือนไข การกาํหนดใหเ้ป็นเครืองมือป้องกนัความเสียงถือเป็นรายการเพือคา้ 

 

ตราสารอนุพนัธ์จะถูกบนัทึกบญัชีแรกเริมดว้ยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายทีเกิดจากการทาํรายการดงักล่าวบนัทึกใน

กาํไรหรือขาดทุนเมือเกิดขึน การวดัมูลค่าใหม่ภายหลงัการบนัทึกครังแรกใช้มูลค่ายุติธรรม กาํไรหรือขาดทุนจาก 

การวดัมูลค่าใหม่ใหเ้ป็นมูลค่ายุติธรรมบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ถือตามราคาตลาดของสัญญาล่วงหน้า ณ วนัทีรายงาน

ในกรณีทีไม่มีราคาตลาด ใหป้ระมาณมูลค่ายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่างราคาล่วงหน้าตามสัญญากบั

ราคาล่วงหนา้ของสัญญาปัจจุบนั ณ วนัทีรายงานทีครบกาํหนดในวนัเดียวกนั โดยใช้อตัราดอกเบียประเภททีใช้กบั

ธุรกรรมการเงินทีปลอดความเสียง เช่น พนัธบตัรรัฐบาล 

 

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด  ยอดเงินฝากธนาคารประเภท 

เผือเรียก และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซึงจะตอ้งชาํระคืนเมือทวงถามถือเป็น

ส่วนหนึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 

(จ) ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน  

 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืนแสดงในราคาตามใบแจง้หนีหกัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 

 

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี และการคาดการณ์เกียวกับการชําระหนี 

ในอนาคตของลูกคา้ ลูกหนีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเมือทราบวา่เป็นหนีสูญ 
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(ฉ) สินค้าคงเหลือ 

 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกวา่ 

 

ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใชว้ธีิถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนทีซือ ตน้ทุนแปลงสภาพ

หรือตน้ทุนอืนเพือใหสิ้นคา้อยู่ในสถานทีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สําเร็จรูป ตน้ทุนสินคา้รวมการปัน

ส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอย่างเหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 

 

มูลค่าสุทธิทีจะได้รับเป็นการประมาณราคาทีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายทีจาํเป็น 

โดยประมาณในการขาย  

 

ค่าเผอืขาดทุนจากมูลค่าสินคา้จะถูกบนัทึกสําหรับสินคา้เสือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยั และเคลือนไหวชา้ 
 

(ช) เงินลงทุน 

 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 

 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใช้วิธีราคาทุน 

ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 

 

เงินลงทุนในตราสารทุน 

 

ตราสารทุนซึงเป็นหลกัทรัพย์ในความตอ้งการของตลาดซึงถือไวเ้พือคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและ

แสดงในมูลค่ายุติธรรม กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนซึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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  การจาํหน่ายเงินลงทุน 

 

เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิทีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 

ในกรณีทีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนทีถืออยู่ การคาํนวณตน้ทุนสําหรับเงินลงทุนทีจาํหน่ายไปและ

เงินลงทุนทียงัถืออยู่ใชว้ธีิถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนทีเหลืออยู่ทงัหมด 

 

(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพย์ทีถือครองเพือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าที

เพิมขึนหรือทงัสองอยา่ง ทงันีไม่ไดมี้ไวเ้พือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการหรือ

ใชใ้นการบริหารงาน   

 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนแสดงในราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า   

 

ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพือใหไ้ดม้าซึงอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างทีกิจการก่อสร้างเอง

รวมถึงต้นทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอืนเพือให้อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนอยู่ในสภาพ 

พร้อมใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้ืม 

 

ค่าเสือมราคาจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน ซึงคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ

สินทรัพยแ์ต่ละรายการ กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเสือมราคาสําหรับทีดิน ประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย์

แสดงไดด้งันี 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน – อาคาร  ปี 
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(ฌ) ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

การรับรู้และการวดัมลูค่า 

 

สินทรัพยที์เป็นกรรมสิทธิของกิจการ 

 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงทีเกียวขอ้งกับการไดม้าของสินทรัพย์ ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ทีกิจการ

ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์

เพือใหสิ้นทรัพยน์นัอยู่ในสภาพทีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการรือถอน การขนยา้ย การบูรณะ

สถานทีตงัของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม สําหรับเครืองมือทีควบคุมโดยลิขสิทธ์ซอฟท์แวร์ซึงไม่สามารถทาํงาน

ไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ซอฟทแ์วร์นนัใหถ้ือวา่ ลิขสิทธ์ซอฟทแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหนึงของอุปกรณ์  

 

ส่วนประกอบของรายการทีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการทีมีอายุการใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ

ส่วนประกอบทีมีนยัสําคญัแยกต่างหากจากกนั  

 

กําไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิงตอบแทนสุทธิทีได้รับจาก 

การจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพย์ทีเช่า 

 

การเช่าซึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเสียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินทีเช่านันๆ 

ให้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนอุปกรณ์ทีได้มาโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์ด้วย 

มูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตาํกว่า หกัดว้ย 

ค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าทีชาํระจะแยกเป็นส่วนทีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และส่วนทีจะ

หักจากหนีตามสัญญา เ พือทําให้อ ัตราดอกเบียแต่ละงวดเป็นอัตราคงทีสําหรับยอดคงเหลือของหนีสิน  

ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 
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  ต้นทุนทีเกิดขึนในภายหลัง 

 

ตน้ทุนในการเปลียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์

ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนนั และสามารถ

วดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนนัไดอ้ย่างน่าเชือถือ ชิ นส่วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี

ตน้ทุนทีเกิดขึนในการซ่อมบาํรุงทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมือเกิดขึน 

 

ค่าเสือมราคา 

 

ค่าเสือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเสือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์

หรือตน้ทุนในการเปลียนแทนอืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์

 

ค่าเสือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์

แสดงไดด้งันี  

 

ส่วนปรับปรุงทีดิน 5  ปี 

อาคารและส่วนปรับปรุง 5 - 26  ปี 

เครืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 21  ปี 

เครืองตกแต่ง ติดตงัและเครืองใชส้ํานกังาน 5  ปี 

ยานพาหนะ 5  ปี 

  

            กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเสือมราคาสําหรับทีดินและสินทรัพยที์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

 

วิธีการคิดค่าเสือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยทีสุดทุก 

สินรอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

(ญ) การด้อยค่า 

 

ยอดสินทรัพย์ตามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานว่ามีขอ้บ่งชีเรืองการด้อยค่าหรือไม่ 

ในกรณีทีมีขอ้บ่งชีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์คาดวา่จะไดรั้บคืน  
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ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิด 

เงินสดสูงกวา่มูลค่าทีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 

การคาํนวณมลูค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน 

 

มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยที์ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หกัตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ

สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดทีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนคาํนึง

ภาษีเงินไดเ้พือใหส้ะทอ้นมูลค่าทีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซึงแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีต่อสินทรัพย์

สําหรับสินทรัพยที์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อืนจะพิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน

รวมกบัหน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดทีสินทรัพยน์นัมีความเกียวขอ้งดว้ย 
 

การกลับรายการด้อยค่า 

 

ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปลียนแปลงประมาณการทีใช้ในการคาํนวณมูลค่าทีคาดว่า 

จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าทีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่า 

ตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเสือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหนึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

 

(ฎ) หนีสินทีมีภาระดอกเบีย 

 

หนีสินทีมีภาระดอกเบียบนัทึกเริมแรกในมูลค่ายุติธรรมหกัค่าใชจ่้ายทีเกียวกบัการเกิดหนีสิน ภายหลงัจากการบนัทึก

หนีสินทีมีภาระดอกเบียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนีเริมแรกและยอดหนี 

เมือครบกาํหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกูย้ืมโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 
 

(ฏ) เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 

 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนืแสดงในราคาทุน 
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(ฐ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

โครงการสมทบเงิน 

 

ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรือขาดทุนใน 

รอบระยะเวลาทีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 

 

โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว้ 

 

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก

การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตทีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์

ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั  

 

การคํานวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้นันจัดทําโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที 

ไดรั้บอนุญาต โดยวธีิคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้ 

 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหนีสินผลประโยชน์ทีกาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถกูรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนทนัที กลุ่มบริษทักาํหนดดอกเบียจ่ายของหนีสิน

ผลประโยชน์ทีกําหนดไว้สุทธิโดยใช้อ ัตราคิดลดทีใช้วดัมูลค่ าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ 

ณ ตน้ปี โดยคาํนึงถึงการเปลียนแปลงใดๆ ในหนีสินผลประโยชน์ทีกาํหนดไวสุ้ทธิซึงเป็นผลมาจากการสมทบเงิน

และการจ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการ

ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

เมือมีการเปลียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลียนแปลงในผลประโยชน์ที

เกียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ กาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานเมือเกิดขึน 

 

           ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน 

 

ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมือพนักงานทาํงานให้ หนีสินรับรู้ด้วยมูลค่าทีคาดว่าจะ 

จ่ายชาํระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานทีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการที

พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผูกพนันีสามารถประมาณไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  
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(ฑ) ประมาณการหนีสิน 

 

ประมาณการหนีสินจะรับรู้ก็ต่อเมือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมาย หรือภาระผูกพนัจากการอนุมานทีเกิดขึน

ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึงสามารถประมาณจาํนวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเชือถือ และมี

ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพือชาํระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณ

การหนีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงภาษี

เงินได ้เพือใหส้ะทอ้นจาํนวนทีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึงแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีต่อหนีสิน 

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายจากสัญญาทีเสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระ 

 

ประมาณการค่าใชจ่้ายของสัญญาทีเสียเปรียบหรือก่อใหเ้กิดภาระแก่กลุ่มบริษทัจะบนัทึกเมือประโยชน์ทีกลุ่มบริษทั

พึงไดรั้บน้อยกว่าตน้ทุนทีจาํเป็นในการดาํเนินการตามขอ้ผูกพนัในสัญญา การประมาณค่าใช้จ่ายรับรู้ด้วยมูลค่า

ปัจจุบนัของตน้ทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนเมือสิ นสุดสัญญา หรือตน้ทุนสุทธิทีคาดว่าจะเกิดขึนเมือดาํเนินสัญญาต่อ 

แลว้แต่มูลค่าใดจะตาํกวา่ กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีเกิดขึนจากสินทรัพย์ทีระบุไวใ้นสัญญาก่อนที 

จะรับรู้และวดัมูลค่าประมาณการหนีสิน   

 

(ฒ)  รายได้ 

 

รายไดที้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดตามปริมาณ 

 

การขายสินค้า 

 

รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมือไดโ้อนความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ทีมีนยัสําคญัไป

ใหก้บัผูซื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ทีขายไปแลว้นนัหรือมีความ 

ไม่แน่นอนทีมีนยัสําคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้นนั ไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายได้

และตน้ทุนทีเกิดขึนไดอ้ย่างน่าเชือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนทีจะตอ้งรับคืนสินคา้   

 

 เงินปันผลรับ 

 

เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัทีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  
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ดอกเบียรับ 

 

ดอกเบียรับบนัทึกในกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   

 

(ณ) ต้นทุนทางการเงิน 

 

ตน้ทุนทางการเงินบนัทึกโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงและประกอบดว้ยดอกเบียจ่ายของเงินกูย้ืมรับรู้ในกาํไรหรือ

ขาดทุน  

 

ตน้ทุนการกูย้ืมทีไม่ไดเ้กียวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยที์เขา้เงือนไข รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

โดยใชว้ธีิอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 

 

(ด) สัญญาเช่าดําเนินงาน 

 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรขาดทุนโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  

 

ค่าเช่าทีอาจเกิดขึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาทีคงเหลือของสัญญาเช่า เมือไดรั้บ

การยืนยนัการปรับค่าเช่า 

 

 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   

 

ณ วนัทีเริมต้นขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าข้อตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น

ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยที์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนนัขึนอยู่กบั

การใชสิ้นทรัพยที์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนนัจะนาํไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถา้ทาํให้กลุ่มบริษทั 

มีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 

 

ณ วนัทีเริมตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่า และส่วนที

เป็นองค์ประกอบอืนโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน 

แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชือถือ ให้รับรู้สินทรัพย์และหนีสินในจํานวนทีเท่ากับ 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนัน หลงัจากนันจาํนวนหนีสินจะลดลงตามจาํนวนทีจ่าย 

และตน้ทุนทางการเงินตามนยัจากหนีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบียเงินกูย้ืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษทั 
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(ต) ภาษีเงินได้ 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง

งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนทีเกียวกบัรายการทีเกียวขอ้งในการ

รวมธุรกิจ หรือ รายการทีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถ้ือหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีทีคาดวา่จะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปี

ทีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีทีประกาศใชห้รือทีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัทีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง

ภาษีทีเกียวกบัรายการในปีก่อนๆ 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชวัคราวทีเกิดขึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหนีสินและจาํนวนทีใชเ้พือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เมือเกิดจากผลแตกต่าง

ชวัคราวต่อไปนี การรับรู้ค่าความนิยมในครังแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนีสินในครังแรกซึงเป็นรายการทีไม่ใช่ 

การรวมธุรกิจและรายการนนัไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างทีเกียวขอ้งกบั 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษทีีจะเกิดจากลกัษณะวธีิการทีกลุ่มบริษทั

คาดวา่จะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหนีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัทีสิ นรอบระยะเวลาที

รายงาน  

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีทีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชวัคราวเมือมีการกลบัรายการโดยใช้

อตัราภาษีทีประกาศใชห้รือทีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัทีรายงาน 

 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษเีงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบ

ของสถานการณ์ทางภาษีทีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีทีต้องจ่ายเพิมขึน และมีดอกเบียทีต้องชําระ 

กลุ่มบริษทัเชือว่าไดต้งัภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดที้จะจ่ายในอนาคต ซึงเกิดจากการประเมิน 

ผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนีอยู่บน

พืนฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกียวข้องกับการตัดสินใจเกียวกับเหตุการณ์ในอนาคต 

ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํให้กลุ่มบริษทัเปลียนการตดัสินใจโดยขึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายทีมีอยู่ 

การเปลียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดทีเกิดการเปลียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้มือกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายทีจะนาํสินทรัพยภ์าษเีงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดนี้

ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สําหรับหน่วย

ภาษีต่างกนันนักิจการมีความตงัใจจะจ่ายชาํระหนีสินและสินทรัพย์ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือ

ตงัใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนีสินในเวลาเดียวกนั  

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กาํไรเพือเสียภาษีในอนาคตจะมี

จาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวดงักล่าว  กาํไรเพือเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึงการ

กลบัรายการผลแตกต่างชวัคราวทีเกียวขอ้ง ดงันนั กาํไรเพือเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผล

แตกต่างชวัคราวทีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจาํนวนไม่เพียงพอทีจะบนัทึก

สินทรัพยภ์าษีเงินไดท้งัจาํนวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานและจะถูกปรับ

ลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 

(ถ) กําไรต่อหุ้น 

 

กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานสําหรับหุ้นสามญั กําไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือ

ขาดทุนของผูถ้ือหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีออกจาํหน่ายระหวา่งปี  

  

(ท) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานทีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ทีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น

การดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการทีเกิดขึนจากส่วนงานดาํเนินงานนนัโดยตรงรวมถึงรายการทีไดรั้บการปันส่วน

อย่างสมเหตุสมผล รายการทีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการค่าใชจ่้ายของสํานกังานใหญ่ 

 

4  บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน 

 

เพือวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันกับกลุ่มบริษทั 

หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทงัทางตรงและทางออ้มหรือมีอทิธิพลอย่างมีนยัสําคญัต่อบุคคล

หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุม

เดียวกนัหรืออยู่ภายใตอ้ิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนนั การเกียวขอ้งกนันีอาจเป็นรายบุคคล

หรือเป็นกิจการ 
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ความสัมพนัธ์ทีมีกบับริษทัร่วมและบริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 และ 10 สําหรับ

ความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารสําคญัและบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน มีดงันี 
 

ชือกิจการ ประเทศทีจัดตัง/ ลักษณะความสัมพันธ์ 

 สัญชาติ  

บริษทั รอแยล พรินทเ์ฮา้ส์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัร่วมทางออ้ม ถือหุน้โดยบริษทั  

    ร่วมร้อยละ 40 

บริษทั ปัตตานีผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั ไทย มีผูถ้ือหุน้ร่วมกนั 

บริษทั ทรอปิคอล คอนโซลเิดตเตด   

   คอปอเรชนั เอสดีเอน็ บีเอชดี มาเลเซีย มีผูถ้ือหุน้ร่วมกนั 

บริษทั พี.ที. เมดาน ทรอปิคอล    

   แคนนิง แอนด ์โฟรเซ่น อินดสัทรีส์ อินโดนีเซีย มีผูถ้ือหุน้ร่วมกนั 

บริษทั ทรอปิคอล แคนนิง คอปอเรชนั   

   เอสดีเอน็ บีเอชดี มาเลเซีย มีผูถ้ือหุน้ในลาํดบัสูงสุดร่วมกนั 

บริษทั ทีซี บอย มาร์เก็ตติง เอสดีเอน็ บีเอชดี มาเลเซีย มีผูถ้ือหุน้ในลาํดบัสูงสุดร่วมกนั 

บริษทั ทรอปิคอล คอปอเรชนั เจแปน จาํกดั ญีปุ่น มีผูถ้ือหุน้ในลาํดบัสูงสุดร่วมกนั 

บริษทั ซาฟโคล สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั สิงคโปร์ มีผูถ้ือหุน้ในลาํดบัสูงสุดร่วมกนั 

บริษทั ซาฟโคล ยุโรป จาํกดั องักฤษ มีผูถ้ือหุน้ในลาํดบัสูงสุดร่วมกนั 

บริษทั ซาฟโคล ยูเอสเอ อิงค ์ สหรัฐอเมริกา มีผูถ้ือหุน้ในลาํดบัสูงสุดร่วมกนั 

บริษทั ซาฟโคล ออสเตรเลยี พีทีวาย จาํกดั ออสเตรเลยี มีผูถ้ือหุน้ในลาํดบัสูงสุดร่วมกนั 

บริษทั ซาฟโคล วคิตอเรีย มาเลเซีย   

   เอสดีเอน็ บีเอชดี มาเลเซีย มีผูถ้ือหุน้ในลาํดบัสูงสุดร่วมกนั 

บริษทั ซาฟโคล ชิลี เอส เอ ชิล ี มีผูถ้ือหุน้ในลาํดบัสูงสุดร่วมกนั 

บริษทั แกมมาอินเวสทเ์มน้ท ์อิงค ์ บริติช เวอร์จิน  

    ไอร์แลนด ์ มีผูถ้ือหุน้ในลาํดบัสูงสุดร่วมกนั 

ผูบ้ริหารสําคญั ไทย บุคคลทีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการ     

วางแผน สั งการและควบคุมกิจกรรม

ต่างๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อม ทงันี รวมถึงกรรมการของ

กลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะ ทําหน้าทีใน

ระดบับริหารหรือไม่) 
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ชือกิจการ ประเทศทีจัดตัง/ ลักษณะความสัมพันธ์ 

 สัญชาติ  

นายตนั  บุน ปิน มาเลเซีย ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ถือหุน้ร้อยละ  หรือ 

    มากกวา่และเป็นกรรมการของบริษทั 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี 
 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 

ขายสินคา้ ราคาตลาด 

ขายวตัถุดิบ ราคาตลาด 

รายไดอ้นื ตามราคาทีตกลงกนั 

ซือสินคา้ ราคาตลาด 

ซือวตัถุดิบ ราคาตลาด 

ซือยานพาหนะ ตามราคาทีตกลงกนั 

ค่าบริการ ตามราคาทีตกลงกนั 

ค่านายหนา้ ตามอตัราทีตกลงกนั 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ตามทีไดรั้บอนุมติัโดยกรรมการและผูถ้ือหุน้ 

 

รายการทีสําคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัสําหรับแต่ละปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม สรุปไดด้งันี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม        

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        

ขายสินคา้ - - 58,039 61,440 

ซือยานพาหนะ - - - 249 

ค่าบริการ - - 3,877 3,833 

ค่านายหนา้ - - 277 521 

     
บริษัทร่วม     

ซือวตัถุดิบ - 282,523 - 282,523 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม        

 (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวข้องกัน     

ขายสินคา้ 3,315,607 3,198,793 3,306,038 3,192,330 

ขายวตัถุดิบ 10,571 32,682 10,571 32,682 

รายไดอ้นื 5,021 19,493 3,959 3,444 

ซือสินคา้ 32,274 40,067 32,064 40,067 

ซือวตัถุดิบ 823,925 206,321 823,925 206,321 

ค่าบริการ 2,565 3,522 2,565 3,522 

ค่านายหนา้ 40,929 31,854 40,929 31,854 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 138 150 138 150 

     

ผู้บริหารสําคัญ     

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั      

       ผลประโยชนร์ะยะสันของพนกังาน 41,738  33,478 40,329 31,613 

       ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,972  1,878 1,892 1,802 

       รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 43,710  35,356 42,221 33,415 

 

 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที  ธนัวาคม มีดงันี 

 

ลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

        

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย - - 11,563 8,307 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 600,806 576,153 599,656 574,809 

รวม 600,806 576,153 611,219 583,116 
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ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 ธนัวาคม   ธนัวาคม  1 ธนัวาคม   ธนัวาคม 

 6     6    

 (พันบาท) 

 

 

เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน 

   

     

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั     

เงินตน้ 5,590 5,590  5,590 5,590 

หัก ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (5,590) (5,590)  (5,590) (5,590) 

สุทธิ - -  - - 

 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัไม่มีดอกเบีย 
 

ไม่มีรายการเคลือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัสําหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม                 

และ    
 

เจ้าหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 6     6    

 (พันบาท) 

 

เจ้าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน        

        
บริษทัยอ่ย - - 337 529 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 5,116  3,260 5,116 3,260 

รวม 5,116  3,260 5,453 3,789 

 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 2,711 851 2,487 749 

รวม 2,711 851 2,487 749 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 68,126  21,993 68,126 21,993 

รวม 68,126  21,993 68,126 21,993 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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เงินกู้ยืมระยะสันจากบุคคลหรือ  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   กิจการทีเกียวข้องกัน   6     6    

   (พันบาท) 

   
บุคคลทีเกียวขอ้งกนั   -  -  -  - 

รวม   -  -  -  - 

 

เงินกูย้ืมระยะสันจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนัไม่มีดอกเบีย 

 

รายการเคลือนไหวของเงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั สําหรับแต่ละปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม  

มีดงันี 

 

เงินกู้ยืมระยะสันจากบุคคลหรือ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   กิจการทีเกียวข้องกัน 6     6    

 (พันบาท) 

บุคคลทีเกียวข้องกัน     

ณ วนัที  มกราคม - 52,768 - 52,768 

เพิมขึน - 21,200 - 21,200 

ลดลง - (73,968) - (73,968)

ณ วันที  ธันวาคม  - - - - 

 

สัญญาสําคัญทีทํากับกิจการทีเกียวข้องกัน 

 

สัญญาซือขายผลิตภัณฑ์และการตลาด 

 

เมือวนัที  มิถุนายน  บริษทัไดท้าํสัญญาซือขายผลิตภณัฑแ์ละการตลาดกบับริษทั ทรอปิคอล คอนโซลิเดตเตด               

คอปอเรชนั เอสดีเอน็ บีเอชดี (TCC) โดยบริษทัตกลงให ้TCC ทาํหนา้ทีเป็นตวัแทนทางการตลาดของบริษทัในการ

ติดต่อกบัตลาดระหวา่งประเทศ สัญญานีมีกาํหนดระยะเวลา  ปีโดยเริมตงัแต่เดือนมิถุนายน  และสามารถต่อ

อายุสัญญาโดยอตัโนมติัไดอ้กี  ปี เวน้แต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึงจะบอกเลิกสัญญา เมือวนัที  มิถุนายน  บริษทั

ไดท้าํสัญญาใหม่ภายใตข้อ้ตกลงและเงือนไขเดิมและมีกาํหนดระยะเวลา  ปี โดยเริมตงัแต่เดือนมิถุนายน  
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 หนังสือคําประกัน 
 

ณ วนัที  ธนัวาคม 256  บริษทัมีหนีสินทีอาจเกิดขึนต่อธนาคารในประเทศแห่งหนึงสําหรับการคาํประกนัวงเงิน

สินเชือของบริษทัยอ่ยและกิจการทีเกียวขอ้งกนัเป็นจาํนวนเงินรวม 18 ลา้นบาท ( :  ล้านบาท) 

 

5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

        

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 89 79 64 60 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 93 106 83 100 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 63,841 51,745 30,348 25,369 

รวม 64,023 51,930 30,495 25,529 

 

6  ลูกหนีการค้า 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ        

  (พันบาท) 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 600,806 576,153 611,219 583,116 

กิจการอืน ๆ  196,809 184,135 190,159 174,159 

รวม  797,615 760,288 801,378 757,275 

หัก ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ  (15,399) (18,395) (15,399) (18,395) 

สุทธิ  782,216 741,893 785,979 738,880 

      

  (กลับรายการ) หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ     

   สําหรับปี  (2,996) 18,395 (2,996) 18,395 
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การวเิคราะห์อายุของลูกหนีการคา้ มีดงันี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

        

 (พันบาท) 

กิจการทีเกียวข้องกัน     

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 573,856 576,153 584,269 583,116 

เกินกาํหนดชาํระ:     

 นอ้ยกวา่  เดือน 24,167 - 24,167 - 

  -  เดือน 2,783 - 2,783 - 

 600,806 576,153 611,219 583,116 

 
 

กิจการอืน ๆ      

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 176,333 149,955 172,515 144,388 

เกินกาํหนดชาํระ:     

 นอ้ยกวา่  เดือน 5,077 15,018 2,245 10,720 

   -  เดือน - 767 - 656 

มากกวา่ 12 เดือน 15,399 18,395 15,399 18,395 

 196,809 184,135 190,159 174,159 

หัก ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (15,399) (18,395) (15,399) (18,395) 

 181,410 165,740 174,760 155,764 

     

รวม 782,216 741,893 785,979 738,880 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตงัแต่  -  วนั สําหรับการขายต่างประเทศ

และ  -  วนัสําหรับการขายในประเทศ 
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7  ลูกหนีอืน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ        

  (พันบาท) 

กิจการทีเกียวข้องกัน 4 2,711 851 2,487 749 

      

บุคคลหรือกิจการอืน ๆ      

ลูกหนีอืน  17,417 21,437 17,417 21,437 

ลูกหนีค่าชดเชยการส่งออก  12,257 8,684 12,257 8,684 

ลูกหนีกรมสรรพากร  9,148 9,396 8,482 9,396 

ลูกหนีสญัญาขายเงินตรา 

   ต่างประเทศล่วงหนา้ 

  

448 

 

15 

 

448 

 

15 

อืน ๆ  5,117 4,479 4,960 4,416 

  44,387 44,011 43, 4 43,948 

หัก ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (12,068) - (12,068) - 

  32,319 44,011 31,496 43,948 

รวม  35,030 44,862 33,983 44,697 
 

8  สินค้าคงเหลือ   
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

        

 (พันบาท) 

สินคา้สําเร็จรูป 371,105 317,428 365,491 314,158 

วตัถุดิบ 625,411 400,510 625,411 400,510 

วสัดุหีบห่อและอืน ๆ 21,554 83,361 21,554 83,361 

สินคา้ระหวา่งทาง 139,969 94,597 139,969 94,597 

 1,158,039 895,896 1,152,425 892,626 

หัก ค่าเผอืมูลค่าสินคา้ลดลงและสินคา้ลา้สมยั (97,542) (87,911) (97,542) (87,911) 

สุทธิ 1,060,497 807,985 1,054,883 804,715 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

        

 (พันบาท) 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลอืทีบนัทึกเป็น     

   ค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย     

- ตน้ทุนขาย 4,634,338 4,444,669 ,628,684 4,438,143 

- (กลบัรายการ) ปรับลดมูลค่าเป็น 

   มูลค่าสุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 

 

9,631 

 

(52,259) 

 

9,631 

 

(52,259) 

สุทธิ 4,643,969 4,392,410 4,638,315 4,385,884 

 

9  เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

        

 (พันบาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม - 32,161 500 41,009 

ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน     

   ในบริษทัร่วม - (6,263) - - 

ค่าเผอืการดอ้ยค่า - - - (1,000) 

จาํหน่าย - (25,898) - (39,509) 

ณ วันที 31 ธันวาคม - - 500 500 

 

การจาํหน่าย 
 
เมือวนัที 27 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดข้ายหุน้ทงัหมดร้อยละ 29.4 ของทุนทีออกและชาํระแลว้ ของบริษทั พี.ที. เมดาน 

ทรอปิคอล แคนนิง แอนด ์โฟรเซ่น อินดสัทรีส์ ซึงเป็นบริษทัร่วม ใหก้บัผูถ้ือหุน้รายใหญ่เป็นจาํนวนเงิน 39.51 ลา้น

บาท กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรจากการขายเงินลงทุนจาํนวนเงิน 13.61 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี

สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 

 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 

 

 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 และเงินปันผลรับสําหรับแต่ละปี มีดงันี 

 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันนัจึงไม่มีราคาทีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

  

   งบการเงินรวม 

  ประเทศที สัดส่วนความ         มูลค่าตาม     

บริษทัร่วม ลกัษณะธุรกจิ กจิการจดัตงั เป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  เงินปันผลรับ 

                    

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัทร่วม                    

บริษทั ทรอปิคอล แพคเกจจิ ง จาํกดั ผลิต ไทย 49.4 49.4 18,000 18,000  8,900  8,900 - -  - - 

รวม        8,900  8,900 -  -  - - 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 

 

 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันนัจึงไม่มีราคาทีเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ลกัษณะ ประเทศที สัดส่วนความ                    

บริษทัร่วม ธุรกจิ กจิการจดัตงั เป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้  วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน – สุทธิ  เงินปันผลรับ 

                        

   (ร้อยละ) (พันบาท)  

บริษัทร่วม                        

บริษทั ทรอปิคอล  แพคเกจจิ ง จาํกดั ผลิต ไทย 49.4 49.4 18,000 18,000  8,900 8,900  (8,400)  (8,400)  500 500 - - 

รวม        8,900 8,900  (8,400) (8,400)  500 500 - - 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 

 

  

10   เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 และเงินปันผลรับสําหรับแต่ละปี มีดงันี 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สัดส่วนความ                  

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ เป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยคา่  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 

                       

  (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางตรง                       

บริษทั อีโลฟาร์ จาํกดั จาํหน่ายสินคา้ 99.99 99.99 10,000 10,000  10,000 10,000  - -  10,000 10,000 - - 

รวม       10,000 10,000  - -  10,000 10,000 - - 

  

บริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 
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ในการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นของบริษทัทรอปิคอล พร็อพเพอร์ตี แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จาํกดั (“ทีพีดี”) ซึงเป็น

บริษทัย่อย เมือวนัที 21 ธนัวาคม  ผูถ้ือหุน้มีมติอนุมติัเป็นเอกฉนัทใ์หบ้ริษทัเลิกกิจการ บริษทัไดจ้ดทะเบียนเลิก

กิจการกบักระทรวงพาณิชย์เมือวนัที 23 ธันวาคม 2558 และบริษทัสิ นสุดกระบวนการชาํระบญัชีและคืนทุนเป็น

จาํนวนเงิน 33.1 ลา้นบาท เมือวนัที 2 มีนาคม 2560 โดยกลุ่มบริษทั/บริษทับนัทึกกาํไรจากการชาํระบญัชีจาํนวนเงิน 

 พนับาทและจาํนวนเงิน .  ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ นสุดวนัที                

31 ธนัวาคม 2560 ตามลาํดบั 

 

1  เงินลงทุนระยะยาวอืน   

 

   งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สัดส่วนความเป็นเจา้ของ   

  ประเภทธุรกิจ       

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

หุ้นสามัญ         

บริษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี          

 จาํกดั (มหาชน)  โรงพยาบาล 2.49 2.49  7,383 7,383 

 

เงินลงทุนระยะยาวอืนไดแ้ก่เงินลงทุนในหุน้สามญัในบริษทั เงินลงทุนดงักล่าวบนัทึกในราคาทุนหกัค่าเผือขาดทุน

จากการดอ้ยค่า 

 

2  อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน  

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

        

 (พันบาท) 

ราคาทุน        

ณ วนัที 1 มกราคม  161,031 161,031 159,494 159,494 

ณ วันที 31 ธันวาคม 161,031 161,031 159,494 159,494 
     

ค่าเสือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า     

ณ วนัที 1 มกราคม  26,477 26,200 22,852 22,575 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี 277 277 277 277 

ณ วันที 31 ธันวาคม 26,754 26,477 23,129 22,852 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

        

 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี     

ณ วันที 1 มกราคม 134,554 134,831 136,642 136,919 

ณ วันที 31 ธันวาคม  134,277 134,554 136,365 136,642 
 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 จาํนวนเงิน 212.32  ลา้นบาท (2560: 

212.32 ล้านบาท) ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาจากราคาตลาดบนพืนฐานของสินทรัพยที์ใชง้าน

อยู่ในปัจจุบนัและตน้ทุนในการหาสิงอืนทีเทียบเคียงมาทดแทน การวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพือ 

การลงทุน ถูกจดัลาํดบัชนัการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัที 2 และ 3 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนประกอบดว้ยอสังหาริมทรัพยจ์าํนวนหนึงทีใหเ้ช่าแก่บุคคลทีสาม สัญญาแต่ละสัญญา

นีไม่สามารถยกเลิกไดเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี การต่ออายุสัญญาภายหลงัจะเป็นไปตามการต่อรองกบัผูเ้ช่า  

 

การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 

ลาํดับชันมลูค่ายุติธรรม  
 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอก  

ซึงมีคุณสมบติัในวชิาชีพทีเหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดงักล่าว ผูป้ระเมิน

ราคาทรัพยสิ์นอิสระไดป้ระเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนของกลุ่มบริษทัเป็นประจาํ 
 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนถูกจดัลาํดบัชนัการวดัมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดบัที 2 และ 3 

จากเกณฑข์อ้มูลทีนาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม  
 

เทคนิคการประเมินมลูค่าและข้อมลูทีไม่สามารถสังเกตได้ทีมีนัยสําคัญ 
 

ผูป้ระเมินอิสระภายนอกใชว้ธีิเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach) ในกรณีทีดินวา่งเปล่า และใช้

วธีิตน้ทุน (Cost Approach) ในกรณีทีดินพร้อมอาคารในการวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 
 

ขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดที้มีนยัสําคญัในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน คือ ราคา

เสนอขาย และราคาซือขายจริงของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนทีคลา้ยคลึงกนัปรับดว้ยปัจจยัความต่างอืนๆ 

 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 
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3  ทีดิน อาคารและอุปกรณ์   

 

 งบการเงินรวม 

         เครืองตกแต่ง    งานระหวา่ง   

         ติดตงัและ    ก่อสร้างและ   

   ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เครืองจกัรและ  เครืองใช ้    เครืองจกัร   

 ทีดิน  ทีดิน  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์  สํานกังาน  ยานพาหนะ  ระหวา่งติดตงั  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน 

ณ วนัที 1 มกราคม 2560 35,785 3,043 435,244 805,622 28,390 33,822 74,249 1,416,155 

เพิมขึน - - - 5,931 7 3 127 44,090 50,921 

โอน   - - 20,204 20,342 10 35 (40,591) - 

จาํหน่าย - - - (4,584) (785) (1,004) - (6,373) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ         

   1 มกราคม 2561 35,785 3,043 455,448 827,311 28,388 32,980 77,748 1,460,703 

เพิมขึน - - - 3,773 2,288 - 38,363 44,424 

โอน   - - 1,653 15,893 30 - (17,576) - 

จาํหน่าย - - (3,303) (2,419) (2,400) (371) - (8,493) 

ณ วันที  ธันวาคม 2561 35,785 3,043 453,798 844,558 28,306 32,609 98,535 1,496,634 

 

 
  



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินรวม 

         เครืองตกแต่ง    งานระหวา่ง   

         ติดตงัและ    ก่อสร้างและ   

   ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เครืองจกัรและ  เครืองใช ้    เครืองจกัร   

 ทีดิน  ทีดิน  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์  สํานกังาน  ยานพาหนะ  ระหวา่งติดตงั  รวม 

 (พันบาท) 

ค่าเสือมราคา         

ณ วนัที 1 มกราคม 2560 - 3,043 249,724 667,429 24,585 30,882 - 975,663 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี - - 14,601 35,774 1,459 1,905 - 53,739 

จาํหน่าย - - - (4,538) (784) (866) - (6,188) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ         

   1 มกราคม 2561 - 3,043 264,325 698,665 25,260 31,921 - 1,023,214 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี - - 15,636 34,356 1,568 557 - 52,117 

จาํหน่าย - - (3,303) (2,417) (2,394)  (371) - (8,485) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 - 3,043 276,658 730,604 24,434 32,107 - 1,066,846 

         

         

         

         

         

         

         

         



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินรวม 
         เครืองตกแต่ง    งานระหวา่ง   
         ติดตงัและ    ก่อสร้างและ   
   ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เครืองจกัรและ  เครืองใช ้    เครืองจกัร   
 ทีดิน  ทีดิน  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์  สํานกังาน  ยานพาหนะ  ระหวา่งติดตงั  รวม 
 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี         
ณ วันที 1 มกราคม 2560         
ภายใตก้รรมสิทธิของกลุ่มบริษทั 35,785 - 185,520 138,193 3,805 2,711 74,249 440,263 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - - - - 229 - 229 
 35,785 - 185,520 138,193 3,805 2,940 74,249 440,492 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ          
   1 มกราคม 2561         
ภายใตก้รรมสิทธิของกลุ่มบริษทั 35,785 - 191,123 128,646 3,128 1,059 77,748 437,489 
 35,785 - 191,123 128,646 3,128 1,059 77,748 437,489 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561         
ภายใตก้รรมสิทธิของกลุ่มบริษทั 35,785 - 177,140 113,954 3,872 502 98,535 429,788 
 35,785 - 177,140 113,954 3,872 502 98,535 429,788 

 

 

ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าเสือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึงไดคิ้ดค่าเสือมราคาเตม็จาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 มีจาํนวนเงิน 

719.82 ลา้นบาท (2560: 658.66 ล้านบาท)  

 

การคาํประกัน 
 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 ทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัและบริษทัมูลค่าตามบญัชีจาํนวนเงิน 2.87 ลา้นบาท (2560: 2.87 ล้านบาท) ไดใ้ช้เป็นหลกัประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน  

(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15)   



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 

 

 153 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

         เครืองตกแต่ง    งานระหวา่ง   

         ติดตงัและ    ก่อสร้างและ   

   ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เครืองจกัรและ  เครืองใช ้    เครืองจกัร   

 ทีดิน  ทีดิน  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์  สํานกังาน  ยานพาหนะ  ระหวา่งติดตงั  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน 

ณ วนัที 1 มกราคม 2560 35,785 3,043 423,902 802,694 24,778 32,533 74,249 1,396,984 

เพิมขึน - -  - 5,931 736 249  44,090 51,006 

โอน   - -  20,204 20,342 10 35  (40,591) - 

จาํหน่าย - -  - (4,584) (785) -  -  (5,369) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ         

   1 มกราคม 2561 35,785 3,043 444,106 824,383 24,739 32,817 77,748 1,442,621 

เพิมขึน - -  - 3,773 2,090 -  38,363 44,226 

โอน   - -  1,653 15,893 30 -  (17,576) - 

จาํหน่าย - -  (3,303) (2,419) (112) (335)  -  (6,169) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 35,785 3,043 442,456 841,630 26,747 32,482 98,535 1,480,678 

         

  

  



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

         เครืองตกแต่ง    งานระหวา่ง   

         ติดตงัและ    ก่อสร้างและ   

   ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เครืองจกัรและ  เครืองใช ้    เครืองจกัร   

 ทีดิน  ทีดิน  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์  สํานกังาน  ยานพาหนะ  ระหวา่งติดตงั  รวม 

 (พันบาท) 

ค่าเสือมราคา         

ณ วนัที 1 มกราคม 2560 - 3,043 240,253 663,560 21,482 29,747 - 958,085 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี - - 14,431 35,774 1,282 1,808 - 53,295 

จาํหน่าย - - - (4,538) (784) - - (5,322) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ         

    มกราคม 2561 - 3,043 254,684 694,796 21,980 31,555 - 1,006,058 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี - - 15,465 34,356 1,395 607 - 51,823 

จาํหน่าย - - (3,303) (2,417) (112) (335) - (6,167) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 - 3,043 266,846 726,735 23,263 31,827 - 1,051,714 

          

         

         

         

         

         

         

         



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

         เครืองตกแต่ง    งานระหวา่ง   

         ติดตงัและ    ก่อสร้างและ   

   ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เครืองจกัรและ  เครืองใช ้    เครืองจกัร   

 ทีดิน  ทีดิน  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์  สํานกังาน  ยานพาหนะ  ระหวา่งติดตงั  รวม 

 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี         

ณ วันที 1 มกราคม 2560 35,785 - 183,649 139,134 3,296 2,786 74,249 438,899 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ         

   1 มกราคม 2561 35,785 - 189,422 129,587 2,759 1,262 77,748 436,563 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 35,785 - 175,610 114,895 3,484 655 98,535 428,964 
 

ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเสือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึงไดคิ้ดค่าเสือมราคาเต็มจาํนวนแลว้แต่ยงัคงใช้งานจนถึง ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 มีจาํนวนเงิน  

711.27 ลา้นบาท (2560: 647.86 ล้านบาท)  

 

 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 

 

 

4  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 

สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ,894  43,769  46,395  43,196 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (6,649)  (7,418)  (6,649)  (7,418) 

สุทธิ 40,245  36,351  39,746  35,778 

 

รายการเคลอืนไหวของสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมทีเกิดขึนในระหวา่งปีมีดงันี 

 

 งบการเงินรวม 

  

ณ วันที 

 บนัทึกเป็น 

(รายจ่าย) / รายไดใ้น 

  

ณ วันที 

 1 มกราคม 

2561 

 

 

กาํไรหรือ 

ขาดทุน 

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน 

 

 

31 ธันวาคม

2561 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ 3,679  (599) -  3,080 

ค่าเผอืมูลค่าสินคา้ลดลงและสินคา้ลา้สมยั 17,582  1,926 -  19,508 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 1,050  -  -  1,050 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 21,093  1,630 123 22,846 

กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงในสินคา้คงเหลือ - 45 - 45 

อืนๆ 365 - - 365 

รวม 43,769 3,002 123 46,894 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 

 

 

   งบการเงินรวม   

  

ณ วันที 

 บนัทึกเป็น 

(รายจ่าย) / รายไดใ้น 

  

ณ วันที 

 1 มกราคม 

2561 

 

 

กาํไรหรือ 

ขาดทุน 

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน 

 

 

31 ธันวาคม

2561 

 (พันบาท) 

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ค่าเสือมราคา (7,417)  858 - (6,559) 

กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงในสญัญา       

ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (1)  (89) - (90) 

รวม (7,418) 769 - (6,649) 

 
    

สุทธิ 36,351 3,771 123 40,245 

 

 งบการเงินรวม 

  

ณ วันที 

 บนัทึกเป็น 

(รายจ่าย) / รายไดใ้น 

  

ณ วันที 

 1 มกราคม 

2560 

 

 

กาํไรหรือ 

ขาดทุน 

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน 

 

 

31 ธันวาคม

2560 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ -  3,679 - 3,679 

ค่าเผอืมูลค่าสินคา้ลดลงและสินคา้ลา้สมยั 28,034  (10,452) - 17,582 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 1,050  -  - 1,050 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 19,558  1,535 - 21,093 

กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงในสินคา้คงเหลือ 6 (6) - - 

ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงในสัญญา     

   ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 330 (330) - - 

อืนๆ 364 1 - 365 

รวม 49,342 (5,573) - 43,769 

 

 

 

 

 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 

 

 

 

   งบการเงินรวม   

  

ณ วันที 

 บนัทึกเป็น 

(รายจ่าย) / รายไดใ้น 

  

ณ วันที 

 1 มกราคม 

2560 

 

 

กาํไรหรือ 

ขาดทุน 

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน 

 

 

31 ธันวาคม

2560 

 (พันบาท) 

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ค่าเสือมราคา (8,091)  674 - (7,417) 

กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงในสญัญา       

ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  (1) - (1) 

รวม (8,091) 673 - (7,418) 

 
    

สุทธิ 41,251 (4,900) - 36,351 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ณ วันที 

 บนัทึกเป็น 

(รายจ่าย) / รายไดใ้น 

  

ณ วันที 

 1 มกราคม 

2561 

 

 

กาํไรหรือ 

ขาดทุน 

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน 

 

 

31 ธันวาคม

2561 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ 3,679  (599) -  3,080 

ค่าเผอืมูลค่าสินคา้ลดลงและสินคา้ลา้สมยั 17,582  ,926 -  19,508 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 1,050  -  -  1,050 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 20,885  1,600 272 22,757 

รวม 43,196 2,927 272 46,395 

       

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 

 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ณ วันที 

 บนัทึกเป็น 

(รายจ่าย) / รายไดใ้น 

  

ณ วันที 

 1 มกราคม 

2561 

 

 

กาํไรหรือ 

ขาดทุน 

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน 

 

 

31 ธันวาคม

2561 

 (พันบาท) 

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       

ค่าเสือมราคา (7,417)   -  (6,559) 

กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงในสญัญา       

   ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (1)  (89) -  (90) 

รวม (7,418) 769 -  (6,649) 

     

สุทธิ 35,778 3,696 272 39,746 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ณ วันที 

 บนัทึกเป็น 

(รายจ่าย) / รายไดใ้น 

  

ณ วันที 

 1 มกราคม 

2560 

 

 

กาํไรหรือ 

ขาดทุน 

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน 

 

 

31 ธันวาคม

2560 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ -  3,679 -  3,679 

ค่าเผอืมูลค่าสินคา้ลดลงและสินคา้ลา้สมยั 28,034  (10,452) -  17,582 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 1,050  -  -  1,050 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 19,378  1,507 -  20,885 

ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงในสัญญา       

   ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 330 (330) - - 

รวม 48,792 (5,596) - 43,196 

       

 
 
 
 
 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 

 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ณ วันที 

 บนัทึกเป็น 

(รายจ่าย) / รายไดใ้น 

  

ณ วันที 

 1 มกราคม 

2560 

 

 

กาํไรหรือ 

ขาดทุน 

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน 

 

 

31 ธันวาคม

2560 

 (พันบาท) 

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       

ค่าเสือมราคา (8,091)  674 -  (7,417) 

กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงในสญัญา       

   ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  (1) -  (1) 

รวม (8,091) 673 -  (7,418) 

     

สุทธิ 40,701 (4,923) -  35,778 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทียงัไม่ไดรั้บรู้เกิดจากรายการดงัต่อไปนี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน  

    บริษทัร่วม 

 

- 

  

- 

 

8,400  8,400 

ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ - เงินใหกู้ย้ืม 

    ระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5,590 

 

5,590 

 

5,590  5,590 

ขาดทุนทางภาษ ี 112,434  305,335  112,434  305,335 

รวม 118,024 310,925  126,424  319,325 

 
ขาดทุนทางภาษีสะสมจะสิ นอายุในปี 2564 ถึง 2565 ผลแตกต่างชวัคราวทีใช้หกัภาษียงัไม่สิ นอายุตามกฎหมาย

ปัจจุบนัเกียวกบัภาษีเงินได ้กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเนืองจาก

ยงัไม่มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทั/บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอทีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 

 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 

 

 

5  หนีสินทีมีภาระดอกเบีย 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ส่วนทีหมุนเวียน     

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร     

   ส่วนทีมีหลกัประกนั 4,076 4,042 4,076 4,042 

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน     

   ส่วนทีมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนั 137,066 146,278 137,066 146,278 

     

รวมหนีสินทีมีดอกเบียระยะสัน 141,142 150,320 141,142 150,320 

 

หนีสินทีมีภาระดอกเบียซึงไม่รวมหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจ่ายชาํระ  

ณ วนัที  ธนัวาคม ไดด้งันี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ครบกาํหนดภายในหนึงปี  141,142 150,320 141,142 150,320 

 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเชือ ซึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 1,528 ลา้นบาท

และ 1,523 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2560: 1,256 ล้านบาท และ 1,251 ล้านบาท ตามลาํดับ) และวงเงินสินเชือดงักล่าวคาํ

ประกนัโดยการจาํนองทีดินบางส่วนของกลุ่มบริษทัและบริษทัจาํนวนเงินรวม 73 ลา้นบาทและ 68 ลา้นบาทตามลาํดบั 

(2560: 73 ล้านบาทและ 68 ล้านบาท ตามลาํดับ) 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 

 

 

6  เจ้าหนีการค้า 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 68,126 21,993 68,126 21,993 

กิจการอืน ๆ   366,228 285,440 364,343 285,191 

รวม  434,354 307,433 432,469 307,184 

 

7  เจ้าหนีอืน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

กิจการทีเกียวข้องกัน 4 5,116 3,260 5,453 3,789 

      

กิจการอืน ๆ      

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  58,952 42,352 57,747 41,142 

เจา้หนีอืน   29,754 35,338 29,754 35,109 

เจา้หนีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศ     

   ล่วงหนา้  - 11 - 11 

อืน ๆ  1,265 1,004 932 959 

  89,971 78,705 88,433 77,221 

      

รวม  95,087 81,965 93,886 81,010 

 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 

 

 

8        ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับ     

เงินบาํเหน็จและเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 114,228  105,465  113,785  104,425 

        

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม        

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        

รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน        

เงินบาํเหน็จและเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 9,696  9,091  9,547  8,950 

        

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน        

ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ 

   ประกนัภยัทีรับรู้ในระหวา่งปี (614)  -  (1,360)  - 

ขาดทุนสะสมจากการประมาณตามหลกั 

   คณิตศาสตร์ประกนัภยัทีรับรู้ (15,047)  (14,433)  (15,793)  (14,433) 

 
โครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้   
 
กลุ่มบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

ในการใหผ้ลประโยชน์เมือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายุงาน 
 

โครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไวมี้ความเสียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ได้แก่  

ความเสียงของช่วงชีวติ และความเสียงจากอตัราดอกเบีย  

 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 

 

 

การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน ์

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม  105,465  97,790  104,425  96,891 

         

รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน 22        

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  6,432  6,056  6,316  5,944 

ดอกเบียจากภาระผูกพนั  3,264  3,035  3,231  3,006 

  9,696  9,091  9,547  8,950 

         

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน         

ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั  

  

614  -  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 

 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนเกิดขึนจาก 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2561  2560  2561  2560 

 (ล้านบาท) 

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์  589  -  637  - 

ขอ้สมมติทางการเงิน  3,608  -  3,620  - 

การปรับปรุงจากประสบการณ์ (3,583)  -  (2,897)  - 

รวม 614  -  1,360  - 

 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 

 

 

เมือวนัที 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดพิ้จารณาปรับปรุงร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานให้

นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหลู้กจา้งทีถูกเลิกจา้งเพิมเติม หากลูกจา้งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึนไป ลูกจา้งมีสิทธิ

ไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กลุ่มบริษทัจะแก้ไขโครงการผลประโยชน์เมือเกษียณแก่

พนกังานในงวดทีร่างปรับปรุงดงักล่าวถือเป็นกฎหมายและประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากการแก้ไขโครงการ

ดงักล่าวจะทาํใหก้ลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์เมือเกษียณอายุในงวดทีมีการแก้ไขและ

รับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเพิมขึนโดยประมาณจาํนวน 47.0 ลา้นบาท 

และ 46.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัทีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉลียถ่วง

นาํหนกั) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด 1.76 - 4.38 3.20 1.76 - 4.38 3.20 

การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต 3.5 - 6.0  3.5 - 9.0  3.5 - 6.0  3.5 - 9.0 

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน 0 - 25  0 - 25  0 - 25  0 - 25 

อตัรามรณะในอนาคต .   .   .   .  

 

ขอ้สมมติเกียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติทีเผยแพร่ทวัไปและตารางมรณะ ปรับปรุงดว้ยอตัรา

ดอกเบียร้อยละ .  อตัราดอกเบียคิดลดใชอ้ตัราดอกเบียพนัธบตัรรัฐบาลระยะยาว ( : ร้อยละ ) 
 

ณ วนัที  ธันวาคม 1 ระยะเวลาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ทีกาํหนดไวเ้ป็น .  ปี 

( 60: 17 ปี) 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปลียนแปลงในแต่ละข้อสมมติทีเกียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีอาจ 

เป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัทีรายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอืนๆ คงที จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัของ

โครงการผลประโยชน์เป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปนี 
  



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 

 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที 31 ธันวาคม 25 1 เพิมขึน  ลดลง  เพิมขึน  ลดลง 

 (พันบาท) 

อตัราคิดลด  (เปลยีนแปลงร้อยละ 1) ( ,704)  11,190  (9,620)  11,083 

การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต   

(เปลยีนแปลงร้อยละ 1) 

 

10,981 

  

(9,717) 

  

10,876 

  

(9,633) 

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน  

(เปลยีนแปลงร้อยละ 20) 

 

(3,680) 

  

4,091 

  

(3,649) 

  

4,057 

อตัรามรณะในอนาคต (เปลียนแปลงร้อยละ 1) (293)  265  (290)  263 

    
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560        

อตัราคิดลด  (เปลยีนแปลงร้อยละ 1) (9,262)  10,755  (9,076)  10,524 

การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต   

(เปลยีนแปลงร้อยละ 1) 

 

12,773 

  

(11,094) 

  

12,522 

  

(10,891) 

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน  

(เปลยีนแปลงร้อยละ 20) 

 

(4,445) 

  

4,993 

  

(4,390) 

  

4,933 

อตัรามรณะในอนาคต (เปลียนแปลงร้อยละ 1) ( )  571  ( )   

 

แม้ว่าการวิเคราะห์นีไม่ไดค้าํนึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดทีคาดหวงัภายใตโ้ครงการ

ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
 
9  ทุนเรือนหุ้น  

 
 มูลค่าหุน้  2561  2560 

 ต่อหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน          

ณ วนัที 1 มกราคม          

-  หุน้สามญั 1  330,000 330,000 330,000 330,000 

ณ วันที 31 ธันวาคม       

-  หุ้นสามัญ 1  330,000  330,000 330,000  330,000 

         
 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 

 

 

 มูลค่าหุน้  2561  2560 

 ต่อหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 

หุ้นทีออกและชําระแล้ว       

ณ วนัที 1 มกราคม       

-  หุน้สามญั 1  330,000 330,000 330,000 330,000 

ณ วันที 31 ธันวาคม       

-  หุ้นสามัญ 1  330,000  330,000 330,000  330,000 
 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกวา่

มูลค่าหุน้ทีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินนีตงัเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้นี

จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

10  สํารองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัต้องจดัสรรทุนสํารอง  

(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ  ของกําไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 

จนกวา่สํารองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผล

ไม่ได ้

 

11  ส่วนงานดําเนินงาน 
 

ส่วนงานธุรกิจ 
 

ผูบ้ริหารเห็นว่า กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานเดียวคือส่วนงานธุรกิจผลิตและจาํหน่ายอาหารทะเลบรรจุ

กระป๋องและบรรจุซอง ดงันนัฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัมีส่วนงานทีรายงานเพียงส่วนงานเดียว 
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

ในการนาํเสนอขอ้มูลจาํแนกทางภูมิศาสตร์ รายไดแ้ยกตามทีตงัทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้  
 

สินทรัพย์ตามส่วนงานแยกตามสถานทีตงัทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย์ เนืองจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตงัอยู่ 

ในประเทศไทยจึงไม่มีการแสดงสินทรัพยต์ามส่วนงาน 

 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 

 

 

ข้อมูลเกียวกับส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

 รายได้ 

 2561  2560 

 (พันบาท) 

ทวปีเอเชีย (ไม่รวมประเทศไทย) ,709,322  3,738,504 

ทวปีแอฟริกา 843,894  341,647 

ประเทศไทย 306,326  388,945 

ทวปีอเมริกา 112,702  28,035 

ทวปีออสเตรเลีย 59,589  1,904 

ทวปียุโรป 1,062  2,011 

รวม 5,032,895  ,501,046 
 

ลูกค้ารายใหญ่ 
 

รายไดจ้ากลูกคา้สองรายใหญข่องกลุ่มบริษทัจาํนวนเงิน 3,201 ลา้นบาทและ 600 ลา้นบาทตามลาํดบั ( : หนึง

รายจาํนวนเงิน 3,136 ล้านบาท) จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 

12  ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

เงินเดือน ค่าแรงและโบนสั  603,970 537,471 598,893 533,002 

โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว ้ 18 9,696 9,091 9,547 8,950 

โครงการสมทบเงินทีกาํหนดไว ้  8,007 7,604 7,910 7,517 

อืนๆ  45,004 40,893 44,874 40,763 

รวม  666,677 595,059 661,224 590,232 
 

โครงการสมทบเงินทีกาํหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตงักองทุนสํารองเลยีงชีพสาํหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพืนฐานความสมคัรใจของพนกังานใน

การเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมและกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราเดียวกนัคือร้อยละ 3 ถึง

ร้อยละ 6 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสํารองเลียงชีพนีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเลียงชีพตาม

ขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนทีไดรั้บอนุญาต 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 

 

 

13  ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 

 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไดร้วมวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงันี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

รวมอยู่ในต้นทุนขาย      

วตัถุดิบและวสัดุสินเปลอืงใชไ้ป  3,699,215 3,384,251 3,699,215 3,384,251 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน  578,251 518,539 578,251 518,539 

ค่าเสือมราคา  50,098 50,481 50,098 50,481 

การเปลียนแปลงในสินคา้สําเร็จรูป  (73,302) 78,667 (70,958) 77,591 

อืน ๆ  389,707 360,472 381,709 355,022 

รวม  4,643,969 4,392,410 4,638,315 4,385,884 

      

รวมอยู่ในต้นทุนในการจดัจําหน่าย      

ค่าใชจ่้ายในการส่งออก  33,102 27,409 33,956 28,227 

ค่าขนส่ง 3,983 4,810 3,293 4,255 

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย  645 5,938 603 5,886 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 611 370 - - 

อืน ๆ 47,417 37,259 46,980 36,963 

รวม  85,758 75,786 84,832 75,331 

      

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร      

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน  87,815 76,150 82,973 71,693 

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ  4,872 4,208 4,684 4,026 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  2,393 3,591 2,025 3,106 

อืน ๆ  39,233 48,009 40,271 48,745 

รวม  134,313 131,958 129,953 127,570 

 

  



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 

 

 

14  ภาษีเงินได้ 
 

 ภาษีเงินได้ทีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน         

สําหรับปีปัจจุบนั  686 1,636 - - 

      

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      

การเปลียนแปลงของผลแตกต่างชวัคราว 14 (3,771) 4,900 (3,696) 4,923 

รวมภาษีเงินได้  (3,085) 6,536 (3,696) 4,923 
 

 ภาษีเงินได้ทีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

 

 งบการเงินรวม 

 2561  2560 

 

ก่อน 

ภาษีเงินได ้

รายได ้

ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก

ภาษีเงินได ้

ก่อน 

ภาษีเงินได ้

รายได้

(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก

ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 

ขาดทุนจากการประมาณตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 614 

 

123 

 

491 

 

-  - 

 

- 

รวม 614  123  491  -  -  - 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

 

ก่อน 

ภาษีเงินได ้

รายได ้

ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก

ภาษีเงินได ้

ก่อน 

ภาษีเงินได ้

รายได้

(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก

ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 

ขาดทุนจากการประมาณตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,360 

 

272 

 

1,088 

 

-  - 

 

- 

รวม 1,360  272  1,088  -  -  - 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 

 

 

 การกระทบยอดเพือหาอัตราภาษีทีแท้จริง 
 

 งบการเงินรวม  

 2561  2560 

 อตัราภาษ ี    อตัราภาษ ี   

 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้   164,500    (128,843) 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  32,900  20  (25,769) 

รายไดที้ไม่ตอ้งเสียภาษ ี -  (103)  -  (194) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษ ี 2  2,573  (1)  562 

ค่าใชจ่้ายทางภาษีทีหกัไดส้องเท่า -  (282)  -  (617) 

ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัทีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 

- 

  

- 

  

(24) 

  

32,484 

การใชข้าดทุนทางภาษีทีเดิมไม่ไดบ้นัทึก (24)  (38,248)  -  - 

อืนๆ -  75  -  70 

รวม (2)  (3,085)  5  6,536 
 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2561  2560 

 อตัราภาษ ี    อตัราภาษ ี   

 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้   161,975    (135,844) 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  32,395  20  (27,169) 

รายไดที้ไม่ตอ้งเสียภาษ ี -  (103)  -  (194) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษ ี 2  2,539  -  392 

ค่าใชจ่้ายทางภาษีทีหกัไดส้องเท่า -  (279)  -  (590) 

ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัทีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 

- 

  

- 

  

(24) 

  

32,484 

การใชข้าดทุนทางภาษีทีเดิมไม่ไดบ้นัทึก (24)  (38,248)  -  - 

รวม (2)  (3,696)  (4)  4,923 

 

  



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 

 

 

15  กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน 
 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพืนฐานสําหรับแต่ละปีสิ นสุดวนัที  ธันวาคม  และ  คาํนวณจากกําไร 

(ขาดทุน) สําหรับปีทีเป็นส่วนของผูถ้ือหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัทีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีโดย

แสดงการคาํนวณดงันี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท/พันหุ้น) 

กําไร (ขาดทุน) ทีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ     

   ของบริษัท (ขันพืนฐาน) 167,585  (135,379) 165,670 (140,766) 

จํานวนหุ้นสามัญทีออกจําหน่ายแล้ว 330,000 330,000 330,000 330,000 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขันพืนฐาน) (บาท) 0.51 (0.41) 0.50 (0.43) 

 

16 เงินปันผล 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถ้ือหุน้ของบริษทัเมือวนัที 6 เมษายน 61  ผูถ้ือหุ้นมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

จากกาํไรสะสมในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท เป็นจาํนวนเงินทงัสิน 16.50 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถ้ือหุ้น

ในเดือนพฤษภาคม 2561 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถ้ือหุน้ของบริษทัเมือวนัที 7 เมษายน 60  ผูถ้ือหุ้นมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

จากกาํไรสะสมในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท เป็นจาํนวนเงินทงัสิน 33.00 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถ้ือหุ้น

ในเดือนพฤษภาคม 2560 

 

17  เครืองมือทางการเงิน 

 

นโยบายการจัดการความเสียงทางด้านการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบียและอตัราแลกเปลียน 

เงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสญัญาของคู่สญัญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกตรา

สารอนุพนัธ์ เพือการเก็งกาํไรหรือการคา้ 

 

  



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 

 

 

การบริหารจัดการทุน 

 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มนัคงเพือรักษาความเชือมนัของนกัลงทุน เจา้หนี

และตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 

ซึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซึงไม่รวมส่วน

ไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทงัยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้สามญั 

 

ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย 

 

ความเสียงจากอตัราดอกเบีย หมายถึงความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงทีจะเกิดขึนในอนาคตของอตัราดอกเบีย 

ในตลาด ซึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั  กลุ่มบริษทัมีความเสียงดา้นอตัรา

ดอกเบียทีเกิดจากเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงินซึงมีดอกเบียในอตัราลอยตวั อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารเชือว่า

กลุ่มบริษทัมีความเสียงในอตัราดอกเบียนอ้ย ดงันนักลุ่มบริษทัจึงไม่ไดท้าํสัญญาเพือป้องกนัความเสียงดงักล่าว 

 

อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงของหนีสินทางการเงินทีมีภาระดอกเบีย ณ วนัที 31 ธันวาคม และระยะทีครบกาํหนดชาํระ

หรือกาํหนดอตัราใหม่มีดงันี 

 

  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  อตัราดอกเบีย   หลงัจาก 1 ปี   

   ทีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี  แต่ภายใน 5 ปี  รวม 

 หมายเหตุ (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

ปี 2561      

หมุนเวียน         

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืม  MOR,      

   ระยะสันจากสถาบนัการเงิน 15 1.30 - 2.71 141,142  - 141,142 

รวม   141,142 - 141,142 

        

ปี 2560      

หมุนเวียน         

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืม  MOR,      

   ระยะสันจากสถาบนัการเงิน 15 1.14 - 2.28 150,320  - 150,320 

รวม   150,320 - 150,320 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 

 

 

ความเสียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ซึงเกิดจากการซือสินคา้และขายสินคา้ทีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึงรายการดงักล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึงปี 

เพือป้องกนัความเสียงของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ  
 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการ

มีสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นเงินตราต่างประเทศดงันี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

เงินยูโร         

ลูกหนีการคา้  907 1,910 907 1,910 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน      

   ทีมีความเสียง  907 1,910 907 1,910 

ยอดความเสียงคงเหลือสุทธิ  907 1,910 907 1,910 

         

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา         

ลูกหนีการคา้  757,023 685,650 755,873 684,305 

เจา้หนีการคา้  (241,790) (162,212) (241,790) (162,212) 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน      

   ทีมีความเสียง  515,233 523,438  514,083 522,093 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ   (35,984) (22,821) (35,984) (22,821) 

ยอดความเสียงคงเหลือสุทธิ  479,249 500,617 478,099 499,272 

 

ความเสียงทางด้านสินเชือ 
 

ความเสียงทางดา้นสินเชือ คือความเสียงทีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหนีแก่กลุ่มบริษทั ตามเงือนไขทีตกลง

ไวเ้มือครบกาํหนด 
 

  



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 

 

 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเชือเพือควบคุมความเสียงทางดา้นสินเชือดงักล่าวอย่างสมาํเสมอ โดยการ

วเิคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายทีขอวงเงินสินเชือในระดบัหนึง ๆ ณ วนัทีรายงานไม่พบว่ามีความเสียง

จากสินเชือทีเป็นสาระสําคญั ความเสียงสูงสุดทางดา้นสินเชือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพย์ทางการเงิน 

แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเนืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จาํนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้

คาดวา่จะเกิดผลเสียหายทีมีสาระสําคญัจากการเก็บหนีไม่ได ้
 

ความเสียงจากสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเสียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน

สดใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและเพือทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม  
 

ตารางดงัต่อไปนีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงินรวมถึง

ลาํดบัชนัมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการ

เงินทีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล 

 
 

 

 งบการงินรวม / งบเฉพาะกิจการ 

มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 

   ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

     (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2561       

สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

      

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ        

   เป็นรายการสินทรัพย ์ 448  - 448 - 448 

31 ธันวาคม 2560       

สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิน

ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรม 

      

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ        

   เป็นรายการสินทรัพย ์ 15  - 15 - 15 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ        

   เป็นรายการหนีสิน 11  - 11 - 11 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 

 

 

 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินเป็นมูลค่าทีใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี เนืองจากเครืองมือ

ทางการเงินเหล่านนัจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสัน 
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวเป็นมูลค่าทีใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี เนืองจากเงินให้กู้ยืมดงักล่าวจะ

ครบกาํหนดในระยะเวลาอนัใกล ้
 

การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 

เครืองมือทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
 

มูลค่ายุติธรรมระดบั 2 สําหรับตราสารอนุพนัธ์ทีซือขายนอกตลาดหลกัทรัพย์ อ้างอิงราคาจากนายหน้า  

มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินสะทอ้นผลกระทบของความเสียงดา้นเครดิตและไดร้วมการปรับปรุง 

ความเสียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัและคู่สัญญาตามความเหมาะสม 
 

18  ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวข้องกัน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน        

สัญญาทียังไม่ได้รับรู้        

เครืองจกัรและอุปกรณ์ 566  -  566  - 

รวม 566  -  566  - 

        

จํานวนเงินขันตําทีต้องจ่ายในอนาคตทังสิน

ภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานทีบอกเลิกไม่ได้ 

       

ภายในเวลาหนึงปี 113 1,474 -  896 

หลงัจากหนึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี - 375 -  279 

รวม 113 1,849 - 1,175 

      

ภาระผูกพันอืน  ๆ
    

หนงัสือคาํประกนัจากธนาคาร 12,373 9,558 12,373 9,558 

 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 

 

 

บริษทัทาํสัญญาเช่าทีดินหลายฉบบัเพือใชเ้ป็นทางเขา้ออกและโกดงัของบริษทักบัการรถไฟแห่งประเทศไทยสัญญา

ดงักล่าวสุดทา้ยจะสินสุดในปี 2564 โดยในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษทัไดช้าํระค่าเช่าล่วงหนา้ทงัหมดแลว้  

บริษทัย่อยทาํสัญญาเช่ายานพาหนะเครืองถ่ายเอกสารกบับุคคลและกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั สัญญาดงักล่าวจะ

สินสุดในปี 2562 
 

19  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาทีรายงาน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เมือวนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

จากกาํไรในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท จาํนวนเงินรวม 49.5 ลา้นบาทโดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บอนุมติั

จากผูถ้ือหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถ้ือหุน้ 
 

20  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทียังไม่ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่ทีเกียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ซึงคาดว่าจะมี

ผลกระทบทีมีสาระสําคญัต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ เมือนาํมาถือปฏิบติัเป็นครังแรก มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดงักลา่วกาํหนดใหถ้ือปฏิบติักบังบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 

1 มกราคม ในปีดงัต่อไปนี  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรือง 

มีผล

บังคับใช้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 7* การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9* เครืองมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 2562 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 32* การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน 2563 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 16* 
การ ป้องกันความเ สี ย งของ เ งินลงทุนสุ ทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ 

2563 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 19* 

การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 2563 

 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงิน 

 

  



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 

 

 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรือง รายได้จากสัญญาทีทํากับลูกค้า 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 ใหห้ลกัการโดยรวมในการรับรู้รายได ้ทงัจาํนวนเงินและช่วงเวลา

ทีรับรู้ โดยรายไดจ้ะรับรู้เมือ (หรือ ณ ขณะที) กิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการให้แก่ลูกคา้ด้วย

มูลค่าของรายไดที้กิจการคาดวา่จะไดรั้บ 

 

ผูบ้ริหารไดป้ระเมินถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 

15 เป็นครังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึงคาดว่าไม่มีผลกระทบทีมีสาระสําคญัต่อ 

งบการเงินในงวดทีถือปฏิบติั 

 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้องกับเครืองมือทางการเงิน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านีให้ข้อกาํหนดเกียวกับนิยามสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทาง 

การเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการ

บญัชีป้องกนัความเสียง  

 

ขณะนีผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

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

Assets Note 2018 2017 2018 2017

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 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

Inventories 8 1,060,496,911 807,985,188 1,054,882,982 804,715,202 

Other current assets 606,077 1,029,602 606,077 1,029,602 

Total current assets 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 7,382,927 

Long-term loan to other party 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 

Other non-current assets 1,979,830 1,562,796 1,709,587 1,269,911 

Total non-current assets 614,222,131 619,089,606 625,217,104 629,886,151

Total assets 2,557,793,452 2,267,989,338 2,532,362,397 2,245,937,201

(in Baht)

Separate

financial statements

Consolidated 

financial statements

31 December 31 December

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited 
and its Subsidiary
Statement of financial position

Liabilities and equity Note 2018 2017 2018 2017

Current liabilities 

Bank overdrafts and short-term  

   borrowing from financial institutions 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 

Current tax payable -                        418,144 -                     -                     

Total current liabilities 670,582,744 540,136,073 667,496,891 538,513,936

Non-current liabilities

Non-current provisions for

   employee benefits 18 114,227,587 105,464,492 113,784,672 104,424,428 

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

Equity

Share capital: 19
   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 

Share premium:

  Share premium on ordinary shares 19 420,491,050 420,491,050 420,491,050 420,491,050 

Retained earnings

   Appropriate to legal reserve 20 33,000,000 33,000,000 33,000,000 33,000,000 

   Unappropriated 989,491,609 838,897,313 967,589,784 819,507,787 

Equity attributable to owners

   of the parent 1,772,982,659 1,622,388,363 1,751,080,834 1,602,998,837

Non-controlling interests 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

financial statements

Separate

financial statements

31 December

(in Baht)

31 December

Consolidated 

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

Note 2018 2017 2018 2017

Revenue
Revenue from sale of goods 4 5,004,094,096 4,472,648,697 4,991,862,745 4,455,920,129 
Net foreign exchange gain 19,889,109 -                     19,847,745 -                     
Other income 4 8,911,677 28,397,779 7,718,623 20,289,187 
Total income 5,032,894,882 4,501,046,476 5,019,429,113 4,476,209,316

Expenses 
Cost of sales of goods 4, 8, 23 4,643,968,994 4,392,409,797 4,638,314,601 4,385,884,162 
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 -                     18,745,908 -                     18,541,865 
Finance costs 4,354,162 4,725,952 4,354,162 4,725,896 
Total expenses 4,868,394,745 4,623,626,084 4,857,454,526 4,612,052,993

Share of loss of associates 9 -                     (6,262,920)         -                     -                     
Profit (loss) before income tax expense 164,500,137 (128,842,528) 161,974,587 (135,843,677)
Income tax (expense) benefit 24 3,085,185 (6,536,160) 3,695,461 (4,922,439)
Profit (loss) for the year 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)         -                     

Other comprehensive income (expense) 
   for the year, net of tax (490,974)            -                     (1,088,051)         -                     
Total comprehensive income (expense) 
   for the year 167,094,348 (135,378,688) 164,581,997 (140,766,116)

Profit (loss) attributable to:
   Owners of the parent 167,585,275 (135,378,885) 165,670,048 (140,766,116)
   Non-controlling interests 47 197 -                     -                     
Profit (loss) for the year 167,585,322 (135,378,688) 165,670,048 (140,766,116)

Total comprehensive income (expense) attributable to:
  Owners of the parent 167,094,296 (135,378,885) 164,581,997 (140,766,116)
   Non-controlling interests 52 197 -                     -                     
Total comprehensive income (expense) for the year 167,094,348 (135,378,688) 164,581,997 (140,766,116)

Basic profit (loss) per share 25 0.51 (0) 0.50 (0.43)                  

(in Baht)

Consolidated Separate
financial statements financial statements

Year ended 31 December Year ended 31 December

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

182



Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited 
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Statement of changes in equity

Equity

Issued and attributable to    Non-

paid-up owners of controlling Total 

Note share capital Share premium Legal reserve Unappropriated the parent  interests equity

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)

Total distributions to owners of the parent -                      -                      -                      (33,000,000) (33,000,000) -                      (33,000,000)

Changes in ownership interests in associate

Disposal of investment in associate -                      -                      -                      -                      -                      (106) (106)

Total changes in ownership interests in associate -                      -                      -                      -                      -                      (106)                    (106)                    

Comprehensive income for the year

Profit (loss) -                      -                      -                      (135,378,885)      (135,378,885) 197                     (135,378,688)

Other comprehensive income -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Total comprehensive income for the year -                      -                      -                      (135,378,885)      (135,378,885)      197                     (135,378,688)      

Transfer of legal reserve -                      -                      (2,500,000)          2,500,000           -                      -                      -                      
Balance at 31 December 2017 330,000,000 420,491,050 33,000,000 838,897,313 1,622,388,363 410 1,622,388,773 

 

 Consolidated financial statements 

(in Baht)

Retained earnings 

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of changes in equity

Equity

Issued and attributable to    Non-

paid-up owners of controlling Total 

Note share capital Share premium Legal reserve Unappropriated the parent  interests equity

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

Total distributions to owners of the parent -                      -                      -                      (16,500,000) (16,500,000) -                      (16,500,000)

Comprehensive income for the year

Profit -                      -                      -                      167,585,275       167,585,275       47                       167,585,322       

Other comprehensive income -                      -                      -                      (490,979)             (490,979)             5                         (490,974)             

Total comprehensive income for the year -                      -                      -                      167,094,296       167,094,296       52                       167,094,348       

Balance at 31 December 2018 330,000,000 420,491,050 33,000,000 989,491,609 1,772,982,659 462 1,772,983,121 

Retained earnings 

(in Baht)

 Consolidated financial statements 

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of changes in equity

Issued and

paid-up Total 

Note share capital Share premium Legal reserve Unappropriated equity

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)        

 Total distributions to owners of the parent - - - (33,000,000)        (33,000,000)        

Comprehensive income for the year

   Loss - - - (140,766,116)      (140,766,116)      

   Other comprehensive income - - - -                      -                      

Total comprehensive income for the year - - - (140,766,116)      (140,766,116)      

Balance at 31 December 2017 330,000,000 420,491,050 33,000,000 819,507,787 1,602,998,837

 

Retained earnings 

(in Baht)

Separate financial statements

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of changes in equity

Issued and

paid-up Total 

Note share capital Share premium Legal reserve Unappropriated equity

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)        

 Total distributions to owners of the parent - - - (16,500,000)        (16,500,000)        

Comprehensive income for the year

   Profit - - - 165,670,048       165,670,048       

   Other comprehensive income - - - (1,088,051)          (1,088,051)          

Total comprehensive income for the year - - - 164,581,997       164,581,997       

Balance at 31 December 2018 330,000,000 420,491,050 33,000,000 967,589,784 1,751,080,834

(in Baht)

Separate financial statements

Retained earnings 

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited 
and its Subsidiary
Statement of cash flows

Note 2018 2017 2018 2017

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 4,354,162        4,725,952        4,354,162        4,725,896        

Depreciation and amortisation 52,454,055      54,072,177      52,123,344 53,586,963

Interest income (265,835)         (179,023)         -155,877 -92,166

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 9 -                  -                  -                  1,000,000        

Bad and doubtful debts expenses 6, 7 9,072,141        18,394,797      9,072,141        18,394,797      

Gain on disposal of machinery and equipment (208,147)         (511,339)         (204,711)         (519,163)         

Provision for non-current employee 

   benefit obligations 18 9,696,377        9,090,792        9,547,180        8,950,318        

Dividend income (534,291)         (971,438)         (534,291)         -971,438

Unrealised loss on exchange rate 9,634,447        4,385,817        9,619,596 4,372,925

Share of loss of associates, net of tax 9 -                  6,262,920        -                  -                  

Tax (benefit) expense (3,085,185)      6,536,160        (3,695,461)      4,922,439        

Withholding tax written-off 90,482             1,233               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

Changes in operating assets and liabilities

Trade accounts receivable (47,728,297)    51,210,774      (54,504,493)    53,283,828      

Other receivables (1,999,511)      (6,420,506)      (1,117,484)      (6,533,703)      

Inventories (262,142,261)  119,034,300    (259,798,319)  117,957,704    

Other current assets 423,526           106,682           423,526           106,682           

Other non-current assets 31,500             (198,000)         46,000             (58,000)           

Trade accounts payable 127,213,407    (21,366,346)    125,592,612    (20,406,350)    

Other payables 8,034,806        4,725,871        7,788,593        3,655,311        

Employee benefits paid 18 (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

Consolidated Separate

financial statements financial statements

(in Baht)

Year ended 31 December Year ended 31 December

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited 
and its Subsidiary
Statement of cash flows

Note 2018 2017 2018 2017

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 217,006           695,743           206,726           565,953           

Aquisition of machinery and equipment 13 (39,396,288)    (50,920,783)    (39,197,724)    (51,005,730)    

Aquisition of intangible assets (509,236)         (61,707)           (509,236)         (61,707)           

Proceed from long-term loan to other party 1,200,000        1,200,000        1,200,000        1,200,000        

Acquisition of other equity securities 11 -                  (2,914,314)      -                  (2,914,314)      

Dividends received 534,291           971,438           534,291           971,438           

Interest received 265,835           179,023           155,877           92,166             

Net cash from (used in) investing activities (37,688,392)    (11,298,565)    (37,610,066)    21,471,145      

Cash flows from financing activities

Finance costs paid (4,320,503)      (4,752,912)      (4,320,503)      (4,752,857)      

Increase (decrease) in bank overdrafts and 

  short-term borrowing from financial institutions (9,003,254)      23,010,075      (9,003,254)      23,010,075      

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)    

Finance lease payments -                  (13,288)           -                  -                  

Dividends paid to owners of the Company 26 (16,500,000)    (33,000,000)    (16,500,000)    (33,000,000)    

Net cash used in financing activities (29,823,757)    (67,524,461)    (29,823,757)    (67,511,118)    

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 12,093,081      (37,022,134)    4,965,510        (6,298,649)      

Cash and cash equivalents at 1 January 51,929,694      88,951,828      25,529,221      31,827,870      

Cash and cash equivalents at 31 December 5 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        -                  5,027,878        -                  

Year ended 31 December Year ended 31 December

(in Baht)

Consolidated Separate

financial statements financial statements

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

The financial statements issued for Thai statutory and regulatory reporting purposes are prepared in 
the Thai language. These English language financial statements have been prepared from the 
Thai language statutory financial statements, and were approved and authorized for issue by the 
Board of Directors on 27 February 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: 
 
 Note 27 - financial instruments 
 

3 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. 

 



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

195 
 

 (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 20  years 

 
(i) Property, plant and equipment 

 
Recognition and measurement 
 
Owned assets 
 
Property, plant and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and impairment 
losses.   
 
Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the asset. The cost of  
self-constructed assets includes the cost of materials and direct labour, any other costs directly 
attributable to bringing the assets to a working condition for their intended use, the costs of 
dismantling and removing the items and restoring the site on which they are located, and capitalised 
borrowing costs. Purchased software that is integral to the functionality of the related equipment is 
capitalised as part of that equipment.  
 
When parts of an item of property, plant and equipment have different useful lives, they are accounted 
for as separate items (major components) of property, plant and equipment.  
 
Any gains and losses on disposal of an item of property, plant and equipment are determined by 
comparing the proceeds from disposal with the carrying amount of property, plant and equipment, and 
are recognised in profit or loss.  
 
Leased assets 
 
Leases in terms of which the Group substantially assumes all the risk and rewards of ownership are 
classified as finance leases. Equipment acquired by way of finance leases is capitalised at the lower of 
its fair value and the present value of the minimum lease payments at the inception of the lease, less 
accumulated depreciation and impairment losses. Lease payments are apportioned between the finance 
charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining 
balance of the liability. Finance charges are charged directly to the profit or loss. 
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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 5 years 
Buildings and improvements 5 - 26 years 
Machinery and equipment 5 - 21 years 
Furniture, fixtures and office equipment 5 years 
Vehicles 5 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  Indirect associate, 40% shareholding  
      by an associate 
Pattani Food Industries Co., Ltd.  Thailand  Common shareholders  
Tropical Consolidated Corporation SDN.     
   BHD. Malaysia  Common shareholders  
P.T. Medan Tropical Canning    
   and Frozen Industries Indonesia Common shareholders  
Tropical Canning Corporation SDN. BHD.  Malaysia  Common ultimate shareholders 
TC Boy Marketing SDN. BHD.  Malaysia  Common ultimate shareholders 
Tropical Corporation Japan Co., Ltd. Japan Common ultimate shareholders 
Safcol Singapore Pte. Ltd.  Singapore  Common ultimate shareholders 
Safcol Europe Ltd.   England Common ultimate shareholders 
Safcol USA Inc. United States Common ultimate shareholders 
Safcol Australia Pty Ltd.   Australia  Common ultimate shareholders 
Safcol Victoria Malaysia SDN. BHD. Malaysia Common ultimate shareholders 
Safcol Chile S.A Chile Common ultimate shareholders 
Gamma Investment Inc.  British Virgin  
    Islands Common ultimate shareholders 
Key management personnel Thailand 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 
Mr. Tan Boon Pin Malaysian Major shareholder, 10% or more  
      shareholding, and a director of the 
      Company 
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The pricing policies for transactions with related parties are explained further below: 
 
Transactions Pricing policies 
Sale of goods Market price   
Sale of raw materials Market price   
Other income At agreed price 
Purchase of goods Market price   
Purchase of raw materials Market price   
Purchase of vehicles At agreed price 
Service fees At agreed price 
Commission fees At agreed price 
Management benefit expenses Amount approved by the directors and  
    the shareholders 

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

 
 Consolidated  Separate 
 financial statements  financial statements 
Year ended 31 December  2018  2017  2018  2017 
 (in thousand Baht)  
Subsidiary        
Sale of goods -  -  58,039  61,440 
Purchase of vehicles - - - 249 
Service fees - - 3,877 3,833 
Commission fees - - 277 521 
     
Associate     
Purchase of raw materials - 282,523 - 282,523 
     
Other related parties     
Sale of goods 3,315,607 3,198,793 3,306,038 3,192,330 
Sale of raw materials 10,571 32,682 10,571 32,682 
Other income 5,021 19,493 3,959 3,444 
Purchase of goods 32,274 40,067 32,064 40,067 
Purchase of raw materials 823,925 206,321 823,925 206,321 
Service fees 2,565 3,522 2,565 3,522 
Commission fees 40,929 31,854 40,929 31,854 
Management benefit expenses 138 150 138 150 
     
Key management personnel     
Key management personnel compensation     
      Short-term employee benefits 41,738  33,478  40,329 31,613 
      Post-employment benefits 1,972  1,878  1,892 1,802 
      Total key management personnel       
          compensation 43,710  35,356 42,221 33,415 
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Balances as at 31 December with related parties were as follows: 
 

Trade accounts receivable  Consolidated  Separate 
   from related parties financial statements  financial statements 
 2018  2017  2018  2017 
 (in thousand Baht)  

Subsidiary - - 11,563 8,307 
Other related parties  600,806 567,153 599,656 574,809 
Total 600,806 576,153 611,219 583,116 

 
Other receivables   

   from related parties   
Other related parties 2,711 851 2,487 749 
Total 2,711 851 2,487 749 

 
Short-term loans to related party   

      
Other related party       
Principal 5,590  5,590 5,590  5,590 
Less allowance for doubtful accounts (5,590)  (5,590) (5,590)  (5,590) 
Net -  - -  - 

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

Other related parties 68,126 21,993 68,126 21,993 
Total 68,126 21,993 68,126 21,993 

 
Other payables to related parties    

 

   
Subsidiary - - 337 529 
Other related parties 5,116 3,260 5,116 3,260 
Total 5,116 3,260 5,453 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 
Short-term loans from related parties financial statements  financial statements 
 2018  2017  2018  2017 
 (in thousand Baht)  
Other related parties     
At 1 January - 52,768 - 52,768 
Increase - 21,200 - 21,200 
Decrease - (73,968) - (73,968)
At 31 December - - - - 

 
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)  
Cash on hand 89 79 64 60 
Cash at banks - current accounts 93 106 83 100 
Cash at banks - savings accounts 63,841 51,745 30,348 25,369 
Total 64,023 51,930 30,495 25,529 
 

6 Trade accounts receivable 
  Consolidated  Separate 
  financial statements  financial statements 
 Note 2018  2017  2018  2017 
  (in thousand Baht)  
Related parties 4 600,806 576,153 611,219  583,116 
Other parties  196,809 184,135 190,159 174,159 
Total  797,615 760,288 801,378 757,275 
Less allowance for doubtful accounts  (15,399) (18,395) (15,399) (18,395) 
Net  782,216 741,893 785,979 738,880 
      (Reversal of) allowance for       

doubtful accounts for the year  (2,996) 18,395 (2,996) 18,395 
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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 573,856 576,153 584,269 583,116 
Overdue:     
 Less than 3 months 24,167 - 24,167 - 
 3 - 6 months 2,783 - 2,783 - 
 600,806 576,153 611,219 583,116 
     
Other parties     
Within credit terms 176,333 149,955 172,515 144,388 
Overdue:     
 Less than 3 months 5,077 15,018 2,245 10,720 
 3-6 months - 767 - 656 

More than 12 months 15,399 18,395 15,399 18,395 
 196,809 184,135 190,159 174,159 
Less allowance for doubtful accounts (15,399) (18,395) (15,399) (18,395) 
 181,410 165,740 174,760 155,764 
     
Total 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 
 

  Consolidated  Separate 
  financial statements  financial statements 
 Note 2018  2017  2018  2017 
  (in thousand Baht)  
Related parties 4 2,711 851 2,487 749 
      
Other parties      
Other receivables   17,417 21,437 17,417 21,437 
Export compensation receivable  12,257 8,684 12,257 8,684 
Receivable from Revenue       
   Department  9,148 9,396 8,482 9,396 
Receivable from forward contracts  448 15 448 15 
Others  5,117 4,479 4,960 4,416 
  44,387 44,011 43,564 43,948 
Less allowance for doubtful accounts  (12,068) - (12,068) - 
  32,319 44,011 31,496 43,948 

Total  35,030 44,862 33,983 44,697 
 
8 Inventories 
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 Consolidated  Separate 
 financial statements  financial statements 
 2018  2017  2018  2017 
 (in thousand Baht)  
Finished goods 371,105 317,428 365,491 314,158 
Raw materials 625,411 400,510 625,411 400,510 
Packing materials and others 21,554 83,361 21,554 83,361 
Goods in transit 139,969 94,597 139,969 94,597 
 1,158,039 895,896 1,152,425 892,626 
Less allowance for decline in value and      
         obsolescence of inventories (97,542) (87,911) (97,542) (87,911) 
Net 1,060,497 807,985 1,054,883 804,715 
     
Inventory recognised as an expense in      
   ‘cost of sales of goods’:     
- Cost 4,634,338 4,444,669 4,628,684 4,438,143 
- (Reversal of) write-down to net 

realizable value       
 

9,631 
 

(52,259) 
 

9,631 
 

(52,259) 
Net  4,643,969 4,392,410 4,638,315 4,385,884 

 
9 Investments in associate 
 

           Consolidated  Separate 
 financial statements  financial statements 
 2018  2017  2018  2017 
 (in thousand Baht)  
At 1 January - 32,161 500 41,009 
Share of net loss of associate - (6,263) - - 
Allowance for impairment - - - (1,000) 
Disposal - (25,898) - (39,509) 
At 31 December - - 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 
 Type of Country of Ownership              

Name of associate business incorporation interest Paid-up capital  Cost  Equity  Dividend income 
   2018 2017 2018  2017  2018  2017  2018  2017  2018  2017 
   (%) (in thousand Baht) 
Associate                    
Tropical Packaging Co., Ltd. Manufacturing Thailand 49.4 49.4 18,000  18,000  8,900  8,900  - -  - - 
Total         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 
 Type of Country of Ownership                

Name of associate business incorporation Interest Paid-up capital  Cost  Impairment  At cost  - net  Dividend income 
   2018 2017 2018  2017  2018  2017  2018  2017  2018  2017  2018  2017 

   (%) (in thousand Baht) 
Associate                        
Tropical Packaging Co., Ltd. Manufacturing Thailand 49.4 49.4   18,000  18,000  8,900  8,900  (8,400)  (8,400)  500  500  -  - 
Total         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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10 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: 
 

Separate financial statements 
Name of subsidiary Type of Ownership interest  Paid-up capital  Cost  Impairment  At cost - net  Dividend income 

 business 2018  2017  2018  2017  2018  2017  2018  2017  2018  2017  2018  2017 
  % (in thousand Baht) 

Direct subsidiary              
Elowfar Co., Ltd. Trading 99.99 99.99 10,000  10,000 10,000 10,000 - - 10,000 10,000 - - 
Total      10,000 10,000 - - 10,000 10,000 - - 

 
Subsidiary was incorporated in Thailand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 209

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 
 

  Consolidated / 
  Separate financial statements 
 Type of Ownership interest   
 business 2018 2017  2018  2017 
  (%)  (in thousand Baht) 
Ordinary shares:    
Rajyindee Hospital Public    
     Company Limited Hospital 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  
financial statements 

 Separate  
financial statements  

  2018  2017  2018  2017 
  (in thousand Baht) 
Cost          
At 1 January  161,031 161,031 159,494 159,494 
At 31 December  161,031 161,031 159,494 159,494 
      
Depreciation and impairment losses      
At 1 January  26,477 26,200 22,852 22,575 
Depreciation charge for the year  277 277 277 277 
At 31 December  26,754 26,477 23,129 22,852 
      
Net book value      
At 1 January   134,554 134,831 136,642 136,919 
At 31 December   134,277 134,554 136,365 136,642 
 

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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13 Property, plant and equipment 
 

 Consolidated financial statements 
         Furniture,    Construction   
     Buildings  Machinery  fixtures and    in progress and   
   Land  and  and  office    machinery under   
 Land  improvements  improvements  equipment  equipment  Vehicles  installation  Total 

 (in thousand Baht) 
Cost       
At 1 January 2017 35,785 3,043 435,244 805,622 28,390 33,822 74,249 1,416,155 
Additions - - - 5,931 773 127 44,090 50,921 
Transfers - - 20,204 20,342 10 35 (40,591) - 
Disposals - - - (4,584) (785) (1,004) - (6,373) 
At 31 December 2017 and         
   1 January 2018 35,785 3,043 455,448 827,311 28,388 32,980 77,748 1,460,703 
Additions - - - 3,773 2,288 - 38,363 44,424 
Transfers - - 1,653 15,893 30 - (17,576) - 
Disposals - - (3,303) (2,419) (2,400) (371) - (8,493) 
At 31 December 2018 35,785 3,043 453,798 844,558 28,306 32,609 98,535 1,496,634 
        
Depreciation        
At 1 January 2017 - 3,043  249,724 667,429 24,585 30,882 - 975,663 
Depreciation charge for the year - - 14,601 35,774 1,459 1,905 - 53,739 
Disposals - - - (4,538) (784) (866) - (6,188) 
At 31 December 2017 and          
   1 January 2018 - 3,043  264,325 698,665 25,260 31,921 - 1,023,214 
Depreciation charge for the year - - 15,636 34,356 1,568 557 - 52,117 
Disposals - - (3,303) (2,417) (2,394) (371) - (8,485) 
At 31 December 2018 - 3,043  276,658 730,604 24,434 32,107 - 1,066,846   
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 Consolidated financial statements 
         Furniture,    Construction   
     Buildings  Machinery  fixtures and    in progress and   
   Land  and  and  office    machinery under   
 Land  improvements  improvements  equipment  equipment  Vehicles  installation  Total 

 (in thousand Baht) 
Net book value          
At 1 January 2017         
Owned assets 35,785 - 185,520 138,193 3,805 2,711 74,249 440,263 
Assets under finance leases - - - - - 229 - 229 
 35,785 - 185,520 138,193 3,805 2,940 74,249 440,492 
         
At 31 December 2017 and         
   1 January 2018         
Owned assets 35,785 - 191,123 128,646 3,128 1,059 77,748 437,489 
 35,785 - 191,123 128,646 3,128 1,059 77,748 437,489 
         
At 31 December 2018         
Owned assets 35,785 - 177,140 113,954 3,872 502 98,535 429,788 
 35,785 - 177,140 113,954 3,872 502 98,535 429,788 
 
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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 Separate financial statements 
         Furniture,    Construction   
     Buildings  Machinery  fixtures and    in progress and   
   Land  and  and  office    machinery under   
 Land  improvements  improvements  equipment  equipment  Vehicles  installation  Total 
 (in thousand Baht) 
Cost        
At 1 January 2017 35,785 3,043 423,902 802,694 24,778 32,533 74,249 1,396,984 
Additions - - - 5,931 736 249 44,090 51,006 
Transfers - - 20,204 20,342 10 35 (40,591) - 
Disposals - - - (4,584) (785) - - (5,369) 
At 31 December 2017 and         
   1 January 2018 35,785 3,043 444,106 824,383 24,739 32,817 77,748 1,442,621 
Additions - - - 3,773 2,090 - 38,363 44,226 
Transfers - - 1,653 15,893 30 - (17,576) - 
Disposals - - (3,303) (2,419) (112) (335) - (6,169) 
At 31 December 2018 35,785 3,043 442,456 841,630 26,747 32,482 98,535 1,480,678 
         

Depreciation         
At 1 January 2017 - 3,043 240,253 663,560 21,482 29,747 - 958,085 
Depreciation charge for the year - - 14,431 35,774 1,282 1,808 - 53,295 
Disposals - - - (4,538) (784) - - (5,322) 
At 31 December 2017 and         
   1 January 2018 - 3,043 254,684 694,796 21,980 31,555 - 1,006,058 
Depreciation charge for the year - - 15,465 34,356 1,395 607 - 51,823 
Disposals - - (3,303) (2,417) (112) (335) - (6,167) 
At 31 December 2018 - 3,043 266,846 726,735 23,263 31,827 - 1,051,714 
         

 

Net book value          
At 1 January 2017 35,785 - 183,649 139,134 3,296 2,786  74,249 438,899 
At 31 December 2017 and           
   1 January 2018 35,785 - 189,422 129,587 2,759 1,262  77,748 436,563 
At 31 December 2018 35,785 - 175,610 114,895 3,484 655  98,535 428,964 

 
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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14 Deferred tax 
 

Deferred tax assets and liabilities as at 31 December as follows:  
 

  Consolidated 
financial statements 

 Separate 
financial statements 

  2018  2017  2018  2017 
  (in thousand Baht) 
Deferred tax assets  46,894 43,769 46,395 43,196 
Deferred tax liabilities  (6,649) (7,418) (6,649) (7,418) 
Net  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 
 

At 1 
January 

2018 

(Charged) / Credited to 
At 31 

 December 
 2018 

 
Profit or 

loss 

Other 
comprehensive 

income 
 (in thousand Baht) 
Deferred tax assets  
Allowance for doubtful accounts 3,679 (599) - 3,080 
Allowance for decline in value and        
   obsolescence of inventories 17,582  1,926 - 19,508 
Impairment loss on assets 1,050  - - 1,050 
Employee benefit obligations 21,093  1,630 123 22,846 
Unrealised gain on inventories - 45 - 45 
Others 365 - - 365 
Total 43,769 3,002 123 46,894 
       

Deferred tax liabilities       

Depreciation (7,417) 858 - (6,559) 
Unrealised gain on forward contracts (1)  (89) - (90) 
Total (7,418)  769 - (6,649) 
       

Net 36,351 3,771 123 40,245 
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 Consolidated financial statements 
 

At 1 
January 

2017 

(Charged) / Credited to 
At 31 

 December 
 2017 

 
Profit or 

loss 

Other 
comprehensive 

income 
 (in thousand Baht) 
Deferred tax assets  
Allowance for doubtful accounts - 3,679 - 3,679 
Allowance for decline in value and        
   obsolescence of inventories 28,034  (10,452) - 17,582 
Impairment loss on assets 1,050  - - 1,050 
Employee benefit obligations 19,558  1,535 - 21,093 
Unrealised gain on inventories 6 (6) - - 
Unrealised loss on forward contracts 330 (330) - - 
Others 364 1 - 365 
Total 49,342 (5,573) - 43,769 
       

Deferred tax liabilities       

Depreciation (8,091) 674 - (7,417) 
Unrealised gain on forward contracts -  (1) - (1) 
Total (8,091)  673 - (7,418) 
       

Net 41,251 (4,900) - 36,351 
 
 
 Separate financial statements 
  

At 1 
January 

2018 

(Charged) / Credited to 
At 31 

 December 
 2018 

 
Profit or 

loss 

Other 
comprehensive 

income 
 (in thousand Baht) 
Deferred tax assets  
Allowance for doubtful accounts 3,679  (599) - 3,080 
Allowance for decline in value and        
   obsolescence of inventories 17,582  1,926 - 19,508 
Impairment loss on assets 1,050  - - 1,050 
Employee benefit obligations 20,885  1,600 272  22,757 
Total 43,196 2,927 272 46,395 
     
Deferred tax liabilities     
Depreciation (7,417) 858 - (6,559) 
Unrealised gain on forward contracts (1)  (89) - (90) 
Total (7,418)  769 - (6,649) 
     
Net 35,778 3,696 272 39,746 
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 Separate financial statements 
  

At 1 
January 

2017 

(Charged) / Credited to 
At 31 

 December 
 2017 

 
Profit or 

loss 

Other 
comprehensive 

income 
 (in thousand Baht) 
Deferred tax assets  
Allowance for doubtful accounts -  3,679 - 3,679 
Allowance for decline in value and        
   obsolescence of inventories 28,034  (10,452) - 17,582 
Impairment loss on assets 1,050  - - 1,050 
Employee benefit obligations 19,378  1,507 -  20,885 
Unrealised loss on forward contracts 330 (330) - - 
Total 48,792 (5,596) - 43,196 
     
Deferred tax liabilities     
Depreciation (8,091) 674 - (7,417) 
Unrealised gain on forward contracts -  (1) - (1) 
Total (8,091)  673 - (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   - - 8,400  8,400 
Allowance for doubtful accounts  
     - short-term loan to related party 

 
5,590 

 
5,590 

 
5,590 

 
5,590 

Tax losses 112,434 305,335 112,434 305,335 
Total 118,024 310,925 126,424 319,325 

 
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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15 Interest-bearing liabilities  
 

  Consolidated  Separate 
  financial statements  financial statements 
  2018  2017  2018  2017 
  (in thousand Baht)  
Current      
Bank overdrafts - secured  4,076 4,042 4,076 4,042 
Short-term loans from      
    financial institutions -       
    secured and unsecured  137,066 146,278 137,066 146,278 
Total current interest-bearing      
    liabilities  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)  
Within one year 141,142 150,320 141,142 150,320 
 
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 
 

  Consolidated  Separate 
  financial statements  financial statements 
 Note 2018  2017  2018  2017 
  (in thousand Baht)  
Related parties 4 68,126 21,993 68,126 21,993 
Other parties  366,228 285,440 364,343 285,191 
Total  434,354 307,433 432,469 307,184 
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17 Other payables 
 

  Consolidated  Separate 
  financial statements  financial statements 
 Note 2018  2017  2018  2017 
  (in thousand Baht)  
Related parties 4 5,116 3,260 5,453 3,789 
      
Others      
Accrued expenses  58,952 42,352 57,747 41,142 
Other payables  29,754 35,338 29,754 35,109 
Payable for forward contracts  - 11 - 11 
Others  1,265 1,004 932 959 
  89,971 78,705 88,433 77,221 
      
Total  95,087 81,965 93,886 81,010 

 
18 Non-current provisions for employee benefits 
  

 Consolidated  
financial statements  

 Separate  
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 (614) - (1,360) - 
Cumulative actuarial losses recognised (15,047) (14,433) (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: 
 

 
 

 Consolidated 
financial statements 

 Separate 
financial statements  

 Note 2018  2017  2018  2017 
  (in thousand Baht) 
At 1 January  105,465 97,790 104,425 96,891 
      
Included in profit or loss: 22     
Current service cost  6,432 6,056 6,316 5,944 
Interest on obligation   3,264 3,035 3,231 3,006 
  9,696 9,091 9,547 8,950 
      
Recognised in other comprehensive 

income:  
    

Actuarial losses recognized  614 - 1,360 - 
      
Other      
Benefit paid  (1,547) (1,416) (1,547) (1,416) 
      
At  31 December  114,228 105,465 113,785 104,425 
 

  The expense is recognised in following line items in the statement of comprehensive income: 
 
 Consolidated  

financial statements  
 Separate  

financial statements  
 2018  2017  2018  2017 

 (in thousand Baht) 
Demographic assumptions 589 - 637 - 
Financial assumptions 3,608 -  3,620  - 
Experience adjustment (3,583) - (2,897) - 
Total 614 - 1,360 - 

 
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 

 Separate  
financial statements  

 2018  2017  2018  2017 
 (%) 
Discount rate 1.76 - 4.38  3.20  1.76 - 4.38  3.20 
Future salary growth 3.5 - 6.0  3.5 - 9.0  3.5 - 6.0  3.5 - 9.0 
Employee turnover rates 0 - 25  0 - 25  0 - 25  0 - 25 
Future mortality 3.0  3.0  3.0  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  
financial statements  

 Separate  
financial statements  

 (in thousand Baht) 
At 31 December 2018 Increase  Decrease  Increase  Decrease 
Discount rate (1% movement) (9,704) 11,190  (9,620) 11,083 
Future salary growth (1% movement) 10,981 (9,717)  10,876 (9,633) 
Turnover rate (20% movement) (3,680) 4,091  (3,649) 4,057 
Future mortality (1% movement) (293) 265  (290) 263 
      
At 31 December 2017      
Discount rate (1% movement) (9,262) 10,755  (9,076) 10,524 
Future salary growth (1% movement) 12,773 (11,094)  12,522 (10,891) 
Turnover rate (20% movement) (4,445) 4,993  (4,390) 4,933 
Future mortality (1% movement) (509) 571  (497) 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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19 Share capital 
 

 Par value 2018  2017 
 per share Number  Amount  Number  Amount 
 (in Baht) (thousand shares / thousand Baht) 
Authorised      
At 1 January       
- ordinary shares 1 330,000 330,000 330,000 330,000 
At 31 December      
-  ordinary shares 1 330,000 330,000 330,000 330,000 
      
Issued and paid-up      
At 1 January      
- ordinary shares 1 330,000 330,000 330,000 330,000 
At 31 December      
- ordinary shares 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) 
Asia continent, excluding Thailand 3,709,322 3,738,504 
Africa continent 843,894 341,647 
Thailand 306,326 388,945 
America continent 112,702 28,035 
Australia continent 59,589 1,904 
Europe continent 1,062 2,011 
Total  5,032,895 4,501,046 
 
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 
 

  Consolidated  Separate 
  financial statements  financial statements 
 Note 2018  2017  2018  2017 
  (in thousand Baht)  
Salaries, wages and bonus 603,970 537,471 598,893 533,002 
Defined benefit plans 18 9,696 9,091 9,547 8,950 
Defined contribution plans 8,007 7,604 7,910 7,517 
Others 45,004 40,893 44,874 40,763 
Total 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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23 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  3,699,215 3,384,251 3,699,215 3,384,251 
Employee benefit expenses  578,251 518,539 578,251 518,539 
Depreciation  50,098 50,481 50,098 50,481 
Changes in inventories of finished goods   (73,302) 78,667 (70,958) 77,591 
Others  389,707 360,472 381,709 355,022 
Total  4,643,969 4,392,410 4,638,315 4,385,884 
      
Included in distribution costs:      
Export expenses  33,102 27,409 33,956 28,227 
Transportation expenses 3,983 4,810 3,293 4,255 
Advertising and sales promotion expenses  645 5,938 603 5,886 
Employee benefit expenses 611 370 - - 
Others 47,417 37,259 46,980 36,963 
Total  85,758 75,786 84,832 75,331 
         
Included in administrative expenses:      
Employee benefit expenses  87,815 76,150 82,973 71,693 
Professional fees  4,872 4,208 4,684 4,026 
Depreciation and amortisation    2,393 3,591 2,025 3,106 
Others  39,233 48,009 40,271 48,745 
Total  134,313 131,958 129,953 127,570 

 

 
24 Income tax expense 
 

Income tax recognised in profit or loss 
 

  Consolidated  Separate 
  financial statements  financial statements 
 Note 2018  2017  2018  2017 
  (in thousand Baht)  
Current tax expense      
Current year  686 1,636 - - 
      
Deferred tax expense      
Movements in temporary differences 14 (3,771) 4,900 (3,696) 4,923 
Total  (3,085) 6,536 (3,696) 4,923 
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Income tax recognised in other comprehensive income 
 
 Consolidated financial statements 
 2018  2017 

Tax       Tax  
 Before Tax Net of  Before  (expense) Net of 
 tax benefit tax  tax  benefit tax 
 (in million Baht) 
Defined benefit plan    

actuarial losses 614 123  491 -  - - 
Total  614 123  491 -  - - 
 
 Separate financial statements 
 2018  2017 

Tax       Tax  
 Before Tax Net of  Before  (expense) Net of 
 tax benefit tax  tax  benefit tax 
 (in million Baht) 
Defined benefit plan 

actuarial losses 1,360 272  1,088 -  - - 
Total  1,360 272  1,088 -  - - 
 
Reconciliation of effective tax rate 

 
 Consolidated financial statements 
 2018  2017 

 Rate  (in thousand  Rate  (in thousand 
 (%)  Baht)  (%)  Baht) 

Profit (loss) before income tax expense  164,500   (128,843) 
Income tax using the Thai corporation tax rate 20 32,900 20  (25,769) 
Income not subject to tax - (103) -  (194) 
Expenses not deductible for tax purposes 2 2,573 (1)  562 
Double deductible expense for tax purposes - (282) -  (617) 
Current year losses for which no deferred tax asset       
    was recognised - - (24)  32,484 
Recognition of previously unrecognitsed tax losses (24) (38,248) -  - 
Others - 75 -  70 
Total (2) (3,085) (5)  6,536 

 
 Separate financial statements 
 2018  2017 

 Rate  (in thousand  Rate  (in thousand 
 (%)  Baht)  (%)  Baht) 

Profit (loss) before income tax expense  161,975   (135,844) 
Income tax using the Thai corporation tax rate 20 32,395 20  (27,169) 
Income not subject to tax -  (103) -  (194) 
Expenses not deductible for tax purposes 2 2,539 -  392 
Double deductible expense for tax purposes - (279) -  (590) 
Current year losses for which no deferred tax asset        
    was recognised  -  (24)  32,484 
Recognition of previously unrecognitsed tax losses (24) (38,248)  -  - 
Total (2) (3,696) (4)  4,923 
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25 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 
     
Profit (loss) per share (basic) (in Baht) 0.51 (0.41) 0.50 (0.43) 

 
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 short-  MOR,       
   term borrowings from  
   financial institutions 

 
15 

 
1.30 - 2.71 

  
141,142 

  
- 

  
141,142 

Total    141,142 -  141,142 
         
2017         
Current          

Bank overdrafts and short-         
   term borrowings from  
   financial institutions 

 
15 

MOR, 
1.14 - 2.28 

  
150,320 

  
- 

  
150,320 

Total    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   907 1,910 907 1,910 
Gross balance sheet exposure  907 1,910 907 1,910 
Net exposure  907 1,910 907 1,910 
      
United States Dollars      
Trade accounts receivable   757,023 685,650 755,873 684,305 
Trade accounts payable  (241,790) (162,212) (241,790) (162,212) 
Gross balance sheet exposure  515,233 523,438 514,083 522,093 
Currency forwards sales  (35,984) (22,821) (35,984) (22,821) 
Net exposure  479,249 500,617 478,099 499,272 
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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 

 
Fair value 

   Level 1 Level 2 Level 3 Total 
   (in thousand Baht) 
31 December 2018       
Financial assets measured 

at fair value 
      

Foreign currency forward 
contracts in an asset 
position 448  -  448 - 448 

        
31 December 2017       
Financial assets and 

liabilities measured at fair 
value 

      

Foreign currency forward 
contracts in an asset 
position 15  -  15 - 15 

Foreign currency forward 
contracts in a liability 
position 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.  
 

28 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 566 - 566 - 
Total 566 - 566 - 
     
Future minimum lease payments under      
   non-cancellable operating leases      
Within one year 113 1,474 - 896 
After one year but within five years - 375  - 279 
Total 113 1,849  - 1,175 
      
Other commitments      
Bank guarantees 12,373 9,558 12,373 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. 

 
29 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. 
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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 Topic Effective 

TFRS 7* Financial Instruments: Disclosures 2020 
TFRS 9* Financial Instruments 2020 
TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 2019 
TAS 32* Financial Instruments: Presentation 2020 
TFRIC 16* Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation 2020 
TFRIC 19* Extinguishing Financial Liabilities with Equity 

Instruments 
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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 การแสดงรายการทีกาํหนดตามแบบ 56-2 ในรายงานประจาํปี  

 

หวัขอ้ หนา้ 

. ขอ้มลูทวัไป      

1.1 ขอ้มลูบริษทั 

1.2 ประวติัความเป็นมาและการพฒันาการ 

1.3 นิติบุคคลทีบริษทัถือหุน้ตงัแต่ร้อยละ 10 ขึนไป 

1.4 บุคคลอา้งอิงอืน ๆ 

 

 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  

3.1   ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย  

3.2  โครงสร้างรายได ้

3.3   การเปลียนแปลงในปีทีผา่นมา 

 

3. ปัจจยัความเสียง  

4. โครงสร้างการถือหุน้และการจดัการ  

.  การกาํกบัดูแลกิจการ  

. ความรับผดิชอบต่อสงัคม  

. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสียง  

. รายการระหว่างกนั  

9. ขอ้มลูทางการเงินทีสาํคญั  

.  คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของฝ่ายจดัการ (MD&A)  

11. รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน  

12.  รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

13.  งบการเงิน 
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1.  ดาโต๊ะ ซรี ตนั  บุน ปิน      ประธานกรรมการ 

      Dato’ Seri  Tan  Boon  Pin      Chairman 

 

2.  นายกมัพล  วชัระนิมิต       กรรมการผูจ้ดัการ 

      Mr.Kampol    Watcharanimit      Managing Director 

 

3.   นายสมชาย  ดีประเสริฐกุล      กรรมการ 

       Mr. Somchai  Deeprasertkul      Director 
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       Mr.Chalong  Apichatchote      Director 

 

5.   นายตนั เซา ปอ       กรรมการ 

       Mr.Tan  Seow  Phor       Director 

 

6.   นายชาน วา ชอง       กรรมการอิสระ 

       Mr.Chan Wah Chong      Independent Director 

 

7.   นายวิจิตร  ตงัสินมนัคง      กรรมการอิสระ 

       Mr.Vijit  Tanksinmankhong      Independent Director 

      

8.   นายบุลเดช  วรพงศ ์       กรรมการอิสระ 

      Mr.Boondej  Varaphong      Independent Director 

 

 


