แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี /รายงานประจําปี
(แบบ - One Report )

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

สารบัญ
หน้ า
ส่ วนที การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการ และข้อมูลสําคัญทีเกียวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
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ผูบ้ ริ หาร พนักงานและอืน ๆ
รายงานผลการดําเนินงานสําคัญด้านการกํากับดูแลกิจการ
การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
ส่ วนที งบการเงิน
ส่ วนที การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม ผูท้ ีได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผูท้ ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงใน
การควบคุมดูแลการทําบัญชี เลขานุการบริ ษทั
เอกสารแนบ รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย
เอกสารแนบ รายละเอียดเกียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
ของบริ ษทั (Compliance)
เอกสารแนบ ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ
เอกสารแนบ นโยบายและแนวปฏิบตั ิการกํากับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที
บริ ษทั ได้จดั ทํา
เอกสารแนบ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท

สาส์ นจากประธานกรรมการ
เรียน ท่ านผู้ถือหุ้น
ในนามของคณะกรรมการบริ ษทั ทรอปิ คอล แคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ผมยินดีทีจะนําเสนอผล
การดําเนินงานทางการเงินและการดําเนิ นงานของกลุ่มและบริ ษทั ของเราสําหรับรอบปี บัญชีสิ นสุ ดวันที
ธันวาคม พ.ศ.

ภาพรวมผลการดําเนินงานทางการเงิน
ช่วงไตรมาสแรกของปี
ในขณะทีผมเขียนข้อความนี การระบาดของ COVID- ยังคงเป็ นเหตุการณ์
สําคัญสําหรับปี การเงินใหม่นี การแพร่ ระบาดรอบใหม่ของโควิดสายพันธุโ์ อมิครอนแนวโน้มมีผตู้ ิดเชือสูงขึน
ในปี
รายได้ของกลุ่มบริ ษทั ลดลง % เมือเทียบกับปี
เนื องจากตลาดรายได้ส่วนใหญ่ของบริ ษทั
เปลียนจากการซือจากภาวะตืนตระหนกทีเกียวข้องกับโรคระบาด และปั ญหาการขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์
ส่งผลกระทบบางส่วนต่อการขนส่งสินค้าส่งออกซึงเป็ นสถานการณ์ทีไม่สนับสนุนยอดขาย
ในระหว่างปี
กลุ่มบริ ษทั ดําเนินการในสภาพแวดล้อมทีมีการแข่งขันสูงและท้าทาย แรงกดดันด้านกําไร
ของผลิตภัณฑ์รุนแรงขึนเนืองจากต้นทุนวัตถุดิบ วัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ ตลอดจนต้นทุนการขนส่งทีเพิ มขึนส่ งผลให้
อัตรากําไรลดลงเมือเทียบกับปี ก่อน การระบาดใหญ่ส่งผลให้ปริ มาณการผลิตลดลงและค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับ
มาตรการป้ องกันควบคุมโรคในพืนทีเฉพาะ (Bubble & Seal) ในช่วง ล็อกดาวน์ของโควิด (COVID-19)
ส่งผลให้ตน้ ทุนการผลิตและการบริ หารสูงขึนในปี
อย่างไรก็ตาม ในปี
กลุ่มบริ ษทั ได้รับประโยชน์
จากการแข็งค่าของเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาต่อเงินบาทส่งผลให้มีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลียนสุ ทธิ ล้านบาท
เมือเปรี ยบเทียบกับปี ก่อนทีมีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลียนสุทธิ ล้านบาท
ในปี 2564 กลุ่มบริ ษทั มีกาํ ไรสุทธิ 154 ล้านบาท เทียบกับกําไรสุทธิ 247 ล้านบาทในปี 2563 กําไรสุ ทธิทีลดลง
ส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุนการผลิตทีเพิ มขึนตามทีกล่าวไว้ขา้ งต้นหลังหักกําไรจากอัตราแลกเปลียน 62 ล้านบาท

แนวโน้ มอนาคต
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจโดยรวมในปี 2565 คาดว่าจะยังคงมีความท้าทายและผันผวน การฟื นตัวทางเศรษฐกิจ
จะเป็ นไปอย่างช้าๆ เมือตลาดส่วนใหญ่เข้าสู่ช่วงการเปลียนผ่านจากการระบาดใหญ่สู่โรคประจําถิ นของไวรัส
โควิด 19 โดยข้อจํากัดส่วนใหญ่ในกิจกรรมทางธุรกิจถูกยกเลิกและอนุญาตให้เดินทางข้ามประเทศได้
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อัตราเงินเฟ้ อหลังการแพร่ ระบาดและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์อาจสร้างความท้าทายเพิ มเติมสําหรับกลุ่ม
บริ ษทั ในการปรับปรุ งรายได้และผลกําไร กลุ่มบริ ษทั จะดําเนิ นกลยุทธ์อย่างระมัดระวังและรอบคอบในการ
เผชิญกับความท้าทายเพือบรรลุผลลัพธ์ทีน่าพอใจโดยใช้มาตรการทีรอบคอบเพือควบคุมต้นทุนการดําเนินงาน
และปรับปรุ งประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยการลงทุนในกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ

เงินปันผล
คณะกรรมการบริ ษทั ต้องการดําเนินการตามแผนลงทุนในกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติโดยมีเป้ าหมายเพือ
ปรับปรุ งประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเพือให้เติบโตในระยะยาว
คณะกรรมการบริ ษทั ยังตังเป้ าทีจะรักษานโยบายการจ่ายเงินปั นผลอย่างมันคงให้แก่ผถู้ ือหุ ้น ในขณะทีรักษา
ความสมดุลระหว่างผลตอบแทนทีเป็ นเงินสดแก่ผถู้ ือหุน้ และการเติบโตด้านเงินทุนในระยะยาว
เมือพิจารณาจากปัจจัยข้างต้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงเสนอให้ผถู ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิ เงินปันผล . บาทต่อหุ น้

คําขอบคุณ
ในนามของคณะกรรมการบริ ษทั ผมขอขอบคุณอย่างจริ งใจต่อ ผูบ้ ริ หาร และ พนักงานทุกคน ทีให้ความมุ่งมัน
ทุ่มเท ตังใจทํางานอย่างหนัก และ คุณูปการอันประเมินค่ามิได้ในการนําเสนอกลยุทธ์เพือมันใจว่าบริ ษทั จะ
เติบโตไปได้แม้เผชิญสภาวะการตลาดทีท้าทาย
นอกจากนีผมขอขอบพระคุณผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า ผูม้ ีอุปการคุณ และกลุ่มสถาบันการเงินทีให้การสนับสนุ นอย่าง
ต่อเนือง และ อยูเ่ คียงข้างกันตลอดมา

ตัน เซา ปอ
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 financial
year ended 31 December 2021.

Financial Performance Overview
As of first quarter of year 2022 as I write this message, the Covid19 pandemic still remain the
most significant event for the new financial year, the new wave of infection with Omicron
variant are on trending high.

In year 2021, revenue for our Group slightly decreased by 13% as compared to year 2020 as
most of our Revenue markets transition out of pandemic related panic buying. The shortage of
shipping containers which caused some disruption of outward freight schedule have also
discouraged our Group sales offtake.

During the financial year 2021, the Group operated in a highly challenging and competitive
environment, intensified pressure on products margins as raw materials costs, packing materials
as well as rising costs of logistic and shipping contributed to lower profit margin as compared
to prior year. The pandemic caused reduction in production volume and costs associated with
“Bubble and Seal” during the Covid19 lock down period have contributed to higher production
and administrative costs for year 2021. On the bright side, in year 2021, our Group benefited
from strengthening of US Dollar against Baht and have net foreign exchange gains of 62
million Baht as compared to prior year net foreign exchange profit of 22 million Baht.

In year 2021, our Group posted a net profit of 154 million Baht as compared to a net profit of
247 million Baht in 2020. The lower net profit was mainly caused by increased production
costs as mentioned above after offsetting with the foreign exchange gain of 62 million Baht.

Prospects
The year 2022 overall business environment is expected to remain challenging and volatile.
Economic recovery is also going to be at a slow pace when most of markets enter the transition
from pandemic to endemic phase of Covid19 with most of restrictions on business activities
removed and cross countries travelling allowed.
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Post pandemic inflation and geopolitical conflict may put further challenge for the Group
on improving our Revenue and profits. The Group shall adopt a vigilant and prudent stance to
face the challenges and will strive to ensure to achieve satisfactory results by implementing
prudent measures to control the operation costs and improving operational efficiency by
investing on automation process.

Dividends

The Board of Directors would like to implement the plan to further invest in automation with
the aim to further improve the production efficiency of the Group to achieve long term growth.

The Board of Directors also aims to maintain a policy of stable dividend pay out to the
Shareholders while providing a balance between cash returns to the shareholders and long term
capital growth.

After taking into consideration of the above, 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.

Tan Seow Phor
Chairman
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ส่ วนที
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
1. โครงสร้ างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ธุ ร กิ จ หลัก ของบริ ษัท ยังคงผลิต อาหารทะเลบรรจุ ก ระป๋ อง และบรรจุ ซ อง โดยได้เ น้น เพิ ม
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารสัตว์เลียงบรรจุกระป๋ อง และบรรจุซองมากขึนเรื อย ๆ เนืองจากแนวโน้มตลาดมี
การขยายตัว อย่างมาก ยังคงส่ งออกไม่น้อยกว่า % ใช้เทคโนโลยีเครื องจักรที ทัน สมัย เพือเพิ ม
ความสามารถในการผลิต ลดต้นทุนด้านพลังงาน นํานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการค้นคว้าวิจยั และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือง เพือให้สามารถแข่งขันและเพิ มยอดขายได้ตลอด
. . วิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมายองค์กรหรื อกลยุทธ์ในการดําเนินงานของบริ ษทั
วิสัยทัศน์
บริ ษทั มุ่งมันทีจะเป็ นผูน้ าํ ระดับโลกในการผลิตอาหารทะเลด้วยประสบการณ์ทียอดเยียมการ
ตอบสนองการให้บริ การลูกค้าทีดีและเป็ นพันธมิตรทีดีของลูกค้าเป็ นเวลายาวนาน
1) มุ่งเน้นการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนือง
2) ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในด้านมาตรฐานคุณภาพสิ นค้าและขยายตลาดใหม่

3) ดําเนินงานสอดคล้องตามกฎหมาย มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
4) สร้างทีมงานทีมีศกั ยภาพ และทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
5) สร้างความสัมพันธ์ทีแข็งแกร่ งกับลูกค้าและชุมชน
วัตถุประสงค์
1) จัดระบบบริ หารงานให้ได้ตามมาตรฐาน ISO9001:2015
2) ผูบ้ ริ โภคปลอดภัยในการบริ โภคสินค้าของบริ ษทั
3) สร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้า
4) ส่งมอบทันกําหนดเวลา
5) การแก้ไขและติดตามผลการปฏิบตั ิการแก้ไขและป้ องกันไม่ให้ล่าช้ากว่าเป้ าหมายทีกําหนด

6) จํากัดข้อบกพร่ องทีเกิดจากสาเหตุเดิม ไม่ให้เกินเป้ าหมายทีกําหนด
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เป้าหมายหรือกลยุทธ์ ในการดําเนินงาน
บริ ษ ัท ยังคงมุ่ง เน้น ในการพัฒ นากลยุทธ์ เพื อเป็ นผูน้ ํา ระดับโลกในการผลิต อาหารโดย
มีกลยุทธ์หลัก ด้าน ในการดําเนินงานดังนี
1) ด้านการกํากับดูแลคุ ณภาพสิ นค้าและสร้างความพึงพอใจลูกค้า โดยพัฒนาเพิ ม
ศักยภาพในการผลิตภายใต้ระบบการจัดการต่าง ๆ ทีบริ ษทั นํามาประยุกต์ใช้ อาทิ
เช่น ระบบความปลอดภัยอาหาร (HACCP, GMP, BRC. ISO

) และระบบ

การจัดการคุณภาพ (ISO9001) เป็ นต้น
2) ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีขีดความสามารถ
ในการขับเคลือนองค์กรและเรี ยนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพือนํามาพัฒนาศักยภาพของ
งานเพิ มคุณค่าให้กบั ตนเองและองค์กรอย่างยังยืน
3) ด้า นธรรมาภิ บ าลในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ โดยสํา นึ ก ในการปฏิ บัติ ต่ อ สัง คมและ
สิ งแวดล้อมทีดีงาม อันเป็ นส่วนหนึงในการดูแลผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรอย่าง
สุ จริ ต เที ยงธรรม ดําเนิ นการสอดคล้องตามกฎหมาย ให้เกิด ความเสมอภาคเท่ า
เทียมกันและเป็ นธรรมแก่ทุกกลุ่ม
. . การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญ
บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและส่งออก
อาหารทะเลแปรรู ปบรรจุ ก ระป๋ อง และบรรจุ ซอง (Pouch) ผลิต ภัณฑ์หลัก คื อ ปลาทูน่ ากระป๋ อง
ปลาแซลมอนกระป๋ อง ปลาซาร์ดีนกระป๋ อง ปลาแมคเคอเรลกระป๋ อง และอาหารสัตว์เลียงกระป๋ อง
ปี
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.

เหตุการณ์
จากการร่ ว มทุ น ระหว่างผูถ้ ือหุ ้น ไทยและ

เริ มก่ อตังเมือวันที มีน าคม
มาเลเซีย
บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด เริ มดําเนิ นการผลิต และส่ งออก
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด
-ได้รับการรับรองมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) จากกรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ปี
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.

พ.ศ.

พ.ศ.

เหตุการณ์
-ได้รับการรับรองมาตรฐาน Hazard Analysis and Critical Control Point
(HACCP) จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้รั บ การรั บ รองเครื องหมายรั บ รองสิ น ค้า HALAL จากสํา นัก งาน
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพระดับสากล ISO 9002:1994 จาก
TUV Rheinland (Thailand)
ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพระดับสากล ISO 9001:2000 จาก
TUV Rheinland (Thailand)
ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์จากโครงการยกระดับสถานทีผลิตอาหาร
(Food Safety) ของกระทรวงสาธารณสุข
-ได้รับการรับรองมาตรฐาน Hazard Analysis And Critical Control Point
(HACCP) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลียงบรรจุภาชนะปิ ดผนึ กจากกรม
ปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสิ งแวดล้อม ISO 14001:1996 จาก
TUV Rheinland (Thailand)
-ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS
18001 จาก TUV Rheinland (Thailand)
-ได้รับการรั บรองสถานประกอบการดี เด่ นด้านการจัด การคุม้ ครองความ
ปลอดภัยในการทํางาน การจัด การดูแลสภาพแวดล้อมในการทํางาน และ
คุม้ ครองสุขภาพอนามัยระดับจังหวัดของจังหวัดสงขลา
-ได้รั บ การรั บ รองมาตรฐานการผลิ ต สิ น ค้า KOSHER จาก Union of
Orthodox Jewish Congregation of America
-ได้รับการรับรองมาตรฐาน BRC Global Standard – Food, (Issue 4, January
2005) จาก EFSIS
-ได้รับการรั บรองมาตรฐานการผลิต Poultry Meat Products Processing
Plant Products Treated in a Hermetically Sealed Container กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
-ได้รั บ การรั บรองมาตรฐาน Woolworths Quality Assurance (WQA)
Standard จาก SGS
ได้รับการรับรองสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานระดับจังหวัดของจังหวัดสงขลา
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ปี
พ.ศ.
พ.ศ.

พ.ศ. 2560
พ.ศ.

พ.ศ.

เหตุการณ์
ได้รั บการรั บรองมาตรฐานการประมงแปรรู ปแบบยังยืน MSC Chain of
Custody Standard จาก บริ ษทั SGS (Thailand)
ได้รับใบประกาศเกียรติคุ ณ ดําเนิ น การโครงการสถานประกอบปลอดภัย
เฉลิมพระเกี ยรติ สมเด็จ พระเทพรั ตนราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
โอกาสฉลองพระชนมายุ พรรษา เมษายน
ได้รับการรับรองมาตรฐานการคุม้ ครองแรงงานและความปลอดภัยในการ
ทํางาน (SEDEX SMETA)
-ได้รับเกียรติบตั รดําเนินการบริ หารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานในสถานประกอบการระดับทอง จากกรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
-ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบ ISO45001:2018 การจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชี ว อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานจาก BSI
Group (Thailand) Company Limited
- ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพระดับสากล ISO9001:2015 จาก
BSI Group (Thailand) Company Limited
- ได้รั บการรับรองระบบการจัดการด้านสิ งแวดล้อม ISO14001:
จาก
BSI Group (Thailand) Company Limited
-ได้รับรองมาตรฐาน BRC Global Standard Food Safety Issue 5 จาก BSI
Group (Thailand) Company Limited

ในปี ทีผ่านมาบริ ษทั ยังคงประกอบธุรกิจโดยผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุกระป๋ องและ
บรรจุซองซึงเป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษทั ในรอบหลายสิบปี ทีผ่านมา และได้มีการเพิ มกําลังการ
ผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารสัตว์เลียงบรรจุกระป๋ องและบรรจุซอง(Pet Food) ซึงแนวโน้มตลาดยังมีการ
ขยายอย่างต่อเนื อง โดยมีการนําเทคโนโลยีเครื องจักรทีทันสมัยมาใช้เพือลดต้นทุนและเพิ มผลการ
ผลิ ต เพื อเพิ มความสามารถในการทํา กํา ไรทังนี บริ ษัท ยังคงประกอบธุ ร กิ จ ตามหลัก จริ ย ธรรม
สอดคล้องตามข้อกําหนดกฎหมาย ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากร มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
การนํานวัตกรรมใหม่มาใช้ โดยค้นคว้าวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนือง
1.1.1 การใช้เงินระดมทุน
- ไม่มี -
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1.1.2 ข้อผูกพันทีบริ ษทั ให้คาํ มันในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ/หรื อ
เงือนไขการอนุญาตของสํานักงาน (ถ้ามี) และ/หรื อเงือนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาด
หลักทรัพย์ (ถ้ามี)
-ไม่มี 1.1.3 ชือ สถานทีตังสํานักงาน/โรงงาน ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริ ษทั
ชือบริ ษทั

บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

สถานทีตังสํานักงาน/โรงงาน

เลขที / หมู่ที ถนนกาญจนวนิ ช ตํา บลทุ่ งใหญ่ อําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประเภทธุรกิจ

ผูผ้ ลิตและส่ งออกอาหารทะเลบรรจุก ระป๋ อง และบรรจุ ซอง
( Pouch)ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก คื อ ป ลา ทู น่ า ป ลา แซลม อ น
ปลาซาร์ดีน ปลาแมคเคอเรล และอาหารสัตว์เลียง

เลขทะเบียนบริ ษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
อีเมล์

โทรศัพท์ : +66 7427 3600 (อัตโนมัติ)
โทรสาร : +66 7427 3691-4
www.tropical.co.th
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ : info@tropical.co.th
เลขานุการบริ ษทั :chalong@tropical.co.th

ทุนจดทะเบียน

, , บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ
มูลค่าหุน้ ละ . บาท

ทุนชําระแล้ว

, , บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 330,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
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, ,

หุน้

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้ างรายได้
(หน่วย : ล้านบาท)
ประเภทของผลิตภัณฑ์
1.ปลาทูน่าบรรจุกระป๋ องและบรรจุซอง
. อาหารสัตว์เลียงบรรจุกระป๋ องและบรรจุซอง
. อาหารทะเลบรรจุกระป๋ องและบรรจุซอง
. รายได้อืน
รวม

ปี
, .
, .
.
.
, .

%
.
.
.
.
.

ปี
, .
, .
.
.
, .

%
.
.
.
.
.

ปี
, .
.
.
.
, .

%
.
.
.
.
.00

บริ ษ ัทและบริ ษทั ย่อยดําเนิ น ธุรกิ จในสายงานธุร กิจ ผลิต และจําหน่ ายอาหารทะเลบรรจุ
กระป๋ องและบรรจุซองและการให้บริ การ โดยในปี

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขาย

ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุกระป๋ องและบรรจุซอง คิดเป็ นร้อยละ . , รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
อาหารสัตว์เลียงบรรจุ กระป๋ องและบรรจุ ซอง คิ ดเป็ นร้ อยละ . , รายได้จากการขายผลิต ภัณ ฑ์
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ องและบรรจุซอง คิดเป็ นร้อยละ . และรายได้อืนคิดเป็ นร้อยละ . ซึง
ประกอบด้วย รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ และบริ การอืนๆ
1.2.2 ข้ อมูลเกียวกับผลิตภัณฑ์
(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ
บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ดํา เนิ น การผลิ ต และส่ ง ออกอาหารทะเลบรรจุ ก ระป๋ องและบรรจุ ซ อง โดยตลอด
ระยะเวลาดําเนินการทีผ่านมา ได้มีการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการและมาตรฐานการผลิตจนทําให้
สามารถดําเนินการผลิตสิ นค้าภายใต้มาตรฐานการจัดการระดับสากล ทังในส่ วนของมาตรฐานการ
ผลิต GMP, HACCP, มาตรฐานความปลอดภัยอาหารสากล BRC และมาตรฐานระบบการจัดการ
ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018 ตลอดจนได้รับการรั บรองมาตรฐานในการผลิต
สิ น ค้ากลุ่ม KOSHER และ กลุ่ ม HALAL จากสถาบัน กลางระดับสากล ทังนี สามารถแยกกลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์ ออกเป็ น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
กลุ่มทีหนึง กลุ่ มผลิ ต ภัณ ฑ์ป ลาทูน่ า บรรจุ ก ระป๋ อง และบรรจุ ซ อง (Regular Tuna
Products) มีผ ลิต ภัณ ฑ์ห ลัก คื อ ปลาทู น่ า ในนํา แร่ ปลาทูน่ าในนําเกลื อ
ปลาทูน่าในนํามัน
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กลุ่มทีสอง กลุ่ม ผลิ ต ภัณ ฑ์แปรรู ป พร้ อมรั บประทานบรรจุ ก ระป๋ องและบรรจุ ซอง
(Ready-To-eat-Products) มีผลิตภัณฑ์หลักคือ ปลาซาร์ ดีนในซอสมะเขือเทศ ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศ ปลาทูน่าแปรรู ปพร้อมรับประทาน
ปลาแซลมอนแปรรู ปพร้อมรับประทาน
กลุ่มทีสาม กลุ่มอาหารสัตว์เลียงบรรจุกระป๋ องและบรรจุซอง(Pet Food) มีผลิตภัณฑ์
หลัก คื อ อาหารสัต ว์เ ลียงจากวัต ถุดิ บปลาซาร์ ดี น อาหารสัต ว์เลียงจาก
วัตถุดิบปลาทูน่า อาหารสัตว์เลียงจากวัตถุดิบประเภทไก่ และอาหารสัตว์เลียงจากวัตถุดิบเครื องในสัตว์
การได้ รับสิทธิประโยชน์ ในการประกอบธุรกิจ
 การส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษ ัทได้รั บการส่ งเสริ มการลงทุ น จากสํานัก งานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ น
(BOI)โดยมีสิทธิหรื อข้อจํากัดในการประกอบธุรกิจจากการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ดังนี
บัตรส่งเสริ มการลงทุน เลขที -

- - - - ลงวันที ตุลาคม

ให้การส่ งเสริ ม

การผลิตปลาทูน่าบรรจุภาชนะผนึก อาหารทะเลบรรจุภาชนะผนึก และอาหารสัตว์เลียงบรรจุภาชนะผนึ ก ซึ งเป็ นการปรั บ เปลี ยนเครื องจัก รเพื อเพิ มประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ตามบัต รส่ งเสริ มเลขที
/

ลงวันที กรกฎาคม พ.ศ.
1. ตามมาตรา

โดยให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ทีสําคัญโดยสังเขป ดังนี

ให้ได้รั บอนุ ญาตนําคนต่างด้าวซึ งเป็ นช่ างฝี มือหรื อผูช้ าํ นาญการ

คู่ ส มรสและบุ ค คลซึ งอยู่ใ นอุ ป การะของบุ ค คลทั งสองประเภทนี เข้ า มาใน
ราชอาณาจัก รได้ต ามจํานวนและกําหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจัก รเท่ าที
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
2. ตามมาตรา ให้คนต่างด้าวซึงเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ าํ นาญการทีได้รับอนุ ญาตให้อยู่
ในราชอาณาจักรตามมาตรา ได้รับอนุญาตทํางานเฉพาะตําแหน่งหน้าทีการทํางาน
ที คณะกรรมการให้ค วามเห็ น ชอบตลอดระยะเวลาเท่ า ที ได้รั บ อนุ ญาตให้อยู่ใ น
ราชอาณาจักร
3. ตามมาตรา

ให้ได้รับยกเว้น อากรขาเข้าสําหรั บเครื องจักรตามทีคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมตั ิ
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4. ตามมาตรา วรรคหนึง ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิทีได้
จากการประกอบกิจการทีได้รับการส่ งเสริ มเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุน
ในระบบอัตโนมัติหรื อหุ่นยนต์มีกาํ หนดเวลา 3 ปี นับจากวันทีมีรายได้ภายหลังจาก
ได้รับบัตรส่งเสริ ม
วรรคสาม รายได้ทีต้องนํามาคํานวณกําไรสุทธิทีได้รับจากการประกอบกิจการตามวรรค
หนึงให้รวมถึงรายได้จากการจําหน่ายผลพลอยได้ ได้แก่ เศษหรื อของเสียจากกระบวนการผลิต
วรรคสี ในกรณี ที ประกอบกิ จ การขาดทุ น ในระหว่า งเวลาได้รั บยกเว้น ภาษี เงิ น ได้
นิ ติบุคคลตามวรรคหนึ ง ผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ มจะได้รับอนุ ญาตให้นาํ ผลขาดทุนประจําปี ทีเกิดขึนใน
ระหว่างเวลานันไปหักออกจากกําไรสุทธิทีเกิดขึนภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
มีกาํ หนดเวลาไม่เกิน ปี นับแต่วนั พ้นกําหนดเวลานัน โดยจะเลือกหักจากกําไรสุ ทธิของปี ใดปี หนึ ง
หรื อหลายปี ก็ได้
5. ตามมาตรา ให้ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปันผลจากกิจการทีได้รับการส่ งเสริ มซึง
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา

ไปรวมคํานวณเพือเสี ยภาษีเงินได้

ตลอดระยะเวลาทีผูไ้ ด้รับการส่งเสริ มได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนัน
6. ตามมาตรา ให้ได้รับอนุญาตให้นาํ หรื อส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็ นเงินตราต่างประเทศได้
เงือนไขเฉพาะโครงการทีสําคัญโดยสรุ ปดังนี
1. เครื องจักรทีใช้ในกิจการทีได้รับการส่งเสริ มต้องเป็ นเครื องจักรใหม่
1.1 เครื องจักรซึงได้รับยกเว้นหรื อลดหย่อนอากรขาเข้านัน จะต้องนําเข้ามาภายใน
วันที ตุลาคม
1.2 จะต้องยืนขออนุ มตั ิ บัญ ชี ร ายการเครื องจัก รก่ อนการใช้สิทธิ แ ละประโยชน์

ยกเว้นหรื อลดหย่อนอากรขาเข้าเครื องจักรตามแบบและวิธีการทีสํานักงานกําหนด
2. จะต้องดําเนิ นการให้แล้วเสร็ จ พร้อมทีจะเปิ ดดําเนิ นการได้ภายในวันที 5 ตุลาคม
พ.ศ. 2566 โดยจะต้องแจ้งขอเปิ ดดําเนินการตามแบบทีสํานักงานกําหนด
3. ภาษีเงินได้นิติบุคคลทีได้รับยกเว้นตามมาตรา 31 วรรคหนึงและวรรคสามมีมลู ค่าไม่
เกิน 209,010,000 บาท ทังนีจะปรับเปลียนตามจํานวนเงินลงทุนในระบบอัตโนมัติ
หรื อหุ่นยนต์ทีแท้จริ งในวันเปิ ดดําเนินการตามโครงการทีได้รับการส่งเสริ ม
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 สิทธิอืน
เครื องหมายการค้า เช่น TC BOY , TCB, SAFCOL, SNAPPY TOM , HUG, โอชะเป็ น
BRAND ทีสร้างขึนมาเอง เพือใช้กบั ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อสามารถใช้ได้ตลอดไป
 ข้อจํากัดในการประกอบธุรกิจ - ไม่ม-ี
นโยบายการวิจัยและการพัฒนาในด้ านต่ างๆและการพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการผลิตสิ นค้ า

บริ ษทั มีการวิจ ัยและพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ใหม่ เพือตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ
ผูบ้ ริ โภค ทีมีไลฟ์ สไตล์เปลียนแปลงไปตามกระแสโลกสมัยใหม่ ทังทางด้านความต้องการผลิตภัณฑ์
เพือสุ ข ภาพ รสชาติข องผลิต ภัณฑ์ และรู ปแบบบรรจุภ ัณฑ์ทีทัน สมัย นอกจากการวิจ ัยและพัฒนา
ผลิ ต ภัณ ฑ์โ ดยนัก วิ จ ัย ภายในของบริ ษัท ยัง มีก ารวิจ ัย และพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ร่ ว มกับนัก วิ จ ัย และ
ผูเ้ ชียวชาญทางโภชนาการของสถาบันการศึกษามีความร่ วมมือกับคู่คา้ ทีมีความเชียวชาญในด้านต่างๆ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพือเพิ มมูลค่าเพิ มผลิตภัณฑ์
ในส่ ว นของกระบวนการผลิต ได้มี ก ารพัฒ นากระบวนการผลิ ต โดยใช้เ ครื องจัก ร
อัตโนมัติทดแทนแรงงานคนในหลากหลายขันตอน เช่น การบรรจุภณ
ั ฑ์สินค้า การปิ ดผนึ กสิ นค้า
การจัด เรี ยงบรรจุ ภณ
ั ฑ์ สิ น ค้าเข้าสู่ก ระบวนการผลิต การใช้เครื องมืออุปกรณ์ ตรวจสอบคุ ณภาพ
ตรวจจับความบกพร่ องสิ น ค้าเพือเพิ มประสิ ทธิ ภ าพการผลิต ลดการสู ญเสี ย สร้ างความมันใจใน
คุณภาพผลิตภัณฑ์และเพิ มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
การวิจยั และการพัฒนาเทคโนโลยี
ตังแต่ปี

ต่อเนื องมาถึงปั จจุบนั บริ ษทั ได้เพิ มงบลงทุนในส่ วนงานวิจยั และพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยงบประมาณได้เพิ มเฉลียกว่า % ในระยะเวลา - ปี ทีผ่านมา
นอกจากนีบริ ษทั ยังได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยในพืนทีทําการวิจยั เพือให้ได้สินค้าทีมี
นวัต กรรมใหม่ ๆ เกิดขึ นมากมายโดยเฉพาะสิ นค้าที เกียวกับอาหารสัตว์เลียง เพือเพิ มโอกาสและ
ความสามารถในการแข่งขันได้แก่
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ตาม specification ทีลูกค้ากําหนดมาภายใต้ Brand ของลูกค้า
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการตลาดโดยพัฒนาสิ นค้าภายใต้ Brand ของบริ ษทั

3. พัฒนากระบวนการผลิต เพือให้สามารถลดต้นทุนต่อหน่วย
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4. พัฒนาเพือเพิ มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้มากขึน สอดคล้องกับกระแสการรับประทานโปรตีน
จากพืช สกัดโปรตีนจากเนือสัตว์ของคนรุ่ นใหม่ และตลาดมีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว บริ ษทั
ได้พ ัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ โ ดยใช้ว ัต ถุ ดิ บ จากพื ช โปรตี น สู ง พัฒ นารสชาติ ใ ห้มี ค วามน่ า
รับประทาน เพือเพิ มทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริ โภคกลุ่มรักสุขภาพ
5. ศึกษากระบวนการกระจายความร้อนและการฆ่าเชือของผลิตภัณฑ์ เพือให้ผลิตภัณฑ์มีความ
ปลอดภัยในการบริ โภค
6. เพิ มมูลค่าในวัสดุทีเหลือจากการผลิตในสินค้าปกติมาเป็ นสินค้าทีมีมลู ค่าสูงขึนและใช้กบั การ
พัฒนาสินค้าทีมีนวัตกรรมใหม่ ๆ
7. เพิ มการพัฒนาสู ตรใหม่ ออกผลิต ภัณ ฑ์ใหม่ ให้มีคุณ ค่าทางโภชนาการครบถ้ว นตรงตาม
ความต้องการของสัตว์เลียง
8. เพิ มการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป เอเชีย และ ออสเตรเลีย เป็ นต้น

9. ตลาดสินค้าอาหารสัตว์เลียงมีการขยายตัวสูง บริ ษทั เร่ งพัฒนาสิ นค้าใหม่ในกลุ่มอาหารสัตว์
เลียงอย่างต่อเนือง
บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายการทําวิจยั และพัฒนาในระยะ ปี ทีผ่านมาดังนี
ปี

จํานวนเงิน (บาท)
, ,
, ,
, ,

( ) การตลาดและการแข่ งขัน
(ก) การทําการตลาดของผลิตภัณฑ์ทีสําคัญ
 นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์
ปี

ที เพิ งผ่านไป ทั วโลกรวมถึงประเทศไทยยัง คงเผชิ ญกับปั ญหาการ

ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา

(Covid-19) และคาดว่าปั ญหาโรคระบาด ยังคงมีต่อเนื อง

ต่อไปอย่างน้อยจนถึงครึ งปี แรกของปี

ปั ญหาเรื องโรคระบาดดังกล่าวทีดําเนิ นมาตังแต่ปลายปี

จนถึงปัจจุบนั ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมายทีกระทบต่อเศรษฐกิจโลก อาทิเช่น ความไม่ปกติ
ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ทีผูผ้ ลิตมีปัญหาต้องลดการผลิตลง ตังแต่อุตสาหกรรมต้นนํา กลาง
นํา และปลายนํา ทําให้มตี น้ ทุนทีสูงขึนมากอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนในรอบหลายสิบปี ทังยังมีความไม่
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แน่นอน สินค้าและบริ การส่ วนใหญ่จึงมีราคาสูงขึนก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้ อทัวโลก ประกอบสภาวะ
เศรษฐกิจโลกโดยรวมยังชะลอตัวลงจากกิจกรรมทีลดลงในช่วงเกิดโรคระบาด แน่ นอนว่าสิ งเหล่านี
ล้วนก่อให้เกิดผลกระทบกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
อย่างไรก็ดีเนืองจากบริ ษทั อยูใ่ นธุรกิจเกียวข้องกับอาหารซึงเป็ นสินค้าปั จจัยสี ที
อาจมีผลกระทบน้อยกว่าธุรกิจประเภทอืนๆ
o ตลาดปลาทูน่าและอาหารทะเลอืนๆ
ราคาปลาทูน่าและอาหารทะเลประเภทอืนๆ เช่น ปลาซาร์ ดี น มีราคาปรั บเพิ ม
สูงขึนมากตังแต่ ปลายไตรมาส 4 ของปี

และคาดว่าจะสูงต่อเนื องตลอดจนไตรมาส ของปี

ทังนีปัจจัยหลักมาจากต้นทุนในการจับปลา เช่น นํามันปิ โตรเลียมทีสูงขึน ปั ญหาการจับปลาที
น้อยลง ประกอบกับค่าระวางเรื อระหว่างประเทศยังคงอยู่ในระดับทีสูงอย่างต่อเนื อง ทําให้อุปสงค์
ความต้องการปลาทูน่ากระป๋ องลดลง ตังแต่ปลายไตรมาส ปี

จนถึงไตรมาส ปี

ทังนี คาดว่าอุปสงค์ความต้องการปลาทูน่ากระป๋ องและอาหารทะเลอืน ๆ จะ
ปรับตัวดีขึน โดยเฉพาะตังแต่ปลายไตรมาส ปี

เป็ นต้นไป

o ตลาดอาหารสัตว์เลียง
แม้ว่าจะเกิดปัญหาโรคติดเชือไวรัสโคโรนา

(Covid- )ทีดําเนินมากกว่า

ปี แล้ว กลับพบว่าตลาดอาหารสัตว์เลียงยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดีทงทั
ั วภูมิภาคของโลก อย่างไรก็ดีมี
ปัจจัยเสียงเรื องต้นทุนสินค้าทียังคงปรับตัวสูงขึน รวมถึงค่าระวางเรื อทียังอยู่ในระดับสูงอาจกระทบ
ต่อการขยายตัวของตลาดได้บา้ ง แต่ก็ยงั คาดว่าตลาดอาหารสัตว์เลียงยังคงมีการเติ บโตอย่างต่อเนื อง
ไปอีกหลายปี
 ตลาดเป้ าหมายและแผนการตลาด
บริ ษทั คาดว่าความต้องการปลาทูน่ากระป๋ องจะกลับมาดีหลังผ่านไตรมาส ปี
ดังนันบริ ษทั ยังคงมีเป้ าหมายทีจะยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดอย่างน้อยให้คงเดิม
สําหรับตลาดอาหารสัตว์เลียง บริ ษทั คาดว่ายังคงเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื อง แม้ว่า
ในระยะ - ปี ทีผ่านมาตลาดอาหารสัตว์เลียงของบริ ษทั จะมีการเติบโตปี ละมากกว่า % แต่ก็ยงั มี
ส่วนแบ่งการตลาดน้อยเมือเทียบกับขนาดตลาด ดังนันบริ ษทั จึงมีแผนการลงทุนเพิ มขึนในการขยาย
กําลังการผลิตอาหารสัตว์เลียงในปี

เพือรองรับการขยายตัวทางตลาดในระยะ 2-3 ปี
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 กลยุทธ์การตลาด
บริ ษ ัทยังคงมุ่ง เน้น ในการขยายกํา ลังผลิต อาหารกลุ่มอาหารสัต ว์เลียงอย่า ง
ต่อเนื อง ทังจากสายการผลิตเดิมและเริ มผลิตสิ นค้าอาหารสัตว์เลียงในกลุ่ม Segment ใหม่ ๆ โดยมี
เป้ าหมายทีจะเพิ มยอดขายอีก เท่าตัวภายในระยะเวลา - ปี จากนี
ทังนีนอกจากการเพิ มกําลังการผลิตอาหารสัตว์เลียงในปัจจุบนั และส่งออกสินค้า
ใน Segment ใหม่ ๆ แล้วบริ ษทั มีแผนดําเนินงานขยายไปยังตลาดทียังมีส่วนแบ่งตลาดน้อย โดยเฉพาะ
ไปยังตลาดอาเซียน ทีกลุ่มอาหารสัตว์เลียงมีอตั ราการขยายตัวในสัดส่วนทีสูงกว่าตลาดภูมิภาคอืน ๆ
 การจัดจําหน่ ายและช่ องทางการตลาด
บริ ษทั ดําเนินการช่องทางการตลาด โดยแบ่งออกเป็ น ช่องทาง คือ
 การส่งออก
การส่ งออกประมาณร้ อยละ .

ของยอดส่ งออกเป็ นการส่ งออก

โดยตรงและผลิตสิ น ค้าภายใต้ตราสิ นค้าของลูกค้าผูน้ าํ เข้า มีกลุ่มลูก ค้าในกลุ่มประเทศในอเมริ ก า
เหนื อ -ใต้ กลุ่มประเทศตะวัน ออกกลาง และกลุ่มประเทศแอฟริ ก า กลุ่ มสิ น ค้าผลิ ต ภัณ ฑ์บรรจุ
กระป๋ อง เช่น ปลาทูน่าในนําเกลือ ปลาทูน่าในนํามัน และ ผลิตภัณฑ์แปรรู ปพร้อมทาน อีกส่ วนหนึ ง
ประมาณร้อยละ . ของยอดส่งออกใช้ช่องทางการตลาดโดยให้บริ ษทั ทรอปิ คอลคอนโซลิเดตเตด
คอปอเรชัน เอสดีเอ็น บีเอชดี (Tropical Consolidated Corp. Sdn. Bhd.) เป็ นผูด้ าํ เนิ นกิจกรรมทาง
การตลาดโดยได้รับกําไรส่วนเกินจากการขาย และมีความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกันมายาวนาน
สําหรับการดําเนิ น การทางการตลาดของบริ ษ ัททรอปิ คอล คอนโซลิเดตเตดคอปอเรชัน เอสดีเอ็น บีเอชดี (Tropical consolidated Corp. Sdn. Bhd.) นัน ได้ทาํ กิจกรรมทางการ
ตลาดให้ก ับบริ ษทั ในทุก ภูมิภ าคทัวโลก โดยแสวงหากลุ่มผูน้ าํ เข้าสิ นค้าทีเป็ นผูจ้ ดั จําหน่ ายสิ นค้า
ภายใต้ตราสินค้าของตนเองและมีความเชียวชาญในทางการตลาดในพืนทีภูมิภาคนันๆ เป็ นอย่างมาก
โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ทงกลุ
ั ม่ ผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋ องปลาทูน่า ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าพร้อมรับประทาน
ปลาแซลมอน ผลิตภัณฑ์ปลาแซลมอนพร้อมรับประทาน และอาหารสัตว์เลียง
นอกจากนี ยังมีการดําเนิ นการตลาดผ่านบริ ษทั จัดจําหน่ ายชันนําทีอยู่ในเครื อ
ภายใต้ตราสินค้าของตนเองในอีกหลายภูมิภาค ได้แก่ ลูกค้าในประเทศแคนาดา ประเทศในกลุ่มยุโรป
กลุ่มประเทศ ตะวันออกกลาง และได้นาํ สิ น ค้าภายใต้ต ราสิ น ค้าของตนเองเพือเปิ ดตลาดใหม่ใน
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ประเทศสหรั ฐอเมริ กา ในทวี ปยุโ รปอี ก หลายประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผลิต ภัณ ฑ์แปรรู ป พร้ อ ม
รับประทาน (Ready-To-Serve Products) โดยใช้ช่องทางการตลาดผ่านทางบริ ษทั ผูแ้ ทนการค้าใน
ภูมิภาค โดยลูกค้าจะเป็ นผูน้ าํ เข้าทีมีตราสิ นค้าของตนเอง และมีความไว้วางใจในคุณภาพ และการ
บริ การของบริ ษทั บริ ษทั มียอดส่งออกเป็ นสัดส่วนถึงร้อยละ . ของยอดขายทังหมด มีกลุ่มลูกค้า
ในทวีปเอเชีย สหรัฐอเมริ กา แอฟริ กา และออสเตรเลีย โดยจําแนกได้ดงั นี
ปี 2564

ลําดับที

กลุ่มประเทศ

% ของยอดขาย

ทวีปออสเตรเลีย
ทวีปอเมริ กา
ทวีปแอฟริ กา
ทวีปเอเชีย
5

ทวีปยุโรป

 การตลาดภายในประเทศ
บริ ษทั ตังเป้ าหมายเพือกระจายสิ นค้าให้ครอบคลุมตลาดทัวประเทศเพิ ม
มากขึน ภายใต้สิน ค้าตราทีซีบี (TCB ) ทางบริ ษทั ได้ร่วมกับบริ ษ ัทตัวแทนจําหน่ ายในการบริ หาร
จัดการสินค้าทีดี มีประสิ ทธิภาพ ทําให้สินค้าตราทีซีบี (TCB) พร้อมจําหน่ ายอยู่สมําเสมอในร้านค้า
ต่างๆ ตลอดจนถึงผูบ้ ริ โภคมีความมันใจในสินค้าของบริ ษทั เพิ มมากขึน
นอกจากนี บริ ษ ัทได้เริ มทําตลาดอาหารสัต ว์เลี ยงในประเทศภายใต้
เครื องหมายการค้า Snappy Tom (อาหารแมว) และ Hug (อาหารสุนขั )
ปี 2564 บริ ษทั จําหน่ ายสิ นค้า มูลค่าตลาดประมาณ 102 ล้านบาทโดย
แบ่งเป็ น แบรนด์ทีซีบี 63 ล้านบาท, แบรนด์ซาฟโคล 27 ล้านบาท, แบรนด์สแนปปี ทอมและฮัก 12
ล้านบาท ซึงมูลค่าตลาดลดลงจากปี ทีผ่านมา เนืองจากสินค้าแบรนด์ซาฟโคล กลุ่มลูกค้าส่ วนใหญ่จะ
เป็ นอุต สาหกรรมเบเกอรี ร้านเบเกอรี ร้านอาหาร และโรงแรม ซึงในปี ทีผ่านมาลูก ค้ากลุ่มนี ได้รั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิดเป็ นระยะเวลานาน ทําให้ยอดขายตก ธุรกิจชะงัก และบางรายต้อง
ปิ ดตัว ทําให้ยอดขายจากสิ นค้าแบรนด์ซาฟโคลหายไปปริ มาณมาก อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังมองหา
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ลูกค้าใหม่ๆ อยูต่ ลอดเวลา และไม่หยุดนิ งในการพัฒนาสิ นค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาด เพือเพิ มมูลค่าตลาด
ให้กบั บริ ษทั โดยในปี นียังคงเน้นหนักไปทีสินค้ากลุ่มอาหารสัตว์ ซึงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนือง
(ข) สภาพการแข่งขันในปี ทีผ่านมา
สินค้าในท้องตลาดมีการแข่งขันทางด้านราคารุ นแรงมาโดยตลอด โดยบริ ษทั พยายาม
ไม่แข่งขันด้านราคามากนักหากไม่จาํ เป็ นเนืองจากจะทําให้ภาพรวมของราคาสินค้าในท้องตลาดไม่ดี
และกลไกลราคาสิ นค้าเสี ยหาย แต่มีการสนับสนุ น รายการโปรโมชันอย่างต่อเนื อง เพือให้สามารถ
แข่ ง ขัน กับ คู่แ ข่ ง ได้ และเพือรั ก ษาฐานลูก ค้า เดิ มไว้ อีก ทังยังมี เป้ าหมายในการออกสิ น ค้า ใหม่
สู่ทอ้ งตลาดอย่างต่ อเนื อง เพือเพิ มส่ ว นแบ่ งในตลาดให้มากขึ น ทังนี บริ ษทั ยังคงเน้นด้านคุณ ภาพ
มาตรฐานและความปลอดภัยของสิ นค้า ตลอดจนบริ การเป็ นหลัก เพือให้ลูกค้าเกิด ความไว้ว างใจ
ยอมรับในตัวสินค้า ซึงเป็ นวิธีการทียังยืนมากขึน
( ) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
) กําลังการผลิตและปริ มาณการผลิต
ปี 25 4
ผลิตภัณฑ์/กําลังการผลิต

ปริ มาณ

ปี 2563

อัตราเพิ ม
(ลด)
ปริ มาณ

ปริ มาณ

การผลิต

ปี 25 2

อัตราเพิ ม
(ลด)
ปริ มาณการ

ปริ มาณ

ผลิต

อัตราเพิ ม
(ลด)
ปริ มาณ
การผลิต

อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง
กําลังการผลิตเต็มที (ตัน)

,

กําลังการผลิตจริ ง (ตัน)

,

กําลังการผลิต (%)

62,755
( . %)
.

53,378
85.05

,
11%

,

( . %)
.

ปริ มาณการผลิตลดลงร้อยละ 12.75 ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ทูน่า กลุ่มผลิตภัณฑ์
แปรรู ปพร้อมรับประทาน กลุ่มอาหารสัตว์เลียง โดยมีสดั ส่วนปริ มาณการผลิต 46.50 : 8.30 : 45.20
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การลดลงของปริ มาณการผลิตสืบเนืองมาจากช่วงไตรมาสที ของปี

บริ ษทั ได้รับ

ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคโควิด- ทําให้โรงงานหยุดผลิตไปช่วงหนึง แต่ได้เร่ งเปิ ดการ
ผลิตโดยการทํา Bubble and Seal เพือให้ได้ผลผลิตและทยอยส่งมอบสินค้า และได้กลับเข้าสู่การผลิต
ตามสภาวะปกติเมือเดือนตุลาคม

แต่ก็ยงั ไม่สามารถผลิตได้เต็มทีเนืองจากต้องปรับเปลียนระบบ

การทํางานของพนักงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และยังพบปั ญหาการขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์ ตลอด

) วัตถุดิบและผูจ้ าํ หน่ายวัตถุดิบ (SUPPLIER)
บริ ษทั ใช้วตั ถุดิบการผลิตจากต่างประเทศ ร้อยละ ของปริ มาณการใช้วตั ถุดิบทังหมด
ทําให้ เผชิญกับความเสี ยงในการดําเนิ นงานจากความผันผวนด้านราคาวัตถุดิบทีปรับตัวขึนลงตาม
ราคาตลาดโลก ปี

ราคาปลาทูน่ าเฉลียอยู่ที ,400 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาต่ อตันปี

คาดว่า

ราคาปลาทูน่ าประมาณ 1,550 - 1,700 เหรี ยญสหรั ฐอเมริ ก าต่ อตัน อีกทังบริ ษ ัทมีก ารปรั บความ
ยืดหยุ่นในการผลิต และมีก ารคาดการณ์พยากรณ์ ยอดขายอย่างสมําเสมอ ทําให้สามารถรับมือกับ
ปัญหาไม่ว่าจะเป็ นการขาดแคลนวัตถุดิบ หรื อการมีวตั ถุดิบมากเกินความต้องการในช่วงเวลาใดเวลา
หนึงได้ตลอดทังปี จึงสามารถทีจะปรับเปลียนสายการผลิตให้กระจายการผลิตได้สอดคล้องกับช่วง
ฤดูกาลของวัตถุดิบ
นอกจากนี เพือรองรับสถานการณ์ราคาต้นทุนวัตถุดิบทีสูงขึนตามเศรษฐกิจของโลก
บริ ษ ัทมีน โยบายพยายามเพิ มช่ องทางการนําเข้าให้มากขึน ให้สามารถมีแหล่งอุปทานจากหลาย
ประเทศและจากหลายแหล่งทีมีคุณภาพโดยมีตน้ ทุนทีตํา
3) ขันตอนและเทคโนโลยีการผลิต
กลุ่มทีหนึง

กลุ่ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ปลาทูน่ าบรรจุ ก ระป๋ องและบรรจุ ซอง (Regular
Tuna Products) มีผลิตภัณฑ์หลักคือ ปลาทูน่าในนําแร่ ปลาทูน่าใน
นําเกลือ ปลาทูน่าในนํามัน
ขันตอนการผลิต คือ นําวัต ถุดิบปลาทูน่ า ผ่าท้อง ควัก ไส้ ล้างให้
สะอาด นึงให้สุกด้วยไอนํา แยกเลือดปลา และขูดทําความสะอาด
คัดเกรดแยกผลิต ตามตลาด บรรจุและ ชังนําหนัก เติมนําเกลือหรื อ
นํา มัน พื ช ปิ ดผนึ ก ด้ว ยเครื องปิ ดผนึ ก (Steamer) ล้า งทํา ความ
สะอาดกระป๋ องก่ อ นฆ่ า เชื อด้ว ยหม้อ ฆ่ า เชื อ ปล่ อ ยไว้ใ ห้ เ ย็น
ตรวจสอบคุณภาพและติดฉลาก/บรรจุกล่อง จําหน่าย
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กลุ่มทีสอง

กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรู ปพร้อมรับประทานบรรจุกระป๋ องและบรรจุ
ซอง (Ready-To-Serve Products) มีผลิตภัณฑ์หลักคือ ปลาซาร์ ดีน
ในซอสมะเขื อเทศ ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขื อเทศ ปลาทูน่ า
แปรรู ปพร้อมรับประทาน ปลาแซลมอนแปรรู ปพร้อมรับประทาน
ขันตอนการผลิต คือ นําวัตถุดิบปลา ตัดหัวปลาและควักไส้ นําเนื อ
ปลาที ต้มแล้ว ล้างสะอาดและบรรจุก ระป๋ อง เข้าเครื องอบให้สุก
พร้อมสะเด็ดนํา เติมนํามันหรื อซอสมะเขือเทศ ปิ ดผนึ กด้วยเครื อง
ปิ ดผนึ ก (Steamer) ล้า งทําความสะอาดกระป๋ องก่ อนฆ่าเชื อด้ว ย
หม้อฆ่าเชือ ปล่อยไว้ให้เย็น ตรวจสอบคุณภาพและติดฉลาก/บรรจุ
กล่อง จําหน่าย

กลุ่มทีสาม

กลุ่ ม อาหารสั ต ว์เ ลี ยงบรรจุ ก ระป๋ องและบรรจุ ซ อง(Petfood)
มี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ห ลัก คื อ อาหารสัต ว์เ ลี ยงจากวัต ถุ ดิ บ ปลาซาร์ ดี น
อาหารสัต ว์เลียงจากวัต ถุดิ บปลาทูน่ า และ อาหารสัต ว์เลียงจาก
วัตถุดิบเครื องในสัตว์
ขันตอนการผลิต คือ นําวัตถุดิบ ล้างทําความสะอาดคัดสิ งเจือปน
ออก เข้า เครื องตัดปลาเป็ นชิ นเล็กๆ ให้ได้ขนาด - เซนติเมตร
บรรจุใส่กระป๋ อง เติมส่วนผสมของนําเจลลี ปิ ดผนึกด้วยเครื อง ปิ ด
ผนึ ก(Steamer) ล้างทํา ความสะอาดกระป๋ องก่อนฆ่าเชือด้วยหม้อ
ฆ่าเชื อ ปล่อยไว้ ให้เย็น ตรวจสอบคุ ณ ภาพและติ ด ฉลาก/บรรจุ
กล่อง จําหน่าย
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) ผลกระทบสิ งแวดล้อม
ผลกระทบจากกระบวนการผลิตจะมีของเสียและวัสดุเหลือใช้ คือ
(ก) ระบบบําบัดนําเสีย ได้ใช้ระบบใหม่เป็ นแบบ UASB ประกอบด้วย ถัง ACID 1 ถัง,
UASB 1 ถัง, บ่อปรับสภาพนํา บ่อ, บ่อเติมอากาศ บ่อ, สามารถควบคุม คุณภาพนําเสีย เป็ นไปตาม
มาตรฐาน
(ข) เศษหัว หนัง ก้าง กระดูกปลา จะนําเข้าเครื องอบแห้งเป็ นปลาป่ นส่งขายให้
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ รวมทังไส้ปลา เครื องในปลา ก็ส่งขายโรงงานอาหารสัตว์
(ค) นํามันปลา ทีได้จากเครื องแยกนํามันปลา นํานึงปลา ได้ส่งขายเป็ นส่วนผสม
สําหรับอาหารเลียงกุง้ , อาหารสัตว์
(ง) ขยะมูลฝอย เช่น เศษอาหาร เศษกระดาษ ถุงพลาสติก เป็ นต้น ได้จดั ถังเก็บอย่าง
มิดชิด และว่าจ้างทางเทศบาลนครหาดใหญ่ จัดรถขนทุกวัน
ทังนีในทุกขันตอนของการบําบัดนําเสี ยของเสี ย การนําวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์
ได้รับการดูแลเอาใจใส่ อย่างดี แทบจะไม่มีผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม โดยการดําเนิ นงานภายใต้การ
บริ หารจัดการทางด้านสิ งแวดล้อม ISO 14001:2015 และได้รับการสนับสนุนจากหน่ วยงานของรัฐที
ดูแ ลผลกระทบต่ อ สิ งแวดล้อ มได้เ อาใส่ ใ จให้ค ํา แนะนําและดู แ ลอย่า งใกล้ชิ ด โดยผลของการ
ปฏิบตั ิงานจริ งสามารถควบคุมให้เป็ นไปตามมาตรฐานทีกฎหมายกําหนด นอกจากนี บริ ษทั ได้มุ่งมัน
ในการพัฒนาการใช้พลังงานแบบองค์รวม และพัฒนาการนําพลังงานทีได้จากขันตอนการบําบัดนํา
เสียของเสียนํากลับมาใช้เป็ นพลังงานให้เกิดประโยชน์อีกครังหนึง การใช้นาํ ในระบบ Re-Cycle และ
การรณรงค์ปลูกจิตสํานึกให้กบั พนักงานทุกคนให้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
(4) ทรัพย์สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ลักษณะสําคัญของทรัพย์สินถาวรหลักทีบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ
บริ ษ ัท และบริ ษ ัทย่อยมี สิน ทรั พย์หลัก คื อ ที ดิ น อาคาร และเครื องจัก ร ที ใช้ใ นการ
ประกอบธุ รกิจ ณ วันที

ธันวาคม

มีมูลค่ารวม

เอกสารแนบ 4
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. ล้านบาท รายละเอียดได้เปิ ดเผยใน

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย
บริ ษ ัทมีน โยบายให้ก ารดําเนิ น งานของบริ ษ ัทย่อ ยที บริ ษ ัทถือหุ ้น รั บนโยบายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั เพือให้กิจการบริ ษทั ย่อยปฏิบตั ิตามให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ทังนี
การลงทุนในโครงการต่าง ๆ บริ ษ ัทจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษ ัทและ/หรื อที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามขอบเขตอํานาจการอนุมตั ิตามหลักเกณฑ์ทีตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
( ) งานทียังไม่ส่งมอบ
-ไม่ม-ี

บริษัท อีโลฟาร์ จํากัด (E)
1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ติ ด ตามงาน ประสานงานต่ า งๆ ที เกี ยวข้องกับธุ ร กรรมของบริ ษ ัทที เกิ ด ขึ นใน
กรุ งเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงการเป็ นผูป้ ระสานงานกับตัวแทนจําหน่ายสินค้าตราทีซี
บี ข องบริ ษ ัท โดยเน้น ตลาดภายในประเทศ และกลุ่ม ประเทศอาเซี ยน อี ก ทังช่ ว ยในการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริ ษทั ออกสู่ตลาด
นอกจากนี ยังมีทีมงานฝ่ ายขายสิ นค้าอาหารคนกลุ่มทูน่า และปลาแซลมอน ทีเน้น
จําหน่ า ยไปยัง กลุ่มร้ านค้า ร้ านอาหาร โรงแรม และอุต สาหกรรมอาหารต่ างๆ HoReCa (Hotel
Restaurant Catering) ภายใต้สินค้าตราซาฟโคล และมีทีมงานฝ่ ายขายสินค้าอาหารสัตว์ ทีเน้นจําหน่าย
ไปยังร้ านขายอาหารสัต ว์ และช่องทางออนไลน์ ภายใต้สิน ค้าตรา สแนปปี ทอม (อาหารแมว), ฮัก
(อาหารสุ นัข) และเป็ นผูป้ ระสานงานกับลูกค้าในการผลิตสิ นค้าตามความต้องการของลูกค้าให้กบั
บริ ษทั โดยรายได้ของบริ ษทั เกิดจากการซือมา-ขายไปของสิ นค้า รวมถึงการได้รับค่าทีปรึ กษา และ
ค่านายหน้าจากยอดขาย และ/หรื อบริ การต่างๆ
2. การตลาดและสภาวะการแข่ งขัน
สินค้าตราทีซีบี บริ ษทั ปรับโครงสร้างการขายกับตัวแทนจําหน่ายเป็ นการขายสินค้า
ขาด โดยไม่ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการตลาดเหมือนเช่นเดิม ทังนี จากสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนั
เกิดโรคระบาด Covid-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมซบเซา การจับจ่ายใช้สอยของผูบ้ ริ โภคลดน้อยลง
อีกทังตัวแทนจําหน่ายไม่ได้จดั รายการส่งเสริ มการขาย และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สินค้าถูกออกจาก
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ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) เพิ มมากขึน ในส่ วนร้านค้าท้องถิ นต่างๆ ทัวประเทศ (General
Trade) ได้รับผลกระทบจากตัวแทนจําหน่ายปรับราคาขายเพิ มขึน เนื องจากราคาต้นทุนสิ นค้าทีปรับ
ขึน ทําให้ภาพรวมของจํานวนร้านค้าลดน้อยลง
สิ นค้าตราซาฟโคล ทูน่ามีการแข่งขันกันในกลุ่มอุตสาหกรรมค่อนข้างรุ นแรง ซึง
ลูกค้ากลุ่มนี เป็ นลูกค้ารายใหญ่ ของบริ ษทั เพือให้บริ ษ ัทยังคงรัก ษาลูกค้าไว้ได้ ทําให้ตอ้ งลดราคา
สิ น ค้า เพื อให้ แ ข่ ง ขั น ได้ และปั จ จุ บัน เกิ ด โรคระบาด Covid-

ส่ ง ผลให้ ไ ม่ มี นั ก ท่ อ งเที ยว

ภายในประเทศซึงกระทบกับธุรกิจโรงแรมโดยตรง และส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศซบเซา อย่างไร
ก็ตามบริ ษทั ยังคงตระหนักถึงเรื องคุณภาพสินค้าและพยายามพิจารณาในเรื องต้นทุนสินค้าให้สามารถ
แข่งขันได้มาโดยตลอดและคาดว่าสถานการณ์จะดีขึนในระยะเวลาอันสัน รวมทังพยายามออกสิ นค้า
ใหม่ๆ เพือช่วยยอดขายอีกทาง
สิ น ค้าตราสแนปปี ทอม , ฮัก กลุ่มเป้ าหมายหลัก ในการทําการตลาดคื อร้ านขาย
อาหารสัตว์และช่องทางออนไลน์ทีเติบโตอย่างรวดเร็ วและต่อเนื อง แต่ก็มีตราสิ นค้าใหม่ๆ เข้ามาใน
ตลาดอย่างต่อเนืองเช่นกัน อย่างไรก็ตามบริ ษทั เล็งเห็นความสําคัญของตลาดอาหารสัตว์เป็ นอย่างมาก
จึงมีความตังใจทีจะทําตลาดสินค้ากลุ่มนีและเร่ งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดเป็ นระยะ อีกทัง
ยังมีการพัฒนาสิ นค้าตามความต้องการของลูกค้าเพือตอบสนองลูกค้าทีต้องการผลิตสิ นค้าแบรนด์
ตัวเอง ทังนี ถึงแม้ว่าในปี 564 จะเกิดสถานการณ์โรคระบาด Covid- แต่สาํ หรับตลาดอาหารสัตว์
ได้รับผลกระทบไม่มากนัก ผลตอบรับจากการขายอาหารสัตว์ดีขึนกว่าเดิม มีการเปิ ดร้านค้าและขยาย
ฐานลูก ค้าไปต่ างจังหวัด ได้มากขึ น ลูก ค้าเดิ มมี ก ารซื อซํา ซึ งในปี หน้า มีแผนที จะขยายตลาดไป
ต่างจังหวัดเพิ มขึน และเน้นกลุ่มลูกค้าทีต้องการผลิตสินค้าแบรนด์ของตัวเอง
. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
งานบริ การ ประสานงานจะต้องรวดเร็ วมีประสิทธิภาพ เพือสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในสภาวะการแข่งขันทีสูงยิงขึนรวมถึงการพยายามมองหาโอกาสใหม่ ๆ เพือเพิ ม
จํานวนลูกค้า และสร้างผลตอบแทนแก่บริ ษทั ทีสูงขึนในระยะยาว
. งานทียังไม่ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี –
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. โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั
1.3.1 โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริ ษทั
(1) นโยบายการแบ่งการดําเนินงานของบริ ษทั ในกลุ่ม
บริ ษ ัทได้แบ่ งการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัทย่อย บริ ษัทที เกี ยวข้อ งกัน ให้มีค วามชัด เจน
สนับสนุนช่วยเหลือเกือหนุนและก่อให้เกิดประโยชน์ซึงกันและกัน โดยมีเป้ าหมายให้แต่ละบริ ษทั มี
ผลประกอบการทีมีกาํ ไรสามารถแข่งขันได้
(2) สัดส่วนการถือหุน้ ของกลุ่มบริ ษทั
บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังนี
ชือบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

1. บริ ษทั อีโลฟาร์ จํากัด
สํานักงานเลขที 898/15 ชัน อาคาร
สํานักงานที อาคารเอส วี ชิตี ถนนพระราม
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุ งเทพมหานคร

ดํา เนิ น ธุ ร กิจ เป็ นตัว แทนในการติ ด ต่ อ และ
ประสานงานกับ หน่ วยงานต่ า ง ๆ ทังภาครั ฐ
และเอกชนที ตั งอยู่ ใ นกรุ งเทพฯ และเขต
ปริ มณฑล ทางด้านเอกสารทางการค้าต่ าง ๆ
ทังการค้าภายในประเทศและการส่ งออก โดย
ลูกค้ากลุ่มหลัก คือ บริ ษทั ต่าง ๆ ในกลุ่ มธุ รกิจ
ในเครื อ

สัดส่วนการถือหุน้
. %

(3) กรณี เป็ นบริ ษทั ทีประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริ ษทั อืน(holding company)
- ไม่ม-ี
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(4) นิติบุคคลทีบริ ษทั ถือหุน้ ตังแต่ร้อยละ ขึนไปของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด

บริ ษทั /สถานทีตัง

โทรศัพท์/โทรสาร

1. บริ ษทั อีโลฟาร์ จํากัด
สํานักงานเลขที 898/15 ชัน อาคาร
สํานักงานที อาคารเอส วี ชิตี
ถนนพระราม แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร

1.3.2

โทรศัพท์ โทรสาร -

ประเภทธุ รกิจและการ
ดําเนินงาน
-

ดํา เนิ น ธุ ร กิจ เป็ นตัว แทนใน
การติ ด ต่ อ และประสานงาน
กับหน่วยงานต่าง ๆ ทังภาครั ฐ
แ ล ะ เ อ ก ช น ที ตั ง อ ยู่ ใ น
กรุ งเทพฯ และเขตปริ มณฑล
ทางด้า นเอกสารทางการค้ า
ต่างๆทังการค้าภายในประเทศ
และการส่ ง ออก โดยลู ก ค้ า
กลุ่มหลัก คือ บริ ษทั ต่าง ๆ ใน
กลุ่มธุ รกิจในเครื อ

ชนิดและจํานวนของหุน้ ทีจําหน่าย
ได้แล้วทังหมด
ชนิด
จํานวนหุน้
หุน้ สามัญ
1 ล้านหุน้

บุ ค คลที อาจมีค วามขัด แย้ง ถือ หุ ้น ในบริ ษ ัทย่อยหรื อบริ ษ ัท ร่ ว มรวมกัน เกิ น กว่ า

ร้อยละ ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสียงของบริ ษทั
-ไม่มี . . ความสัมพันธ์กบั กลุ่มธุรกิจของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของ
บริ ษทั อีโลฟาร์จาํ กัด ได้มอบหมายให้เป็ นตัวแทนติดต่องานต่าง ๆ และดูแลงานขายภายในประเทศ
เป็ นหลัก
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1.3.4 ผูถ้ ือหุน้
(1) รายชือผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
(ก) กลุ่มผูถ้ ือหุน้ ทีถือหุน้ สูงสุด 10 รายแรก จํานวนและสัดส่วนการถือหุน้
ณ วันที

มีนาคม

รายชือผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
.Dato Seri Tan Boon Pin
.Mr.Tan Seow Phor
.นายอุยจง แซ่แบ้
.Mr. Tan Sau Kweng
.นายกัมพล วัชระนิมิต
.น.ส.อลีนา ฟองอมรกุล
.น.ส. อภิสรา ลือชัยประสิทธิ
.น.ส.อภิชญา ลือชัยประสิทธิ
.นางสมพิศ ก่อเกียรติพิทกั ษ์
.นายวีระศักดิ เชือธนะภิญโญ

จํานวนหุน้ (หุน้ )
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,

สัดส่วนการถือหุน้
24.585
13.616
5.822
4.545
4.395
2.782
2.515
1.991
1.972
1.849

กลุ่มผูถ้ อื หุน้ ทีมีอาํ นาจควบคุม คือ นายกัมพล วัชระนิมิต, นายสมชาย ดีประเสริ ฐกุล
นายฉลอง อภิชาติโชติ และ นายตัน เซา ปอ

(ข) กลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ทีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบาย
การจัดการ หรื อการดําเนินงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
ผูถ้ ือหุน้
1.Dato Seri Tan Boon Pin
2.Mr.Tan Seow Phor
.นายกัมพล วัชระนิมิต
.นายอุย เม็งชวน
.นายสมชาย ดีประเสริ ฐกุล
.นายฉลอง อภิชาติโชติ

จํานวนหุน้
, ,
, ,
, ,
, ,
,
,

สัดส่วน
.
.
.
.
.
.

( ) กรณี เป็ น holding company ให้แสดงข้อมูลชือผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยที
ประกอบธุรกิจหลักด้วย
-ไม่ม-ี
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( ) ข้อตกลงระหว่างผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ (Shareholders’ agreement) ในเรื องทีมีผลกระทบต่อ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรื อการบริ หารงานของบริ ษทั และอธิบายสาระสําคัญทีมีผลต่อการ
ดําเนินงาน
- ไม่ม-ี
. จํานวนหุ้นทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
. . บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งเป็ น หุน้ สามัญจํานวน

, ,

ล้านบาท เรี ยกชําระแล้ว

ล้านบาท

หุน้ มูลค่าหุน้ ละ . บาท

. . หุน้ ประเภทอืนทีมีสิทธิหรื อเงือนไขแตกต่างจากหุน้ สามัญ
-ไม่ม-ี
. . หุน้ หรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์อา้ งอิงในการออกหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเพือผูล้ งทุนซึงเป็ นคนต่างด้าว
-ไม่ม-ี
1.5 การออกหลักทรัพย์อนื
- ไม่ม-ี
1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั
บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ % ของกําไรสุทธิประจําปี หลังหักภาษีเงินได้และหักสํารองตามจํานวน
ทีกฎหมายกําหนด ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลขึนอยู่กบั
ผลการดําเนินงานฐานะการเงินของบริ ษทั สภาพคล่องทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตของ
บริ ษ ัทรวมทังสภาวะเศรษฐกิ จ โดยรวม เมือคณะกรรมการบริ ษทั มีมติเห็ น ชอบให้จ่ายเงิน ปั น ผล
ประจําปี แล้วจะต้องนําเสนอขออนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
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- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิประจําปี หลังหักภาษีเงินได้และหัก
สํารองตามจํานวนทีกฎหมายกําหนด โดยมีขอ้ แม้ว่าจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนิ นงานปกติ
และสภาพคล่องทางการเงิน และแผนการลงทุนในอนาคตของบริ ษทั ย่อยในแต่ละปี เป็ นสําคัญ
. การบริหารจัดการความเสียง
. นโยบายและแผนการบริหารความเสียง
แม้ว่าในปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั ยังไม่ได้กาํ หนดให้มีคณะกรรมการบริ หารความ
เสี ยงเป็ นคณะกรรมการชุดย่อยอีกคณะหนึ ง แต่บริ ษทั ให้ความสําคัญกับการบริ หารความเสี ยงเพือ
เตรี ยมความพร้ อมในการป้ องกัน และปรั บตัวรั บความเสี ยงต่ าง ๆ รวมทังแสวงหาโอกาสในการ
ดําเนินธุรกิจจากความเสี ยงเหล่านันอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการบริ หารความเสียง และวิเคราะห์ปัจจัยความเสี ยง
ทีมีผลกระทบต่อบริ ษทั ทังปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือหามาตรการในการ
ป้ องกัน และบริ หารจัดการความเสี ยงขององค์ก รให้อยู่ในระดับที เหมาะสมมีประสิ ทธิ ภ าพ และ
ประสิ ทธิผลทีสอดคล้องในแต่ละสถานการณ์ หรื อที องค์กรยอมรั บได้ โดยไม่มีผลกระทบต่ อการ
ดําเนินงานของบริ ษทั รวมถึงเป็ นสือกลางให้บุคลากรทุกระดับของบริ ษทั ได้เข้าใจถึงความสําคัญของ
กระบวนการบริ หารความเสี ยงสามารถนําไปปฏิบัติ งานในหน่ ว ยงานของตนและองค์ก ร ทังนี
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการแต่งตังให้คณะกรรมการตรวจสอบซึงประกอบด้วย กรรมการอิสระ
จํานวน ท่าน ทําหน้าทีเป็ นตัวแทนในการกํากับดูแลกระบวนการบริ หารความเสี ยงของบริ ษทั โดย
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะสอบทานกระบวนการบริ หารความเสี ยงและระบบการควบคุมภายใน
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและนํามารายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
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. ปัจจัยความเสียงต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั
. . ความเสียงต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
 ความเสียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
เนืองจากบริ ษทั ต้องพึงพาวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็ นส่วนใหญ่ ทําให้บริ ษทั มี
ความเสี ยงจากความผัน ผวนของราคาวัต ถุดิ บและปริ มาณวัต ถุดิ บที ใช้ในการผลิต ซึ งความเสี ยง
ดังกล่าวเกิดจากสภาพอากาศทีแปรปรวน เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) และลานีญา ( La Nina)
ซึงอยู่น อกเหนื อการควบคุมของบริ ษ ัท ดังนันหากเกิด กรณี ทีราคาวัตถุดิบปรับตัว สู งขึ นจะส่ งผล
กระทบต่ อต้นทุ นการผลิต หรื อมีปริ มาณวัตถุดิบน้อย จากปั ญหาการขนส่ งหรื อปั ญหาขาดแคลน
ตูค้ อนเทนเนอร์ ส่ งผลให้วตั ถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตจะกระทบต่อการส่ งมอบสิ นค้าให้ลูกค้าได้
และเพือให้การบริ หารจัดการวัตถุดิบและลดความเสี ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ บริ ษทั จะ
ติดตามราคาวัตถุดิบ และข่าวสารทีเกียวข้องอย่างใกล้ชิด รวมทังบริ หารจัดการวัตถุดิบให้มีปริ มาณที
เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการผลิต
 ความเสียงด้ านสภาพคล่อง
บริ ษทั มีการควบคุมความเสี ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงิน สดให้เพียงพอเพือใช้ในการดําเนิ นงานของบริ ษทั รวมทังจัดหาวงเงิ น
สินเชือระยะสันจากสถาบันการเงิน เพือสํารองในกรณี ทีมีความจําเป็ นและเพือลดผลกระทบจากความ
ผันผวนของกระแสเงินสด ซึงบริ ษทั เชือว่าบริ ษทั มีความเสี ยงด้านสภาพคล่องในระดับตําเนื องจาก
บริ ษทั ยังมีวงเงินสินเชือจากสถาบันการเงินทียังมิได้เบิกใช้ไว้เพียงพอ
 ความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
เนื องจากบริ ษ ัทเกี ยวข้องกับการค้าที เป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศทังที เป็ นการ
ส่ งออกและการนําเข้า โดยรายได้หลัก มาจากการส่ งออกมากกว่าร้อยละ

ซึ งอยู่ในรู ปสกุลเงิ น

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน บริ ษทั อาจจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ดังนันเพือเป็ นการป้ องกันความเสียงบริ ษทั ได้มีการบริ หารความเสี ยง
จากอัตราแลกเปลียนโดยใช้เครื องมือทางการเงินในการป้ องกันความเสี ยงโดยการทําสัญญาซือขาย
เงิน ตราต่ างประเทศล่ว งหน้า (Forward contract) ไว้ก ับสถาบัน การเงิ น นอกจากนันบริ ษ ัทมีการ
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ป้ องกันความเสียงแบบธรรมชาติ (Natural hedge) สําหรับกรณี ทีบริ ษทั มีการซือวัตถุดิบและขายสินค้า
ในสกุลเงิ น ตราต่ างประเทศเดี ยวกัน พร้ อมกับมีก ารติด ตามการเคลือนไหวของสภาวะเศรษฐกิ จ
ข่าวสารและสถานการณ์ของอัตราแลกเปลียนอย่างใกล้ชิด ตลอดจนพิจารณานําเครื องมือทางการเงิน
อืน ๆ เพือเป็ นทางเลือกให้กบั การบริ หารความเสียงอีกด้วย
 ความเสียงด้ านอัตราดอกเบีย
บริ ษทั มีความเสียงจากอัตราดอกเบียทีเกียวเนื องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงิน
เบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน ทังนีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี สิ นทางการ
เงินส่วนใหญ่มีอตั ราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอัตราตลาด โดยในปี

อัตราดอกเบียของธนาคาร

พาณิ ชย์ยงั คงที ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั อย่างไรก็ตามบริ ษทั เชือว่าความผันผวนของอัตรา
ดอกเบียในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อผลการดําเนิ นงานและกระแส
เงินสดของบริ ษทั เนืองจากเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงินจะครบกําหนดในระยะสัน
 ความเสียงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat)
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ นับวันยิ งทวีความรุ นแรง ทีส่ งผลกระทบร้ายแรง และ
เป็ นวงกว้างเช่น การโจมตีผ่านทางระบบเครื อข่าย การขโมยข้อมูล ไวรัส/มัลแวร์ (Virus/Malware)
และมัลแวร์ เรี ยกค่าไถ่ (Ransomware) เป็ นต้นทางบริ ษทั ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ ได้มี
การปรั บปรุ งพัฒ นาระบบ และเครื องมือต่ า งๆ อย่างต่ อเนื องอาทิ เช่ น Firewall Antivirus Anti
Malware Anti Ransomware และระบบสํารองข้อมูล เป็ นต้นอีกทังมีการกําหนดมาตรการปกป้ องการ
เข้าถึงข้อมูล เข้าถึงระบบ ทีหลากหลาย ป้ องกันการเข้าถึงระบบเครื อข่าย (Network) เครื องลูกข่าย
(Client) เครื องแม่ข่าย (Server) สื อบัน ทึก ข้อมูลคอมพิว เตอร์ ต่างๆ (Storage Media) และข้อมูล
สารสนเทศต่างๆ เพือป้ องกันการเข้าถึงระบบอุปกรณ์ และข้อมูลสารสนเทศของบริ ษทั โดยมิชอบมี
การฝึ กอบรมให้ความรู้ และสร้างความตระหนักในด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ ให้กบั พนักงานเป็ น
ประจํา และอย่างต่อเนื องรวมถึงมีแผนบริ หารความต่อเนื องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan)
ช่วยให้ระบบสารสนเทศของบริ ษทั ยังคงอยูไ่ ด้ แม้ในสภาวะวิกฤตต่างๆ
 ความเสี ยงจากการที บริ ษั ท ต้ อ งใช้ เทคโนโลยี สู ง หรื อมี ก ารเปลี ยนแปลง
เทคโนโลยีบ่อยในการผลิต
ความเสี ยงจากการที บริ ษัท ต้อ งใช้เ ทคโนโลยี สู ง หรื อมี ก ารเปลี ยนแปลง
เทคโนโลยีบ่อยในการผลิตทีเน้นความเสี ยงจากการร่ วมลงทุนกับบริ ษทั ต่างประเทศ เพือผลิตสิ นค้า
ปัจจุบนั บริ ษทั มิได้มีการร่ วมลงทุนกับบริ ษทั ใดๆ เพือผลิตสินค้าใดๆ สําหรับการใช้เทคโนโลยีในการ
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ผลิตของบริ ษทั นันมิได้มีการเปลียนแปลงบ่อย และในบางกรณี ทีจําเป็ นต้องใช้เทคโนโลยีขนสู
ั งเข้ามา
ช่วยในการผลิต จะทําการเปลียนแปลงในลักษณะการทยอยปรับเปลียนเพือคงไว้ซึงเสถียรภาพของ
การผลิต
 ความเสี ยงจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื อไวรั สโคโรนา

เนื องจากเกิดการแพร่ ระบาดของเชือไวรัสโคโรนา

(Covid-19)

(Covid-19) ทีมีการ

ระบาดใหญ่ไปทัวโลก ทําให้ส่งผลกระทบกับทุกธุรกิจอย่างหลีกเลียงไม่ได้ ซึงในส่ วนของบริ ษทั ก็
ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน ทําให้บริ ษทั ต้องหยุดการผลิตชัวคราว ขณะเดียวกันบริ ษทั จะต้องทําการ
ผลิตตามมาตรการป้ องกันควบคุมโรคในพืนทีเฉพาะ (Bubble and Seal) และหลังจากทีบริ ษทั สามารถ
กลับมาผลิตได้ตามปกติบริ ษทั ให้ความสําคัญ ในด้านสุ ขภาพและความปลอดภัยของพนักงานโดยมี
มาตรการคัด กรองผูท้ ีจะเข้ามาปฏิบัติ หน้าที ในส่ ว นของสํานั ก งานและโรงงาน ซึ งครอบคลุมทัง
พนักงานและผูท้ ีมาติดต่อกับบริ ษทั ตามคําแนะนําของเจ้าหน้าทีสาธารณสุขโดยเคร่ งครัด
. . ความเสียงต่อการลงทุนของผูถ้ ือหลักทรัพย์
จากการที บริ ษัทมี น โยบายการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้แ ก่ ผถู้ ื อ หุ ้น ในอัต ราไม่ น้อยกว่ า
ร้อยละ

ของกําไรสุ ทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสํารองตามจํานวนทีกฎหมายกําหนด โดยการ

จ่ายเงินปั นผลอาจมีการเปลียนแปลงได้ขึนอยู่กบั สภาพคล่องทางการเงิน แผนการลงทุนและความ
เหมาะสมอืนๆ ในอนาคต อย่างไรก็ตามบริ ษทั พยายามจะดูแลสัดส่ วนของผลตอบแทน และสภาพ
คล่องให้อยูใ่ นระดับทีสามารถจ่ายเงินปันผลตามนโยบายทีกําหนดไว้
. . ความเสียงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
เนืองจากในปัจจุบนั บริ ษทั ไม่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศแต่อย่างใด ดังนัน
บริ ษทั จึงไม่มีความเสียงในเรื องดังกล่าว
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3. การขับเคลือนธุรกิจเพือความยังยืน
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้ านความยังยืน
บริ ษัท ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เล็งเห็ น ถึง ความสําคัญในการ
ขับเคลือนธุรกิจเพือความยังยืน และ ได้กาํ หนดกลยุทธ์ความยังยืนของบริ ษทั ( TC’s Sustainability
Strategy ) เป็ นเป้ าหมายสําคัญในการดําเนินธุรกิจภายใต้หลักปรัชญาความยังยืน ด้าน ดังนี
.ความรับผิดชอบทางสังคม
(Corporate Social Responsibility)
. การจัดการด้านสิ งแวดล้อม
(Environmental Management System)
. การมุ่งเน้นทีลูกค้า (Customer Focus )
. คุณภาพสินค้า(Quality Of Product)
. ความปลอดภัยสินค้า ( Food Safety )

โดยมีหลักการกํากับกิจการทีดี การเคารพสิทธิมนุษยชน และ การปฏิบตั ิดา้ นแรงงานเป็ นพืนฐาน
เพือให้บรรลุตามวิสยั ทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และคุณค่า (Value) ขององค์กร ได้มาซึงผลตอบแทนที
เหมาะสมต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ซึงมิได้หมายถึงรู ปแบบตัวเงินเพียงอย่างเดียวแต่หมายรวมถึง
การสร้างคุณค่าต่างๆ ทีตอบแทนสู่สังคม ชุมชนและสิ งแวดล้อม สิ นค้าของบริ ษทั มีคุณภาพ (Quality Of
Product) และความปลอดภัย ( Food Safety ) สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า และ ผูบ้ ริ โภค สร้างความเชือมัน
เป็ นพันธมิตรทีดีทางธุรกิจต่อคู่คา้ สร้างความมันคง และให้ความสุขแก่พนักงาน และชุมชน กลยุทธ์ดงั กล่าว
ถูกปลูกฝังและสร้างเป็ นวัฒ นธรรมองค์กรเพือผลักดัน ขับเคลือนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสร้างความยังยืน
ให้กบั ธุรกิจ และสังคมทังในปัจจุบนั และอนาคต
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นโยบายการจัดการด้ านความยังยืนระดับองค์กร
เพือให้การบริ หารจัดการงานความยังยืนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
บริ ษั ท จึ ง ได้ ท บทวนและประเมิ น
ประเด็ น ด้า นความยังยื น ที ครอบคลุ ม
โอกาสและความเสี ยงอันมีนัยสําคัญทัง
ใ น มิ ติ ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ สั ง ค ม แ ล ะ
สิ งแวดล้อมเป็ นประจําทุกปี โดย สามารถ
สรุ ปผลการประเมินประเด็นทีผูม้ ีส่วนได้
เสี ย ให้ค วามสํา คัญ และประเด็ น ที การ
ดําเนินธุรกิจของ บริ ษทั อาจมีผลกระทบ
ต่ อเศรษฐกิ จ สิ งแวดล้อมและสังคมได้
ทางบริ ษ ัทได้จ ัดทําแผนงานการจัด การ
ความเสี ยงทีมีโอกาสเกิดขึนทังในระยะ
สั น และระยะยาวควบคู่ ไปกั บ การ
ทบทวนแนวทางการบริ หารจัดการอย่าง
ต่อเนือง เพือให้สามารถบรรลุเป้ าหมาย
ของบริ ษทั และสอดรับกับความคาดหวัง
ของผูม้ ีส่วนได้ส่ว นเสี ย พนักงาน และ
ชุมชน ตลอดจนรองรับต่อความท้าทายที
อาจจะเกิดขึนในการดําเนินธุรกิจ
ความรับผิดชอบทางสังคม (Corporate Social Responsibility)
บริ ษทั ดําเนินธุรกิจโดยให้ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิ ตามมาตรฐานต่างๆทีเกียวข้อง
กับ ความปลอดภัยสุ ข อนามัย และสิ งแวดล้อมที อาจจะมีผ ลกระทบต่ อความเสี ย หายของสัง คม
สิ งแวดล้อมและชุมชนรวมทังให้ความสําคัญโดยมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนและสังคมในด้านการศึกษา
โดยเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนนักศึกษาเข้ามาเรี ยนรู้ดูงานหรื ออบรมภายในบริ ษทั ทุกเดือนบริ ษทั จัดการ
สร้ างงานจ้างบุค คลในพืนที ชุ มชนเข้าทํางานกับบริ ษ ัทสร้ างโอกาสสร้ างรายได้ให้ก ับชุมชนเปิ ด
โอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่
ชุมชนสังคมหรื อกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสให้สามารถพึงพาตนเองได้
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การจัดการด้ านสิงแวดล้อม (Environmental Management System)
บริ ษทั มีนโยบายในการจัดการผลกระทบแบบเบ็ดเสร็ จภายในโรงงาน โดยมุ่งเน้น
การบริ หารจัดการผลกระทบทางด้านสิ งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการทรัพยากร และ
พลังงาน การบริ หารจัดการของเสีย ตลอดจนการควบคุมป้ องกันผลกระทบอันจะเกิดกับพนักงาน
ชุมชน และ สิ งแวดล้อมโดย รอบโรงงาน ภายใต้กรอบของข้อกําหนดกฎหมาย มาตรฐานการจัดการ
สิ งแวดล้อม ( ISO 14001 : 2015 ) และ ข้อกําหนดอืน ๆ ทีเกียวข้อง
การมุ่งเน้ นทีลูกค้า (Customer Focus )
บริ ษทั กําหนดนโยบายคุณภาพ โดยมีวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย โดยส่ งมอบสิ นค้า
ทีมีคุณภาพและความปลอดภัยภายใต้เงือนไขเวลาการส่ งมอบสิ นค้าและบริ การทีตอบสนองความ
ต้องการของลูก ค้าเป็ นสําคัญผลิตสิ น ค้าคุณ ภาพมาตรฐานการผลิต สากล โดยผ่านการรับรองจาก
หน่วยงานต่างๆทังในและต่างประเทศทีเป็ นทียอมรับในระดับสากล ติดตาม ประเมินผลความพึงพอ
ของลูกค้า ทบทวน ปรับปรุ งประสิทธิภาพการส่งมอบสินค้าและบริ การ เพือตอบสนองความพึงพอใจ
ลูกค้าสูงสุดและพัฒนาระบบคุณภาพให้เป็ นไปอย่างต่อเนือง
คุณภาพสินค้า (Quality Of Product ) และ ความปลอดภัยสินค้า (Food Safety)
บริ ษทั กําหนดนโยบายคุณภาพ โดยมีวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย โดยส่ งมอบสิ นค้า
ทีมีคุณภาพและความปลอดภัย ผลิตสิ นค้าคุณภาพมาตรฐานการผลิตสากล มาตรฐาน GMP (Good
Manufacturing Practice)หรื อหลัก เกณฑ์และวิ ธีก ารที ดี ในการผลิ ต มาตรฐาน HACCP (Hazard
Analysis and Critical Control Point)หรื อระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดควบคุมทีสําคัญในการ
ผลิตอาหารโดยได้รับการตรวจประเมินและผ่านการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ทังในและ
ต่างประเทศทีเป็ นทียอมรับในระดับสากล อาทิเช่น มาตรฐาน BRC (British Retail Consortium)หรื อ
สมาคมผูป้ ระกอบธุรกิจค้าปลีกแห่ งสหราชอาณาจักรมีการควบคุมคุณภาพตรวจสอบความสมบูรณ์
ถูกต้องการผลิตสินค้าในทุกขันตอน เพือมันใจว่าสินค้าผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตอาหารปลอดภัย
ซึงเป็ นความสําคัญสู งสุ ด และสอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าระเบียบข้อบังคับ ข้อกําหนด
กฎหมายต่างๆทีเกียวข้อง ทบทวน ปรับปรุ งระบบการจัดการความปลอดภัยอาหารสากล เพือการผลิต
สินค้าทีมีความปลอดภัยอยูเ่ สมอ และพัฒนาระบบความปลอดภัยอาหารไปยังธุรกิจต้นนําในห่ วงโซ่
อุปทานอันได้แก่ ผูส้ ่งมอบวัตถุดิบประกอบการผลิตต่างๆเพือการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัย
สูงสุดและมีความยังยืนในการประกอบธุรกิจร่ วมกัน
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. การจัดการผลกระทบต่อผู้มสี ่ วนได้ เสียในห่ วงโซ่ คุณค่าของธุรกิจ
. . ห่ วงโซ่ คุณค่าของธุรกิจ

35

. . การวิเคราะห์ ผ้มู สี ่ วนได้เสียในห่ วงโซ่ คุณค่าของธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้ เสี ย
1. ลูกค้า

1.1 ผูซ้ ื อ , ผูจ้ ดั จําหน่าย ,
ตัวแทนกระจายสิ นค้า
1.2 ผูบ้ ริ โภค

ความคาดหวัง
ความคาดหวังด้ านคุณภาพ และ
Food safety
1. ต้องการสิ นค้าทีมีคุณภาพตรงตาม spec
มีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค ไม่ตอ้ งการ
อาหารปลอม และ สอดคล้องตามกฎหมาย
2. จัดส่ ง จัดทําสิ นค้าได้อย่างต่อเนือง และ
ส่ งมอบสิ นค้าทันกาํ หนดเวลา
3.ความร่ วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ออกสู่ตลาด
4. การบริ การหลังการขาย การรับประกัน
คุณภาพสิ นค้า
5. ราคา และค่าใช้จ่ายตามวงจรอายุอยู่ใน
เกณฑ์ของตลาด
6. การรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า

สิ งทีบริษัทตอบสนอง

การตอบสนองความคาดหวังด้ าน
คุณภาพ
1. การได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
ต่าง ๆ อาทิเช่น
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001
- BRC
2. กาํ หนดเป้ าหมายทีเกียวข้องกับความ
พึงพอใจของลูกค้าดังนี
- สํารวจคะแนนความพึงพอใจของ
ลูกค้า
- การส่ งมอบทันกาํ หนดเวลา ≥75 %
- Complaint ≤ 2.78 %
- การส่ งคืนสิ นค้า ≤ 0.15 %
3.มีกระบวนการ และ แผนงานในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับลูกค้า
ความคาดหวังด้ านสิ งแวดล้ อม
การตอบสนองความคาดหวั ง ด้ าน
สิ งแวดล้ อม
1. ได้รั บการรั บ รองระบบการจัดการ
1. การควบคุมผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม
( ต้องการสิ นค้าทีเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม ) สิ ง แ วดล้ อ ม ( ISO 14001) ซึ ง มี
กระบวนการประเมิ น ประเด็ นปั ญ หา
2. ลูกค้ามีความต้องการสิ นค้ากลุ่มทีใช้
วัตถุดิบทีมีการจับปลาเชิงอนุรักษ์ และ กลุ่ม สิ งแวดล้อม และ ดํา เนิ น การควบคุ ม
ผลกระทบต่ า ง ๆ ให้ส อดคล้อ งตาม
สิ นค้าทีมีการแสดงฉลากแบบ eco – label
กฎหมาย
2. ก าํ หนดนโยบายในการขอรั บรอง
ระบบการจั ด การ MSC : Marine
Stewardship Council.
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ เสี ย
1. ลูกค้า ( ต่ อ )

2. พันธมิตรทางธุรกิจ

ความคาดหวัง

1.1 ผูซ้ ื อ , ผูจ้ ดั จําหน่าย ,
ตัวแทนกระจายสิ นค้า
1.2 ผูบ้ ริ โภค

ความคาดหวังด้ านแรงงาน / CSR /
Ethical

. คู่คา้
. ผูส้ ่ งมอบ
. ผูใ้ ห้บริ การต่าง ๆ
. Out source ( ผูร้ ับจ้าง
ช่วง )

ความคาดหวังด้ านคุณภาพ

1. ความต้องการของลูกค้ามุ่งเน้นเรื องการ
ดูแลแรงงานมากขึน
2. ลูกค้าต้องการเป็ นคู่คา้ กับบริ ษทั ทีดูแล
แรงงานดีทงเรื
ั องสวัสดิการ สิ ทธิ ต่าง ๆ
รวมถึงการผลักดันผูส้ ่ งมอบ ผูใ้ ห้บริ การ
ตลอดสายต้องมีการดําเนินการด้านแรงงาน
3. ลูกค้าพยายามผลักดันให้มีการทํางาน
สัปดาห์ละ ชม.
4. ลูกค้ามีขอ้ กาํ หนดด้าน Code of ethics
practice และ กาํ หนดเป็ นเกณฑ์ในการ
คัดเลือก Supplier ประจําปี
( ลูกค้าบางกลุ่มไม่ยอมรับผลการตรวจจาก
Third party certification )

สิ งทีบริษัทตอบสนอง
การตอบสนองความคาดหวั ง ด้ าน
แรงงาน / CSR / Ethical
1. นํา มาตรฐานด้ า นแรงงาน และ
กฎหมายทีเกียวข้องมาประยุกต์ใช้
2. ขอรับรองระบบ SEDEX SMETA
3. ปรั บลดชั วโมงการทํางานให้ได้
ชม. / สัป ดาห์ โดยรั บ พนัก งานเข้า มา
เพิ มเติ มเพือเข้าเหลื อมเวลา หรื อ บาง
หน่วยงานต้องมีการพิจารณาจัดกะ
4. เตรี ยมความพร้ อ ม ศึ ก ษา และ
สื อสาร Code of ethics practice ของ
ลูกค้าแต่ ล ะราย และ กาํ หนดเป็ นแนว
ทางการปฏิบตั ิให้สอดคล้อง

การตอบสนองความคาดหวั ง ด้ าน
คุณภาพ
. ประโยชน์จากการสร้างพันธมิตรกับผูส้ ่ ง .ระบบการประเมิน และ คัดเลื อกผูส้ ่ ง
มอบแก่องค์กร
มอบ มี ก ารสื อสาร และ ขอความ
ร่ ว มมื อ ในการดํา เนิ น นโยบายต่ า ง ๆ
. การมีส่วนร่ วมกาํ หนดกลยุทธ์ร่วมกัน
จากผูส้ ่ งมอบ
การแบ่งปั นความรู้ ความเสี ยง และกาํ ไร
. มี ก ารนัด ประชุ ม เพือทําความเข้าใจ
และ ขอความร่ วมมือในการดําเนิ นการ
ต่าง ๆ
ความคาดหวังด้ านสิ งแวดล้ อม
การตอบสนองความคาดหวั ง ด้ าน
1. ความร่ วมมือในการควบคุมผลกระทบต่อ สิ งแวดล้ อม
สิ งแวดล้อม (ต้องการสิ นค้าทีเป็ นมิตรกับ 1.ขอความร่ วมมื อผูส้ ่ งมอบดําเนิ นการ
ให้ ส อ ด ค ล้ อ ง ต าม ก ฎ ห มา ยด้ า น
สิ งแวดล้อม )
สิ งแวดล้อม
ความคาดหวังด้ านแรงงาน / CSR /
Ethical
1.สื บเนืองจากความต้องการของลูกค้าที
ต้องการผลักดันให้มีการควบคุมผูข้ าย และ
ผูใ้ ห้บริ การต่าง ๆ ปฏิบตั ิตามข้อกาํ หนด
ด้านแรงงาน
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การตอบสนองความคาดหวั ง ด้ าน
แรงงาน /
CSR / Ethical
1. แจ้ง ขอความร่ วมมื อ ผู้ข าย และ
ผูใ้ ห้บริ การ หรื อ คัดเลื อ กผูข้ ายที ผ่า น
การรับรองระบบ

กลุ่มผู้มีส่วนได้ เสี ย
.ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
และ ผู้บริหาร

. ผูถ้ ือหุน้
. กรรมการบริ ษทั
. ผูบ้ ริ หารระดับสูง

ความคาดหวัง

สิ งทีบริ ษทั ตอบสนอง

ความคาดหวังด้ านคุณภาพ

การตอบสนองความคาดหวั ง ด้ าน
คุณภาพ
. ผลประกอบการทีดี และ การเติบโตอย่าง . จั ด ทํา ข้อ มู ล การดํา เนิ น งานของ
ต่อเนือง โปร่ งใส มันคง และ ยังยืน
องค์กรเพือเป็ นข้อมูลให้แก่ผถู้ ือหุน้ นัก
ลงทุ น ผูบ้ ริ หารเพือให้ทราบถึ งธุ รกิจ
.การจ่ายเงินปั นผล จ่ายผลตอบแทนใน
ทิ ศ ท า ง ก า ร ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ ผ ล
ระดับทีน่าพึงพอใจ
. มีความสามารถในการดําเนินธุ รกิจที
ประกอบการรายไตรมาส
.การจ่ายเงินปั นผลอย่างต่ อเนื อง และ
สามารถแข่งขันได้ดีเมือเปรี ยบเทียบกับ
ธุ รกิจกลุ่มเดียวกัน
สอดคล้องกับผลประกอบการของการ
.มีการกาํ หนดเป้ าหมาย และ ทิศทางในการ ดําเนินธุ รกิจขององค์กร
ดําเนินธุ รกิจในอนาคต
.จัดประชุมชีแจงกรรมการบริ ษทั และ
ผูถ้ ือหุน้ ตามตารางการประชุมประจําปี
. มีความต้องการในการสร้างวัฒนธรรม
ขององค์กรในเรื อง จรรยาบรรณการ
. ก าํ หนดแผนการสร้ า งวัฒ นธรรม
ประกอบกิจการทีดี วัฒนธรรมด้านคุณภาพ องค์กร และ ดําเนิ นการอบรม สื อสาร
และ ความปลอดภัยสิ นค้า เป็ นต้น
และ ประเมิ น การสร้ า งวัฒ นธรรม
องค์กร ( แผนระยะยาว – ปี )
ความคาดหวังด้ านสิ งแวดล้ อม
การตอบสนองความคาดหวั ง ด้ าน
สิ งแวดล้ อม
1. ได้รั บการรั บ รองระบบการจัดการ
1.ไม่พบปั ญหาการดําเนินธุ รกิจด้าน
สิ งแวดล้อม
สิ งแวดล้อม
( ISO 14001) ซึ งมี ก ระบวนการ
ประเมิ น ประเด็ น ปั ญ หาสิ งแวดล้อ ม
และ ดําเนินการควบคุ มผลกระทบต่ าง
ๆ ให้สอดคล้องตามกฎหมาย
ความคาดหวังด้ านแรงงาน / CSR /
Ethical
1.สื บเนืองจากความต้องการของลูกค้าที
ต้องการผลักดันให้มีการ ปฏิบตั ิตาม
ข้อกาํ หนดด้านแรงงาน
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การตอบสนองความคาดหวั ง ด้ าน
แรงงาน /
CSR / Ethical
1. นํา มาตรฐานด้ า นแรงงาน และ
กฎหมายทีเกียวข้องมาประยุกต์ใช้
2. ขอรับรองระบบ SEDEX SMETA
3. ปรั บลดชั วโมงการทํางานให้ได้
ชม. / สัป ดาห์ โดยรั บ พนัก งานเข้า มา
เพิ มเติ มเพือเข้าเหลื อมเวลา หรื อ บาง
หน่วยงานต้องมีการพิจารณาจัดกะ
4. เตรี ยมความพร้ อ ม ศึ ก ษา และ
สื อสาร Code of ethics practice ของ
ลูกค้าแต่ ล ะราย และ กาํ หนดเป็ นแนว
ทางการปฏิบตั ิให้สอดคล้อง

กลุ่มผู้มีส่วนได้ เสี ย
.หน่ วยงาน หรือ
หน่ วยงานรัฐทีกํากับ
ดูแล

. ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กรมประมง กรมปศุ
สัตว์)
. กระทรวงสาธารณสุ ข
( อาหารและ ยา )
. กระทรวงอุตสาหกรรม
. กระทรวงแรงงาน
( กฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
สวัสดิการ และ ความ
ปลอดภัยในการทํางาน )
. กระทรวงพลังงาน
. กระทรวงอืน ๆ ทีมี
กฎหมายทีบริ ษทั เกียวข้อง

ความคาดหวัง
ความคาดหวังด้ านคุณภาพ
. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินธุ รกิจ
.การให้ ค วามร่ วมมื อ กับ หน่ ว ยงาน /
หน่ ว ยงานรั ฐ ที ก าํ กับ ดู แ ลในการดํา เนิ น
โครงการส่ งเสริ มต่าง ๆ
.ดํ า เนิ น ธุ รกิ จ ที คํ า นึ ง ถึ ง หน้ า ที ความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม โ ด ย ยึ ด ห ลั ก
ธรรมาภิบาล

ความคาดหวังด้ านสิ งแวดล้ อม
1. การดูแลผลกระทบด้านสิ งแวดล้อมให้
สอดคล้องตามมาตรฐานทีกฎหมายกาํ หนด

. ชุมชน และ สั งคม

. ชุมชน และ สังคม
โดยรอบสถานประกอบการ
. โรงเรี ยน และ
สถานศึกษาต่าง ๆ

ความคาดหวังด้ านคุณภาพ
. ดําเนินโครงการ CSRเพือการอยู่ร่วมกับ
ชุมชนตามแนวทางการดําเนินธุ รกิจแบบ
ยังยืน
.สร้างอาชีพให้กบั สมาชิกในชุมชน และ
ส่ งเสริ มการพัฒนาต่าง ๆ ร่ วมกับชุมชน
. เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ให้กบั โรงเรี ยน และ
สถานศึกษาต่าง ๆ
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สิ งทีบริ ษทั ตอบสนอง
การตอบสนองความคาดหวั ง ด้ าน
คุณภาพ
. รว บ รว มข้ อ ก ํา ห นด ก ฎห มา ย
กฎระเบียบ ต่ าง ๆ ที บริ ษทั เกียวข้อง
และ ดํา เนิ น การปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
กับ ก ารดํ า เนิ น ธุ รกิ จ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง
โปร่ งใส
. สร้างหลักจรรยาบรรณในการกาํ กับ
ดูแลกิจการทีดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

การตอบสนองความคาดหวั ง ด้ าน
สิ งแวดล้ อม
1. ได้รั บการรั บ รองระบบการจัดการ
สิ ง แ วดล้ อ ม ( ISO 14001) ซึ ง มี
กระบวนการประเมิ น ประเด็ นปั ญ หา
สิ งแวดล้อม และ ดํา เนิ น การควบคุ ม
ผลกระทบต่ า ง ๆ ให้ส อดคล้อ งตาม
กฎหมาย

การตอบสนองความคาดหวั ง ด้ าน
คุณภาพ
.ดํา เนิ น โครงการ CSRที ครอบคลุ ม
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ งแวดล้อม
เพือการพัฒนาชุ มชนในระยะเวลายาว
อย่างยังยืน
. เปิ ดโอกาสให้คนในชุ มชมสามารถ
เข้า สมัครงาน
. เ ปิ ด รั บ ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น จ า ก
สถ า น ศึ ก ษ า ต่ า ง ๆ ตั ง แ ต่ ร ะ ดั บ
ประถมศึกษาขึนไป

กลุ่มผู้มีส่วนได้ เสี ย
. ชุมชน และ สั งคม
(ต่ อ)

.พนักงาน

ความคาดหวัง

. ชุมชน และ สังคม
โดยรอบสถานประกอบการ
. โรงเรี ยน และ
สถานศึกษาต่าง ๆ

ความคาดหวังด้ านสิ งแวดล้ อม

. พนักงาน ( รายวัน , ราย
เดือน , หัวหน้างาน ,
ผูบ้ งั คับบัญชา)
. ผูบ้ ริ หารระดับกลาง

ความคาดหวังด้ านคุณภาพ

1. การบริ หารจัดการผลกระทบทางด้าน
สิ งแวดล้อมไม่ให้เกิดผลกระทบแก่ชุมชน
ได้แก่
- กลิ นปลาป่ น
- นําเสี ย
- ของเสี ย
ฯลฯ

สิ งทีบริษัทตอบสนอง
การตอบสนองความคาดหวั ง ด้ าน
สิ งแวดล้ อม
1. ได้รั บการรั บ รองระบบการจัดการ
สิ ง แ วดล้ อ ม ( ISO 14001) ซึ ง มี
กระบวนการประเมิ น ประเด็ นปั ญ หา
สิ งแวดล้อม และ ดํา เนิ น การควบคุ ม
ผลกระทบต่ า ง ๆ ให้ส อดคล้อ งตาม
กฎหมาย
2. จัด Zoning โรงงานที ก่อผลกระทบ
เช่ น โรงงานผลิ ต ปลาป่ น (ควบคุ ม
ประสิ ทธิ ภ าพเครื องก าํ จัด กลิ น) และ
โรงงานบําบัดนําเสี ย
( ควบคุมคุณภาพนําทิ ง )

การตอบสนองความคาดหวั ง ด้ าน
คุณภาพ
. มีระบบการประเมิ นผลงานประจําปี
. การให้ผลตอบแทนทีสมเหตุสมผลตาม
เพื อการทบทวนค่ า ตอบแทนขอ ง
สภาวะเศรษฐกิจ
พนั ก งานให้ ส อดคล้ อ งกับ ผลการ
. ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
.ความมันคง และ สวัสดิการทีดี เมือเทียบ ดําเนินงาน สภาวะเศรษฐกิจ
. มี ก า ร เ ลื อ ก ตั ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
กับกลุ่มธุ รกิจเดียวกัน
สวัส ดิ ก ารเพื อทบทวนสวัส ดิ ก ารใน
. ความปลอดภัยในการทํางาน
. การมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะแนวทาง ระยะยาวให้กบั พนักงาน
.ทํา กิจ กรรมสร้ างความผูก พัน และ
สวัสดิการ และ ปั จจัยพืนฐานในการทํางาน
สร้างขวัญกาํ ลังใจให้กบั พนักงาน
. จั ด ทํ า แผนการอบรมเพื อพั ฒ นา
บุ คลากรในองค์กร เพือสร้ างศักยภาพ
และ สร้ า งโอกาสการเติ บ โตให้ ก บั
พนักงาน
. วางระบบความปลอดภัย และอาชี ว อนามัยในการทํางาน และ ขอรั บ รอง
ระบบ ISO 45001
ความคาดหวังด้ านสิ งแวดล้ อม
การตอบสนองความคาดหวั ง ด้ าน
สิ งแวดล้ อม
1. ได้รั บการรั บ รองระบบการจัดการ
1. ต้องการสภาพแวดล้อมในการทํางานที
สิ ง แว ดล้ อ ม ( ISO 14001) ซึ ง มี
เหมาะสม ไม่มีผลกระทบทางด้าน
สิ งแวดล้อมทีส่ งผลต่อสุ ขภาพของพนักงาน กระบวนการประเมิ น ประเด็ นปั ญ หา
สิ งแวดล้อม และ ดํา เนิ น การควบคุ ม
ผลกระทบต่ า ง ๆ ให้ส อดคล้อ งตาม
กฎหมาย
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. การจัดการด้ านความยังยืนในมิตสิ ิงแวดล้อม
. . นโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นสิ งแวดล้อม
บริ ษทั มีนโยบายในการจัดการผลกระทบแบบเบ็ดเสร็ จภายในโรงงานโดยมุ่งเน้นการ
บริ หารจัดการผลกระทบทางด้านสิ งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ การบริ หารจัดการทรัพยากร และพลังงาน
การบริ หารจัดการของเสี ย ตลอดจนการควบคุมป้ องกันผลกระทบอันจะเกิดกับพนักงาน ชุมชน และ
สิ งแวดล้อมโดย รอบโรงงาน ภายใต้กรอบของข้อกําหนดกฎหมาย มาตรฐานการจัดการสิ งแวดล้อม
( ISO 14001 : 2015 ) และ ข้อกําหนดอืน ๆ ทีเกียวข้องกับประเด็นปัญหาสิ งแวดล้อม เพือจัดการควบคุม
และลดผลกระทบทีจะเกิดต่อสิ งแวดล้อมภายใต้ขีดความสามารถดังนี
) เปิ ดโอกาสให้ชุมชนทีอยูร่ อบสถานประกอบการของบริ ษทั และ ผูเ้ กียวข้องมีส่วนร่ วม
ในการแสดงความคิดเห็นในการดําเนินกิจกรรมของบริ ษทั ทีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน หรื อข้อ
ร้องเรี ยนอืนๆ เพือให้เกิดการส่งเสริ มการจัดการสิ งแวดล้อมแบบยังยืน
) ดําเนิ น การสอดคล้องตามกฎหมาย และมาตรฐานสากลต่ างๆ เพือป้ องกัน และลด
ผลกระทบด้านสิ งแวดล้อม
) ออกแบบพัฒนากระบวนการผลิต โดยนําหลักการจัดการผลกระทบแบบเบ็ดเสร็ จเพือ
ควบคุมหรื อลดมลพิษต่างๆจากกระบวนการผลิต
) ควบคุมการใช้พลังงาน และ ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และส่งเสริ มกิจกรรม
การอนุรักษ์พลังงาน และ ทรัพยากร
) มุ่งเน้นการลด และจัดการของเสียโดยการออกแบบและพัฒนา By Product รวมถึงการ
กําจัดของเสียให้สอดคล้องตามกฎหมาย
) ส่งเสริ มฟื นฟูสิ งแวดล้อมร่ วมกับชุมชน และ หน่วยงานภาครัฐทีกํากับดูแล
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..

ผลการดําเนินงานด้ านสิงแวดล้อม

การจัดการสิงแวดล้ อม
การจัดการทรัพยากร และ พลังงาน
การจัดการทรัพยากรนํา

การจัดการเชือเพลิง

กรควบคุมผลกระทบทางด้ านสิ งแวดล้อม
มลพิษทางนํา

มลพิษทางอากาศ

การจัดการของเสี ย

การติดตามตรวจวัด

บริ ษทั มีการดําเนินการบริ หารจัดการนําอย่างคุม้ ค่า โดยการกาํ หนดเป้ าหมายควบคุ ม
ประสิ ทธิ ภาพผลผลิตต่อการใช้นาํ ลูกบาศก์เมตร เพือให้เกิดประสิ ทธิ ภาพการใช้นาํ อย่าง
สูงสุ ดบริ ษทั มีการออกแบบกระบวนการผลิตทีมีการใช้นาํ สูงเช่ นการละลายปลาเป็ นระบบ
นําหมุนเวียน มีการนํานํากลับมา Reuse / Recycle เช่น นํานําทําเย็นจากกระบวนการฆ่ าเชื อ
เข้าระบบการกรองใหม่นาํ กลับไปใช้ในการทําความสะอาดพืนและถนน เป็ นต้น
เพือลดความเสี ยงจากการขาดแคลนนํา บริ ษทั ได้จดั เตรี ยมแผนสํารองนําเพียงพอต่ อ
การใช้นาํ ในการผลิตได้มากกว่า เดือน
บริ ษทั มี การบริ หารจัดการเชื อเพลิ งให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยกาํ หนดเป็ นเป้ าหมาย
ควบคุ มผลผลิ ตต่ อการใช้เชื อเพลิ ง หน่ วย ในการเลื อกใช้เชื อเพลิ งต่ างๆบริ ษทั พยายาม
เลือกใช้กลุ่มพลังงานสะอาด เช่น การใช้เชือเพลิงชีวมวล แทนนํามันเตา เป็ นต้น
บริ ษทั มีความมุ่งมันในการควบคุมและลดการเกิดผลกระทบด้านสิ งแวดล้อมโดยดําเนินการ
ให้สอดคล้องตามกฎหมาย
บริ ษทั มี ระบบการบําบัดนําเสี ยแบบ Up flow Anaerobic Sludge Blanket ซึ งเป็ นระบบไร้
อากาศ (UASB) ทีมีประสิ ทธิ ภาพโดยมีระบบ BOD Online มีหอ้ งปฏิบัติการวิเคราะห์ที
ผ่านการขึนทะเบี ยนกับกรมโรงงานอุ ตสาหกรรม และ มี ผคู้ วบคุ มมลพิษทางนําประจําที
โรงงานเพือกาํ กับดูแลระบบบําบัดนําเสี ยให้ผ่านตามค่าควบคุมทีกฎหมายกาํ หนดก่อนปล่อย
สู่แหล่งนําภายนอก
บริ ษทั มีระบบการควบคุมมลพิษทางอากาศ เช่นเครื องกาํ จัดกลิ นจากกระบวนการผลิ ตปลา
ป่ น และมีการวิเคราะห์มลพิษอากาศประจําปี ซึ งได้ค่าผ่านตามมาตรฐานที กฎหมายกาํ หนด
และ รายงานแบบ รว. รว. รว. ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
บริ ษัท มี ก ระบวนการในการออกแบบการผลิ ต เพื อควบคุ ม การใช้ ว ั ต ถุ ดิ บ อย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพเกิดของเสี ยน้อยที สุ ด กลุ่ มของเสี ยที เกิดขึ น เช่ น เศษหัวหนังก้างปลานําเข้า
โรงงานผลิตปลาป่ น รวมถึงเศษวัตถุดิบอืนๆได้มีการพัฒนาให้เปลียนจากของเสี ยเป็ นกลุ่ ม
By product แทนการทิ ง และ ส่ งกาํ จัดเป็ นของเสี ย ส่ วนกลุ่ มของเสี ยที ไม่ สามารถทําเป็ น
By productได้ จะมีกระบวนการจัดเก็บ คัดแยก และ รวบรวมส่ งให้ผรู้ ั บกาํ จัดโดยพยายาม
คัดเลือกเป็ นกลุ่มผูร้ ับกาํ จัดทีสามารถ Reuseหรื อRecycle ได้เพือให้มีปริ มาณของเสี ยทีนําไป
ฝังกลบให้นอ้ ยทีสุ ด บริ ษทั กาํ กับดูแลกระบวนการจัดการของเสี ยตลอดกระบวนการตังแต่ผู้
ก่อกาํ เนิด ผูเ้ ก็บขน และ ผูร้ ับกาํ จัดปลายทางมีการติดตามและกาํ กับดูแลตามระเบี ยบที กรม
โรงงานอุ ต สาหกรรมกาํ หนด ดําเนิ นการขออนุ ญาตนําออก รายงานปริ มาณการนําออก
ออนไลน์ผ่าน Website ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
บริ ษทั มี ร ะบบการติ ด ตามตรวจวัด ประสิ ท ธิ ภาพ และ ประสิ ทธิ ผลการดํา เนิ น งานด้า น
สิ งแวดล้อม โดยการติ ด ตามการ Update ข้อ กาํ หนดกฎหมายต่ า ง ๆ อย่า งใกล้ชิ ดหากมี
ข้อกาํ หนดกฎหมายใหม่ บริ ษทั จะเร่ งนํามาจัดทําแผนงานในการดําเนิ นการให้สอดคล้อง
ตามกฎหมาย และ มี หน่ วยงาน EMR ติ ดตามประเมิ นผลความสอดคล้องตามกฎหมายทุ ก
ฉบับทีบริ ษทั เกียวข้อง และ รายงานผลต่อผูบ้ ริ หารระดับสู งเพือรั บทราบผลการดําเนิ นการ
สอดคล้องตามกฎหมาย โดยมีเป้ าหมายการดําเนินการสอดคล้องตามกฎหมาย %
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. การจัดการความยังยืนในมิตสิ ังคม
. . นโยบายด้านแรงงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
นโยบายและแนวปฏิบัตดิ ้ านสังคม
บริ ษ ัท ตระหนัก ถึงความสําคัญในการจัด การมาตรฐานด้านแรงงาน ยึด หลัก การ
ดําเนิ นธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) โดยดําเนิ นตาม
แผนงานตามหลัก นิ ติ ธรรม ปฏิ บัติ ต่ อ แรงงานสอดคล้อ งตามกฎหมาย เคารพหลัก สิ ท ธิ มนุ ษ ยชน
ข้อกําหนดมาตรฐานแรงงาน และกฎหมายอืนๆ ทีเกียวข้อง ส่ งเสริ มความปลอดภัย ตลอดจนพัฒนาขีด
ความสามารถของพนักงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร และส่งเสริ ม ปลูกจิตสํานึกการมีส่วนร่ วม
ส่งเสริ มพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนือง ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ซึงเปิ ดเผยอยูใ่ นเว็บไซต์
บริ ษทั (www.tropical.co.th)
. . ผลการดําเนินงานด้ านสังคม
ทีผ่านมาได้ดาํ เนินการด้วยความรับผิดชอบ สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อกําหนด
มาตรฐานต่าง ๆ ไม่มีขอ้ พิพาทตลอดจนการดําเนินการทีผิดกฎหมาย
การพัฒนาบุคลากร
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เนืองจากทรัพยากรบุคคลเป็ นปัจจัยสําคัญทีส่งผลต่อความสําเร็ จ ในการดําเนิ นกิจการ
ของบริ ษทั บริ ษทั จึ งประกาศเป็ นนโยบายในการพัฒ นาบุ ค ลากร โดยมีว ตั ถุประสงค์เพือพัฒ นาองค์
ความรู้ พัฒนาทักษะ พัฒนาความสามารถ รวมทังประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานในทุก
ระดับ โดยผ่านการศึกษา การพัฒนา การฝึ กอบรม (Training) ตามกลยุทธ์ดา้ นบุคลากรในองค์กร เพือ
รองรับสถานการณ์ต่างๆ ทีอาจจะเกิดขึนทังในปัจจุบนั และอนาคต และเพือให้เกิดความสอดคล้องกับกล
ยุท ธ์ องค์ก รบริ ษัท กํา หนดให้ พ นั ก งาน ได้รั บ การฝึ กอบรมในหั ว ข้อ ที จํา เป็ น ส่ ง เสริ มความรู้
ความสามารถ พัฒนาความรู้ความชํานาญจากการปฏิบตั ิงานจริ ง (On the Job Training) อบรมขันตอน
การปฏิ บัติ ง าน อบรมและสอนวิ ธี ก ารปฏิ บัติ ง าน โดยพนั ก งานที เข้า ทํา งานใหม่ หั ว หน้ า งาน
ผูบ้ งั คับบัญชาในแต่ละสายงานเป็ นผูท้ าํ หน้าทีฝึ กสอนงาน เป็ นพีเลียงให้กบั พนักงานทีเข้ามาใหม่ทุกคน
เพือให้พนักงานเกิด ทักษะในการทํางาน จัดอบรมตามความต้องการในการฝึ กอบรม ตามกลยุทธ์ของ
องค์กร และอบรมตามทีกฎหมายกําหนดบริ ษทั ดําเนิ นการพัฒนาบุ คลากร ด้วยการจัดการฝึ กอบรม
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พัฒนาด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพิ มเติมนอกเหนือจากทักษะความรู้เกียวกับงาน โดยจัดให้มีการ
อบรมภายในและภายนอกบริ ษทั มีวิทยากรทังจากภายในบริ ษทั และวิทยากรภายนอกทีมีความรู้ความ
ชํานาญจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงกิจกรรมส่ งพนักงานระดับบริ หารไปศึกษาดูงาน เพือนําเทคโนโลยี
วิว ฒ
ั นาการใหม่ ๆ มาพัฒ นา ปรั บปรุ งการดําเนิ น งานของบริ ษ ัทให้ดียิ งขึ นเข้ามาให้ความรู้ ถ่ายทอด
ประสบการณ์เพิ มเติมแก่พนักงานอยูเ่ ป็ นประจํา
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนัน บริ ษทั จัดให้มีการประเมินผลการฝึ กอบรมทุกครัง
หลังจากมีการจัดอบรมเสร็ จสิ น โดยให้พนักงานประเมินหลักสูตร ประโยชน์ทีได้รับ การนําความรู้มา
พัฒนาตนเอง พัฒนาการทํางาน หรื อทํารายงานเสนอบริ ษทั ทราบ โดยผูบ้ งั คับบัญชาจะเป็ นผูป้ ระเมิน
พนักงานทีผ่านการอบรมในทุกๆหลักสูตรทีมีการจัดอบรมทังจากการจัดอบรมภายในและจากการทีส่ ง
พนักงานออกไปอบรมภายนอก เมือผลประเมิน สามารถเพิ มทักษะ เพิ มศัก ยภาพให้ก ับพนักงานได้
บริ ษทั ดําเนิ น การขอรับรองหลัก สูตรทุ กหลัก สูตรที จัดฝึ กอบรม หรื อพัฒนาฝี มือแรงงาน โดยเปิ ดเผย
ข้อมูล รายละเอียด ให้กบั กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติพฒั นาฝี มือแรงงาน
ในปี พ.ศ.

บริ ษัทจัด ให้มีแ ผนการฝึ กอบรมโดยกํา หนดหลัก สู ต รตามความ

ต้องการของแต่ละแผนก และพัฒนาตาม Competency ของแต่ ละสายงานให้สอดคล้องตามกลยุทธ์ของ
องค์กร โดยปฏิบตั ิ ตามหลัก Social Distancing ซึงการดําเนิ นการจัดการอบรม มีทงที
ั ส่ งพนักงานไป
อบรมนอกสถานที และอบรม Online ผ่านระบบ VDO CONFERRENCE, หรื อผ่าน Social, ช่องทาง
อืนๆ เช่นหลักสูตรทางด้านบัญชี ทางด้านสารสนเทศและอืนๆ รวมจํานวนทังสิ น
รุ่ น รวมชัวโมงในการจัดอบรม

ชัวโมง จํานวนผูเ้ ข้าอบรม

หลักสูตร จํานวน

คน ๆ ละ ชัวโมง รวมเป็ น ,

ชัวโมง

นอกจากนี บริ ษทั ได้จดั อบรม หลักสูตรแนะแนวการทํางาน หลักสูต รส่ งเสริ มการ
ดําเนินชีวิตของพนักงานหลักสู ตรปฐมนิ เทศหลักสูตรส่ งเสริ มความปลอดภัยหลักสูตรตามข้อกําหนด
ความปลอดภัยสําหรั บพนักงานเข้าใหม่ หลักสู ตรตามกฎหมาย และหลัก สูตรตามแผนบุค ลากร เป็ น
หลักสูตร ( ON THE JOB TRAINING) ซึงจําเป็ นต้องพัฒนาบุคลากร ตามขันตอนการฝึ กอบรม Training
Procedure โดยมีรายละเอียดดังนี
1. หลักสูตรปฐมนิเทศ สําหรับพนักงานเข้าใหม่ หลักสูตร ชัวโมง ในปี
ทํางานใหม่ จํานวนทังสิ น

คน อบรมทังหมด

ชัวโมง จํานวนชัวโมงต่อ คน ,
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ชัวโมง

มีพนักงานเข้า

รุ่ น เป็ นจํานวนชัวโมงต่อหลักสูตร

2.

หลักสู ต รที ต้องอบรมตามกฎหมาย หลักสู ต ร ชั วโมง มีพนัก งานเข้าอบรมในปี
ทังสิ นจํานวน

3.

คน รวมจํานวนชัวโมง ,

ชัวโมง

หลัก สูต ร(ON THE JOB TRAINING) อบรมตาม procedure (ขันตอนการฝึ กอบรม
Training Procedure) ระบุหลักสูตรทีต้องอบรมทบทวนทุกปี ให้กบั พนักงานทุกคน โดยในปี
มีพนัก งานผ่านการอบรมจํานวนทังสิ น ,
อบรม ,

คน หลัก สูต ร ชั วโมง รวมชัวโมง

ชัวโมง

บริ ษทั ปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุษยชน ตังแต่การจ้างแรงงานจนถึงการดูแลพนักงานและ
บุคลากรเพือให้พนักงานและบุคลากรทุกคนเกิดความรู้สึกผูกพันเป็ นครอบครัวเดียวกับองค์กร โดยปี
บริ ษทั มีการดําเนินงานด้านพนักงานทีสําคัญดังนี
การจ้างแรงงาน
รายละเอียด

จํานวนพนักงาน (คน)
ชาย
หญิง
,

พนักงานประจํา
พนักงานผูพ้ กิ าร
รวม

,

บริ ษทั มีการจ่ายเงินเข้ากองทุนส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการสนับสนุนการ
จ้างงานคนพิการเพิ มขึน พร้อมให้โอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ทีมันคง ดูแลสวัสดิการต่าง ๆ ในการ
ทํางานได้ เพืออยูใ่ นสังคมได้ดงั นี
ปี

จํานวนเงิน (บาท)
, ,
, ,
, ,

จํานวนแรงงานคนพิการ (คน)

ความผูกพันของพนักงาน
ในปี

บริ ษทั มีแผนการพัฒนาประเมินความผูกพัน ของพนักงานต่ อองค์กร และ

พนักงานลาออกจากงานโดยสมัครใจ (Turnover rate)ร้อยละ . มีอตั รา เพิ มขึนร้อยละ . จากปี
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การดําเนินกิจการสอดคล้องตามกฎหมาย
บริ ษ ัทดําเนิ น ธุร กิ จ ภายใต้กฎหมายที เกี ยวข้อง เช่ น ด้านแรงงานปฏิบตั ิ ต าม พรบ.คุม้ ครอง
แรงงาน พรบ.แรงงานสัมพัน ธ์ พรก.การบริ หารจัดการแรงงานต่ างด้าว พรบ.อาชีว อนามัยและความ
ปลอดภัยในการทํางาน พรบ.ส่ งเสริ มพัฒ นาฝี มือแรงงาน พรบ.ประกัน สังคม และกฎหมายอืนๆที
เกียวข้อง และรวมถึงปฏิบตั ิ ต ามข้อกําหนดด้านมาตรฐานแรงงาน และตามข้อกําหนดของลูกค้า เช่ น
ข้อกําหนดด้านการค้าของสมาชิก SEDEX SMETA
การเคารพสิทธิมนุษยชน ( Human Rights )
บริ ษทั ตระหนักในความเป็ นมนุ ษย์ทีเท่าเทียมกัน โดยกําหนดเป็ นนโยบายด้านสิ ทธิมนุ ษยชน
โดยบริ ษทั ตระหนักดีวา่ บุคคลทุกคนต่างมีคุณค่า และศักดิศรี ในตนเองอย่างเท่าเทียมกันจึงให้ความสําคัญ
ต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน อันเป็ นคุณธรรมพืนฐานของการทํางานและการอยูร่ ่ วมกัน กําหนดให้การมี
คุณธรรมเป็ นส่วนหนึงของพฤติกรรมอันพึงประสงค์ในองค์กร ทําให้มนใจได้
ั
ว่าวิธีการดําเนิ นธุรกิจของ
บริ ษทั และวิถีการปฏิบตั ิงานของพนักงานอยู่บนหลักการเคารพในเกียรติและศักดิศรี ซึงกันและกัน ซึง
เป็ นการสนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชนตามทีระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุ ษยชน(United
Nations Universal Declaration Of Human Rights : UNDHR) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิ ทธิขนั
พืนฐานในการทํางานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization (ILO)
Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) อันเป็ นส่วนหนึงของความทุ่มเท และความ
พยายามในการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรมและด้วยความรับผิดชอบมาอย่างต่อเนื อง บริ ษทั ปฏิบตั ิ ต่อ
ผูเ้ กี ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็ นฝ่ ายจัด การ พนักงาน ผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้า ผูข้ ายสิ นค้าและบริ การ
ให้แก่บริ ษทั คู่แข่งทางการค้า ชุมชน อันสืบเนืองจากความเหมือนหรื อแตกต่างไม่ว่าจะเป็ น เพศ เชือชาติ
ศาสนา อายุ สีผวิ ภาษา วัฒนธรรม ความพิการ ดังนี
) เคารพและปฏิบัติต ามกฎระเบี ยบและข้อบังคับของบริ ษ ัท ตลอดจนกฎหมายทังในประเทศ และ
ระหว่างประเทศทีเกียวข้องอย่างเคร่ งครัด
) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความเสียงผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างสมําเสมอ พร้อมกําหนด
แนวทางหรื อมาตรการในการบริ หารจัดการความเสียงอย่างเหมาะสม โดยให้ทุกหน่วยงานมีหน้าทีกํากับ
ดูแลและบริ หารความเสียงทีอยูใ่ นความรับผิดชอบของตน
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) พัฒ นาช่องทางการสื อสารแบบสองทาง เพือส่ งเสริ มความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบตั ิ ตนต่อการ
เคารพสิ ทธิมนุ ษยชน รวมถึงเพือเปิ ดโอกาสให้พนักงานและผูม้ ีส่ว นได้ส่วนเสี ย สามารถแสดงความ
คิดเห็นสะท้อนปัญหา และแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน หากมีเหตุการณ์หรื อการกระทําทีเกียวข้องต่อ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
) จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลหรื อข้อร้องเรี ยนทีเกียวกับสิ ทธิมนุ ษยชนหลังจากทีได้รับแจ้ง
จากพนักงาน และหรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมรายงานต่อคณะผูบ้ ริ หารระดับสูง เพือดําเนิ นการพัฒนา
บรรเทา หรื อแก้ไขผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเหมาะสม
) ส่งต่อนโยบายนีให้ค่คู า้ ธุรกิจ เพือเป็ นแนวทางในการบริ หารและการจัดการต่างๆ เพือป้ องกันการเป็ น
ส่วนหนึงในกระบวนการดําเนินงานทีเกียวข้องต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน
) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้คู่ค ้าธุ รกิจ มีส่วนร่ วมในการดําเนิ นธุร กิจ อย่างมีจริ ยธรรมและด้ว ยความ
รับผิดชอบต่อสังคม เพือเสริ มสร้างวัฒนธรรมแห่งการเคารพซึงกันและกัน และพัฒนาขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันอย่างต่อเนือง ทังนีความมุ่งมันต่อการเคารพสิทธิมนุ ษยชนของบริ ษทั ได้สะท้อนให้เห็น
อย่างชัดเจน ผ่านนโยบายการบริ หารจัดการด้านต่างๆ ทีสําคัญของบริ ษทั อาทิ
-นโยบายความรับผิดชอบทางสังคม (Corporate Social Responsibility Policy)
-นโยบายการจ้างงานแรงงานต่างด้าว (Employment Policy For Foreign Workers)
-นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety & Health Policy)
-นโยบายด้านการใช้แรงงานทีดี (Good Labor Practice Policy)
-กฎระเบียบและข้อบังคับเกียวกับการทํางาน (Ruled and regulations)
การบริ หารจัดการข้างต้น เป็ นส่วนหนึงของเจตนารมณ์ของบริ ษทั ในการปฏิบตั ิ ต่อพนักงาน
อย่างเป็ นธรรม เสมอภาค ให้เกียรติและให้โอกาส ควบคู่ไปกับการให้ความสําคัญในการดูแลชุมชนและ
สังคมบนพืนฐานของความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตทีดี ตลอดจนการส่ งเสริ มคู่คา้ ธุรกิจให้เติบโตไป
ด้วยกัน อย่างรั บผิดชอบและเคารพสิ ทธิพืนฐานของผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเท่าเทียมกัน ซึ งสอดคล้องกับ
แนวทางสากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยังยืน
) บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อบุคลากรทุกคนโดยเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยกถิ นกําเนิ ด เชือชาติ ศาสนา
อายุ สีผวิ ภาษา วัฒนธรรม ความพิการ ฐานะ สถานศึกษา หรื อสถานะอืนใดทีเกียวข้องทังทางตรง และ
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ทางอ้อมกับการปฏิบัติ งาน บริ ษ ัทจะปฏิบัติ อย่างเป็ นธรรมกับพนัก งานทุ ก ระดับ รวมถึงผูร้ ั บเหมา
ผูร้ ับเหมาช่วง ทังการจ้างงาน,การจ่ายค่าตอบแทน การจัดฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากร การเลือนตําแหน่ ง
การเลิกจ้างหรื อเกษียณอายุ และหรื อนํามาเป็ นปัจจัยสําคัญในการคัดเลือกพนักงานเข้าทํางาน
) บริ ษทั ดําเนินการตาม พรบ.คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล โดยข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงาน อันได้แก่
ประวัติ ก ารทํางาน ประวัติ สุข ภาพหรื อ ข้อมูลส่ ว นตัว จะได้รั บการคุ ้มครองไม่ ให้ถูก นํามาเปิ ดเผย
อันอาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของ หรื อบุคคลอืน
) พนักงานทุกคนปฏิบตั ิ ต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติโดยปราศจากการปฏิบตั ิ ทีมิชอบในการล่วง
ละเมิดต่อพนักงานทุกรู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นทางกาย ทางวาจา ทางความคิด และไม่กระทําการทีก่อความ
เดือดร้อนรําคาญ หรื อรบกวนการปฏิบตั ิงานในลักษณะการคุกคามทางเพศ การลวนลาม การอนาจารทุก
ประเภท ในส่วนของบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายด้านความรับผิดชอบทางสังคม ข้อที บริ ษทั จะไม่
เกียวข้องหรื อสนับสนุ นการลงโทษทีเป็ นการทําร้ายร่ างกาย จิตใจ หรื อแม้แต่การข่มขู่ทีมีผลต่อจิตใจ
ตลอดจนการใช้วาจาหยาบคาย และบริ ษทั ได้ประกาศเพิ มเติมเป็ นนโยบายการปฏิบตั ิทีมิชอบและการล่วง
ละเมิด นโยบายการป้ องกัน การแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ โดยระบุขนตอนการแก้
ั
ไขของการ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ขันตอนการร้องทุกข์ กําหนดช่องทางการร้องทุกข์โดยปิ ดเป็ นความลับ
) บริ ษทั ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของพนักงาน ทรัพย์สิน สินค้าบริ ษทั การป้ องกัน
การก่อการร้าย โดยการดําเนินการเรื องการรักษาความปลอดภัยในขันพืนฐาน ไม่ละเมิดสิ ทธิส่วนบุคคล
ตามกฎหมายซึ งบริ ษทั ได้ประกาศเป็ นนโยบายการจัด การรัก ษาความปลอดภัยขององค์กร สําหรั บ
พนักงานทุกฝ่ าย เพือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานด้านความปลอดภัยขององค์กรทุกส่ วนงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพดังนี
. ) ความปลอดภัยในการเข้าออกอาคารสถานที
. ) ความปลอดภัยในส่วนทีเกียวข้องกับพนักงาน
. ) ความปลอดภัยในส่วนของพันธมิตรทางธุรกิจ
. ) ความปลอดภัยในส่วนทีเกียวข้องกับสินค้า
. ) ความปลอดภัยสําหรับยานพาหนะขนส่งสินค้า
. ) ความปลอดภัยด้านข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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. ) ระบบการตรวจสอบและสืบสวนเหตุการณ์ทีเกิดขึน
. ) ระบบการจัดการเมือเกิดวิกฤตการณ์และแนวทางดําเนินการแก้ไข
) บริ ษทั เคารพในทรัพย์สินทางปัญญา และภูมิปัญญาท้องถิ น
) บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้พนักงาน และชุมชนทีอยูร่ อบสถานประกอบการหรื อผูม้ ีส่วน เกียวข้อง สามารถ
แสดงความคิดเห็นสําหรับการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ทีอาจส่งผลกระทบต่อวิถีการดําเนิ นชีวิตของชุมชน
เพือให้เกิดการพัฒนาอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยังยืน โดยสามารถติดต่อร้องเรี ยนบริ ษทั โดยตรง หรื อผ่าน
เว็บไซด์ของบริ ษทั
การกํากับดูแลด้านแรงงาน
บริ ษทั ถือว่าบุค ลากรเป็ นทรั พยากรอัน มีค่ า ซึ งมีส่ว นช่ ว ยส่ งเสริ มให้บริ ษทั บรรลุถึง
เป้ าหมายในการดําเนิ น ธุรกิจ ดังนันบริ ษทั จึงมีนโยบายในเรื องความรับผิดชอบทางสังคม โดยมุ่งมัน
ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านความรับผิดชอบทางสังคม มาตรฐานด้านแรงงาน กฎหมาย ทีเกียวข้อง พัฒนา
ความรู้ความสามารถ สนับสนุนให้พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรู้วทิ ยาการใหม่ๆ เพิ มเติม ให้มีความรู้
ความสามารถและทัก ษะซึ งจําเป็ นต่อการปฏิบตั ิ งานให้ประสบความสําเร็ จ ตลอดจนพัฒ นาปรั บปรุ ง
คุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างต่อเนือง การดูแล สภาพการจ้างทียุติธรรม ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม
คํานึงถึงสภาพแวดล้อมทีปลอดภัย ตามหลักอาชีวอนามัย การสื อสารนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้พนักงานรับทราบผ่านการปฐมนิเทศ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ,ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย,แผ่น
พับคู่มือปฐมนิเทศ และประกาศลงเว็บไซด์บริ ษทั www.tropical.co.th เพือให้ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยลูกค้า
ประชาชนทัวไปรับทราบถึง การดําเนินกิจการของบริ ษทั ภายใต้นโยบายด้านความรับผิดชอบทางสังคม
โดยยึดแนวปฏิบตั ิตามนโยบายความรับผิดชอบทางสังคมดังนี
) บริ ษทั ไม่จา้ งหรื อสนับสนุนการใช้แรงงานเด็กอายุตากว่
ํ า ปี บริ บูรณ์ หรื อตามทีกฎหมายกําหนด
) ไม่สนับสนุ นการใช้แรงงานบังคับ บริ ษ ัท จะไม่เกียวข้องหรื อสนับสนุ น การใช้แรงงานบังคับทุ ก
รู ปแบบ การรับสมัครบุคคลใดเข้าทํางาน บุคคลนันต้องกระทําด้วยความเต็มใจ สามารถออกจากงานโดย
เสรี ไม่เรี ยกเก็บสิ งประกันหรื อเอกสารการแสดงตัวจริ งใดๆ ของพนัก งาน และปฏิบตั ิ เป็ นไปตามที
กฎหมายกําหนด
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) บริ ษทั จัดทําสัญญาจ้างงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเขียนด้วยภาษาทีพนักงานสามารถเข้าใจได้ โดย
ระบุสิทธิความรับผิดชอบ เงือนไขการจ้างงาน ตลอดจนค่าจ้าง ชัวโมงการทํางานและอืนๆทีไม่ขดั ต่อ
กฎหมายทีกําหนด ในการทํางานและการว่าจ้างโดยมอบให้กบั พนักงานเก็บไว้หนึงฉบับ
) เรื องเสรี ภาพในการสมาคม บริ ษ ัท จะเคารพสิ ทธิข องพนัก งานในการสมาคมหรื อรวมกลุ่มเจรจา
ต่อรองบนพืนฐานทีเป็ นไปตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย และสนับสนุ นให้มีตวั แทนพนักงานสมัครเข้า
รับการเลือกตังเป็ นคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
) การจ้างงานบริ ษ ัท จะปฏิบัติ อย่างเป็ นธรรมต่ อพนัก งานทุ ก ระดับ ทังการจ้างงานการจ่ า ยค่ าจ้า ง
ค่าตอบแทน การทํางาน การจัดการฝึ กอบรม การเลือนตําแหน่ ง การเลิกจ้างหรื อเกษียณอายุ โดยไม่
คํานึงถึงเชือชาติ ศาสนา สีผวิ รวมทังไม่สนับสนุนให้มีพฤติกรรมทีเป็ นการข่มขู่ คุกคาม ทารุ ณและการ
ล่วงละเมิด ทางเพศ ทางกาย ทางจิตใจ ทางวาจา การใช้ความรุ นแรง บริ ษทั จะไม่เกียวข้องหรื อสนับสนุ น
การลงโทษทีเป็ นการ ทําร้ายร่ างกาย จิตใจ แม้แต่การข่มขู่ทีมีผลต่อจิตใจ ตลอดจนการใช้วาจาทีหยาบคาย
) ค่าจ้างและสวัสดิการ บริ ษทั จะจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนการทํางาน ตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย บน
พืนฐานค่าครองชีพเป็ นสําคัญ พร้อมทังมีรายละเอียดเกียวกับค่าจ้างหรื อใบแจ้งค่าจ้างให้กบั พนักงาน
โดยจะไม่มีการลงโทษทางวินยั กับพนักงานด้วยการหักเงินใดๆ ทังสิ น รวมถึงจัดสวัสดิการเป็ นไปตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
) ชัวโมงการทํางาน บริ ษทั จะปฏิบตั ติ ามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ในเรื องชัวโมงการทํางานของพนักงาน

) สภาพการทํางานและความปลอดภัย บริ ษทั จะจัดสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ ให้มีความ
ปลอดภัยถูก สุ ข ลัก ษณะอนามัย โดยนําระบบอาชี วะอนามัยและความปลอดภัย มาประยุก ต์ใช้ เพือ
ป้ องกันอุบตั ิเหตุและอันตรายต่อสุขภาพ
) การทุ จ ริ ต คอร์ รั ปชั น บริ ษ ัท จะไม่ เกี ยวข้อง หรื อสนับสนุ น พนัก งาน ในการกระทําการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชันโดยการเสนอ การสัญญา การมอบ การเรี ยกร้อง การให้หรื อรับสิ นบน การให้ของขวัญหรื อ
บริ การ การให้เงินสดหรื อสิ งของแทนเงินสดหรื อการให้ผลประโยชน์ทีเกียวข้องกับเงินหรื อประโยชน์
อืนๆ กับเจ้าหน้า ที ของรั ฐ หน่ ว ยงานของรั ฐ หน่ ว ยงานของเอกชน คู่ค ้า ลูก ค้า พนัก งาน ผูบ้ ริ หาร
กรรมการ ภายในกลุ่มบริ ษทั และผูเ้ กียวข้อง การล็อบบีหรื อชีนําต่างๆ การรุ กราน หรื อการล็อบบีทาง
การเมือง การช่วยเหลือทางการเมือง ไม่ว่าจะโดยตรงหรื อโดยอ้อม
) ความมุ่งมันต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ผูบ้ ริ โภค และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
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( . ) บริ ษทั จะปฏิบตั ิ ตามข้อกําหนดมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม กฎหมายอืนๆทีเกียวข้อง
มุ่งมันพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างต่อเนือง
( . ) บริ ษทั จะส่งเสริ มและสนับสนุนให้ผสู้ ่งมอบ ผูร้ ับจ้างช่วง ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดมาตรฐานแรงงาน
ว่าด้วยความรับผิดชอบทางสังคม
( . ) บริ ษทั จะให้ความร่ วมมือในการประสานงานกับองค์กรต่างๆ ของราชการและหน่วยงานภายนอก
ทีให้ความสนใจ เพือเผยแพร่ การดําเนิ นงานระบบการจัดการมาตรฐานแรงงานว่าด้วยความรับผิดชอบ
ทางสังคมของบริ ษทั ทังนีนโยบายการจัดการมาตรฐานแรงงานว่าด้วยความรับผิดชอบทางสังคมนี ได้ถกู
จัด ทําเป็ นเอกสารและสื อสารให้พนัก งานทุ ก ระดับในองค์ก รเข้าใจยึด ถือ ปฏิบัติ และรั ก ษาไว้อย่าง
ต่อเนือง ตลอดจนเปิ ดเผยต่อสาธารณะชนทัวไป
) บริ ษทั ไม่ขดั ขวาง แทรกแซง หรื อกระทําการใดๆ ทีจะเป็ นผลกระทบต่อการใช้สิทธิของลูกจ้างทีไม่มี
ผลเสียหายต่อกิจการ ในการดําเนิ นกิจกรรมทีเกียวกับเชือชาติ ประเพณี ประจําชาติ ศาสนา เพศ ความ
พิการ ความเป็ นสมาชิ กสหภาพแรงงาน การเป็ นกรรมการลูก จ้าง ความนิ ยมในพรรคการเมือง หรื อ
แนวคิดส่วนบุคคลอืนๆ
) บริ ษทั จัดการให้พนักงานมีสุขภาพ มีความปลอดภัย โดยจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานทีดี มีการ
กําหนดมาตรการด้านความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ค ลอบคลุม
ประเภทงานหรื อลักษณะงานที มีแนวโน้มอาจก่ อให้เกิด อันตรายต่ อสุ ข ภาพและความปลอดภัยของ
พนักงาน และผูเ้ กียวข้อง และมีการควบคุม ป้ องกันให้เป็ นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานความปลอดภัย
ในทุกสภาพแวดล้อมในการทํางานทีดี ภายใต้ระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน ตามระบบมาตรฐานสากล ( ISO

:

)

) บริ ษัท เปิ ดโอกาสให้ มี ส่ ว นร่ วมในการดํา เนิ น การด้า นความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน สามารถสมัครเข้ารับการเลือกตัง แต่งตังเป็ นคณะกรรมการความปลอดภัย
ในการทํางาน
) บริ ษทั จัดอบรม หรื อจัดกิ จกรรมสัปดาห์ค วามปลอดภัย โดยให้พนักงานมีโ อกาสรับรู้และเข้าถึง
ข้อมูลอันตรายอันอาจเกิดขึนจากกระบวนการทํางานหรื อจากสภาพแวดล้อมในการทํางาน
) บริ ษทั จัดทํากฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมทํางาน
ของบริ ษทั โดยพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูล
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) บริ ษทั จัดให้พนักงานได้รับการฝึ กอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ใน
งานทีปฏิบตั ิอยู่ รวมถึงอบรมกฎหมายความปลอดภัยให้กบั ผูท้ ีเข้าทํางานใหม่ และผูท้ ีเปลียนหน้าทีการ
ปฏิบตั ิงาน โดยมีการจัดเก็บบันทึกการฝึ กอบรม
) จัดอุปกรณ์ป้องกันภัยเพือความปลอดภัยส่วนบุคคลทีได้มาตรฐาน และเหมาะสมกับลักษณะงานโดย
เป็ นหน้าทีของบริ ษทั ในการจัดหา
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริ ษทั ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ งแวดล้อมในการทํางานว่าเป็ น
สิ งสําคัญของการดําเนินธุรกิจและการเติบโตของธุรกิจอย่างยังยืนจึงมีนโยบายด้านความปลอดภัยเพือ
เป็ นการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางานและคุณภาพชีวติ
ของพนักงานเป็ นสําคัญ บริ ษทั จึงพัฒนาและปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการดําเนิ นงานด้านความปลอดภัย
อย่างต่อเนืองเพือลดความเสียงจากการเจ็บป่ วยบาดเจ็บหรื อเสี ยชีวิตและดูแลคุ ณภาพชีวิตของพนักงาน
หรื อลูกจ้างอย่างเหมาะสมโดยมีการดําเนินงานทีสําคัญผ่านระบบมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ISO 45001:2018 โดยมี ก าร
ดําเนินงานดังนี
1.มีการตรวจสุขภาพของพนักงานก่อนเข้าทํางาน
2.ตรวจสุขภาพตามความเสียง
3.ตรวจสุขภาพประจําปี
4.ซ้อมแผนฉุกเฉินอัคคีภยั
5.ซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจําปี
6.มีการตรวจความปลอดภัยประจําเดือน
7.มีประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยประจําเดือน 12 ครัง
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8.มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางานประจําปี 2564
- ตรวจวัดแสงสว่าง จํานวน 729 จุด
- ตรวจวัดความร้อน จํานวน 12 จุด
- ตรวจวัดฝุ่ นสารเคมี จํานวน 22 จุด
- ตรวจวัดเสียง จํานวน

30 จุด

9.มีการจัดอบรมความปลอดภัยแรกเข้าทํางานให้กบั พนักงาน มีผผู้ า่ นอบรมจํานวน 485 คน
10.มีการอบรมความปลอดภัยในการทํางานประจําปี 1 รุ่ น จํานวน 54 คน
11. อบรมทบทวนการทํางานเกียวกับปั นจัน 1 รุ่ น จํานวน 30 คน
12.มีระบบป้ องกันและควบคุมการเกิดอุบตั ิเหตุ และอุบตั ิภยั ต่างๆ มีระบบ ดังนี
- ระบบป้ องกันระงับอัคคีภยั
- ระบบการฝึ กซ้อมแผนฉุกเฉินประจําปี
- ระบบสอบสวนอุบตั ิเหตุ
- ระบบตรวจสอบและรายงานผลปฏิบตั ิงานด้านความปลอดภัยประจําเดือน
13.มีการรณรงค์และป้ องกันโรคระบาดจากการติดเชือไวรัส โคโรนา

(COVID- ) โดยปฏิบตั ิตาม

มาตรการ D-M-H-T-T-A และUniversal Prevention การป้ องกันโรคไวรัส โคโรน่ า

(COVID- )

แบบครอบจักรวาล มีการตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานก่อนเข้าทํางาน การตรวจหาเชือไวรัส โคโรนา
(COVID- ) กลุ่มพนักงานใหม่ก่อนทํางาน และสุ่ มตรวจพนักงานด้วยชุดตรวจโควิด- แบบเร่ งด่วน
ATK เป็ นประจําทุ ก สัปดาห์ รวมถึงบริ ษ ัท ได้จ ัด หาอุ ป กรณ์ ป้องกัน โรคเชื อไวรั ส โคโรนา
(COVID- ) เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือให้กบั พนักงาน
บริ ษ ัทได้มีจดั ให้มีคู่มือความปลอดภัยในการทํางานและอบรมพนัก งานให้ทราบถึง
นโยบายความปลอดภัยสาเหตุ ก ารเกิ ด อุบัติ เหตุ มาตรการป้ องกัน และการปฏิบัติ งานเฉพาะด้านให้
ปลอดภัยสําหรับพนักงานงานใหม่และมีการทบทวนโดยบรรจุเข้าเป็ นหลักสูตรโดยพิจารณากําหนดการ
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อบรมตามความเหมาะสมและหัวหน้างานได้แจ้งถึงความปลอดภัยในการทํางานในทีประชุมก่อนเข้า
ทํางาน (Morning talk)
สถิติการเกิดอุบตั ิเหตุหรื ออัตราการเจ็บป่ วยทีเกิดจากการทํางานปี 2564
จํานวนอุบตั ิเหตุระหว่างปี ถึงขันหยุดงานไม่เกิน 3 วัน

24 ครัง

จํานวนอุบตั ิเหตุระหว่างปี ถึงขันหยุดงานเกิน 3 วัน

9 ครัง

จํานวนพนักงานเสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุเกียวข้องกับการทํางาน

ไม่มี

จํานวนวันหยุดงานเนืองจากอุบตั ิเหตุระหว่างการทํางานรวมทังหมด

156 วัน

การมีส่วนร่ วม และพัฒนาชุมชน ( Community Involvement and Development )
บริ ษทั ดําเนิ น ธุรกิจ โดยให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที เกียวข้องกับความ
ปลอดภัย สุขอนามัย และสิ งแวดล้อมทีอาจจะมีผลกระทบต่อความเสี ยหายของสังคม สิ งแวดล้อม และ
ชุมชน รวมทังให้ความสําคัญ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชน
และ สังคม ในด้านการศึก ษา โดยเปิ ดโอกาสให้นัก เรี ย น
นัก ศึก ษาเข้ามาเรี ยนรู้ ดูงาน หรื อ อบรมภายในบริ ษ ัททุ ก
เดื อน บริ ษ ัทจัดการสร้ างงานจ้างบุค คลในพืนที ชุมชนเข้า
ทํางานกับบริ ษทั สร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กบั ชุมชน เปิ ด
โอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในกิจ กรรมต่างๆ และ
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน สังคม หรื อกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสให้สามารถพึงพาตนเอง
ได้ภายใต้โครงการต่างๆ ดังต่อไปนี
.โครงการ TCB ใส่ใจชุมชน มุ่งมันพัฒนาบริ ษทั ไปพร้อมกับการพัฒนาชุมชน ส่ งเสริ ม และสนับสนุ น
กิจกรรมของชุมชน สื บสานวัฒนธรรมของชุมชน เช่น ประเพณี ชักพระเดื อนห้า งานทําบุ ญเดือนสิ บ
ทอดกฐิน ทอดผ้าป่ าวัดในพืนที กิจกรรมงานวันลอยกระทง จัดให้พนักงานของบริ ษทั เข้าไป ดูแล
ระบบไฟฟ้ า ของวัด โรงเรี ยนในชุมชน ร่ วมกิจกรรมทางศาสนาอืนๆ ซึงในช่วงทีมีการระบาดทีรุ นแรง
ของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา

(COVID- ) บริ ษทั บริ จ าคผลิตภัณฑ์ข องบริ ษ ัท ในการร่ ว มกัน

ป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริ จาคข้าวสาร อาหารแห้ง
ให้กบั ส่วนราชการท้องถิ น , สนับสนุนอาหาร เครื องดื มให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าทีเพือ
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ดําเนิ นการกิจกรรมตรวจ ATK เชิ งรุ กในชุมชน ณ
บ้านทุ่งใหญ่,บ้านทุ่งงาย เมือเดือน พฤศจิกายน 2564
, สนับ สนุ น อาหารกลางวัน ให้แ ก่ บุ ค ลากรทาง
การแพทย์และเจ้าหน้าที ในกิ จกรรมการบริ ก ารฉี ด
วัค ซี น ป้ องกั น การติ ด เชื อไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) ณ วัด เขากลอย ตําบลท่ าข้ามซึ งเป็ น
ชุมชนใกล้เคี ยง และบริ จ าคถุงยังชี พให้ชุมชนที มี
พนักงานของบริ ษทั อาศัยอยู่ เช่น เทศบาลตําบลนํา
น้อย,เทศบาลตําบลพะวง,องค์การบริ หารส่ วนตําบลท่าข้าม, เทศบาลเมืองคลองแห, เทศบาลตําบลคูเต่า
รวมทังบริ ษ ัทจัดให้มีสถานที กัก ตัว และโรงพยาบาลสนามในโรงงาน เพือร่ ว มเป็ นส่ วนหนึ งในการ
แบ่งปันสังคมลดการแพร่ กระจายเชือ ตลอดจนแบ่งเบาภาระหน่วยงานภาครัฐ
.โครงการ TCB ต้นกล้าความรู้ บริ ษทั มุ่งมันทีจะถ่ายทอดความรู้ให้กบั เยาวชน เสมือนการปลูกต้นกล้า
ความรู้ให้เกิดผลในอนาคต สนับสนุนการให้ความรู้ เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน นักศึกษา เข้ามาศึกษา
ฝึ กงานในบริ ษทั เช่น จากมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ,วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่,มหาวิทยาลัยทักษิณ
สงขลา,มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรี ธรรมราช,มหาวิทยาลัยทักษิณพัทลุง,มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั สงขลาเป็ นต้น ,เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาเข้าสัมภาษณ์เพือการ
เรี ยนรู้ จํานวน ท่าน
3.โครงการ TCB แบ่งปันเพือสังคม บริ ษทั มีส่วนร่ วมให้ความช่วยเหลือสังคม ในหลายรู ปแบบเช่น การ
ให้หน่ ว ยงานเหล่ากาชาดจังหวัด สงขลาเข้ามารั บ บริ จ าคโลหิ ต ทุ ก ๆ 3 เดื อน การบริ จ าคเงิ น ให้ก ับ
กิจกรรมของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานสถานศึกษาต่างๆ สนับสนุ นทุนการศึกษาในวันตํารวจ
เมือวันพฤหัสบดีที ตุลาคม

ณ สภอ.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มอบของขวัญวันเด็กให้กบั

โรงเรี ยน ชุมชนในพืนที ตังรอบบริ ษ ัท และพืนที ใกล้เคียง และหน่ ว ยงานราชการในจังหวัด สงขลา
บริ จาคกระดาษเพือเปลียนเป็ นเตียงสนามกระดาษร่ ว มกับบริ ษทั เอสซีจี พี ในเดื อนพฤษภาคม
สนับสนุ นกิจ กรรมวันแรงงานแห่ งชาติ ร่วมกับสวัสดิก ารและคุม้ ครองแรงงานจังหวัด สงขลา ซึ งเป็ น
โครงการบริ จาคสิ งของให้กบั โรงพยาบาลสนาม วัด มัสยิด จากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื อไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19), บริ จาคเงินสนับสนุนโครงการปันนําใจให้นอ้ งผูบ้ กพร่ องทางสติปัญญา กับ
ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา
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4.บริ ษทั ส่ งเสริ มการสร้ างงานสร้ างอาชี พให้กบั บุ คคลในชุมชน โดยการจ้างงานบุค คลที อยู่ในพืนที
รอบๆ ชุม ชนเข้ามาเป็ นส่ ว นหนึ งของบริ ษ ัท เช่น การรั บบุ ค คลในชุ มชนที จบการศึกษาใหม่ เข้าเป็ น
พนักงานในตําแหน่งช่างปฏิบตั ิการ จํานวนหลายอัตราในปี
.โครงการ TCB ปลอดอุบตั ิ เหตุ บริ ษ ัทเปิ ดโอกาสให้พนัก งาน ร่ วมกิจกรรมความปลอดภัยเช่ นการ
ประกวดคําขวัญความปลอดภัย กิจกรรมอบรมความปลอดภัยในการทํางาน กิจกรรมงานสัปดาห์ความ
ปลอดภัยในการทํางานประจําปี การจัดโครงการอนุ รักษ์การได้ยิน จัดการตรวจสุ ขภาพตามปั จจัยเสี ยง
ให้กบั พนักงาน ให้ความรู้เพือป้ องกันโรคจากการทํางาน
.โครงการ TCB โรงงานสีขาว บริ ษทั ได้จดั ให้มีกิจกรรม ลด ละ เลิกบุหรี โดยจัดให้ความรู้เกียวกับพิษ
ภัยของบุหรี จัดให้มีการบําบัด บุหรี กับพนักงานที มีค วามประสงค์จะเลิก บุหรี โดยร่ ว มกับหน่ วยงาน
ราชการ บริ ษทั จัดให้มีการจัดทํามาตรฐานการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
โดยกําหนดเป็ นนโยบายด้านยาเสพติด และกําหนดเป็ นขันตอนการปฏิบตั ิ เมือพบผูเ้ สพยาเสพติดส่ ง
พนักงานเข้าสู่กระบวนการบําบัดเพือเปิ ดโอกาสคืนคนดีสู่สังคม ทังนี เป็ นเรื องทีบริ ษทั ให้ความสําคัญ
เนืองจากมีผลกระทบต่อตัวพนักงาน ชุมชน สังคม โดยสถานประกอบกิจการต้องปลอดจากยาเสพติด
ไม่ให้มีผเู้ สพ ผูค้ า้ ผูผ้ ลิต โดยให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการดําเนินการ
.โครงการ TCB รักษ์สิ งแวดล้อม บริ ษทั มีการคัดแยกของเสีย เพือนํามาใช้ซาํ และ รี ไซเคิล ในส่ วนของ
นําเสี ยบริ ษทั มีระบบบําบัดนําเสี ย มีบ่อ EQ มี ACID TANK มี UASB TANK (ขันตอนการสร้างมีเทน
โดยแบคทีเรี ยกลุ่ม Methane-forming Bacteria) มีการบําบัดนําเสี ยแบบ BR , BR เก็บ WETLAND
ก่อนปล่อยลงสู่ธรรมชาติ โดยปฏิบตั ิสอดคล้องตามกฎหมาย
.โครงการ TCB ใส่ใจแรงงาน บริ ษทั จัดสวัสดิการสําหรับพนักงาน ทังทีเป็ นเงิน,อุปกรณ์การทํางานที
ไม่มีค่าใช้จ่าย ,ส่งเสริ มให้พนักงานรู้จกั การออมเงิน โดยในการอบรมปฐมนิเทศบริ ษทั จะให้ความรู้วิธีใน
การออมเงินซึงมีบุคลากรทีได้เข้ารับการอบรมจากธนาคารแห่งประเทศไทย ในเรื องการส่งเสริ มการออม
และร่ ว มกับธนาคารออมสิ น ที เข้ามารั บเปิ ดบัญชี และรั บฝากเงิ น ทุก ต้นเดื อนและปลายเดือน ให้ก ับ
พนัก งาน การให้พนัก งานร่ ว มทํากิจกรรมกับบริ ษ ัท เช่นการทํากิจ กรรมเพื อสังคมร่ วมกับหน่ วยงาน
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน องค์การบริ หารส่ วนตําบล ส่ งเสริ มให้พนักงานทํางานอย่างมีความสุ ข
มีแรงงานสัมพันธ์ทีดี การปฏิบตั ิต่อแรงงานสอดคล้องตามข้อกฎหมาย
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. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)
4.1 วิเคราะห์ การดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
( ) ภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ในปี 2564 ทีผ่านมาประเทศต่าง ๆ ทัวโลกรวมทังประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้า
และมีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึน ทําให้เกิดการระบาดได้ง่าย มีอาการรุ นแรง และมีโอกาสเสี ยชีวิตสูงโดยที
วัคซีนบางตัวยังไม่มีประสิทธิภาพทีจะป้ องกันการติดเชือได้ อีกทังยังมีความเสียงในเรื องของไวรัสกลาย
พันธุต์ ่าง ๆ นอกจากนีมาตรการควบคุมการระบาดจึงถูกนํามาใช้อีกครังทําให้ซาํ เติมกิจกรรมทางธุรกิจ
ให้แย่ลงอย่างต่อเนือง ซึงส่งผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจและการค้าโลกอย่างมีนยั สําคัญ
สําหรับผลกระทบของบริ ษทั จากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ระลอกใหม่ทีเกิดขึนในประเทศไทย ซึงได้ขยายเป็ นวงกว้างและจํานวนผูต้ ิดเชือเพิ มขึนอย่างรวดเร็ ว เกิด
เป็ นคลัสเตอร์ในโรงงานในช่วงต้นไตรมาสที /

ส่งผลให้บริ ษทั พบผูต้ ิดเชือแพร่ ระบาดเข้าโรงงาน

ทําให้บริ ษทั ต้องหยุด สายการผลิตชัวคราว และไม่สามารถส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ลูก ค้าได้ ขณะเดียวกัน
บริ ษทั จะต้องทําการผลิตตามมาตรการของการควบคุมโรคในพืนทีเฉพาะ (Bubble and Seal) ตลอดจนมี
การบริ หารจัดการด้านสาธารณสุ ขทียกระดับมาตรการควบคุม โดยจัดให้มีพืนทีกักตัวสําหรับผูต้ ิดเชือ
และจัดการด้านอืน ๆ เพิ มเติมเพือให้การผลิตสามารถดําเนิ นต่อไปได้ นอกจากนี ค่าระวางเรื อทีเพิ มขึน
อย่างมากจากปัญหาขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์ทีมีแนวโน้มยืดเยือขึนจากการกลับมาแพร่ ระบาดของเชือ
ไวรัสโคโรนา

ในหลายประเทศทําให้สินค้าผลิตเสร็ จ รอการส่ งมอบมากขึ น จากปั จ จัยดังกล่าว

ข้างต้นทําให้ปี 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีรายได้จากการขาย จํานวน , . ล้านบาท ลดลง

.

ล้านบาท จากปี

คิดเป็ นร้อยละ . ขณะทีต้นทุนขายจํานวน ,

.

ล้านบาท จากปี

คิดเป็ นร้อยละ . ทําให้อตั รากําไรขันต้น อยู่ทีร้อยละ . ลดลงจากร้อยละ

. ในปี

ส่งผลให้ปี

ทีมีกาํ ไรสุทธิ

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรสุทธิ จํานวน

. ล้านบาท
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. ล้านบาท ลดลง

. ล้านบาท ลดลงจากปี

( ) ผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไร
รายได้
รายได้

ปี 2564
ล้านบาท
, .

รายได้จากการขาย
กําไรจากอัตราแลกเปลียนสุทธิ
รายได้อืน
รวมรายได้

ปี 2563
%
.

.
.

.
.

.
.

, .

.

, .

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีรายได้ร วมในปี
ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ . เมือเทียบกับปี
- รายได้จากการขาย ในปี
ของรายได้ร วมลดลง

ล้านบาท
, .

เพิ มขึน(ลดลง)
%
.

ล้านบาท %
( . ) ( . )

.
.

.
.
.

จํานวน ,

.
.

( . ) ( . )

. ล้านบาท ลดลง

.

การลดลงของรายได้รวมมีสาเหตุหลักมาจาก
มีจาํ นวน ,

. ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ .

. ล้านบาท หรื อลดลงร้ อยละ . เมือเที ยบกับปี

ผลกระทบจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื อไวรั สโคโรนา

เนื องจากเป็ น

(Covid- ) แพร่ ร ะบาดเข้า

โรงงานส่ งผลให้พนัก งานมีก ารติ ด เชื อและเข้าสู่ ก ระบวนการรั ก ษา และมีก ารกัก ตัว พนัก งานตาม
ข้อกําหนดของกระทรวงสาธารณสุ ข จัง หวัด สงขลา ทําให้บริ ษ ัทต้องหยุด การผลิต ชั วคราวและไม่
สามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ ขณะเดียวกันบริ ษทั จะต้องทําการผลิตตามมาตรการป้ องกันควบคุม
โรคในพืนทีเฉพาะ (Bubble and Seal) รวมทังราคาวัตถุดิบปลาทูน่าทีปรับตัวสูงขึน ส่ งผลให้รายได้และ
ปริ มาณจากการขายผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าลดลง ตลอดจนค่าระวางเรื อทีเพิ มสูงขึน จากปั ญหาขาดแคลน
ตูค้ อนเทนเนอร์สาํ หรับส่ งออกสิ นค้า ซึงไม่เพียงพอต่ออุปสงค์ทีเร่ งตัวขึนจากการเปิ ดเมืองในประเทศ
ต่าง ๆ ทําให้ลกู ค้าสังซือสินค้าน้อยลงและให้ชะลอการส่งมอบออกไป
- กําไรจากอัตราแลกเปลียนสุทธิ ในปี

มีจาํ นวน . ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ

. ของรายได้รวม เพิ มขึน . ล้านบาท หรื อเพิ มขึนร้อยละ

. เมือเทียบกับปี

เนื องจาก

ค่าเงินบาทเฉลียอ่อนค่า เมือเทียบกับเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และสามารถบริ หารจัดการความเสี ยงจาก
อัตราแลกเปลียนโดยใช้เครื องมือทางการเงินในการป้ องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนล่วงหน้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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- รายได้อืน ในปี

มีจาํ นวน . ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ . ของรายได้รวม

เพิ มขึน . ล้านบาท หรื อเพิ มขึนร้อยละ . เมือเทียบกับปี
ค่าใช้จ่าย
ปี 2564
ค่าใช้จ่าย

3,912.90
291.54

ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย

0.78
4,205.22

0.02
97.29

1.16
4,682.09

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายรวมในปี
ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ . เมือเทียบกับปี
- ต้นทุนขาย ในปี
จากการขายลดลง

เพิ มขึน (ลดลง)

%
%
ล้านบาท
ล้านบาท
%
ยอดขาย
ยอดขาย
90.53 4,452.79 89.84 (539.89) (12.12)
6.74
228.14
4.60
63.40
27.79

ล้านบาท

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร

ปี 2563

มีจาํ นวน ,

0.02
94.46

จํานวน ,

(0.38)
(476.87)

(32.85)
(10.18)

. ล้านบาท ลดลง

.

การลดลงของค่าใช้จ่ายรวมมีสาเหตุหลักมาจาก
. ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ . ของรายได้

. ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ . เมือเทียบกับปี

โดยมีผลมาจากการ

ปรับตัวตามยอดขายทีลดลงจากผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชือไวรัสโคโรนา
(Covid- ) และจากราคาพลังงานทีปรับตัวสูงขึนส่ งผลให้ตน้ ทุนการผลิตเพิ มขึน และเมือพิจารณาถึง
กําไรขันต้น บริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่อยมีกาํ ไรขันต้นจํานวน
ลดลง ร้อยละ . เมือเทียบกับปี
อยูท่ ีร้อยละ . ลดลงจากปี

. ล้านบาท ลดลง . ล้านบาท หรื อ

ส่งผลให้อตั รากําไรขันต้นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในปี
ทีมีอตั รากําไรขันต้นอยูร่ ้อยละ .

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร ในปี

มีจาํ นวน

. ของรายได้จากการขายเพิ มขึน . ล้านบาท หรื อเพิ มขึนร้อยละ .

. ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
เมือเทียบกับปี

โดย

ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ มขึนจํานวน . ล้านบาท เนืองจากค่าระวางเรื อทีปรับตัวสูงขึนจากปั ญหาขาด
แคลนตู้ค อนเทนเนอร์ ในขณะที ค่ าใช่ จ่ ายในการบริ หารเพิ มขึ น . ล้านบาท เนื องจากค่ าใช้จ่ าย

60

เกียวกับพนักงานเพิ มขึน ซึงเป็ นผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของเชือไวรัสโคโรนา

(Covid-19)

รวมทังค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองพนักงานตามคําแนะนําของเจ้าหน้าทีสาธารณสุขโดยเคร่ งครัด
- ต้นทุนทางการเงิน ในปี

มีจาํ นวน . ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ . ของรายได้

จากการขาย ลดลง . ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ . เมือเทียบกับปี

เนื องจากมีสภาพคล่อง

ทางการเงินทีเพียงพอ ทําให้ภาระดอกเบียลดลง
- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ประกอบด้วย ส่วนคือ
(1) ภาษีเงินได้ ในปี

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาษีเงิน ได้จาํ นวน . ล้านบาท

ลดลง . ล้านบาท หรื อลดลงร้ อยละ

. เมือเที ยบกับปี

เนื องจาก

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรสุทธิทีลดลง
(2) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ในปี

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายภาษีรอ

ตัดบัญชีจาํ นวน . ล้านบาท ลดลงจํานวน . ล้านบาท เมือเทียบกับปี
- กําไรสุทธิ ในปี

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรสุทธิจาํ นวน

. ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ . เมือเทียบกับปี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย อยูท่ ี ร้อยละ . ลดลงจากปี

. ล้านบาท ลดลง

เมือพิจารณาอัตรากําไรสุ ทธิต่อยอดขายของ
ทีมีอตั รากําไรสุทธิต่อยอดขายอยูท่ ีร้อยละ .

โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขาย และกําไรขันต้นทีลดลงจากผลกระทบจากการแพร่ ระบาด
ของเชือไวรัสโคโรนา

(Covid-19) ตามทีได้กล่าวไว้ขา้ งต้น

- กําไรก่อนดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA)
ในปี

บริ ษ ัท และบริ ษ ัทย่อ ยมีก ําไรก่ อนหัก ดอกเบี ย ภาษี ค่ าเสื อมราคา และ

ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายจํานวน
เทียบกับปี

. ล้านบาท ลดลงจํานวน

.

ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ . เมือ

จากการทีบริ ษทั มีรายได้จากการขายทีลดลงจากผลกระทบจากสถานการณ์ แพร่ ระบาด

ของเชือไวรัสโคโรนา

(Covid-19) ทําให้ EBITDA Margin ในปี

อยู่ทีร้อยละ . ลดลงจาก

ร้อยละ . ของปี
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
ณ วันที

ธันวาคม

อยูท่ ีร้อยละ . ลดลงจากปี

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอตั ราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

ทีมีอตั ราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ อยูท่ ีร้อยละ . เนื องจาก

กําไรสุทธิทีลดลง ซึงเป็ นผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของเชือไวรัสโคโรนา
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(Covid-19)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
ณ วันที
ร้อยละ . ลดลงจากปี

ธันวาคม

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอตั ราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมอยู่ที

ทีมีอตั ราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวมอยู่ทีร้อยละ . เนื องจากกําไร

สุทธิลดลงร้อยละ . ในขณะทีสินทรัพย์รวมเพิ มขึนร้อยละ . จากปี
( ) ความสามารถในการบริ หารทรัพย์สิน
- คุณภาพของลูกหนี การวิเคราะห์อายุของลูกหนีการตังสํารองและความเพียงพอของค่าเผือ
หนีสงสัยจะสูญ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีลกู หนีการค้า ณ วันที

ธันวาคม

จํานวน

. ล้านบาท

คิดเป็ นร้อยละ . ของสินทรัพย์รวมเพิ มขึน . ล้านบาท หรื อ เพิ มขึนร้อยละ . เมือเทียบกับ ณ
วัน สิ นปี

ซึ งเพิ มขึ นเพียงเล็ก น้อย ขณะที ระยะเวลาเก็บหนี เฉลียเพิ มขึ นจาก

วัน เป็ น วัน

อย่างไรก็ตามเพือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที บริ ษทั มีนโยบายในการตังค่าเผือ
ผลขาดทุ น ด้านเครดิ ต ที คาดว่ า จะเกิ ด ขึ น ซึ งขึ นอยู่ก ับ การวิ เคราะห์ อ ายุลูก หนี และประเมิ น จาก
ประสบการณ์การเรี ยกเก็บหนีทีผ่านมา โดย ณ วันที

ธันวาคม

บริ ษทั มีการตังค่าเผือผลขาดทุน

ด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน จํานวน . ล้านบาท ทังนีการจัดเก็บหนีส่วนใหญ่ยงั อยูภ่ ายในระยะเวลา
ทีกําหนด โดยอายุข องลูก หนี การค้าของบริ ษทั และบริ ษ ัทย่อยแยกตามอายุหนี ทีค้างชําระ ณ วัน ที
ธันวาคม

เปรี ยบเทียบกับ ณ วันที

ณ วันที 31 ธันวาคม
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ

ธันวาคม

มีรายละเอียดดังนี

งบการเงินรวม
2564
2563
599,478

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(พันบาท)
643,572
605,202

647,866

เกินกําหนดชําระ
1 - 3 เดือน

91,982

3 - 6 เดือน

-

6 - 12 เดือน

-

มากกว่า 12 เดือน

30,768
5
-

14,166
62

12,722

89,489

30,322

-

-

-

-

14,166

12,722

งบการเงินรวม
2564
2563

ณ วันที 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(พันบาท)
687,067
708,857

รวม

705,626

690,910

หัก ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาด
ว่าจะเกิดขึน

(11,213)

(9,778)

(11,213)

(9,778)

สุ ทธิ

694,413

677,289

697,644

681,132

- สินค้าคงเหลือและการเสือมสภาพหรื อล้าสมัย
บริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่อยมี สิน ค้าคงเหลือ ณ วัน ที
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ . ของสินทรัพย์รวม เพิ มขึน
เทียบกับ ณ วันสิ นปี

ธัน วาคม

.

. ล้านบาท หรื อเพิ มขึนร้อยละ . เมือ

ซึงประกอบด้วยสิ นค้าสําเร็ จรู ปจํานวน

. ล้านบาท, สินค้าระหว่างทาง จํานวน

จํานวน ,

. ล้านบาท, วัตถุดิบจํานวน

. ล้านบาท และวัสดุหีบห่ อ และอืน ๆ จํานวน .

ล้านบาท โดยสิ นค้าสําเร็ จรู ป เพิ มขึนจํานวน

. ล้านบาท เพือรอการส่ งมอบ จากปั ญหาการขาด-

แคลนตูค้ อนเทนเนอร์ ส่วนสินค้าระหว่างทางเพิ มขึนจํานวน

. ล้านบาท และวัสดุหีบห่ อเพิ มขึน

จํานวน . ล้านบาท เพือรองรับ คําสังซือของลูกค้า ขณะทีระยะเวลาการหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือ
เพิ มขึนจาก วันเป็ น วัน ขณะเดียวกัน บริ ษทั มีนโยบายในการตังสํารองค่าเผือสินค้าล้าสมัย สําหรับ
สินค้าคงเหลือทีมีอายุเกิน ปี ขึนไป และตังในอัตราทีสูงขึน เมือสิ นค้าคงเหลือทีไม่มีการเคลือนไหว
เป็ นระยะเวลานานขึนตามลําดับ ซึ งบริ ษ ัทได้มีก ารตังค่าเผือสิ น ค้าล้าสมัย ณ วันที ธัน วาคม
จํานวน . ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ . ของสินค้าคงเหลือ นอกจากนี บริ ษทั มีการตังค่าเผือการ
ลดลงของสิ น ค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่ าที คาดว่าจะได้รับ ณ วัน ที

ธัน วาคม

จํานวน .

ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ . ของสินค้าคงเหลือ
( ) สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
บริ ษทั มีการบริ หารจัดการเงินทุนหมุนเวียน ให้มีสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดทีเพียงพอ เพือใช้ในการดําเนินงานและลดผลกระทบจากความผันผวนในกระแส
เงินสด โดย ณ วันที ธันวาคม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน
. ล้านบาท ลดลง . ล้านบาท จาก ณ วันที ธันวาคม
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- อัตราสภาพคล่อง
ณ วันที ธันวาคม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนจํานวน , .
ล้านบาท มีหนีสินหมุนเวียนจํานวน . ล้านบาท ซึงคิดเป็ นอัตราส่ วนสภาพคล่องเท่ากับ . เท่า
ลดลง จาก ณ วันสิ นปี
ทีมีอตั ราส่ วนสภาพคล่องเท่ากับ . เท่า เนื องจากสิ น ทรัพย์หมุน เวียน
เพิ มขึนเพียงร้อยละ . ซึงส่วนใหญ่ ประกอบด้วย ลูกหนี การค้าและลูกหนี หมุนเวียนอืน และสิ นค้า
คงเหลือ ขณะทีหนีสินหมุนเวียนเพิ มขึนร้อยละ . ซึงส่วนใหญ่ประกอบด้วยเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนี
หมุน เวียนอืน และอัต ราส่ ว นสภาพคล่ องหมุน เร็ ว เท่ ากับ . เท่ าลดลงจาก ณ วัน สิ นปี
ที มี
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ วเท่ากับ . เท่า เนืองจากสินค้าคงเหลือเพิ มขึนร้อยละ . แม้ว่าอัตรา
สภาพคล่องของบริ ษทั จะลดลงก็ตามบริ ษทั คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริ ษทั เนื องจาก
บริ ษทั ยังมีวงเงินสินเชือจากสถาบันการเงินทียังมิได้เบิกใช้ไว้เพียงพอ
- Cash cycle
ณ วันที ธันวาคม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี Cash cycle เท่ากับ วัน เพิ มขึนจาก
ณ วันสิ นปี
เท่ากับ วัน เนืองจากระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าเฉลียเพิ มขึน วัน ระยะเวลาเก็บหนี
เฉลียเพิ มขึน วัน และระยะเวลาชําระหนีเฉลียเพิ มขึน วัน
- รายจ่ายลงทุน
ในปี 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายจ่ายลงทุนจํานวน

. ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ น

การลงทุนซือทีดินอาคาร เครื องจักร เพือขยายกําลังการผลิตและเพิ มผลิตภัณฑ์ใหม่ตลอดจนปรับปรุ ง
เครื องจักรและอุปกรณ์ให้ทนั สมัย และมีประสิทธิภาพดียงขึ
ิ น เพือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
- โครงสร้างเงินทุน
ณ วัน ที ธันวาคม
บริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่อยมีอตั ราส่ วนหนี สิ นรวมต่ อส่ ว นของ
ผูถ้ ือหุน้ รวมเท่ากับ . เท่า เพิ มขึนจาก ณ วันสิ นปี
ซึงมีอตั ราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมอยูท่ ี . เท่า เนืองจากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนีสินรวมเพิ มขึนจาก ณ วันสิ นปี
ร้อยละ .
ขณะที ส่ ว นของผูถ้ ือหุ ้น รวมเพิ มขึ นจาก ณ วันสิ นปี
เพียงร้ อยละ . สําหรั บหนี สิ น มีภ าระ
ดอกเบีย ณ วัน ที ธันวาคม
จํานวน . ล้านบาท เพิ มจาก ณ วัน สิ นปี
จํานวน .
ล้านบาท เพียงเล็กน้อย ทําให้อตั ราส่ วนหนี สิ น ทีมีภ าระดอกเบียต่ อส่ ว นของผูถ้ ือหุ ้นเท่ากับ . เท่ า
แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างเงินทุนของบริ ษทั มีความแข็งแกร่ ง และมีอตั ราส่วนความสามารถในการชําระ
ดอกเบี ยเท่ากับ . เท่ า เพิ มขึ นจาก ณ วัน สิ นปี
ซึ งมีอตั ราส่ ว นความสามารถในการชําระ
ดอกเบียเท่ากับ . เท่า เนื องจากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงานลดลงจากปี
ร้อยละ . ขณะทีดอกเบียจ่ายจากการดําเนินงานลดลงจากปี
ร้อยละ .
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( ) ภาระผูกพันด้านหนีสิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนีสินรวม ณ วันที ธันวาคม
จํานวน . ล้านบาท
เพิ มขึน . ล้านบาท หรื อเพิ มขึนร้อยละ . เมือเทียบกับ ณ วันสิ นปี
โดยการเปลียนแปลงที
สําคัญสรุ ปได้ได้ดงั นี
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน ณ วันที ธันวาคม
มีจาํ นวน . ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ . ของหนีสินรวม เพิ มขึน . ล้านบาท หรื อเพิ มขึนร้อยละ
.

เมือเทียบกับ ณ สิ นปี

เนื องจากมีการซือวัตถุดิบเพิ มขึ น ทําให้ความต้องการใช้เงิ นทุ น

หมุนเวียนเพิ มขึน
- เจ้าหนีการค้า และเจ้าหนีหมุนเวียนอืน ณ วันที
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ . ของหนีสินรวม เพิ มขึน
เที ยบกับ ณ วัน สิ นปี

ธันวาคม

มีจาํ นวน

.

. ล้านบาท หรื อเพิ มขึน ร้อยละ . เมือ

โดยเจ้าหนี การค้าเพิ มขึนจํานวน

. ล้านบาท ส่ วนใหญ่ เป็ นการซื อ

วัตถุดิบและวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ ซึงสอดคล้องกับสินค้าคงเหลือทีเพิ มขึน ทําให้ระยะเวลาในการชําระหนี ใน
ปี

เพิ มขึนจาก วัน เป็ น

วัน เมือเทียบกับ ณ วันสิ นปี

ขณะทีเจ้าหนีหมุนเวียนอืนเพิ มขึน

จํานวน . ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ นรายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า และรายจ่ายทีเกียวข้องกับการดําเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั แต่ยงั มิได้ชาํ ระ เช่น โบนัสค้างจ่าย และค่าบริ การอืน ๆ ค้างจ่าย เป็ นต้น
ทังนีบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายในการลดความเสี ยงเรื องความผันผวนของอัตรา
ดอกเบีย โดย ณ วันที ธันวาคม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี สิ นทีมีภาระดอกเบียจํานวน .
ล้านบาท เพิ มขึน . ล้านบาท หรื อเพิ มขึนร้อยละ . เมือเทียบกับ ณ วันสิ นปี
โดยบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยไม่มีภาระหนี สิ นเงิ นกูร้ ะยะยาวกับสถาบันการเงินที ต้องปฏิบัติตามเงือนไขและข้อกําหนด
ตามทีระบุในสัญญาเงินกูย้ มื
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. ปัจจัยหรือเหตุการณ์ทีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงานอย่างมี
นัยสําคัญในอนาคต
ในปี

ความท้าทายยังเป็ นเรื องต่อเนืองจากปี ก่อนทีอาจส่ งผลกระทบต่อฐานะการเงิน

และผลการดําเนินงานของบริ ษทั ซึงเป็ นปั จจัยภายนอกทีไม่สามารถควบคุมได้ ทังทีเกิดขึนภายในและ
ภายนอกประเทศ แม้เศรษฐกิ จโลกมีแนวโน้มฟื นตัว แต่อตั ราการขยายตัวอาจชะลอลงกว่าคาดการณ์
เนืองจากความเสียงจากการแพร่ ระบาดของเชือไวรัสโคโรนา

(Covid-19) ได้กลายพันธุ์ไปสู่สาย

พันธุโ์ อไมครอนทีแพร่ กระจายอย่างรวดเร็ ว แต่อาการและความรุ นแรงของโอไมครอนทีน้อยกว่าเมือ
เทียบกับสายพันธุเ์ ดลต้า รวมถึงมีการพัฒนาวัคซีนจึงคาดว่าการระบาดของไวรัสโอไมครอนอาจจะยังไม่
ส่งผลให้เกิดการล๊อคดาวน์หรื อการหยุดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีรุ นแรงเหมือนการระบาดครังที
ผ่านมา อย่างไรก็ตามสถานการณ์ยงั มีความไม่แน่ นอนสูง โดยปั จจุบนั บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการภายใต้การ
กํากับดูแลของภาครัฐในการเตรี ยมพืนทีในการเฝ้ าระวังป้ องกัน และควบคุมการแพร่ ระบาดของเชื อ
ไวรัสโคโรนา

(Covid-19) อย่างรัดกุม เพือไม่ให้บริ ษทั ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดเหมือน

ปี ทีผ่านมา นอกจากนีปัญหาด้านเศรษฐกิจซึงอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนิ นธุรกิจได้แก่ ปั ญหาห่ วงโซ่
อุปทานทีต้องหยุดชะงักตามไปด้วย ทําให้ภาคผลิตทีหยุดดําเนินการในช่วงทีเกิดการแพร่ ระบาดได้ทยอย
กันมาเปิ ดดําเนิ น การ ซึงยังไม่เพียงพอต่อความต้องการทีเพิ มขึน รวมทังปริ มาณสายการเดิน เรื อ และ
ตูค้ อนเทนเนอร์ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผูส้ ่ งออกทัวโลกอีกทังสภาพภูมิอากาศทีเปลียนแปลง
ส่งผลให้วตั ถุดิบลดลง และส่งผลกระทบต่อการหยุดการผลิตและต้นทุนด้านอุปทานทีผันผวน ประกอบ
กับราคาพลังงานทีเพิ มสูงขึน ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกทีอาจสร้างแรงกดดันให้
ต้นทุน และอัตราเงินเฟ้ อของโลกปรับตัวสูงขึน จนทําให้ธนาคารกลางในหลายประเทศเริ มส่ งสัญญาณ
การเริ มใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวเร็ วกว่าทีตลาดคาด ซึงอาจทําให้ตลาดการเงินของโลกมีความผัน
ผวนจากการปรับขึนอัตราดอกเบีย นอกจากนี ปั ญหาความขัดแย้งทางการเมืองกรณี จีนกับไต้หวัน ซึงมี
สหรัฐอเมริ กาเป็ นผูส้ นับสนุนอาจนําไปสู่สงครามระหว่างมหาอํานาจทางการทหารรวมทังกรณี ความตึง
เครี ยดระหว่างรัสเซียกับยูเครนอาจนําไปสู่การเผชิญหน้าระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกจากปัญหาต่างๆ
เหล่านีอาจสร้างความกดดันต่อการฟื นตัวของเศรษฐกิจโลก
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สํา หรั บ ปั จ จัย ภายในบริ ษัท ให้ค วามสํา คัญ กับ การบริ หารจัด การความเสี ยงที อาจมี
ผลกระทบต่อการดําเนินงานโดยเฉพาะการบริ หารสภาพคล่องให้อยูใ่ นระดับทีเพียงพอต่อการดําเนินงาน
และบริ หารต้นทุนโดยการนําทรัพยากรทีมีอยู่มาใช้อย่างเต็มประสิ ทธิภาพ พร้อมกับจัดหาเครื องจักรที
ทันสมัย และการนําเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาปรับปรุ ง เพือรองรับปั ญหาการขาดแคลนแรงงานและ
การปรับค่าแรงขันตําในอนาคตรวมทังพัฒนาคุณภาพสิ นค้า โดยการลดขันตอนการผลิตทีไม่จาํ เป็ น
เพือให้ตน้ ทุนการผลิตลดลง
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้มีการปรับกลยุทธ์ในการขายและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการเพิ ม
มูลค่าสิ นค้า และเพิ มผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้มคี วามหลากหลาย โดยเน้นคุณภาพและความปลอดภัยของ
สินค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาหารของประเทศคู่คา้ เพือให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า และเกิดความพึงพอใจสูงสุด พร้อมกับพัฒนาช่องทางการจําหน่ายเพือรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด
ให้อยูอ่ ย่างยังยืน
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. ข้ อมูลจากงบการเงินและอัตราส่ วนทางการเงินทีสํ าคัญ
รายงานความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบต่ อ งบการเงิ น รวมของบริ ษัท ทรอปิ คอลแคนนิ ง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ในการจัดทํางบการเงินได้มีการพิจารณา
เลือกใช้นโยบายบัญชีทีเหมาะสมและถือปฏิบตั ิโดยสมําเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและอยู่บนหลักการ
ประมาณการอย่างสมเหตุสมผลเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมทังได้มีการเปิ ดเผยข้อมู ล
สําคัญอย่า งเพีย งพอ และโปร่ ง ใสในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นเพือเป็ นประโยชน์แ ก่ ผู ้ถือ หุ ้น และผูใ้ ช้
งบการเงินทัวไป ทังนีงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื อนไขจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทีเป็ นอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสม และระบบการกํากับดูแลทีมี
ประสิ ทธิ ผล เพือให้เกิดความมันใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอทีจะ
ดูแลรั กษาทรั พย์สินของบริ ษทั ตลอดจนเพือป้ องกันไม่ ให้เกิ ดการทุจริ ตหรื อ มีการดําเนิ น การทีผิ ดปกติ โดย
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ งประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ทีมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เข้ามาทําหน้าทีกํากับดูแลสอบทาน
ให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงิ น อย่า งถูก ต้อ ง ดู แลให้มีร ะบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที
เพียงพอตลอดจนพิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน
คณะกรรมการบริ ษทั จึงมีความเห็นว่างบการเงิ นรวมของบริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน)และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั สําหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม

ผลการ

ดําเนินงานและกระแสเงินสดทีผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ได้ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
แล้ว แสดงฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงิ นสดโดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานรายงานการเงิน

(นายตัน เซา ปอ)

(นายกัมพล วัชระนิมติ )

ประธานกรรมการ

กรรมการผู้จดั การ
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สรุ ปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา ปี ทีผ่านมา

รายงานผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั สําหรับปี สิ นสุ ดวันที
ธัน วาคม

ถึ ง

รับอนุ ญาตเลขทะเบียน

ธัน วาคม

ซึ งตรวจสอบโดย นางสาวบงกช อําเสงี ยม ผูส้ อบบัญ ชี

จาก บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จํากัด ได้แสดงความเห็นต่องบ

การเงินแบบไม่มีเงือนไข โดยผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) และของเฉพาะ
กิจการของบริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึงประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที

ธันวาคม

,

และ

งบ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงิน สดเฉพาะกิจ การสําหรั บปี สิ นสุ ดวันเดี ยวกัน โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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. สรุ ปข้ อมูลทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ย้อนหลัง ปี
(หน่วย: ล้านบาท)
ข้อมูลทางการเงิน
ปี
สินทรัพย์รวม
หนีสินรวม
ทุนทีออกและชําระแล้ว
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ค่าใช้จ่ายรวม
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)
จํานวนหุน้ (ล้านหุน้ )

, .
.
.
, .
, .
, .
, .
.
, .
.
.
.

งบการเงินรวม
ปี
ปี
, .
, .
.
.
.
.
, .
, .
, .
, .
, .
, .
, .
, .
.
.
, .
, .
.
.
.
.
.
.
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ปี

,

,
,
,
,
,

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ปี
ปี
, .
,
.
.
.
.
.
.
, .
,
.
, .
,
.
, .
,
.
, .
,
.
.
.
, .
,
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. อัตราส่วนทางการเงินทีสําคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสรุ ปได้ดงั นี
อัตราส่วน

งบการเงินรวม
ปี
ปี

ปี
.อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity
Ratio)
. อัตราส่ วนสภาพคล่อง
. อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
3. อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
4. อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนีการค้า
5. ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย
6. อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ
7. ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลีย
. อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี
. ระยะเวลาชําระหนี
10. Cash Cycle
2. อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทํา
กําไร (Profitability Ratio)
. อัตรากําไรขันต้น
2. อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
3. อัตราส่ วนเงินสดต่อการทํากําไร
4. อัตรากําไรสุ ทธิ
5. อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
3 อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการ
ดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
.อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
.อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
.อัตราส่ วนการหมุนของสิ นทรัพย์
4.อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
(Financial Policy)
1.อัตราส่ วนหนีสินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
.อัตราส่ วนความสามารถชําระดอกเบีย
.อัตราส่ วนความสามารถชําระภาระ
ผูกพัน (Cash basis)
4.อัตราการจ่ายเงินปันผล

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ปี
ปี
ปี

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
27
52

.

.
23
54

.

%
%
%
%
%

.
.

7.04
1.92
338.50
2.19
5.98

.
.

.
.

.
.
.
.
.

.
.

.
.
.
.
.

6.86
1.84
352.81
2.10
5.79

%
%
เท่า

.
.
.

9.77
49.93
1.97

4.35
27.66
1.99

.
.
.

9.75
49.25
1.99

4.20
26.71
2.00

เท่า
เท่า

.

0.32
262.65

0.31
110.20

.

.

.

เท่า
%

.
.

1.00
.

1.31
.

.
.

.

.
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.

.

.
.
33.88

.
.
.

อัตราส่วน
ปี

งบการเงินรวม
ปี
ปี

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ปี
ปี
ปี

.ข้ อมูลต่ อหุ้น
1.มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้
. กําไรสุ ทธิต่อหุน้
. เงินปันผลต่อหุน้

บาท
บาท
บาท

.
0.47
.

.
.
.

%
%
%
%
%

.
.
( . )
( . )
( . )

.
.
.
(. )
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
( . )
( . )
( . )

.
.
.
(. )
.

.
.
.

.อัตราการเติบโต
. สิ นทรัพย์รวม
. หนีสิ นรวม
. รายได้จากการขาย
.ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
. กําไรสุ ทธิ
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.
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.ข้ อมูลทัวไปและข้อมูลสําคัญอืน
. ข้ อมูลทัวไป
ชือบริ ษทั
สถานทีตังสํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซด์
อีเมล์
บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผูส้ อบบัญชี

ทีปรึ กษาทางกฎหมาย

บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เลขที 1/1 หมู่ที 2 ตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณี ย ์ 90110
+ 66 7427 3600
+ 66 7427 3691-4
www.tropical.co.th
info@tropical.co.th

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ชัน ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์ +
http://www.set.or.th/tsd
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชยสอบบัญชี จํากัด
ชัน เอ็มไพร์ทาวเวอร์
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร10120
โทรศัพท์ +
โทรสาร +
นางสาวบงกช อําเสงียม
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน
หรื อ
นาวสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน
หรื อ
นายเอกสิทธิ ชูธรรมสถิตย์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน
หรื อ
บริ ษทั เอทีซีแอล คอนซันแทนส์ จํากัด
/ ถนนเจริ ญกรุ ง แขวงวัดพระยาไกร
เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์ +
- โทรสาร +
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. ข้ อมูลสําคัญอืน
-ไม่มี –
. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที

ธัน วาคม

บริ ษ ัทหรื อบริ ษ ัทย่อย ไม่มีข ้อพิพาททางกฎหมายที ก่อให้เกิ ดผล

เสียหายต่อสินทรัพย์ทีมีจาํ นวนสูงกว่าร้อยละ ของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายอื นใด
ทีอาจก่อให้เกิ ด ผลกระทบต่ อการดําเนิ น ธุ ร กิ จอย่างมีนัยสําคัญและไม่มีขอ้ พิพาทที มิได้เกิ ด จากการ
ประกอบธุรกิจปกติของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
. ตลาดรอง
บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไม่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ของประเทศอืน

79

ส่ วนที 2
การกํากับดูแลกิจการ
6. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

80

หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
เพือให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยเฉพาะหลักความรับผิดชอบ โปร่ งใส
ซือสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม มีความมุ่งมันเพือความเจริ ญเติบโต และความมันคงของกิจการ การมีส่วนร่ วม
การทํางานเป็ นที ม และความรั บผิด ชอบต่ อ สังคม บริ ษัททรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) จึงกําหนดหลัก SMART ไว้เป็ นหลักปฏิบตั ิและความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารและพนักงาน
บริ ษทั ไว้ดงั ต่อไปนี
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. ภาพรวมของนโยบายและแนวทางปฏิบัตกิ ารกํากับดูแลกิจการ
. . นโยบายและแนวปฏิบัตทิ เกี
ี ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการทีดี มีความ
มุ่งมัน และ ตังใจทีจะปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี พนักงาน ชุมชน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะไม่ถูก
เอาเปรี ยบระหว่างกัน ต้องได้รับการพิจารณาให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และเป็ นธรรมแก่ทุกกลุ่ม
- บริ หารงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความซือสัตย์เป็ นไปด้วยความโปร่ งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ เปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา และเท่าเทียมกันแก่ผทู้ ีเกียวข้องทุกฝ่ าย มีการ
ควบคุมและบริ หารความเสี ยงทีเหมาะสม และเพียงพอต่อการตัด สิ นใจ มีกระบวนการตัดสิ นใจและ
ขันตอนการทํางานทีชัดเจน รอบคอบระมัดระวังภายใต้กรอบข้อกําหนดของกฎหมาย และจริ ยธรรมทาง
ธุรกิจก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- เพิ มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการส่งเสริ มการปฏิบตั ิงานอันเป็ นเลิศ และ
การมี จ รรยาบรรณที ดี ใ นการประกอบธุ ร กิ จ เพื อให้ ก ารดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษัท เป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีความมันคงและเจริ ญเติบโตอย่างยังยืน
- เพิ มศัก ยภาพของบุค ลากรให้มีความเข้าใจและขีด ความสามารถในการประพฤติ
ปฏิบตั ิ ได้ต ามหน้าทีและความรับผิด ชอบเป็ นอย่างดี ยิ ง พร้ อมกับการทีต้องเรี ยนรู้สิ งใหม่ๆ อยู่เสมอ
มีค วามรั ก งาน มุ่งมันที จะทํางานให้มีคุ ณ ภาพเกิด ผลสําเร็ จ ได้ผลงานที ดี มีคุณ ภาพยิ งขึ นตลอดเวลา
รวมถึงการสร้างวัฒนธรรม จรรยาบรรณ และคุณธรรมในการปฏิบตั ิงาน ทําให้เกิดการเพิ มคุณค่าให้แก่
ตนเองและองค์กรอย่างยังยืน
- สํานึกในการปฏิบตั ิต่อสังคมและสิ งแวดล้อมทีดีงาม อันเป็ นผลส่ วนหนึ งของการ
ปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เพือลดหรื อขจัดผลกระทบต่อสังคมและสิ งแวดล้อม และสร้างความพึง
พอใจร่ วมกันด้วยคุณภาพชีวิตทีสูงขึน
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. . นโยบายและแนวปฏิบัตทิ เกี
ี ยวกับผู้ถอื หุ้นและผู้มสี ่ วนได้ เสีย
คณะกรรมการจึงได้ส่งเสริ มและสนับสนุนการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกําหนดนโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการให้มี
แนวทางหลักเป็ น หมวด ได้แก่
. สิทธิของผูถ้ ือหุน้
. การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
. บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี และมีแนวทางในการดําเนิ นธุรกิจ
ที ชัด เจน โดยคํา นึ ง ถึ งการปฏิ บัติ ต่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้น และ ผูม้ ีส่ ว นได้เสี ย อย่า งเท่ า เที ย มกัน จะเห็ น ได้จ าก
คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารสามารถทํางานร่ วมกันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ มีก ารบริ หารงาน อย่าง
รอบคอบและระมัดระวัง เพือประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม การดําเนินงานเป็ นไปด้วย
ความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา และเท่าเทียมกัน
แก่ ผทู้ ี เกี ยวข้องทุ ก ฝ่ าย บริ ษัทมีก ารควบคุ ม และบริ หารความเสี ยงที เหมาะสมและเพีย งพอต่ อการ
ตัดสินใจใน การดําเนินธุรกิจ บริ ษทั ยึดถือและปฏิบตั ิหน้าทีด้วยคํานึ งถึงจริ ยธรรม ในการดําเนิ นธุรกิจ
เป็ นสําคัญ เพือไม่ให้เกิดความเสี ยหายต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ คณะกรรมการบริ ษทั จะกํากับดูแล
เพือให้ผลู้ งทุนมันใจได้ว่า บริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศทีสําคัญของบริ ษทั อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และทันเวลา บริ ษทั ได้จดั ให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ให้ผถู้ ือหุน้ ทราบก่อนล่วงหน้า โดย
สามารถเข้าดูบนเว็บไซด์ของบริ ษทั และหนังสื อพิมพ์ โดยทุกครังทีมีการจัดประชุ มผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ได้
ให้ความสําคัญและเคารพสิ ทธิของผูถ้ ือหุ ้น โดยปฏิบตั ิตามกฎหมายบริ ษทั มหาชนจํากัดอย่างเคร่ งครัด
และตระหนักให้ความสําคัญถึงสิทธิของาผูถ้ ือหุน้ ในการตัดสินใจ โดยส่งเสริ มให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิของ
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ตนเอง ไม่ละเมิดรดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุ ้น ไม่ว่าจะเป็ นในสิ ทธิขนพื
ั นฐาน การได้รั บข้อมูลข่าวสารที
เหมาะสม เพียงพอทันเวลา ตลอดจนการได้เข้าร่ วมประชุมออกเสียงและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที
ดังนี
การกําหนดวัน เวลา ประชุ มผู้ถอื หุ้น
กําหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเป็ นประจําทุกปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ น
รอบปี บัญชีของบริ ษทั ซึงก็คือภายในวันที 30 เมษายนของทุกปี และหากมีความจําเป็ นทีจะต้องพิจารณา
วาระพิเศษซึงเป็ นเรื องทีเกียวข้องกับสิ ทธิและผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นคณะกรรมการบริ ษทั ก็จะเรี ยก
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นตามความจําเป็ นและเหมาะสมสําหรับในปี
บริ ษทั กําหนดจัดการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ในวันที เมษายน
เวลา . น. ณ ห้องนพรรณนพ อาคารสํานักงานของบริ ษทั
เลขที / หมู่ที ตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทังนีสถานทีจัดประชุมคํานึงถึงความสะดวก ในการเดินทางของผูถ้ ือหุน้ ยังตระหนักถึง
ความปลอดภัยด้านชีวอนามัยของผูถ้ ือหุ ้นเป็ นสําคัญ โดยภายใต้สถานการณ์แพร่ ระบาดของเชือไวรัส
โคโรนา
ได้จดั ห้องประชุมทีมีขนาดเหมาะสม มีการเว้นระยะห่ าง รองรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุมอย่าง
เพียงพอ ปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันการติดต่อเชือไวรัสโคโรนา
อย่างเคร่ งครัดโดยบริ ษทั มีการ
เตรี ยมการดังนี
ก่อนการประชุ มและการจัดส่ งหนังสือเชิญประชุ ม
บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ร่ วมเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้นและเสนอชือบุคคลเพือ
รับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษทั โดยได้เปิ ดเผยบนเว็บไซด์บริ ษทั ระหว่างวันที กุมภาพันธ์
จนถึงวันที มีนาคม
โดยรายงานผลการเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ และเสนอชือบุคคล
เพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการให้ทางตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมือวันที มีนาคม
และได้เผยแพร่ หนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี
พร้ อมเอกสาร ประกอบการ
ประชุ มที มีร ายละเอี ยดวัต ถุ ประสงค์และเหตุ ผลอย่างครบถ้ว นและเพีย งพอ รวมถึ งความเห็ น ของ
คณะกรรมการในทุกวาระและเลือกหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข. ตามทีกระทรวงพาณิ ชย์กาํ หนด ไว้บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั www.tropical.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็ นเวลา วัน ตังแต่ วนั ที มีนาคม
พร้อมแจ้งการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันเดียวกัน

84

บริ ษทั มอบให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัดซึงเป็ นนายทะเบียน
ของบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดเอกสารประกอบ การประชุมอืน ๆ ผ่าน scan
QR code หรื อ URLบนหนัง สื อ เชิ ญประชุ มหรื อ บนเว็บ ไซด์ ข องบริ ษ ัท เมื อวัน ที มี น าคม
ที มี
รายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอมีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ หนังสื อมอบฉันทะเพือเปิ ด
โอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แต่งตังตัวแทนหรื อเลือกกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ งเป็ นผูร้ ับมอบอํานาจในการ
เข้าประชุมและออกเสียงลงมติในทีประชุมแทนหรื อผูถ้ ือหุน้ สามารถให้แก่ผถู้ ือหุน้ ก่อนวันประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่า วัน ซึงส่ งหนังสื อนัดออกทาง
ไปรษณี ยว์ นั ที เมษายน
และแจ้งมาตรการรองรับการจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
ภายใต้สถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา
พร้อมแจ้งการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที เมษายน
ในวันประชุ มผู้ถือหุ้นและระหว่างการประชุ ม
บริ ษทั ได้อาํ นวยความสะดวกให้ผถู้ ือหุน้ รวมถึงนักลงทุนสถาบันการเงินอย่างเท่าเทียม
กัน โดยจัดเจ้าหน้าทีต้อนรับอย่างเพียงพอเพือให้ขอ้ มูลรวมถึงตรวจเอกสารก่อนการลงทะเบียนและเปิ ด
ให้ผถู้ ือหุ ้นได้ลงทะเบียนตังแต่เวลา . น. – . น.ของวันพุธที เมษายน
ณ ห้องประชุ ม
อาคารสํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ชัน บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เลขที
/ ม. ถนนกาญจนวนิ ช (หลัก กม. สายหาดใหญ่ -สงขลา ) ต.ทุ่ งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สถานทีจัดประชุมมีความสะดวกในการเดินทางมาร่ วมประชุม โดยในปี ที
มีผถู้ ือหุน้ มาร่ วมประชุม
มาด้วยตนเองจํานวน ราย นับจํานวนหุน้ ได้ , , หุน้ และมอบฉันทะให้ผอู้ ืนมาประชุมแทน
จํา นวน ราย นับ จํา นวนหุ ้น ได้ , , หุ ้น รวมทังสิ น ราย นับ จํา นวนหุ ้น รวมกัน ได้
, , หุน้ คิดเป็ นร้อยละ . ของจํานวนหุ ้นทังหมดทีออกและเรี ยกชําระแล้วซึงจะต้องมีผถู้ ือ
หุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่ายีสิ บห้าคนหรื อไม่น้อยกว่ากึงหนึ งของจํานวนผูถ้ ือหุ ้น
ทังหมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึงในสามของจํานวนหุน้ จําหน่ายได้ทงหมด
ั
จึงจะเป็ น
องค์ประชุ ม ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ ประธานกรรมการทําหน้าทีเป็ นประธานเปิ ดการประชุ ม
และกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูด้ าํ เนิ น การกล่าวในแต่ละวาระการประชุมสามัญประจําปี
ร่ ว มกับ
กรรมการท่ า นอืนรวมเป็ น 8 ท่ า น โดยกรรมการทุ ก ท่ านเข้าร่ ว มประชุ มครบทังหมด 8 ท่ าน ซึ ง
ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริ หาร, กรรมการผูจ้ ดั การ,กรรมการบริ หารซึงดูแลรับผิดชอบสูงสุ ดใน
ด้านสายงานบัญชีและการเงินของบริ ษทั , คณะกรรมการตรวจสอบซึงเป็ นกรรมการอิสระ นอกจากนียังมี
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตจากบริ ษทั เคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชี จํากัด จํานวน ท่าน, ตัวแทนจากสมาคม
ส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย เข้าร่ วมในการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
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ประธานในที ประชุ ม ได้มอบหมายให้ผดู้ ําเนิ น การจัด ประชุ ม ชี แจงถึงหลัก เกณฑ์ที
เกียวข้องกับการประชุมทังหมด ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ . ในการออกเสี ยงลงคะแนนให้นับผูถ้ ือ
หุน้ ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ งหุ ้นมีหนึ งเสี ยง รวมถึงวิธีลงคะแนนในบัตรลงคะแนนและการนับ
คะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นทีต้องลงมติในแต่ละวาระอย่างชัดเจนและในระหว่างการประชุมแต่ละวาระ
กรรมการผูจ้ ดั การผูด้ าํ เนิ นการประชุมทุกวาระได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นมีสิทธิ ซักถามเสนอแนะ และ
แสดงความคิดเห็น ให้คาํ แนะนําและซักถามอย่างเต็มทีตลอดเวลาดําเนินการประชุมโดยมีคณะกรรมการ
และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ตอบข้อซักถามให้คาํ ตอบแก่ผถู้ ือหุ ้นทุกวาระ สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2564 รวมถึงตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ ทีได้ส่งคําถามมาล่วงหน้าทีเกียวข้องในแต่ละวาระซึง
จะปรากฏตามรายงานประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ทีได้เปิ ดเผยบนเว็บไซด์ของบริ ษทั
บริ ษทั ได้จดั ให้มีบตั รลงคะแนนเสียงสําหรับผูถ้ ือหุน้ ใช้ในการลงคะแนนเสียงในกรณี ทีผู้
ถือหุน้ ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสียง โดยจะนําคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจํานวนเสี ยงทังหมดทีเข้า
ร่ วมประชุมส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีเห็นด้วยในระเบียบวาระนันทังนี ก็เพือให้การประชุม
ดําเนินไปได้ภายในเวลาทีเหมาะสมและมีการประกาศผลของคะแนนเสียงเมือจบแต่ละวาระการประชุม
อย่างชัดเจนในห้องประชุมเพือให้การลงคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างโปร่ งใสรวมถึงจัดให้มีการบันทึกภาพ
การประชุมในลักษณะสือวีดีทศั น์เพือเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั
หลังการประชุ ม
บริ ษ ัทแจ้งมติ ข องที ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2564 ทุ ก วาระยกเว้น ในส่ ว นของ
คําถามจากผูถ้ ือหุน้ และคําตอบไปเผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ที www.tropical.co.th ในวันเดียวกัน
โดยทันทีจากนันนําส่ งสําเนารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นฉบับเต็มให้กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยและเผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ในวันที เมษายน
หลังการประชุม วัน ทังนี ผูถ้ ือหุ ้น
หรื อนักลงทุนทัวไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล เสนอความคิดเห็นหรื อแจ้งความต้องการของผูถ้ ือหุ ้น
มายังบริ ษ ัทได้ที เลขานุ ก ารบริ ษ ัทโทรศัพท์ 074 273600 ต่ อ โทรสาร 074 273691-4 หรื อ
E-mail address : chalong@tropical.co.th
. การปฏิบัตติ ่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญในสิทธิของผูถ้ ือหุน้ และทราบถึงหน้าทีในการดูแลให้
มีการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่า เทียมกัน และเป็ นธรรม โดยดําเนินการดังนี
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การอํา นวยความสะดวก สําหรั บผูถ้ ือหุ ้น ที ไม่สะดวกเข้าร่ ว มประชุ มด้วยตนเอง
สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระคนใดคนหนึง เข้าประชุมและลงคะแนนเสี ยงแทน โดยการเสนอ
รายชือของกรรมการอิสระจํานวน ท่าน เพือเป็ นทางเลือกในการรับมอบฉันทะ จากผูถ้ ือหุ ้นในการเข้า
ร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ ซึงในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี

มี

ผูถ้ ือหุ ้นจํานวน รายได้มอบฉัน ทะให้ นายวิจิต ร ตังสิ นมันคง ซึงเป็ นกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ ทีบริ ษทั เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะให้ออกเสี ยงแทน
การจัดให้ผถู้ ือหุน้ ใช้บตั รลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระการประชุม โดยจัดทําบัตร
ลงคะแนนแยกตามวาระ เพือให้ผถู้ ือหุน้ สามารถ ลงคะแนนได้ตามสมควร ในกรณี ทีผูถ้ ือหุ ้นไม่เห็นด้วย
หรื องดออกเสียง และนําคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจํานวนเสี ยงทังหมด ทีเข้าร่ วมประชุม ส่ วนที
เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที เห็นด้วยในระเบียบวาระนัน จากนันนําผลคะแนนมารวมกับคะแนน
เสียง แจ้งในทีประชุมทราบ และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็ นหลักฐาน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้เลขานุ การบริ ษทั บันทึกและจัดทํารายงานการ
ประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนตอบคําถามของผูถ้ ือหุ ้นทีได้มีการส่ งคําถามมาล่วงหน้าในวัน
ประชุ ม และเผยแพร่ มติข องที ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี

ทุ กวาระไว้บนเว็บไซต์นัก ลงทุ น

สัมพัน ธ์ ของบริ ษทั ที www.tropical.co.th ในวัน เดียวกันโดยทันที จากนันจึ งค่อยนําส่ งรายงานการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ฉบับเต็มให้กบั ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
ภายใน วันหลังจากวันประชุม เพือเป็ นข้อมูลให้ผถู้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้
บริ ษ ัทได้ก าํ หนดมาตรการป้ องกัน การใช้ข ้อมูลภายในเพือหาผลประโยชน์ข อง
กรรมการ และผูบ้ ริ หารโดยการแจ้งให้ทุกท่านรับทราบ หน้าทีในการรายงานการเปลียนแปลงการถือ
หลัก ทรั พย์ของตน คู่สมรส และบุต รที ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ตามมาตรา

แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.

โดยทันทีไม่

เกิน วันทําการหลังจากวันทีซือขาย โอนหรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั และไม่ให้กรรมการและ
ผูบ้ ริ หารหรื อหน่วยงานทีได้รับทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรื อบุคคลทีไม่
มีหน้าทีเกียวข้อง และการไม่ซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง เดือน ก่อนทีงบการเงินหรื อข้อมูลอืน
ใดจะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน เพือป้ องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั
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ซึงยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนและส่ งผลกระทบต่อการเคลือนไหวของราคาซือ ขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ยกเว้นในกรณี ทีราคาหุ ้นมีการเปลี ยนแปลงติดต่อกันเป็ น
เวลานาน อันเนื องมาจากสถานการณ์ของตลาดโดยรวม ซึงทําให้รายการซือขายดังกล่าวของผูบ้ ริ หาร
เกิดขึนตามสถานการณ์ของตลาด เท่านัน นอกจากนี กรรมการและผูบ้ ริ หารยังทราบถึง บทกําหนดโทษ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.

รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเกียวข้อง

คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้เลขานุ การบริ ษทั ดูแลและติดตามรายการทีอาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการทีเกียวโยงกัน โดยจัดทํารายงานสรุ ปเป็ นรายไตรมาส และ
เผยแพร่ ร ายงานสรุ ป ณ วัน สิ นปี ไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการ ข้อมูลประจําปี อย่าง
สมําเสมอ นอกจากนี ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั หากมีวาระใดทีกรรมการและผูบ้ ริ หารมีส่วน
ได้เสี ย จะต้องปฏิ บัติ ต ามนโยบายการกํากับดูแลกิ จ การโดยการงดออกเสี ยงหรื อไม่เ ข้าร่ ว มแสดง
ความเห็นในวาระนันๆ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูเ้ ก็บรายงานการมีส่วนได้เสีย
ทีรายงานโดยกรรมการและผูบ้ ริ หาร ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. /

เรื องการ

รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคคลทีมีความเกียวข้อง โดยทีมาตรา / แห่ ง
พระราชบัญญัติ หลัก ทรั พย์และตลาดหลัก ทรั พย์ พ.ศ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที ) พ.ศ.

ซึ งแก้ไขเพิ มเติ มโดย พระราชบัญญัติ

กําหนดให้คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารต้องรายงาน

ให้บริ ษ ัททราบถึงการมีส่ว นได้เสี ย ของตนหรื อของบุ ค คลที มีค วามเกี ยวข้อง ซึ งเป็ นส่ ว นได้เสี ย ที
เกียวข้องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ทังนี เพือให้บริ ษทั มีขอ้ มูลประกอบการ
ดําเนิ นการตามข้อกําหนดเกี ยวกับการทํารายการที เกี ยวโยงกัน ซึงเป็ นรายการที อาจก่ อให้เกิด ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนําไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้
3. บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสีย
บริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญในสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มให้ได้รับการปฏิบตั ิที
ดีอย่างเท่าเทียมกัน เนื องจากเห็นความสําคัญของการสนับสนุ นจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยตลอดจนการได้รับ
ความร่ วมมือระหว่างกัน ซึงจะส่ งผลต่อบริ ษทั ให้สามารถสร้างความมันคง และสร้างกิจการให้มีฐานะ
การเงินทีมันคงในระยะยาวได้ ดังนันบริ ษทั จึงยึดถือแนวทางในการปฏิบตั ิให้เกิดความเสมอภาคทุกฝ่ าย
ตลอดจนกําหนดให้มีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสมและตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม ซึงสามารถสรุ ป
แนวทางได้ดงั นี
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ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
 ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความซือสัตย์สุจริ ต ตลอดจนตัดสินใจในการดําเนินการใดๆ ด้วยจิตอัน
บริ สุทธิ (Good Faith) และ เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ ้นทังรายใหญ่และรายย่อย เพือประโยชน์
สูงสุดของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
 ไม่บริ หารองค์กรอย่างขาดความระมัดระวัง หรื อขาดความยังคิด
 ปฏิบตั ิหน้าทีโดยการประยุกต์ความรู้ และทักษะการบริ หารจัดการอย่างเต็มความสามารถ
ในทุกกรณี
 จัดการดูแลมิให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริ ษทั เสือมค่าผิดปกติหรื อสูญหายโดยมิชอบ
 รายงานสถานะและผลการดําเนินงานของ บริ ษทั อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความจริ งต่อ
คณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผูเ้ กียวข้องโดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ขององค์กรซึงยังไม่ได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณะชน
 แจ้งให้ผถู้ ือหุ ้นทุก รายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้ม (Prospects) ในอนาคตของ
บริ ษทั ทังด้านบวกและด้านลบ ซึงจะต้องอยูบ่ นพืนฐานของความเป็ นไปได้ และมีขอ้ มูล
สนับสนุนอย่างเพียงพอ
 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่ง
 ไม่ดาํ เนินการใด ๆ ในลักษณะซึงอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั
โดยมิได้แจ้งให้บริ ษทั ทราบ
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริ ษ ัทให้ค วามสําคัญและความรั บผิด ชอบต่ อลูก ค้า มุ่งมัน ผลิต สิ น ค้าให้มีคุ ณ ภาพและ
มาตรฐาน ความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค ส่ งมอบทันกําหนเวลา ด้วยราคาทียุติธรรม รวมถึงการให้ขอ้ มูล
และความรู้ ก ับลูก ค้าอย่างถูก ต้อง ตลอดจนการรั ก ษาความลับของลูก ค้า การรั บ ข้อร้ องเรี ยนและ
ดําเนินการแก้ไขให้แก่ลกู ค้า ซึงอาศัยหลักปฏิบตั ิดงั นี
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- สนองความต้องการของลูกค้า/ผูบ้ ริ โภคด้วยผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพ มีความปลอดภัย และบริ การทีดีเลิศ
- กําหนดระดับคุณภาพของสินค้า และบริ การให้เป็ นทียอมรับได้แก่ลกู ค้า
- เปิ ดเผยข้อ มูล ข่ า วสาร และบริ การอย่างครบถ้ว นถูก ต้อ งเป็ นธรรมแก่ ลู ก ค้า และไม่ บิด เบื อ น
ข้อเท็จจริ ง
- ให้การรับประกันสินค้าและบริ การภายใต้ขอ้ กําหนดอันเหมาะสม
- ไม่ส่งมอบสิ นค้า และบริ การให้แก่ลูกค้า ทังๆ ทีรู้ว่าสิ นค้าและบริ ก ารนันๆ มีข ้อบกพร่ อง เสี ยหาย
หรื ออาจเกิดอันตรายต่อลูกค้าได้ และไม่ปล่อยให้สินค้าหรื อบริ การทีมีคุณภาพตํากว่ามาตรฐานส่ งถึงมือ
ลูกค้า
- จัดระบบการบริ การลูกค้า ให้ลกู ค้าสามารถร้องเรี ยนความไม่พอใจในสินค้า และบริ การได้โดยสะดวก
และ กําหนดให้มีการดําเนินการอย่างดีทีสุด เพือให้ลกู ค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ ว
- พยายามบริ หารต้นทุนการผลิตให้ตาสุ
ํ ดแต่ยงั คงรักษาคุณภาพความปลอดภัยของสิ นค้าและบริ การที
ได้มาตรฐานตลอดเวลา
- รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริ งจังและสมําเสมอรวมถึงไม่นาํ มาใช้เพือประโยชน์ของตนเองและ
ผูเ้ กียวข้องโดยมิชอบ
- แสวงหาวิธีการต่างๆ เพือเป็ นการให้บริ การต่อลูกค้าอย่างต่อเนืองตลอดเวลา
- ปฏิบตั ิตามเงือนไขหรื อสัญญาต่างๆ ทีมีต่อลูกค้าอย่างเคร่ งครัด
- หากมีกรณี ทีไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อตกลงใด ๆกับลูกค้าได้ตอ้ งรี บแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพือ
ร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและป้ องกันความเสียหาย
- จัดให้มีระบบทีให้ความปลอดภัยต่อลูกค้า เช่น ระบบป้ องกันอัคคีภยั ป้ องกันการถูกโจรกรรม
- ไม่ค วรค้ากําไรเกิ นควรเมือเปรี ยบเทียบกับคุณ ภาพของสิ น ค้าหรื อบริ การและไม่กาํ หนดเงือนไข
การค้าทีไม่เป็ นธรรมต่อลูกค้า
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ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
บริ ษทั ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเป็ นอย่างยิงสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับ
การศึกษาหาความรู้และวิทยาการใหม่ๆเพิ มเติม ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะซึงจําเป็ นในการ
ปฏิบตั ิงานให้ประสบความสําเร็ จ สร้างความพอใจให้ลูกค้าอย่างต่อเนื อง ปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมและเป็ น
ธรรม ไม่มีขอ้ ยกเว้นในเรื องถิ นกําเนิ ด เชือชาติ ศาสนา ภาษา เพศ สถานภาพการสมรส ตําแหน่ ง ไม่มี
การใช้หรื อสนับสนุ น การใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุ ษ ย์ และไม่ สนับสนุ น แนวทางการทุ จ ริ ต และ
คอร์ รัปชันทุกรู ปแบบ ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ เช่น การตรวจสุ ขภาพ
ประจําปี การจัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพ การดูแลสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยและ
ถูกสุขลักษณะ มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลครบถ้วนตามทีกฎหมายกําหนด เช่น การแต่งกายถูก
สุขลักษณะตามหลัก GMP การปฏิบตั ิงาน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง ขณะปฏิบตั ิงานในจุดทีมีเสี ยง
ดังเป็ นต้น สร้างบรรยากาศทีดีในการทํางาน จัดกิจกรรมสันทนาการเพือความบันเทิงตามความเหมาะสม
ซึงอาศัยหลักปฏิบตั ิดงั นี
- ให้ผลตอบแทนที เหมาะสมตามความรู้ ค วามสามารถ ความรั บผิด ชอบ และผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละคน
- ส่ งเสริ มพัฒนา และเพิ มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน ให้มีความก้าวหน้าและความมันคงในอาชีพ
- ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของพนักงานในการกําหนดทิศทางการทํางาน และการแก้ไขปัญหาของบริ ษทั
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย และการกระทําด้วย
ความสุจริ ต
- การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องอยูบ่ นพืนฐานของความถูกต้องและเป็ นธรรม และ กระทํา
ด้วยความสุจริ ต
- ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกียวกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิภาพของพนักงาน
- บริ หารงานโดยหลีกเลียงการกระทําใดๆ โดยไม่เป็ นธรรมและไม่ถกู ต้อง ซึงมีผลกระทบต่อ
ความก้าวหน้าและมันคงในอาชีพการงานของพนักงาน
- ปฏิบตั ิต่อพนักงานบนพืนฐานของศักดิศรี ของความเป็ นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคล
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ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า
บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยเป็ นไปตามเงือนไขทางการค้า ให้
โอกาสคู่คา้ ทํางานร่ วมกัน แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ยกระดับมาตรฐานในการบริ หารจัดการ
พัฒนาความร่ วมมือ ตลอดจนการเก็บรักษาความลับทางการค้าของคู่คา้ ไม่นาํ ไปเปิ ดเผยต่อบุคคลอืน
บริ ษทั ดําเนินการจัดหา และ ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ โดยอาศัยหลักค่านิยมสร้างสรรค์ ประการ มีดงั นี
. การยึดมันและยืนหยัด ทําในสิ งที ถูก ต้อง คื อยึดมันในความถูก ต้องดีงามเสี ยสละ ยึด หลัก
วิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใด ๆ เป็ นพฤติกรรมการทํางานทีถูกต้อง ชอบ
ธรรม ไม่ทาํ ผิดระเบียบ กฎหมาย แม้ผบู้ งั คับบัญชาจะสั งให้ทาํ ในสิ งทีไม่ถูกต้องก็ตอ้ งกล้าทีจะคัดค้าน
กล้าแจ้งเหตุ หรื อ ร้องเรี ยน เมือพบเห็นการกระทําผิด มีความอดทนหรื อยับยังชังใจต่อประโยชน์ทีเย้า
ยวนโดยคํานึงถึงเกียรติและศักดิศรี
. ความซือสัตย์สุจริ ตและความรับผิดชอบ คือ ปฏิบตั ิหน้าทีอย่างตรงไปตรงมาแยกเรื องส่ วนตัว
ออกจากหน้าทีการงาน มีความรับผิดชอบมีความตังใจจริ งปฏิบตั ิหน้าทีเพือประโยชน์แก่ส่วนรวมและ
พัฒนาปรั บปรุ งระบบการทํางาน โดยไม่คดโกง ไม่หลอกลวง การไม่เอาประโยชน์ส่วนตนมาทําให้
ประโยชน์ส่วนรวมต้องเสียไปและพร้อมทีจะรับผิดเมือทํางานผิดพลาดและยินดีแก้ไข
. การปฏิบัติหน้าที ด้ว ยความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ หมายถึง ปรั บปรุ งกลไกการ
ทํางาน ให้โ ปร่ งใส มีวิธีก ารให้ต รวจสอบได้ มีขนตอนการปฏิ
ั
บัติงานตามแผนการทํางานและการ
มอบหมายงานทีชัดเจน เก็บหลักฐานทุกอย่างไว้หรื อทําเป็ นบันทึกไว้เพือง่ายแก่การตรวจสอบ ตลอดจน
การเปิ ดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบตั ิงานหรื อข้อมูลการปฏิบตั ิได้
. การปฏิบตั ิหน้าทีโดยไม่เลือกปฏิบตั ิไม่เป็ นธรรม หมายถึง คัดเลือกผูข้ ายด้วยความเสมอภาค เน้น
ความสะดวก รวดเร็ ว ประหยัดและถูกต้อง ไม่คาํ นึงถึงเครื อญาติ
. การมุ่งผลสัมฤทธิ ของงาน หมายถึง ทํางานให้แล้วเสร็ จตามกําหนดเกิดผลดีต่อหน่ วยงาน และ
ส่ วนรวม ใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดความคุม้ ค่าเสมือนหนึ งการใช้ทรัพยากรของตนเองเน้นการ
ทํางานโดยยึดผลลัพธ์เป็ นหลัก ทํางานให้แล้วเสร็ จตามกําหนดโดยได้ผลลัพธ์ตามเป้ าหมายและคุม้ ค่า ทัง
ในส่ ว นของการใช้เงิ น และใช้เวลา มีก ารประสานงานกับฝ่ ายที เกี ยวข้อง เพือให้เกิ ด ความเข้าใจใน
เป้ าหมายและเนือหาสาระของงานทีตรงกัน ปฏิบตั ิงานโดยไม่ยึดติดอยู่กบั กฎระเบียบทีเป็ นอุปสรรคต่อ
การทํางาน แต่มุ่งเป้ าหมายขององค์กร และ ส่วนรวมเป็ นหลัก
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. เรี ยนรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื อง หมายถึ ง การแสดงออกถึ ง ความตังใจในการเรี ยนรู้ สิ งใหม่ ๆ
อยูต่ ลอดเวลาเพือให้มคี วามรู้และ ความสามารถในการจัดการกับปั ญหาและสถานการณ์ทีเปลียนไป มี
การรับรู้และติดตามข่าวสาร การดําเนิ นงานขององค์กรอย่างต่อเนื อง เข้าร่ วมกิจกรรมขององค์กรอย่าง
สมําเสมอ ระบุปัญหาและแนวทางการปฏิบตั ิ งานทีได้รับมอบหมายจากประสบการณ์และการสั งสม
ความรู้ ค วามสามารถของตน เพือประเมิน สถานการณ์ และแนวโน้มที ไม่เกี ยวข้องกับหน้าที ทีได้รั บ
มอบหมาย เพือพัฒนาเทคนิค/นวัตกรรมในการปฏิบตั ิงานให้เกิดขึนกับองค์กร
. การคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การคิดหาแนวทางหรื อวิธีการใหม่ๆในการพัฒนาหรื อปรับปรุ ง
ให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึน สามารถวางแผนการดําเนินงานและนําผลการดําเนิ นงานมาปรับปรุ งแก้ไข
ให้เกิดคุณภาพและสร้างมาตรฐานในการปฏิบตั ิ
ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี
บริ ษทั ยึดมันและปฏิบตั ิตามเงือนไขสัญญาทีได้ตกลงเคร่ งครัด เพือให้เจ้าหนีการค้าและ
สถาบันการเงิน ได้รับประโยชน์ตอบแทนทีถูกต้องและยุติธรรม จะพยายามหลีกเลียงสถานการณ์ทีจะ
นําไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากมีเหตุทีจะทําให้ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อผูกพันในสัญญา ก็
จะต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่ วมกัน ซึงมีแนวทางการปฏิบตั ิต่อเจ้าหนีดังนี
- ปฏิบัติต ามข้อตกลงที มีต่ อเจ้าหนี อย่างเคร่ งครัด ไม่ว่าจะเป็ นเรื องวัต ถุประสงค์ก ารใช้เงิ น
การชําระเงินคืนการดูแลคุณภาพของหลักทรัพย์คาํ ประกัน และเรื องอืนใดทีให้ขอ้ ตกลงไว้กบั เจ้าหนีกรณี
ทีจะไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ต้องรี บเจรจากับเจ้าหนี เป็ นการล่วงหน้า เพือร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขและ
ป้ องกันมิให้เกิดความเสียหาย
- ให้ขอ้ มูลทางการเงินทีถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
- ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไม่สุจริ ตในการค้ากับคู่คา้ หรื อเจ้าหนี ถ้าหากมี
ข้อมูลว่ามีการจ่ ายผลประโยชน์ใดๆ ที ไม่สุจริ ต เกิดขึน พึงหารื อกับคู่ค ้าหรื อเจ้าหนี เพือร่ วมกันแก้ ไข
ปัญหาโดยยุติธรรม และ รวดเร็ ว
- รายงานข้อมูลทางการเงินทีถูกต้อง และ ตรงต่อเวลาให้แก่เจ้าหนีอย่างสมําเสมอ
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ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ งทางการค้า
บริ ษทั ให้ความมันใจกับลูกค้าในการรับผลิตภัณฑ์ทีดีมีคุณภาพ ประพฤติตาม ขอบเขต
กติกาการแข่งขันทีดีอย่างยุติธรรม มีจรรยาบรรณ และอยูใ่ นกรอบของกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูล ทีเป็ น
ความลับ ของคู่ แข่ งทางการค้าด้ว ยวิ ธีที ไม่ สุจ ริ ต คํานึ งถึ งความเสมอภาคในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ และ
ผลประโยชน์ร่วมกัน ซึงอาศัยหลักปฏิบตั ิดงั นี
- แข่งขันทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันทีเป็ นธรรม
- ไม่แสวงหาข้อมูลทีเป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการทีไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม
ผิดกฎหมาย
- ไม่ทาํ ลายชือเสียงของคู่แข่งขันด้วยการกล่าวร้าย หรื อกระทําการใดๆ โดยปราศจากความจริ ง
และไม่เป็ นธรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมส่ วนรวม และชุ มชน
บริ ษทั ตระหนัก และให้ความสําคัญ ถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน
สังคม สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนโดยรอบโรงงานทังด้านสิ งแวดล้อม ความปลอดภัย ให้ชุมชนมีส่วน
ร่ วมรับรู้แสดงความคิดเห็น สร้างความเข้าใจ เพืออยูด่ ว้ ยกันได้อย่างมีความสุข ซึงอาศัยหลักปฏิบตั ิดงั นี
- ให้การสนับสนุนกิจการอันเป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
- คืนผลกําไรส่วนหนึงขององค์กรให้แก่กิจกรรมทีมีส่วนสร้างสรรค์สงั คมอย่างสมําเสมอ
- ไม่กระทําการใดๆ ทีมีผลเสียหายต่อชือเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
- ไม่ก ระทํา การใดๆ ที ช่ ว ยเหลือ และสนับสนุ น หรื อยอมเป็ นเครื องมือที จะทํา ให้เกิ ด การ
หลีกเลียงการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบต่างๆ หรื อเป็ นภัยต่อสังคมและความมันคงของประเทศ
- ปลูกฝังจิตสํานึ กความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึนในหมู่พนักงานทุกระดั บอย่างต่อเนื อง
และจริ งจัง
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- ปฏิบัติ หรื อมีก ารควบคุ มให้มีก ารปฏิบัติ อย่างเคร่ งครั ด ตามเจตนารมณ์ ข องกฎหมายและ
กฎระเบียบทีเกียวข้องทีออกโดยหน่วยงานกํากับดูแล
- ไม่นาํ เงินของผูถ้ ือหุน้ ไปสนับสนุนทางการเมือง
- ความรับผิดชอบของพนักงานต่อบริ ษทั
- ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ซือสัตย์ สุ จริ ต มีความภักดี เพือความก้าวหน้า และ ความ
มันคงของบริ ษทั และตัวพนักงานเอง
- ร่ ว มกัน รั ก ษา และ สร้ า งสรรค์ให้เ กิ ด ความสามัค คี และความเป็ นนําหนึ งเดี ยวกัน ในหมู่
พนักงาน ร่ วมกันทํางาน และแก้ไขปัญหาเป็ นทีมทีมีประสิทธิภาพ
- เอาใจใส่ และปฏิบตั ิหน้าทีการงานของบริ ษทั ด้วยความเสี ยสละ อดทน เพือสร้างบริ ษทั ให้มี
คุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีกาํ ไร และพัฒนาบริ ษทั ไปสู่ความเป็ นเลิศ
- ใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธิภาพ ประหยัด และบํารุ งรักษา ไม่ให้เสื อมค่าผิดปกติ
หรื อสูญหายรวมทังไม่ใช้ทรัพย์สินของ บริ ษทั และเพือประโยชน์ส่วนตัว
- รักษาความลับของลูกค้า คู่คา้ และ บริ ษทั อย่างเคร่ งครัด
- ร่ วมมือและช่วยเหลือในการทํางานกับผูร้ ่ วมงานทุกคน เพือประโยชน์ของบริ ษทั และเคารพใน
สิทธิของ พนักงานอืนทีร่ วมบริ ษทั เดียวกัน
- เอาใจใส่และช่วยเหลือดําเนินการใดๆ ทีจะรักษาสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยทีดีในการ
ทํางานให้มีความ สะอาดปลอดภัย และน่ารื นรมย์อยูเ่ สมอ
- ให้ค วามรู้ แ ละถ่ ายทอดประสบการณ์ ในการทํา งานแก่ ผรู้ ่ วมงาน โดยยึด ประโยชน์แ ละ
เป้ าหมายของบริ ษทั เป็ นสําคัญ
- ไม่กล่าวร้ายบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และ เพือนพนักงานโดยปราศจากซึงความจริ งและไม่เป็ นธรรม
- แจ้งหน่วยงานทีเกียวข้องและผูบ้ ริ หาร หากพบว่ามีการกระทําใดๆ ในบริ ษทั โดยมิชอบหรื อผิด
กฎหมาย
- ไม่อาศัยตําแหน่งหน้าทีแสวงหาผลประโยชน์เพือตนเองและผูอ้ ืนโดยมิชอบ
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- ไม่กระทําการใดทีก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชือเสียง
- เอาใจใส่จริ งจัง และเคร่ งครัดต่อกิจกรรมทังปวง ทีจะเสริ มสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพและการ
พัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็ นเลิศ
การแจ้งเบาะแสและข้ อร้ องเรียน
บริ ษทั ได้จดั ให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนทีแสดงว่าผูม้ ีส่วนได้ เสี ยได้รับ
ผลกระทบ อันจะก่อให้เกิดความเสี ยหายจากการดําเนิ นงานของบริ ษทั หรื อการทีพนักงานคนใดหรื อ
กลุ่มใดกระทําการใดทีทุจริ ต ผิดกฎหมาย โดยสามารถยืนเรื องได้ที เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั หรื อ
www.tropical.co.th หรื อ โทรศัพท์

ต่อ

4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายในการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญทีเกียวข้องกับ บริ ษทั ทังข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทีมิใช่ขอ้ มูลทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา โดยเผยแพร่ ผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือให้ผถู้ ือหุน้ นักลงทุน และบุคคลใดๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างเท่าเทียมกันและน่าเชือถือ
. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้กาํ หนดให้มีการวางนโยบาย กลยุทธ์และเป้ าหมาย ตลอดจนการจัดทํา
งบประมาณ เพือการเพิ มประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อกิจการ โดยทําหน้าที
ติด ตามผลการปฏิบัติ งานของฝ่ ายบริ หารให้เป็ นไปตามแผนงานต่ าง ๆ รวมทังได้ก าํ หนด และแยก
บทบาท หน้าที และความรั บผิด ชอบระหว่างคณะกรรมการ ผูบ้ ริ ห าร พนัก งาน และผูท้ ี เกี ยวข้อ ง
นอกจากนียังกําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูด้ ูแลฝ่ ายตรวจสอบภายในในการปฏิบตั ิงาน และ
ประเมินผลการทํางาน ตลอดจนระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการและดูแลให้มีการ
บริ หารความเสี ยงที เหมาะสม เพือรั ก ษาผลประโยชน์ให้ก ับบริ ษ ัทอย่างเต็มที กรณี มีก รรมการหรื อ
ผูบ้ ริ หารเข้าใหม่ บริ ษทั มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูป้ ฐมนิเทศกรรมการผูบ้ ริ หารเข้าใหม่
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แนวปฏิบัตเิ กียวกับการต่อต้านการทุจริต
บริ ษทั สนับสนุน และ ส่งเสริ มให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสําคัญ และ มีจิตสํานึ กใน
การต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ การกํากับดูแลให้การ
ดําเนิ น การตามนโยบายอย่างมีประสิ ทธิ ภ าพภายใต้ “ ความสุ จ ริ ต ยุติ ธรรม โปร่ งใส ตรวจสอบได้
สอดคล้องตามกรอบข้อกําหนดกฎหมาย และ หลักจริ ยธรรมของบริ ษทั ”
6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ในการดําเนิ น
ธุ ร กิ จ ตามหลัก การกํากับ ดู แ ลกิ จ การที ดี และมี ค วามมุ่ ง มั นที จะส่ ง เสริ มให้บ ริ ษัท เป็ นองค์ก รที มี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยยึดมันการดําเนิ นงานด้วยความโปร่ งใส่ มีคุณธรรม มีความรั บผิดชอบต่ อผูถ้ ือหุ ้น
ผูม้ ีส่วนได้เสีย รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
6.3 การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกํากับ
ดูแลกิจการในรอบปี ทีผ่านมา
6.3.1 ข้อมูลการเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญเกียวกับการทบทวนนโยบายและ
แนวปฏิบตั ิระบบการกํากับดูแลกิจการ
ทีผ่านมานโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี ไม่มีการเปลียนแปลงทีสําคัญ บริ ษทั
ยังคงให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานทุกคนยึดถืออย่างเคร่ งครัดในความรับผิดชอบต่อหน้าทีอย่างเต็ม
ความสามารถ มีความโปร่ งใส มีจริ ยธรรม จรรยาบรรณ สร้างมูลค่าเพิ มให้องค์กร ปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้
เสียโดยสุจริ ตเท่าเทียมกัน มีความยุติธรรม ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยรวมถึงชุมชน
ให้เกิดการแสดงความเห็นในกิจกรรมใด ๆ ทีอาจส่ งผลกระทบต่อชุมชน สิ งแวดล้อม สุ ขภาพอนามัย
คุณภาพชีวิตและความเป็ นอยู่
6.3.2 กรณี บริ ษทั มิได้นาํ หลักการการกํากับดูแลกิจการทีดีสําหรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2560
คณะกรรมการบริ ษ ัทได้พิจ ารณาการนําหลัก ปฏิบัติ ต ามหลัก การกํากับดูแล
กิจการทีดี สาํ หรั บบริ ษทั จดทะเบี ยนปี

ที ออกโดย ก.ล.ต. มาปรั บใช้ โดยกรรมการทังหมดได้

พิจารณาหลักปฏิบตั ิดงั กล่าวโดยละเอียดรอบคอบและเข้าถึงประโยชน์และความสําคัญของการนําหลัก
ปฏิบตั ิตาม CG Code ซึงเน้นการบูรณาการประเด็นทางสังคม สิ งแวดล้อม ผลกระทบ และการกํากับดู
กิจการอย่างยังยืนเป็ นอย่างดี
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อย่างไรก็ต ามสําหรั บหลักปฏิบัติ ทียังไม่เหมาะสมสําหรั บการดําเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
บริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการพิจารณากําหนดมาตรการทดแทนทีเหมาะสมต่อไป
7. โครงสร้ างการกํากับดูแลกิจการ และข้ อมูลทีสําคัญเกียวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุ ดย่อย
ผู้บริหารพนักงานและอืน ๆ
7.1 โครงสร้ างการกํากับดูแลกิจการ
โครงสร้ า งการกํา กับ ดูแ ลกิ จ การของบริ ษัท ณ วัน ที 31 ธัน วาคม

ประกอบด้ว ย

คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ไม่มีคณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง, และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยมีประธาน
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูบ้ ริ หารสูงสุ ดของบริ ษทั ตามโครงสร้างดังนี

ประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

กรรมการผู้จดั การ

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

กรรมการ

กรรมการ
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7.2 ข้ อมูลเกียวกับคณะกรรมการ
7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการ บริ ษ ัท ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ประกอบด้ว ย
บุคคลซึงมีความรู้ความสามารถเป็ นทียอมรับ เป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบหลักในการตัดสิ นใจดําเนิ นงานที
จะเป็ นประโยชน์แก่ บริ ษ ัท ผูถ้ ือหุ ้น และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทังหมด รวมถึงบทบาทสําคัญในการกําหนด
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของบริ ษทั โดยร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับสูงในการกําหนดกลยุทธ์ และนโยบาย
การดําเนินงานในระยะสันและระยะยาว ตลอดจนนโยบายการเงิน การบริ หารความเสี ยง และภาพรวม
ขององค์กรรวมกันทุกปี มีบทบาทสําคัญในการจัดสรรทรัพยากรสําคัญตามเป้ าหมายตลอดจนกํากับดูแล
ตรวจสอบ และประเมิน ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั และผลการปฏิบัติงานของผูบ้ ริ หารระดับสูงให้
เป็ นไปตามแผนทีวางไว้อย่างเป็ นอิสระ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีกรรมการบริ ษทั จํานวน ท่าน ซึงเป็ นไปตามกฎหมาย
ทีเกียวข้องตามข้อบังคับของบริ ษทั โดยเป็ นกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร 3 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ . ของ
กรรมการทังหมด ทังนีกรรมการอิสระทัง ท่าน มีคุณสมบัติเป็ นไปตามข้อกําหนดคุณสมบัติกรรมการ
อิสระของบริ ษทั และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และมีความรู้ ความเชียวชาญและ
ประสบการณ์หลากหลาย ซึงจําเป็ นและเป็ นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั และมีการถ่วงดุล
ของกรรมการทีเหมาะสม
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7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผูม้ ีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั
ข้อมูลคณะกรรมการบริ ษทั ณ วันที ธันวาคม

และตําแหน่ง ทีได้รับการแต่งตัง

สําหรับวาระปัจจุบนั มีรายละเอียดดังนี
ชือ – สกุล
. ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิ น*
.นายตัน เซา ปอ
. นายกัมพล วัชระนิมิต
. นายสมชาย ดีประเสริ ฐกุล
. นายฉลอง อภิชาติโชติ
. นายชาน วา ชอง
. นายวิจิตร ตังสินมันคง
. นายบุลเดช วรพงศ์**
. นายพิทกั ษ์ ก่อเกียรติพิทกั ษ์**

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
รักษาการประธานกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ,เลขานุการบริ ษทั
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

วันทีได้รับการแต่งตัง
เมษายน
เมษายน
ธันวาคม
กรกฎาคม
มีนาคม
มีนาคม
กันยายน
เมษายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน

* ดาโต๊ ะ ซรี ตัน บุ น ปิ น ได้ลาออกจากประธานกรรมการ เมือวัน ที 18 ธัน วาคม

เนื องจาก

ถึงแก่ ก รรม โดยแต่ ง ตัง นายตัน เซา ปอ ตําแหน่ งกรรมการ เข้าดํารงตําแหน่ ง รั ก ษาการประธาน
กรรมการ ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที /

เมือวันที

ธันวาคม

** นายบุลเดช วรพงศ์ ลาออกจากการเป็ นกรรมการอิสระ มีผลตังแต่วนั ที 12 พฤศจิกายน

โดย

นายพิทัก ษ์ ก่ อ เกี ยรติ พิทัก ษ์ เข้า ดํา รงตําแหน่ ง กรรมการใหม่ เ ป็ นกรรมการอิ สระ เมื อวัน ที
พฤศจิกายน

แทนกรรมการทีลาออก โดยมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที /

12 พฤศจิกายน
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เมือวันที

ประวัตกิ รรมการ (DIRECTORS BIO-DATA)
ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุนปิ น
(Dato Seri Tan Boon Pin)
ประธานกรรมการ (Chairman of the Board of Director)

สัญชาติ:

มาเลเซีย

อายุ:

84 ปี

วุฒิการศึกษา:

Accountancy of Sydney Technical College

วันทีดํารงตําแหน่ง:

เมษายน

จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ TC :

38 ปี

จํานวนหุ้นทีถือใน TC:

, , หุน้ คิดเป็ นร้อยละ . ของหุน้ สามัญทีออกและชําระแล้ว
(คู่สมรส-ไม่ม-ี หุน้ ,บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่ม-ี หุน้ )

ประสบการณ์ทํางาน:

- ประธานกรรมการ บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย)
- Chairman Tropical Consolidated Corporation Sdn. Bhd.
- Chairman Safcol Holdings (Thailand) Co., Ltd.
- Chairman Elowfar Co.,
- Director Gamma Investment Inc., British Virgin Island
- Director Safcol Holdings (Hong Kong) Ltd.
- Director Safcol Singapore Pte. Ltd
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ตําแหน่ งในกิจการอืนทีเป็ นบริษัทจดทะเบียน:

-ไม่ม-ี

ตําแหน่ งงานอืนทีไม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน:

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

ตําแหน่ งในกิจการอืนทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท: -ไม่ม-ี
การอบรมหลักสู ตรหรือสัมมนาทีเกียวข้ องกับการเป็ นกรรมการ: -ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัท: เป็ นบิดาของ นายตัน เซา ปอ
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นายกัมพล วัชระนิมติ
(Mr.Kampol Watcharanimit)
กรรมการผู้จดั การ (Managing Director)

สั ญชาติ:
อายุ:
วุฒิการศึ กษา:

ไทย
ปี
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วันทีดํารงตําแหน่ ง:
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ TC:

4 กรกฎาคม 2532
ปี

14,505,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 4.395 ของหุน้ สามัญทีออกและชําระแล้ว
(คู่สมรส-ไม่มี-หุน้ , บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-หุน้ )
- กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย)
ประสบการณ์ ทํางาน:
- กรรมการ บริ ษทั อีโลฟาร์ จํากัด
- กรรมการ บริ ษทั ซาฟโคล โฮลดิ งส์ (ประเทศไทย) จํากัด
ตําแหน่ งในกิจการอืนทีเป็ นบริษัทจดทะเบี ยน : -ไม่มีจํานวนหุ้นทีถือใน TC:

ตําแหน่ งงานอืนทีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน:

- กรรมการ บริ ษทั อีโลฟาร์ จํากัด
- กรรมการ บริ ษทั ซาฟโคลโฮลดิ งส์(ประเทศไทย) จํากัด

ตําแหน่ งในกิจการอืนทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท: -ไม่มีการอบรมหลักสู ตรหรือสั มมนาทีเกียวข้ องกับการเป็ นกรรมการ:
-ไม่มีความสั มพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท : -ไม่มี-
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นายสมชาย ดีประเสริฐกุล
(Mr.Somchai Deeprasertkul)
กรรมการ (Director)

สัญชาติ:

ไทย

อายุ:

60 ปี

วุฒิการศึกษา:

ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วันทีดํารงตําแหน่ง:

มีนาคม

จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ TC :

ปี

จํานวนหุ้นทีถือใน TC :

ประสบการณ์ทํางาน:

, หุน้ คิดเป็ นร้อยละ . ของหุน้ สามัญทีออกและ
ชําระแล้ว (คู่สมรส , หุน้ ,
บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่ม-ี หุน้ )
กรรมการ, ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน, และ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ งในกิจการอืนทีเป็ นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่ม-ี
ตําแหน่ งงานอืนทีไม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน: กรรมการ บริ ษทั อีโลฟาร์ จํากัด
ตําแหน่ งในกิจการอืนทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท : -ไม่ม-ี
การอบรมหลักสู ตรหรือสัมมนาทีเกียวข้ องกับการเป็ นกรรมการ :
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที 10/2004
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัท : -ไม่ม-ี
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นายฉลอง อภิชาติโชติ
(Mr.Chalong Apichatchote)
กรรมการ (Director)

สัญชาติ:
อายุ:
วุฒิการศึกษา:

ไทย
ปี
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี )
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วันทีดํารงตําแหน่ง:

มีนาคม

จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ TC:

ปี

จํานวนหุ้นทีถือใน TC :
ประสบการณ์ทํางาน:

5 , หุน้ คิดเป็ นร้อยละ . ของหุน้ สามัญทีออกและชําระ
แล้ว (คู่สมรส -ไม่ม-ี หุน้ , บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่ม-ี หุน้ )
กรรมการ, ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ และ เลขานุการบริ ษทั
บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย)

ตําแหน่ งในกิจการอืนทีเป็ นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่ม-ี
ตําแหน่ งงานอืนทีไม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน : -ไม่ม-ี
ตําแหน่ งในกิจการอืนทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท : -ไม่ม-ี
การอบรมหลักสู ตรหรือสัมมนาทีเกียวข้ องกับการเป็ นกรรมการ : -ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัท : -ไม่ม-ี
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นายตัน เซา ปอ
( Mr.Tan Seow Phor)
กรรมการ ( Director)

สัญชาติ:
อายุ:

มาเลเซีย
ปี

วุฒิการศึกษา:

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

วันทีดํารงตําแหน่ง:

25 เมษายน 2557

จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ TC:

8 ปี

จํานวนหุ้นทีถือใน TC:

44,931,500 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 13.616 ของหุน้ สามัญทีออกและ
ชําระแล้ว (คู่สมรส –ไม่ม-ี หุน้ , บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่ม-ี
หุน้ )
- กรรมการ บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย)

ประสบการณ์ทํางาน :

- กรรมการ Tropical Consolidated Corp. Sdn. Bhd., Malaysia
- กรรมการ TC Boy Marketing Sdn. Bhd. , Malaysia
ตําแหน่ งในกิจการอืนทีเป็ นบริษัทจดทะเบียน: กรรมการ บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย)
ตําแหน่ งงานอืนทีไม่ใช่ บริษทั จด
ทะเบียน:

- กรรมการ Tropical Consolidated Corp. Sdn. Bhd., Malaysia
- กรรมการ TC Boy Marketing Sdn. Bhd. , Malaysia
- กรรมการ Safcol Holdings (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
- กรรมการ Safcol Holdings (Thailand) Co., Ltd.

ตําแหน่ งในกิจการอืนทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท : ไม่ม-ี
การอบรมหลักสู ตรหรือสัมมนาทีเกียวข้ องกับการเป็ นกรรมการ: -ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัท : เป็ นบุตรของดาโต๊ะ ซรี ตัน บุนปิ น
106

นายชาน วา ชอง (Mr.Chan Wah Chong)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
(Independent director and Chairman of the audit committed)

สั ญชาติ:
อายุ:
วุฒิการศึ กษา:
วันทีดํารงตําแหน่ ง:

มาเลเซี ย
ปี
A Qualified Member of Malaysia Institute of Certified Public Accountants
กันยายน

จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ TC:

4 ปี

จํานวนหุ้นทีถือใน TC:

-ไม่มี - (คู่สมรส-ไม่มี-.หุน้ , บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-หุน้ )

ประสบการณ์ ทํางาน ปี ทีผ่ านมา

- กรรมการอิสระ บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย)
- Director, P & C Corporate Resources Sdn. Bhd., Malaysia
- Director, SMS Risk Management Sdn. Bhd., Malaysia
- Director, M Corporate Resources Sdn. Bhd., Malaysia
- Independent Director, SLP Resources Bhd., Malaysia
-Independent Director, Lii Hen Industries Bhd., Malaysia

ตําแหน่ งในกิจการอืนทีเป็ นบริษัทจดทะเบี ยน:

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

ดํารงตําแหน่ งงานอืนทีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน:

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

ตําแหน่ งในกิจการอืนทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
-ไม่มีการอบรมหลักสู ตรหรื อสั มมนาทีเกียวข้ องกับการเป็ นกรรมการ
-ไม่มีความสั มพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท -ไม่มี-
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นายวิจติ ร ตังสินมันคง
(Mr.VijitTanksinmankhong)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
(Independent director and audit committed)

สัญชาติ:

ไทย

อายุ:

60 ปี

วุฒิการศึกษา”
วันทีดํารงตําแหน่ง:

ปริ ญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
เมษายน

จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ TC:

23 ปี

-ไม่ม-ี หุน้ (คู่สมรส -ไม่ม-ี .หุน้ ,
บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่ม-ี หุน้ )
ประสบการณ์ทํางาน ปี ทีผ่านมา:
- กรรมการอิสระ บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย)
- แพทย์ผเู้ ชียวชาญ สูตินรี เวช โรงพยาบาลราษฎร์ยนิ ดี
จ.สงขลา
ตําแหน่ งในกิจการอืนทีเป็ นบริษัทจดทะเบียน: -ไม่ม-ี
ตําแหน่ งงานอืนทีไม่ใช่ บริษทั จดทะเบียน: แพทย์ผเู้ ชียวชาญ สูตินรี เวช โรงพยาบาลราษฎร์ยนิ ดี จ.สงขลา
จํานวนหุ้นทีถือใน TC:

ตําแหน่ งในกิจการอืนทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท: -ไม่ม-ี
การอบรมหลักสู ตรหรือสัมมนาทีเกียวข้ องกับการเป็ นกรรมการ:
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัท :
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-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

นายพิทักษ์ ก่ อเกียรติพิทักษ์
(Mr.Pitak Korkiatpitak)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
(Independent director and audit committed)

สั ญชาติ:

ไทย
ปี

อายุ:
การศึกษา:

- ปริ ญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
-ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏยะลา
พฤศจิกายน

วันทีดํารงตําแหน่ ง :
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ TC :

6 เดือน

จํานวนหุ้นทีถือใน TC:

-ไม่ม-ี

ตําแหน่ งในกิจการอืนทีเป็ นบริษัทจดทะเบียน:

-ไม่ม-ี

ตําแหน่ งงานอืนทีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน:

ทีปรึ กษา บริ ษทั ปั ตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด

ตําแหน่ งในกิจการอืนทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริ ษัท: -ไม่ มีหลักสู ตรการฝึ กอบรมหรื อสั มมนาทีเกียวข้ องกับการเป็ นกรรมการบริ ษทั : -ไม่ มีความสั มพันธ์ ทางครอบครั วกับผู้บริหารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัท : -ไม่ มี-
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1. กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั
กรรมการทีมีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ได้ ประกอบด้วย กรรมการ 2 ท่านลงลายมือ
ชือร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษทั ทังนี ยกเว้นกรรมการอิสระเพือให้ดาํ รงตําแหน่ งความเป็ น
อิสระ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี โดย ณ วันที ธันวาคม

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพัน

บริ ษทั มีรายละเอียดดังนี ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิ น, นายกัมพล วัชระนิ มิต, นายสมชาย ดีประเสริ ฐกุล,
นายฉลอง อภิชาติโชติ, นายตัน เซา ปอ สองในห้าคนนี ลงลายมือชือร่ วมกันและประทับตราสําคัญของ
บริ ษทั ตามข้อบังคับของบริ ษทั
2. กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษ ัทกําหนดให้มีจ าํ นวนกรรมการอิสระเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ข องสํานัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ คือ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังคณะ
ซึงปัจจุบนั บริ ษทั มีจาํ นวนกรรมการอิสระทังสิ น 3 ท่าน โดยมี นายวิจิตร ตังสิ นมันคง ทีดํารงตําแหน่ ง
วาระเกิน 9 ปี นับจากวันทีจะแต่งตังกรรมการอิสระ ซึงคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าเป็ นบุคคลทีมี
คุ ณ สมบัติ เหมาะสม เป็ นอิสระ มีค วามสามารถในการปฏิ บัติ งานได้เต็มที เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ที
เกียวข้อง
ปี 2564 คณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบได้ เข้าร่ วมประชุมใน
การสอบทานงบการเงินร่ วมกับผูต้ รวจสอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษทั จํานวน 4 ครัง
7.2.3 บทบาทหน้ าทีของคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุ น ปิ น ดํารงตําแหน่ ง ประธานกรรมการ ช่ วงปลายปี
ซรี ตัน บุน ปิ น ได้ถึงแก่กรรม ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที /

วันที

ดาโต๊ะ

ธันวาคม

ได้มี

มติแต่งตัง นายตัน เซา ปอ ตําแหน่งกรรมการ ซึงเป็ นบุตรชาย ของ ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิ น เพือรักษาการ
ประธานกรรมการ และ ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที /

เมือวันที

กุมภาพัน ธ์

ได้แต่งตังให้ นายตัน เซา ปอ เป็ น ประธานกรรมการบริ ษ ัทแต่ไม่เป็ นกรรมการอิสระ เป็ นผูม้ ี
ความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจเป็ นอย่างดีถึงลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษทั จําเป็ นต่อการ
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ตัดสินใจเพือประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ พร้อมทังสร้างความเชือมันต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วน
ได้เ สี ยทุ ก ฝ่ ายว่ าการตัด สิ น ใจในเรื องต่ า ง ๆ ของคณะกรรมการบริ ษ ัทได้ใช้ดุ ลยพินิ จ ที เป็ นอิ สระ
รอบคอบ และปราศจากการครอบงํา
ประธานกรรมการมีบ ทบาทเป็ นผูน้ ํา ของคณะกรรมการบริ ษัทโดยหน้าที ของประธาน
กรรมการทีกําหนดไว้ มีครอบคลุมเรื องดังต่อไปนี
1) การกํากับ ติดตามและดูแลให้มนว่
ั า การปฏิบตั ิหน้าทีของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์กร
2) การดูแลให้มนใจว่
ั า กรรมการทุกคนมีส่วนร่ วมในการส่งเสริ มให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร
ทีมีจริ ยธรรม และเป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี
3) จัด สรรเวลาให้เพีย งพอที ฝ่ ายบริ ห ารจะเสนอเรื องและมากพอที คณะกรรมการจะ
อภิปรายประเด็นสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัวกัน ส่งเสริ มให้คณะกรรมการมีการใช้
ดุลพินิจทีรอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
4) การเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการทีเป็ นผูบ้ ริ หารและกรรมการทีไม่
เป็ นผูบ้ ริ หาร และระหว่างฝ่ ายบริ หาร
บทบาทหน้ าทีของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับมอบหมายจากผูถ้ ือหุ ้นในการกํากับดูแลกิจการให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ บริ ษทั ภายใต้ขอบเขตทีกําหนดไว้ในข้อบังคับของ บริ ษทั และมติทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ด้ว ยความซือสัตย์สุจริ ตและเป็ นกลางเพือให้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบี ยบต่ างๆทีเกี ยวข้องอย่าง
เหมาะสมโดยอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึงหรื อหลายคน หรื อบุคคลอืนใดปฏิบตั ิการอย่างใดอย่าง
หนึ งแทนคณะกรรมการได้โ ดยในการมอบอํา นาจนันจะต้อ งอยู่ภ ายใต้ข อบเขตแห่ งอํา นาจของ
คณะกรรมการและมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีของผูร้ ับมอบอํานาจไว้อย่างชัดเจน
คณะกรรมการ บริ ษ ัท มีหน้าที ในการกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติ งานให้เป็ นไปตาม
เป้ าหมายกลยุทธ์ และแผนงานทีได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อ
บริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทังหมดโดยคณะกรรมการ บริ ษทั จะมอบหมายอํานาจและหน้าทีความ
รับผิดชอบในการบริ หารงานประจําวันไปยังประธานคณะผูบ้ ริ หารโดยอํานาจหน้าทีดังกล่าวแยกจาก
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อํานาจหน้าทีของประธานกรรมการอย่างชัดเจนนอกจากนีคณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตังคณะกรรมการ
ชุด ย่อยต่ างๆ มาช่ ว ยดูแลงานเฉพาะด้านรวมทังว่าจ้างผูเ้ ชี ยวชาญหรื อที ปรึ ก ษาจากภายนอกเพือให้
ความเห็นหรื อข้อเสนอแนะในเรื องทีเกียวกับการดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ตามความจําเป็ นและสมควร
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
อํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
.ปฏิบัติหน้าทีให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติ ที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความรับผิดชอบ ความซือสัตย์ สุจริ ต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์สูงสุ ดของ
บริ ษทั
.มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้นโดยสมําเสมอและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น ดําเนิ นงาน
โดยรักษาผลประโยชน์ผถู้ ือหุน้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส
. พิจารณากําหนดและให้ความเห็นชอบ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ
นโยบายทางธุรกิจ เป้ าหมาย แนวทาง แผนการดําเนิ นงาน และงบประมาณของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ตามทีกําหนด
.กํากับดูแลการบริ หารจัดการและผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการ เพือให้เป็ นไปตามวิสัยทัศน์
พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจทิศทางธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้ าหมาย แนวทาง แผนการดําเนิ นงานและ
งบประมาณทีคณะกรรมการบริ ษทั กําหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล เพือเพิ มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริ ษทั และความมังคงสูงสุดให้แก่ผถู้ ือหุน้
.บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยนําระบบงานบัญชีทีเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพมาใช้ รวมทังจัดให้มี
ระบบควบคุ มภายในและระบบการตรวจสอบภายในที เพีย งพอและมีป ระสิ ท ธิ ผ ลรวมทังจัด ให้มี
กระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสมําเสมอ
.จัดให้มีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุน ณ วันสิ นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษทั เพือนําเสนอต่อที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจําปี เพือพิจารณาอนุมตั ิ และจัดส่งงบการเงินประจําปี ทีผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยภายในระยะเวลาทีกฎหมาย
กําหนด และจัดให้มีการจัดทําและจัดส่ งงบการเงินรายไตรมาสทีผ่านการสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาทีกําหนด
.พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตังผูส้ อบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทน
ทีเหมาะสมตามที คณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ ก่อนนําเสนอต่อที ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นในการประชุ ม
สามัญประจําปี เพือพิจารณาอนุมตั ิ
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.ให้ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อม ส่ งเสริ มความ
เป็ นอยูท่ ีดีขึนอย่างยังยืนของสังคม
.พิ จ ารณาอนุ ม ัติ แ ต่ ง ตังบุ ค คลที มี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้ า มตามที กํา หนดใน
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535(รวมทังทีมีการแก้ไขเพิ มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรั พย์ พ.ศ.2535 (รวมทังทีมีก ารแก้ไขเพิ มเติ ม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหรื อ
ระเบียบทีเกียวข้องเข้าดํารงตําแหน่ งในกรณี ทีตําแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากออกตาม
วาระ และพิ จ ารณาให้ค วามเห็ น ชอบแต่ งตังกรรมการแทนกรรมการที ออกตามวาระ และกําหนด
ค่าตอบแทน เพือนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิ
. แต่ งตังคณะกรรมการตรวจสอบและกําหนดค่าตอบแทน และกําหนดอํานาจหน้าทีของ
คณะกรรมการ เพือช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าทีของคณะกรรมการเพือนําเสนอต่อทีประชุม
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
.กําหนดนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจนโยบายด้านการเงินการระดมทุนการบริ หารเงินทุน
การบริ หารความเสี ยงของบริ ษทั การจัดสรรและการบริ หารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
กํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
.ส่งเสริ มการสร้างนวัตกรรมและนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาแข่งขันโดยยังอยู่บนพืนฐาน
ของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อมและดูแลให้ฝ่ายจัดการนําไปเป็ นส่ วนหนึ งในการทบทวน
กลยุทธ์
. พิจารณาอนุมตั ิรายการทีนอกเหนื อจากรายการทีคณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบอํานาจให้กบั
ผูบ้ ริ หาร หรื อรายการทีกฎหมาย ข้อบังคับ หรื อระเบียบปฏิบตั ิข องบริ ษ ัททีเกียวข้องกับเรื องดังกล่าว
กําหนดให้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการหรื อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
. แต่งตังเลขานุการบริ ษทั เพือรับผิดชอบดําเนินการในเรื องต่างๆ ตามทีกฎหมายกําหนด
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7.3 ข้ อมูลเกียวกับคณะกรรมการชุ ดย่อย
บริ ษทั ไม่มีคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ หารความเสียง คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี เป็ นต้น
7.3.1 โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั
บริ ษทั มีคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ซึงได้รับ
การแต่งตังจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบนั มีวาระการดํารงตําแหน่ง
3 ปี (วันที

พฤศจิกายน

ถึง วันที

พฤศจิกายน

)

คณะกรรมการตรวจสอบ มีอาํ นาจหน้าทีในการตรวจทานงบการเงิน เป็ นทีปรึ กษา
ให้คาํ แนะนําแก่คณะกรรมการบริ ษทั ตลอดจนดําเนินการในเรื องอืนๆ ทีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ซึงคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย ท่าน ดังนี
ชือ

ตําแหน่ง

. นายชาน วา ชอง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

. นายวิจิตร ตังสินมันคง

กรรมการตรวจสอบ

. นายบุลเดช วรพงศ์*

กรรมการตรวจสอบ

. นายพิทกั ษ์ ก่อเกียรติพิทกั ษ์*

กรรมการตรวจสอบ

* นายบุลเดช วรพงศ์ ลาออกจากการเป็ น กรรมการตรวจสอบมีผลตังแต่วนั ที
มติประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที /

พฤศจิกายน

ตาม

โดยแต่งตัง นายพิทกั ษ์ ก่อเกียรติพิทกั ษ์ เข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ แทนตําแหน่งทีว่างลง
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หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการ บริ ษั ท ได้ ก ํา หนดขอบเขตหน้ า ที และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเรื องคุณสมบัติและ
ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.

ลงวันที มิถุนายน

ดังนี

( ) สอบทานให้ บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
( ) สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริ หารความ
เสี ยงทีเหมาะสม และมีประสิ ทธิผล และผูบ้ ริ หารระดับสูงปฏิบตั ิตามนโยบายและกลยุทธ์การบริ หาร
ความเสียงรวมถึงระดับความเสียงทีสอบทานให้บริ ษทั ยอมรับได้
( ) สอบทานความเพียงพอและประสิ ทธิ ผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริ หารความเสี ยง
โดยรวมถึงระดับความเสียงทียอมรับได้อย่างน้อยปี ละครังหรื อเมือมีการเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
( ) สอบทานให้ บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของ บริ ษทั
(5) พิจารณาความเป็ นอิสระของสํานักตรวจสอบภายในตลอดจนให้ค วามเห็น ชอบในการ
พิจารณาแต่งตังโยกย้ายเลิกจ้างรวมทังประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารสูงสุดของสํานักตรวจสอบ
ภายใน
( ) พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตังบุคคลซึงมีความเป็ นอิสระเพือทําหน้าทีเป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั และเสนอค่ าตอบแทนของบุ คคลดังกล่าวตลอดจนการเลิก จ้างผูส้ อบบัญชี ร วมทังเข้าประชุ ม
ร่ วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
( ) พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ทงนี
ั เพือให้ม นใจว่
ั
ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็ นประโยชน์สูงสุดต่อ บริ ษทั
(8) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ซึง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี
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(8.1) ความเห็นเกียวกับความถูกต้องครบถ้วนและเชือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(8.2) ความเห็นเกียวกับความเพียงพอและประสิ ทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
( .3) ความเห็นเกียวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริ หารความเสียงของบริ ษทั โดยรวม
(8.4) ความเห็ น เกี ยวกับการปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่าด้ว ยหลัก ทรั พย์ ตลาดหลัก ทรั พย์ต าม
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์หรื อกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(8.5) ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(8.6) ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(8.7) จํานวนการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ ว มประชุ มของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
(8.8) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
(8.9) เรื องอืนทีเห็ นว่าผูถ้ ือ หุ ้นและผูล้ งทุ นทัวไปควรทราบภายใต้ข อบเขตหน้าที และความ
รับผิดชอบทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
(9) ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการ บริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบทังนี การปฏิ บัติ ห น้า ที ภายใต้ข อบเขตดัง กล่ าวข้า งต้น คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วาม
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยตรงและคณะกรรมการบริ ษ ัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอก
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. . รายชือกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ ปี (ตังแต่ วนั ที
ถึง วันที พฤศจิกายน ) ประกอบด้วย
ชือ – สกุล
1. นายชาน วา ชอง

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

พฤศจิกายน

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

2. นายวิจิตร ตังสิ นมันคง
3. นายบุลเดช วรพงศ์*
4. นายพิทกั ษ์ ก่อเกียรติพิทกั ษ์**

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

* นายบุลเดช วรพงศ์ ลาออกจากการเป็ นกรรมการตรวจสอบ มีผลเมือวันที พฤศจิกายน
**นายพิทกั ษ์ ก่อเกียรติพิทกั ษ์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมือวันที พฤศจิกายน

และ

กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ท่าน ได้แก่ นายชาน วา ชอง เป็ นผูม้ ีความรู้ความเข้าใจ
และประสบการณ์ในด้านการบัญชีและการเงินรวมถึงมีความรู้เกียวกับเหตุการณ์ทีมีผลกระทบต่อการ
เปลียนแปลงของรายงานทางการเงิน
กรรมการตรวจสอบจะได้รั บการแต่ งตังให้ดาํ รงตําแหน่ งเป็ นระยะเวลา ปี เพือความ
ต่อเนืองในการปฏิบตั ิงานกรรมการตรวจสอบซึงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้ดาํ รงตําแหน่ งอีกได้
หากมีกรรมการตรวจสอบคนใดต้องการลาออกระหว่างทีอยู่ในวาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการผูน้ ัน
ต้องทําการแจ้งล่วงหน้าหนึงเดือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเมือมีการดํารงตําแหน่ งแทนกรรมการตรวจสอบ
ทีลาออกนัน กรรมการตรวจสอบคนใหม่จะดํารงตําแหน่งจนกระทังหมดวาระของกรรมการตรวจสอบที
ลาออกนัน ๆ
คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่ วมกันอย่างน้อยปี ละ ครังซึงในการประชุมแต่ละ
ครังนันเชิญ กรรมการบริ หาร ผูบ้ ริ หารฝ่ ายบัญชี และการเงิน และผูส้ อบบัญชีเข้าประชุมชีแจงได้ใน
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ประเด็นทีเกียวข้องโดยในปี 564 มีการประชุมจํานวน 4 ครังและประชุ มร่ วมกับผูส้ อบบัญชีจาํ นวน 4
ครัง
7.4 ข้ อมูลเกียวกับผู้บริหาร
7.4.1 รายชือและตําแหน่งของผูบ้ ริ หาร
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั มีอาํ นาจหน้าที คือ รับนโยบายจากคณะกรรมการบริ ษ ัทเพือ
นําไปปฏิบตั ิให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ชือและตําแหน่ งของผูบ้ ริ หาร และโครงสร้างการบริ หารจัดการ
ณ วันที

ธันวาคม

มีจาํ นวน ท่าน ดังนี

ชือ – สกุล
ตําแหน่ง
.ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุนปิ น*
ประธานกรรมการ
.นายกัมพล วัชระนิมิต
กรรมการผูจ้ ดั การ
.นายสมชาย ดีประเสริ ฐกุล
กรรมการ และผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
.นายฉลอง อภิชาติโชติ
กรรมการ, เลขานุการบริ ษทั
.นายตัน เซา ปอ
กรรมการ
.นายจรัส แดงดี
ผูจ้ ดั การอาวุโส ส่วนปฏิบตั ิการ
.นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การอาวุโส ส่วนปฏิบตั ิการ
.นายประพันธ์ แสงประดับ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต
.นายอุดม จิระเกียรติกุล
ผูจ้ ดั การอาวุโส ส่วนวิชาการ
.นายสราวุธ เขียวเล็ก
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การอาวุโส ส่วนปฏิบตั ิการ (ผลิต 1)
.นางสาววลัยภรณ์ ศิริสมบัติ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายควบคุมคุณภาพ
.นายวิทยา บิลยะหีม
ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันคุณภาพ
.นายรังสันต์ จรู ญวรรธนะ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายคลังสินค้า
.นายอุย เม็งชวน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซือ
.นายอุย ชุน เซียง
ผูจ้ ดั การฝ่ าย Import Export and Billing
.นางสาวประเทียบ อรุ ณสวัสดิ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารงานขาย
.นายอุกฤษฎ์ ประดิษฐอุกฤษฎ์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
.นายปณัย ไชยธาดา
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การอาวุโส ส่วนวิศวกรรมซ่อมบํารุ ง
.นายณริ นทร์ สุกแป้ น
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การอาวุโส ส่วนวิศวกรรมระบบความเย็นและโครงการ
. นางสาวรัตติยา บุตรเอก
ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซือบรรจุภณ
ั ฑ์และวัสดุการผลิต
. นายชาญชัย ประชุมแดง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการคลังสินค้า
. นายชยฉัตร ยศสุนทร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
*ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุนปิ น ได้ถึงแก่กรรมเมือวันที ธันวาคม
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โครงสร้ างการบริหารจัดการของบริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการบริษ ัทฯ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู ้จัดการ
(นายกัมพล วัชระนิมต
ิ )

ผจก.อาวุโส
ส่วนปฏิบัตก
ิ าร

ผจก.อาวุโส
ส่วนวิชาการ

(นายจรัส แดงดี)

(นายอุดม จิระเกียรติกุล)

ผช.ผจก.อาวุโส
ส่วนวิศวกรรม
ซ่ อมบํารุง
( นายปณั ย ไชยธาดา)

ผช.ผจก.อาวุโส
ส่วนปฏิบัตก
ิ าร
(นายชัยพงค์ แสงแจ่ม)

ผช.ผจก.อาวุโส
ส่วนปฏิบัตก
ิ าร
(นายสราวุธ เขียวเล็ก)

ผจก.ฝ่ ายจัดซือ
(นายอุย เม็ งชวน)

ผจก.ฝ่ ายผลิต 2
(นายประพันธ์ แสงประดับ )

ผจก.ฝ่ ายประกันคุณภาพ
(นายวิทยา บิลยะหีม )

ผจก.ฝ่ ายบั ญชีและการเงิน
(นายสมชาย ดีประเสริฐกุล)

ผจก.ฝ่ ายบริหารงานขาย
(น.ส.ประเทียบ อรุณสวัสดิ)

ผจก.ฝ่ ายควบคุม คุณภาพ
(น.ส.วลัยรณ์ ศิรส
ิ มบัต )ิ

ผจก.ฝ่ ายทรั พยากรมนุษย์
(นายชยฉั ตร ยศสุนทร)

ผจก.ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
(นายอุกฤษฎ์ ประดิษฐอุกฤษฏ์)

ผจก.ฝ่ าย Import
Export&Billing
(นายอุย ชุน เซียง)

ผจก.คลังสินค ้า
(นายรังสันต์ จรูญวรรธนะ)

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

ผจก.ฝ่ ายจัดซือบรรจุภัณฑ์
และวัสดุการผลิต
(น.ส.รัตติยา บุตรเอก)
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ผช.ผจก.อาวุโส
ส่วนวิศวกรรมระบบ
ความเย็ นและโครงการ
(นายณรินทร์ สุกแป้ น)

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ หารและผูบ้ ริ หาร
- ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร เป็ นเงินเดือน เงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ และโบนัส
ประจําปี ซึงพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริ ษทั ผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ของผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน
- ค่ าตอบแทนอืนๆ นอกเหนื อจากค่ าตอบแทนที เป็ นตัว เงิ น แล้ว บริ ษ ัทไม่มีก ารจ่ า ย
ค่าตอบแทนอืนใดให้แก่กรรมการบริ หาร
7.4.3 จํานวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริ หารและผูบ้ ริ หาร
( ) ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนรวมและจํานวนรายของกรรมการบริ หารและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ในปี
บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนเงินเดือน, โบนัส และค่าตอบแทนอืนให้กบั ผูบ้ ริ หารดังนี
ค่าตอบแทน

จํานวนราย (คน)
22
22
22
2

เงินเดือน
โบนัส
ค่าตอบแทนอืน
รวม

จํานวนเงิน (บาท)
,
,
,
,

,
,
,
,

( ) ค่าตอบแทนอืน
เงินกองทุนสํารองเลียงชีพ
บริ ษทั ได้จดั ให้มีกองทุนสํารองเลียงชีพโดยบริ ษทั ได้สมทบในอัตราร้อยละ ของ
เงินเดือน โดยในปี
, ,

บาท และ ปี

บริ ษทั ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับผูบ้ ริ หาร
จํานวน , ,

บาท
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ราย จํานวน

7.5 ข้ อมูลเกียวกับพนักงาน
จํานวนพนักงานทังหมดของบริ ษทั และจํานวนพนักงานในแต่ละสายงานหลักในระยะ ปี
ทีผ่านมาดังนี
จํานวนพนักงาน (คน)

ปี

ฝ่ ายโรงงาน
ฝ่ ายธุรการและสํานักงาน
ฝ่ ายบริหาร
รวมทังหมด

ปี
,

,

ปี

2

,

,

,

,

ข้อพิพาทด้านแรงงานทีสําคัญในระยะ ปี ทีผ่านมา - ไม่มี ในปี 2564 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนรวมให้พนักงานทุกคน จํานวน . ล้านบาท ใน
ปี
บริ ษทั จ่ ายค่าตอบแทน จํานวน . ล้านบาท และปี
บริ ษทั จ่ ายค่าตอบแทน จํานวน
. ล้านบาท โดยแบ่งเป็ น เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงิ นประกันสังคม และเงินสมทบกองทุ น
สํารองเลียงชีพ
7.6 ข้ อมูลสําคัญอืน ๆ
7.6.1 ผูท้ ีได้รับมอบหมายให้รั บผิดชอบสูงสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน และผูท้ ีได้รั บ
มอบหมายให้รั บผิด ชอบโดยตรงในการควบคุ ม ดูแลการทําบัญชี แ ละเลขานุ ก ารบริ ษ ัท หัว หน้างาน
ตรวจสอบภายในของบริ ษทั
ผูท้ ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินและผูท้ ีได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตังให้ นายสมชาย ดีประเสริ ฐกุล เป็ นผูไ้ ด้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และเป็ นผูท้ ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการทํา บัญชี โดยในปี ที ผ่านมา นายสมชาย ดี ประเสริ ฐกุล ได้มีก ารอบรมพัฒ นาความรู้
ต่อเนืองด้านบัญชีทีมีเนือหาเกียวข้องกับด้านบัญชีและเป็ นผูท้ าํ บัญชีทีมีคุณสมบัติ และเงือนไขของการ
เป็ นผูท้ าํ บัญชีตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
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ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ทังนี รายละเอียดเกียวกับผูท้ ีได้รับมอบหมายให้เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบสูงสุ ดในสายงานบัญชีและการเงินและผูท้ ีได้รับมอบหมายให้เป็ นผูร้ ับผิดชอบโดยตรงใน
การควบคุมดูแลการทําบัญชีอยูใ่ นเอกสารแนบ
เลขานุการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติแต่งตัง นายฉลอง อภิชาติโชติ ดํารงตําแหน่ งเลขานุ การบริ ษทั
มีหน้าทีตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที ) พ.ศ.
สิงหาคม

กําหนด ตังแต่วนั ที

ทังนีรายละเอียดเลขานุการบริ ษทั อยูใ่ นเอกสารแนบ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตังให้บริ ษทั ทรอปิ คอลคอนโซลิเดดเตดคอปอเรชัน เอสดีเอ็น
บีเอชดี (Tropical Consolidated Corporation SDN BHD) (TCC) เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั โดย
ในปี

บริ ษทั TCC ได้มอบหมายให้ Miss. Yeoh Li Yen เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้าที

เป็ นผูต้ รวจสอบภายในด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์ทีเหมาะสมในการปฏิบตั ิงานหน้าทีดังกล่าวอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ทังนีในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครังที 4/2564 เมือวันที 12 พฤศจิกายน 2564
ได้มีการพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้แต่งตัง Mr. Ong Say Aik เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการปฏิบัติ
หน้าทีด้านการตรวจสอบภายในแทน Miss. Yeoh Li Yen ทีลาออกจาก TCC คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นว่า Mr. Ong Say Aik เป็ นผูม้ ีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทีเพียงพอในการทํางานด้าน
การตรวจสอบ เป็ นผู้ที เสนอรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจในการแต่งตัง ถอดถอน โยกย้าย ผูท้ ี มาทําหน้าทีเป็ นผู้ ตรวจสอบ
ภายในของบริ ษทั ทังนีรายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายในอยูใ่ นเอกสารแนบ
7.6.2 รายชือหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลเพือการติดต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริ ษทั ทังหมดล้วนมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผูล้ งทุน ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเน้นดําเนินการในเรื องทีเกียวกับการเปิ ดเผยข้อมูลให้ถกู ต้อง
ครบถ้วนโปร่ งใส ตรงต่อความเป็ นจริ ง เชือถือได้ สมําเสมอและทันเวลา โดยได้ให้ความสําคัญและยึด
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ถือปฏิบตั ิมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์ ผูล้ งทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริ ษทั
ได้ที เลขานุการบริ ษทั โทร.+ ( )
ต่อ หรื อ ที E-mail address :chalong@tropical.co.th
หรื อ Home page : www.tropical.co.th or www.tropicalgrp.com
7.6.3 ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
(1) ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี (Audit Fee)
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที /
บัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน
ทะเบียน

มีมติแต่งตัง นางสาวบงกช อําเสงียม ผูส้ อบ

หรื อ นางสาวเนาวรัตน์ นิ ธิเกียรติพงศ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต เลข

หรื อ นายเอกสิ ทธิ ชูธรรมสถิตย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต เลขทะเบียน

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีประจําปี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทีจ่ายเป็ นจํานวนรวม , ,

แห่ ง บริ ษทั

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ของ

บาท โดยมีรายละเอียดดังนี

- ค่าตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั จํานวน , ,

บาท

- ค่าตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั จํานวน

,

บาท

(2) ค่าบริ การอืน (non-audit fee)
บริ ษทั ได้จ่ายค่าบริ การอืนให้แก่ บริ ษทั สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด ทีเกียวข้อง
กับผูส้ อบบัญชี ในปี
จํานวน , บาท
7.6.4 กรณี เป็ นบริ ษทั ต่างประเทศ ชือบุคคลทีได้รับมอบหมายให้เป็ นตัวแทนในประเทศไทย
และข้อมูลในการติดต่อในประเทศให้ชดั เจน
-ไม่ม-ี
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8. รายงานผลการดําเนินงานสําคัญด้ านการกํากับดูแลกิจการ
8.1 สรุ ปผลการปฏิบัตหิ น้ าทีของคณะกรรมการในรอบปี ทีผ่านมา
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าทีของคณะกรรมการ
( ) การสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงสุด
การคัด เลือกบุ ค คลที จะแต่ งตังเป็ นกรรมการและผูบ้ ริ ห ารระดับสู ง สุ ด ไม่ ได้ผ่า น
คณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสม ทังด้าน
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถทีจะเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริ ษทั และสมควรได้รับการเสนอ
ชือเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร เพือเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั และทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
เพือพิจารณาแต่งตังตามข้อบังคับของบริ ษทั พร้อมได้ให้สิทธิผถู้ ือหุ ้นในการเสนอชือบุคคลทีเห็นว่ามี
คุณสมบัติเหมาะสมเพือเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการบนเว็บไซด์ของบริ ษทั อย่างไรก็ดีไม่มีผถู้ ือหุ ้น
ท่านใดเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการของบริ ษทั
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือเลือกตังกรรมการ มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี
1) ผูถ้ ือหุน้ หนึงคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีตนถือ
2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีมีอยูท่ งหมดตาม(
ั
) เลือกบุคคลคน
เดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึงได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตังเป็ น
กรรมการเท่ าจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณี ทีบุ ค คลซึงได้รั บการ
เลือกตัง ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครัง
นันให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีขาด
4) ในกรณี ทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้
คณะกรรมการเลือกบุคคลทีมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา แห่งพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.

เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวต่อไป เว้นแต่

วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนบุคคลซึงเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่ง
คณะกรรมการได้เพียงเท่าวาระทียังเหลือของกรรมการทีตนแทนมติของคณะกรรมการตามวรรคหนึง
ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีของจํานวนกรรมการทียังเหลืออยู่
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( ) หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ กระบวนการสรรหา
หลัก เกณฑ์ก ระบวนการคัด เลื อ กผูด้ ํา รงตํา แหน่ ง กรรมการอิ ส ระของบริ ษัท ไม่ ไ ด้ผ่า น
คณะกรรมการสรรหาเนื องจากปั จจุ บนั บริ ษทั ยังไม่มีการแต่งตังคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการบริ ษ ัทได้ร่ วมกัน พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์ และความเชียวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการอิสระของ
บริ ษทั ในช่วงปี ทีผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
. ถือหุ ้น ไม่เกิ น % ของจํานวนหุ ้นที มีสิทธิ ออกเสี ยงทังหมดในบริ ษทั บริ ษ ัทในเครื อ
บริ ษทั ร่ วม หรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง
.ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน รวมทังไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้รับเงินเดือน
ประจําหรื อเป็ นผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อบุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้งหรื อบุคคลทีให้บริ การด้านวิชาชีพแก่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อด้วย เช่น ผูส้ อบบัญชี ทนายความ
เป็ นต้น โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเวลาไม่นอ้ ยกว่า ปี
.ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็ นลูกค้า ผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ เจ้าหนี /ลูกหนี การค้า เจ้าหนี /
ลูกหนีเงินให้กยู้ มื ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้เสี ย ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม ทังในด้านการเงินและ
การบริ หารงานของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งในลักษณะทีจะทํา
ให้ขาดความเป็ นอิสระ
.ไม่เป็ นญาติสนิทกับ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อ
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตังให้เป็ นตัวแทนเพือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ รวมทังเปิ ดเผยความสัมพันธ์อืนทีอาจทําให้ขาดความเป็ นอิสระด้วย
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8.1.2 การเข้าร่ วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
การประชุ มคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีการประชุมวาระปกติอย่างน้อยสามเดือนต่อครังตามข้อบังคับ
ของบริ ษทั เพือพิจารณางบการเงิน และมีประชุมวาระพิเศษเพิ มเติมตามความจําเป็ น โดยจะมีการส่ ง
หนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า วัน ในปี
คณะกรรมการบริ ษทั มีการ
ประชุมตามวาระปกติจาํ นวน 7 ครัง โดยการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั แต่ละท่านสรุ ปได้
ดังนี
รายชือ

ตําแหน่ง

การเข้าประชุม/การประชุมทังหมด (ครัง)
การประชุม
การประชุม
รวม
สามั
ญ
ผู
ถ
้
ื
อ
หุ
น
้
วาระปกติ
ประจําปี

. ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุนปิ น
ประธานกรรมการ
/
/
/
กรรมการผูจ้ ดั การ
. นายกัมพล วัชระนิมิต
/
/
/
. นายสมชาย ดีประเสริ ฐกุล กรรมการ และเลขานุการ
/
/
/
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
. นายฉลอง อภิชาติโชติ
/
/
/
และเลขานุการบริ ษทั
กรรมการ
5. นายตัน เซา ปอ
/
/
/
รักษาการรองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ และ
6. นายชาน วา ชอง
/
/
/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายวิจิตร ตังสินมันคง กรรมการอิสระ และ
/
/
/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ
8. นายบุลเดช วรพงศ์
/
/
/
กรรมการตรวจสอบ
. นายพิทกั ษ์ ก่อเกียรติพิทกั ษ์ กรรมการอิสระ และ
/
-//
กรรมการตรวจสอบ
ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการบริ ษทั พร้อมให้คณะกรรมการบริ ษทั และผูท้ ีเกียวข้องตรวจสอบได้
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- ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ แต่ละรายในปี
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ตําแหน่ง

รายชือกรรมการ

.ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิ น
.นายกัมพล วัชระนิมิต
.นายสมชาย ดีประเสริฐกุล
.นายฉลอง อภิชาติโชติ
. นายตัน เซา ปอ
.นายชาน วา ชอง
.นายวิจิตร ตังสิ นมันคง
.นายบุลเดช วรพงศ์ *
.นายพิทกั ษ์ ก่อเกียรติพิทกั ษ์ *

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
และเลขานุการบริ ษทั
กรรมการ
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริ ษทั

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รวม

คณะกรรมการ
บริษัท
800,000
300,000
250,000

ค่าเบียประชุม
,
,
,

-

,
,
,

200,000

,

-

,

200,000
200,000

,
,

110,000

219,000
,

200,000

,

30,000

,

100,000

,

30,000

,

100,

,

,

*นายบุลเดช วรพงศ์ ลาออกจากการเป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตังแต่วนั ที
พฤศจิกายน

มติทีประชุมคณะกรรมการครังที /

เมือวันที

นายพิทกั ษ์ ก่อเกียรติพิทกั ษ์ เข้าดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งทีว่าง
- ค่าตอบแทนอืน
-ไม่ม-ี
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พฤศจิกายน

แต่งตัง

8.1.3 การกํากับดูแลบริ ษทั ย่อย
การกํากับดูแลและบริ หารจัดการของบริ ษทั ย่อย จะดําเนิ นการภายใต้กรอบนโยบายและ
รู ปแบบการบริ หารจัดการอย่างเดียวกันกับบริ ษทั โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาแต่งตังบุคคลเพือ
เป็ นตัวแทนของบริ ษ ัท เข้าดํารงตําแหน่ งในฐานะกรรมการตามสัดส่ ว นการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย โดย
คณะกรรมการทีได้พิจารณาแต่งตังจะสรรหาบุคคลทีมีคุณสมบัติและประสบการณ์ทีเหมาะสม เพือเข้า
ร่ วมบริ หารงานพร้อมกําหนดนโยบายและแนวทาง บริ หารงานให้ สอดคล้องกับแผนงานของบริ ษ ัท
รวมทังติดตาม และควบคุมการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามแผนงานทีกําหนดไว้
8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญในเรื องการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยได้กาํ หนดนโยบายและแนว
ปฏิบตั ิทีเกียวข้องไว้ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั และจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทังส่งเสริ ม
ให้เกิดการปฏิบตั ิอย่างแท้จริ งเพือสร้างความเชือมันต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ในรอบปี ทีผ่านมา บริ ษทั ได้มกี ารติดตามเพือให้เกิดการปฏิบตั ิตามการกํากับดูแลกิจการที
ดีครอบคลุมเรื อง
1) การดูแลพนักงานและการไม่เลือกปฏิบตั ิ
2) การต่อต้านการแข่งขันทีไม่เป็ นธรรม
3) การดูแลสิ งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร
4) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
ซึงผลการติ ด ตามพบว่าบริ ษ ัทได้ด าํ เนิ น การตามแนวทางของแต่ ละประเด็น ได้อย่าง
ครบถ้วน นอกจากนีได้บริ ษทั ติดตามเพือให้เกิดผลการปฏิบตั ิตามการกํากับดูแลกิจการทีดีอีก ประเด็น
ดังนี
(1) การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายว่าคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานจะต้องปฏิบตั ิ
หน้าทีเพือผลประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั กรณี ทีบุคคลใดมีส่วนได้เสี ยหรื อมีส่วนเกียวข้องในรายการที
พิจารณาบุคคลดังกล่าวไม่ร่วมพิจารณาอนุมตั ิในการทําธุรกรรมดังกล่าว
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(2) การใช้ขอ้ มูลภายในเพือแสดงหาผลประโยชน์
บริ ษั ท ได้ ก ํา หนดนโยบายการป้ องกัน การใช้ข ้ อ มู ล ภายในเพื อแสวงหา
ผลประโยชน์ เพือป้ องกันการนําข้อมูลไปใช้เพือการซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยให้กรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร รวมถึงฝ่ ายงานทีมีส่วนเกียวข้องกับข้อมูลสําคัญงดซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั เช่น งดซือขาย
วันล่วงหน้าก่อนทีงบการเงินจะเผยแพร่ และสามารถซือขายได้ภายหลังทีเผยแพร่ แล้ว วัน ทําการ
รวมทังงดการซือขายในช่วงทีข้อมูลสําคัญอืนทีกรรมการและผูบ้ ริ หารล่วงรู้แต่ขอ้ มูลนันยังไม่เผยแพร่ ต่อ
ผูล้ งทุน
ในปี ทีผ่านมาไม่พบว่ากรรมการและผูบ้ ริ หารมีการซือขายหลักทรัพย์ในช่วงทีบริ ษทั
กําหนดให้งดการซือขาย
(3) การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน
เจตนารมณ์
บริ ษทั มีเจตนารมณ์ ส่งเสริ มให้บริ ษทั เป็ นองค์กรทีมีประสิ ทธิภาพทังในด้านการ
ดําเนินธุรกิจแบบยังยืน มีการบริ หารจัดการทีเป็ นเลิศด้วยความโปร่ งใส่ สุ จริ ต มีคุณธรรม ตรวจสอบได้
เป็ นไปตามกฎหมายและแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีดี เพือสร้างความเชือมัน ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ ้น
และผูม้ ีส่วนได้เสีย บริ ษทั จะต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชันในทุกรู ปแบบ
พร้อมกันนี บริ ษทั ได้จดั ทําแนวปฏิบตั ิ และกําหนดขันตอนการปฏิบตั ิเพือต่อต้าน
การทุ จ ริ ตคอร์ รั ป ชั นซึ งมี ร ายละเอี ย ดข้อ ปฏิ บัติ ที เคร่ งครั ด เพื อป้ องกัน และจัด การกับการทุ จ ริ ต
คอร์ รั ปชันในทุกรู ปแบบ และสื อสารนโยบายนี ไปยังผูม้ ีส่วนได้ส่ว นเสี ยภายนอกทราบ เพือป้ องกัน
ความเสียงต่อการทุจริ ตคอร์รัปชัน
การกระทําใดๆ ของบุ ค ลากรของบริ ษัท ที เป็ นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ปชั น จะถือ เป็ น
ความผิดทางวินยั ขันร้ายแรง และได้รับการพิจารณาโทษ ทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับในการทํางาน
ของบริ ษทั
บริ ษทั จะให้ความคุม้ ครองต่อกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงาน ทีปฏิเสธหรื อแจ้ง
เบาะแสการทุจริ ตคอร์ รัปชัน เพือให้เป็ นไปตาม นโยบายและแนวปฏิบตั ิเพือต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันนี
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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษทั ได้ตระหนัก และ ได้ให้ความสําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยยึดมัน
ในการดําเนินธุรกิจด้วยความซือสัตย์ สุจริ ต โปร่ งใส เป็ นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และ ผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานทีเกียวข้อง บริ ษทั จึงมีความมุ่งมันในการ
ร่ วมต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน โดยไม่ยอมรับการทุจริ ตใด ๆ ทังสิ น และ กําหนดให้บริ ษทั และ บุคคล
ทีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน โดยให้ความสําคัญกับ
ความโปร่ งใส และ คํานึงถึงความซือสัตย์ในการติดต่อทําธุรกรรมกับเจ้าหน้าทีหรื อหน่ วยงานทังภาครัฐ
และเอกชน เพือหลีกเลียงการดําเนินการทีอาจเสียงต่อการกระทําทีไม่เหมาะสม และ ขัดแย้งต่อหลักการ
กํากับดูแลกิจการทีดี รวมทังการต่อต้านการให้สินบนต่าง ๆ ต่อเจ้าหน้าทีเพืออํานวยความสะดวก หรื อ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริ ษทั และ ได้มีการกําหนดบทลงโทษทางวินัยสูงสุ ดแก่ผกู้ ระทําความผิด
ดังกล่าวโดยดําเนินธุรกิจตามกรอบนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน ดังนี
บริ ษทั ดําเนิ นงานโดยยึดหลัก ความโปร่ งใสในการดําเนิ นงานทีสามารถตรวจสอบได้
และความโปร่ งใสด้านข้อมูลทีสามารถเปิ ดเผยต่อผูท้ ีเกียวข้องได้ และห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานของบริ ษทั ทุกระดับ ทําการทุจริ ตคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยการนําเสนอ การให้คาํ มันสัญญา การขอ
การเรี ยกร้อง การเรี ยกหรื อรับผลประโยชน์ การให้ผลประโยชน์ เพือประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครั ว
เพือน หรื อคนรู้ จ ัก ทังนี ผลประโยชน์จากการเรี ยกไม่ใช่เฉพาะในรู ปของตัว เงิ นเท่ านัน ยังหมายถึง
ผลประโยชน์อืนทีไม่ใช่ตวั เงินด้วยบริ ษทั ดําเนินธุรกิจตามแนวปฏิบตั ิในการป้ องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน
ในรู ปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การให้เงินสนับสนุน การจ่ายเงินค่าของขวัญ ค่าบริ การต้อนรับ การบริ จาคเพือ
การกุศล การช่วยเหลือทางการเมือง ฯลฯ บริ ษทั พัฒนาศักยภาพ และ ขีดความสามารถบุคลากร ควบคู่ไป
กับการเสริ มสร้ างค่ านิ ยม จิ ต สํานึ ก และวัฒ นธรรมขององค์ก รในการต่ อต้านการทุ จ ริ ต คอร์ รั ปชั น
นอกจากนียังมีการสื อสารและเผยแพร่ ความรู้ให้กบั พนักงานทุกคนรับทราบและเข้าใจถึงนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน รวมถึงแนวปฏิบตั ิในด้านจริ ยธรรมการกํากับดูแลกิจการทีดีโดยยึดถือหน้าที
ความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับชันบริ ษทั จัดให้มีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสมและจําเป็ น
เพือป้ องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน และการดําเนินงานทีให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี บริ ษทั
มีระบบ และ ช่องทางการรายงานปั ญหาเชิงลับหากพนักงานพบเห็นการกระทําทีเข้าข่ายการติดสิ นบน
และการทุจริ ตคอร์รัปชันทีเกียวกับบริ ษทั จะต้องรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบโดยมิชกั ช้า หรื อรายงาน
ผ่านช่องทางการรายงานตามทีกําหนดไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน
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การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน บริ ษทั ให้ความสําคัญแก่การต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
เป็ นอย่ า งมากโดยมี แ นวทางปฏิ บัติ ใ ห้ ก รรมการผูบ้ ริ หารและพนั ก งานต้อ งไม่ เ รี ยกร้ อ งรั บ เงิ น
ผลประโยชน์หรื อสิ งของที ไม่สมควร เกิ นปกติ วิสัยจากผูเ้ กียวข้องในกิจ การของ บริ ษ ัท รวมถึงไม่
จ่ายเงินตามทีถูกเรี ยกร้องเสนอจะให้เงินหรื อผลประโยชน์หรื อสิ งของให้กบั บุคคลหรื อนิ ติบุคคลทีร่ วม
ทําธุรกิจด้วยหรื อหน่วยราชการทีเกียวข้องไม่ว่าจะเป็ นการดําเนินการโดยตรงหรื อโดยอ้อมเพือให้มีการ
ตอบแทนการปฏิบตั ิหน้าทีเอือประโยชน์ต่อกันหรื อหวังผลประโยชน์เกียวกับงานของ บริ ษทั เว้นแต่เป็ น
กรณี ให้หรื อรับตามจารี ตประเพณี หรื อตามเทศกาลของแต่ละท้องถิ นและตามทีสมควร
บริ ษทั ได้มีการเผยแพร่ นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชันแก่บุคคลภายนอกกรรมการ
ผูบ้ ริ หารและพนักงานและได้มีการสือสารแนวทางปฏิบตั ิให้พนักงานในองค์กรโดยติดประกาศภายใน
ประชาสัมพันธ์ร ณรงค์และสนับสนุ น ให้มีก ารปฏิบตั ิ อย่างจริ งจัง ทังนี ผูบ้ ริ หารและพนัก งานระดับ
หัวหน้างานได้ทบทวนให้ความรู้แก่พนักงานอย่างสมําเสมอ
แนวปฏิบัตเิ กียวกับการต่อต้านการทุจริต
1.กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ในทุกระดับชัน กลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ย และ บริ ษทั ในเครื อ
จะต้องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันนี รวมทังหลักจรรยาบรรณ หลักบรรษัทภิบาล
หรื อหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ตลอดจน
ระเบียบและข้อบังคับเกียวกับการทํางานของบริ ษ ัท และแนวทางปฏิบตั ิ อืนใดทีบริ ษทั จะกําหนดขึ น
ต่อไป โดยจะต้องไม่เข้าไปมีส่วนเกียวข้องกับการทูจริ ตคอร์รัปชันไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม
. โดยบริ ษทั มีความตังใจและมุ่งมันเป็ นอย่างยิงทีจะสร้างและรักษาไว้ซึงวัฒนธรรม
องค์กรตลอดจนการสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรในองค์กรมีจิตสํานึกร่ วมกันว่าการทุจริ ตคอร์รัปชันนัน
เป็ นสิ งทีบริ ษทั ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่า การทุจริ ตคอร์รัปชันนันจะอยูใ่ นรู ปแบบใดก็ตาม
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แนวปฏิบัตเิ พือต่อต้านการทุจริตคอร์ รัปชัน
. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนัก งานทุ ก ท่าน ต้องปฏิบัติหน้าที การงานในหน้าทีความ
รับผิดชอบ โดยไม่อาศัย หรื อ ยินยอมให้ผอู้ ืนอาศัยอํานาจหน้าทีในตําแหน่ งของตน ไม่ว่าโดยทางตรง
หรื อทางอ้อม รวมถึงการเรี ยกร้อง หรื อ ดําเนิ นการ เพือการทุจริ ตคอร์ รัปชัน โดยยังคงประโยชน์อนั มิ
ชอบต่อตนเองหรื อผูอ้ ืน
. นอกเหนื อจากการปฏิ บัติ ต ามข้อ แล้ว กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนัก งานจะต้อ ง
ดําเนินการในเรื องดังต่อไปนี
.

การให้หรื อรับของขวัญ หรื อบริ การ หรื อเงินสด หรื อสิ งของแทนเงินสด

กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องไม่ให้ และไม่รับของขวัญ บริ การ หรื อเงินสดจากคู่คา้ ตัวแทน
เจ้าหนี บุคคลภายนอกอืนๆ หรื อคู่แข่งทางการค้าซึงอาจมีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ เว้นแต่เป็ นการให้
หรื อรับของขวัญ ( มิใช่เงินสด หรื อ ของแทนเงินสด ) ตามความเหมาะสมของขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางธุรกิจและต้องมีมลู ค่าไม่เกิน ,

บาท กรณี ทีมีมลู ค่าเกิน ,

บาท ต้องแจ้งข้อมูลให้ฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย์เสนอต่อผูบ้ ริ หารพิจารณาการรับหรื อไม่ตามความเหมาะสม และเหตุอนั สมควร ไม่เป็ น
การกระทําทีละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที ซึงอาจนําไปสู่ปัญหาการทุจริ ตคอร์รัปชัน
. การเลียงรับรอง การเลียงรับรองกระทําได้หากเป็ นไปเพือรักษาสัมพันธภาพทาง
ธุ ร กิ จ แต่ ต ้อ งเป็ นไปตามระเบี ย บของบริ ษัทและไม่ มีผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจทางธุ ร กิ จ หรื อ การเอื อ
ประโยชน์กบั คู่คา้ หรื อ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจและไม่เป็ นการกระทําทีละเว้นการปฏิบตั ิหน้าทีซึ ง
อาจนําไปสู่ปัญหาการทุจริ ตคอร์รัปชัน การเลียงรับรองให้ดาํ เนินการอย่างเหมาะสม รัดกุม โปร่ งใส และ
ปราศจากวัตถุประสงค์แอบแฝง ดังกล่าวข้างต้น
. การจ่ายค่าอํานวยความสะดวก ห้ามจ่ายเงินเพืออํานวยความสะดวก ทังนี ไม่ว่าจะ
เป็ นการจ่ายทางตรงหรื อทางอ้อมและไม่ว่าการจ่ายเงินนันจะเป็ นการจ่ายตามประเพณี นิยมหรื อไม่ก็ตาม
แก่เจ้าหน้าทีรัฐ อบรมและเผยแพร่ ความรู้ในเชิงปฏิบตั ิการให้แก่พนักงานทีอาจเกียวข้องหรื อตกอยู่ใน
สถานการณ์ทีจะต้องจ่ายค่าอํานวยความสะดวกเพือให้พนักงานสามารถรับมือในสถานการณ์ดงั กล่าวได้
และ แจ้งผูบ้ งั คับบัญชาทราบเกียวกับการถูกเรี ยกร้องค่าอํานวยความสะดวกเพือร่ วมกันหาทางออก
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. การรับสิ นบน กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกท่านต้องไม่รับสิ นบนทุกรู ปแบบ
. การยักยอกทรัพย์สิน กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องไม่นาํ ทรัพย์สินของ
บริ ษทั ไปกระทําการอืนเพือประโยชน์ส่วนตน ผูอ้ ืน หรื อเพื อกิจกรรมอืนทีไม่เกียวข้องกับการดําเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั
. การฟอกเงิน กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องไม่มีส่วนร่ วมใดๆ ในการฟอก
เงิน ไม่ว่าจะเพือกิจการของบริ ษทั หรื อกิจการส่วนตน โดยเด็ดขาด
. การสนับสนุ นทางการเมือง บริ ษทั ดํารงอยู่บนความเป็ นกลางทางการเมือง ไม่มี
ส่วนเกียวข้องทางการเมือง โดยบริ ษทั จะยึดมันในความเป็ นกลางทางการเมือง สนับสนุ น และยึดมันใน
การปฏิบตั ิตามกฎหมายภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และไม่มีนโยบายให้การช่วยเหลือ
ทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรื อทางอ้อม
. การบริ จาคเพือการกุศลและการให้การสนับสนุน ต้องมีการดําเนินการอย่างโปร่ งใส
ปราศจากจุดประสงค์แอบแฝง ต้องดําเนิ นการในนามบริ ษทั เท่านันและต้องเป็ นมูลนิ ธิองค์กรสาธารณ
กุศล โรงพยาบาล สถานพยาบาล วัด โรงเรี ยน ชุมชน หรื อองค์กรเพือประโยชน์ต่อสังคมทีมีใบรับรอง
หรื อเชือถือได้ สามารถตรวจสอบได้ ทังนีจะต้องดําเนินการผ่านขันตอนตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิของบริ ษทั
เพือให้ม นใจว่
ั
าจะไม่ได้ถูกนําไปใช้ก่อให้เกิดผลประโยชน์อนั ไม่พึงจะมี หรื ออันมิควรจะได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ต่อตนเองหรื อผูอ้ ืน หรื อเป็ นข้ออ้างในการทุจริ ตคอร์รัปชัน
. การขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนัก งานต้องหลีกเลียงการ
กระทํา ทีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั หรื อกลุ่มบริ ษทั การดํา เนิ นการใดๆ จะต้องเป็ นไป
อย่างสมเหตุสมผล อยูบ่ นพืนฐานของการกระทําเพือประโยชน์ของบริ ษทั ไม่ขดั ต่อกฎหมาย กฎระเบียบ
ทีเกียวข้อง รวมถึงจริ ยธรรมอันดีงาม ทังนีหากมีการกระทําหรื อพฤติกรรมใดทีเข้าข่ายความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษทั กรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานดังกล่าวจะต้องทําการรายงานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และนําเสนอต่อบริ ษทั เพือร่ วมกันพิจารณาแก้ไขหาทางหลีกเลียง
. การจัด ซือจัดจ้าง บริ ษ ัทมีขนตอนและวิ
ั
ธีก ารปฏิบัติงานด้านการจัดซื อจัด จ้างที
ชัดเจน และเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีกระบวนการอนุมตั ิการขอซือ และการสั งซือตามกรอบอํานาจอนุ มตั ิ
ของบริ ษ ัท มีก ารเปรี ยบเที ยบราคาผูข้ าย / ผูใ้ ห้บริ การที โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทังมี
กระบวนการประเมินผูข้ ายให้บริ การอย่างสมําเสมอบริ ษทั ไม่มีนโยบายเรี ยกหรื อรับ หรื อเสนอให้ หรื อ
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ให้ซึงเงินหรื อผลประโยชน์ใดๆ จากผูข้ ายหรื อผูใ้ ห้บริ การ เพือแลกเปลียนกับการอนุมตั ิการจัดซือจัดจ้าง
ซึงอาจจะทําให้บริ ษทั ได้รับสิ นค้า ทรัพย์สิน บริ การ หรื อสิ งอืนใดจากการจัดซือจัดจ้างทีไม่มีคุณภาพ
หรื อไม่ได้มาตรฐาน หรื อไม่ตรงตามทีสังซือหรื อตามข้อตกลง และอาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินค้า
และบริ ก ารของบริ ษ ัท ดังนัน ในกรณี ทีพบเห็ น การเรี ยกหรื อรั บ หรื อเสนอให้ หรื อให้ ซึ งเงิ น หรื อ
ผลประโยชน์ใ ดๆ ดังกล่าว ให้ผพู้ บเห็ น แจ้งผูบ้ ังคับบัญ ชาทราบโดยทัน ที และหาทางยับยังไม่ใ ห้
เหตุการณ์นันเกิดขึน หรื อหาทางแก้ไขเพือบรรเทาความ เสี ยหายใดๆ ทังบริ ษทั และคู่สัญญาทีอาจจะ
เกิดขึน
(4) การแจ้งเบาะแส
การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรี ยนบริ ษทั ได้จดั ให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรื อข้อ
ร้องเรี ยนทีแสดงว่าผูม้ ีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายจากการดําเนินงานของ
บริ ษทั หรื อการทีพนักงานคนใดหรื อกลุ่มใดกระทําการใดทีทุจริ ต ผิดกฎหมายโดยสามารถยืนเรื องได้ที
เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั หรื อ www.tropical.co.th หรื อ โทรศัพท์

ต่อ

8.2 รายงานผลการปฏิบัตหิ น้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี ทีผ่านมา
8.2.1 จํานวนครังการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบ

.
.
.
.
.

การเข้าประชุม/การประชุม
รายชือ
ตําแหน่ง
ทังหมด (ครัง)
การเข้าประชุม
รวม
นายชาน วา ชอง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
/
กรรมการตรวจสอบ
นายวิจิตร ตังสินมันคง
/
กรรมการตรวจสอบ
นายบุลเดช วรพงศ์*
3
/
นายพิทกั ษ์ ก่อเกียรติพิทกั ษ์* กรรมการตรวจสอบ
-/
เลขานุการตรวจสอบ
นายสมชาย ดีประเสริ ฐกุล
/
* นายบุ ล เดช วรพงศ์ ลาออกจากการเป็ นกรรมการตรวจสอบ โดยมี ผ ลตังแต่ ว ัน ที

พฤศจิกายน
วันที

โดยแต่งตัง นายพิทกั ษ์ ก่อเกียรติพิทกั ษ์ เข้าดํารงตําแหน่ งแทนตําแหน่ งทีว่างลงเมือ

พฤศจิกายน
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8.2.2 ผลการปฏิบตั ิหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทานงบการเงิ น สํา หรั บ ปี สิ นสุ ด วัน ที

ธัน วาคม พ.ศ.

และประกาศผล

ประกอบการทางการเงินรายไตรมาสทียังไม่ได้ตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพือขออนุมตั ิ
2) สอบทานกับผูต้ รวจสอบภายนอกถึงขอบเขตของงานและผลการตรวจสอบพร้อมกับการ
ดําเนินการของฝ่ ายบริ หาร
3) สอบทานขอบเขตและผลลัพธ์ข องขันตอนและรายงานการตรวจสอบภายใน ตลอดจน
แนะนําการดําเนินการทีจําเป็ นทีฝ่ ายจัดการต้องดําเนินการ
4) ทบทวนการปรับปรุ งการจัดการความเสี ยงขององค์กรเกียวกับความเสี ยงด้านกลยุทธ์ การ
ดําเนินงาน และการเงิน ปรับปรุ งข้อมูลเกียวกับผลกระทบต่อการระบาดใหญ่ของ Covidทีมีต่ อกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั และทบทวนรายงานการประเมิน การกํากับดูแลกิจ การของ
บริ ษทั และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
5) ติดตามและตรวจทานรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน
6) สอบทานและแสดงความคิดเห็นเกียวกับรายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการทีอาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนเปิ ดเผยข้อมูลรายการเหล่านี ตามข้อกําหนดของ
ตลาดหลัก ทรัพย์แห่ งประเทศไทย ผูส้ อบบัญชีมีค วามเห็นว่าข้อมูลที เป็ นสาระสําคัญของ
รายการทีทํากับบริ ษทั ทีเกียวข้องกันมีการเปิ ดเผยและนําเสนอในงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นด้วยกับความเห็นของผูส้ อบบัญชี
7) พิจารณา เสนอชือ และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
ผลการปฏิบตั ิงานและความเป็ นอิสระ และเสนอชือ นางสาวบงกช อําเสงียม ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาต ลําดับที

บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี

นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบยังได้อนุ มตั ิค่ าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจําปี
และ
8) พิจารณาเรื องอืนๆ ตามทีคณะกรรมการกําหนด
8.3 สรุ ปผลการปฏิบัตหิ น้ าทีของคณะกรรมการชุ ดย่อยอืน ๆ
บริ ษทั ไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอืน
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
9.1 การควบคุมภายใน
9.1.1 ความเพียงพอและความเหตุสมผลของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
- สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั เกียวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของ
ระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนัก และให้ความสําคัญของการมีระบบการควบคุมภายใน
ทีดีเพือเป็ นการสนับสนุนให้การดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ คณะกรรมการ
บริ ษทั ได้แต่ งตังให้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าทีในการสอบทาน ระบบการควบคุ มภายในและ
ระบบการตรวจสอบภายในตลอดจนสอบทานการปฏิบัติ งานของบริ ษ ัทให้เป็ นไปตามกฎหมายว่า
หลักทรัพย์ และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอืนทีเกียวข้องกับการประกอบธุรกิจของ
บริ ษ ัท โดยมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในที เป็ นอิสระทําหน้า ที ตรวจสอบการปฏิบัติ งานของ
หน่วยงานในกลุ่มบริ ษทั ให้เป็ นไปตามระเบียบทีวางไว้และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที /

เมือวันที

กุมภาพันธ์

โดยมี

กรรมการตรวจสอบทัง ท่าน เข้าร่ วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแบบประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยได้จดั ให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอทีจะดําเนิ นการตามระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทําให้
บริ ษทั สามารถดําเนินงานได้ตามเป้ าหมายทีวางไว้ นอกจากนีบริ ษทั ยังจัดให้มีระบบควบคุมภายในเรื อง
การติดตาม ควบคุม ดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เพือให้ม นใจได้
ั
ว่าจะสามารถป้ องกัน
ทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จากการทีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารนําไปใช้มิชอบหรื อโดยไม่มีอาํ นาจ
รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งและบุคคลที เกียวโยงกันอย่างเพียงพอ สําหรับการ
ควบคุ มภายในในหัว ข้อ อืน คณะกรรมการเห็ น ว่า บริ ษ ัทมี ก ารควบคุ ม ภายในเพีย งพอแล้ว เช่ น กัน
โดยระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั สามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี
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1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
บริ ษ ัทสนับสนุ นให้เกิ ดสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในทีดี โดยกําหนดนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการ กําหนดเป้ าหมายและทิศทางการดําเนินธุรกิจทีชัดเจน มีการจัดโครงสร้างองค์กร และ
สายการบังคับบัญชา มีการมอบหมายอํานาจหน้าทีความรับผิด ชอบของผูบ้ ริ หาร และมีก ารแบ่งแยก
หน้าทีสําคัญเพือถ่วงดุลอํานาจระหว่างกัน พร้อมกับให้ความสําคัญในการปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความซือสัตย์
สุจริ ตและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที
2. การประเมินความเสียง (Risk Assessment)
บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญกับปัจจัยความเสียงต่าง ๆ ทีมีโอกาสเกิดขึน และอาจมีผลกระทบ
ต่อการดําเนินงานและถือเป็ นหน้าทีความรับผิดชอบของทุกหน่ วยงานในการจัดการและประเมินความ
เสียงอย่างสมําเสมอ และวิเคราะห์ถึงสาเหตุทีทําให้เกิดความเสี ยง ตลอดจนมีการติดตามสถานการณ์ที
เป็ นสาเหตุของความเสียงโดยกําหนดกรอบนโยบายและแนวทางการป้ องกันความเสียงและมาตรการใน
การจํากัดความเสี ยงเพือจํากัดความเสี ยหายทีอาจเกิดขึนหรื อลดความเสี ยงให้อยู่ในระดับทียอมรับได้
รวมทังมีหน้าทีส่งเสริ มให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายการบริ หารความเสียงทัวทังองค์กร
3. การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
บริ ษทั มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีการอนุมตั ิในการดําเนิ นการของผูม้ ีอาํ นาจในแต่
ละระดับไว้อย่างชัดเจน รวมทังกําหนดวิธีปฏิบตั ิในการทําธุรกรรมกับกิจการหรื อบุคคลทีเกียวข้องกัน
หรื อรายการที เกี ยวโยงกัน ที อาจมีค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์ จ ะต้องนําเสนอต่ อคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษทั เพือพิจารณาว่าการทํารายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและมีความสมเหตุสมผลโดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั เป็ นสําคัญ
4. ระบบสารสนเทศและการสือสารข้อมูล (Information &Communication)
บริ ษ ัทให้ค วามสําคัญและมีก ารพัฒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารให้
ครอบคลุมทุกกระบวนการทํางานอย่างต่อเนือง เพือรองรับการขยายตัวของบริ ษทั และให้มีขอ้ มูลสําคัญ
เพียงพอถูก ต้องทีจะใช้สนับสนุ นการตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารตลอดจนมีการ
จัดเก็บข้อมูล เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้อย่างครบถ้วน เป็ นหมวดหมู่ตามทีกฎหมายกําหนด
รวมทังจัดให้มีช่องทางสือสารให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทีเกียวข้องกับนโยบาย ระเบียบ และ
คําสังของบริ ษทั ผ่านช่องทางต่าง ๆ
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5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)
บริ ษ ัทมีก ารจัด ประชุ มให้มีการติ ดตามผลการดําเนิ น งานอย่า งสมําเสมอเป็ นประจําทุ ก
ไตรมาส รวมทังมีก ารตรวจสอบปรั บปรุ งและแก้ไขระบบการควบคุ มภายในอย่างต่ อเนื อง เพือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ทีเปลียนแปลง โดยผูต้ รวจสอบภายในทําหน้าทีตรวจสอบและเสนอแนวทาง
ปฏิบตั ิทีจําเป็ น เพือทีจะได้ดาํ เนินการแก้ไขข้อบกพร่ องภายในระยะเวลาทีเหมาะสมและรายงานผลอย่าง
เป็ นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
9.1.2 บริ ษทั มีขอ้ บกพร่ องเกียวกับการควบคุมภายในเรื องใด
ในปี

บริ ษ ัทไม่มีขอ้ บกพร่ องที มีสาระสําคัญเกียวกับระบบการควบคุมภายในที

ส่งผลกระทบต่อความเสียหายหรื อชือเสียงของบริ ษทั
9.1.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบทีมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั
สําหรับการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั แต่อย่างใด
9.1.4 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกับผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า Mr. Ong Say Aik ซึ งได้รั บ มอบหมายให้เป็ น
ผูร้ ั บผิด ชอบหลัก ในการปฏิบัติ หน้าที เป็ นผูต้ รวจสอบภายใน เป็ นผูท้ ี มีค วามรู้ ความสามารถและมี
ประสบการณ์ทีเพียงพอในการปฏิบตั ิหน้าทีด้านการตรวจสอบภายใน
9.1.5 การแต่งตัง ถอดถอน และโยกย้ายผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจในการแต่งตัง ถอดถอน โยกย้าย ผูท้ ีมาทําหน้าทีเป็ น
ผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั
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9.2 รายการระหว่างกัน
ลักษณะรายการและนโยบายในการทํารายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันได้แก่
บุค คลหรื อกิ จ การทีเกี ยวข้องกัน กับกลุ่มบริ ษ ัทและบริ ษ ัทโดยการเป็ นผูถ้ ือหุ ้นหรื อมีผถู้ ือหุ ้น หรื อมี
กรรมการร่ วมกัน รายการทีมีขึนกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันได้กาํ หนดขึน โดยใช้ราคาตลาดหรื อ
ราคาทีตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจ ารณารายการที อาจมีความขัด แย้งทางผลประโยชน์หรื อ
รายการที เกี ยวโยงกัน หรื อรายการระหว่างกัน อย่างเหมาะสมทังนี การทํารายการระหว่างกัน บริ ษทั มี
นโยบายในการเปิ ดเผยข้อมูลทีถูกต้องโปร่ งใสเป็ นธรรมก่อให้เกิ ดประโยชน์ซึงกันและกัน ลดความ
ขัดแย้งขณะเดียวกันบริ ษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นเกียวกับความจําเป็ น
และความเหมาะสมของรายการทีเกียวโยง โดยบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ในเรื องหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน
9.2.1 ข้อมูลรายการระหว่างกันกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง
บริ ษทั มีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลหรื อกิจการอืนทีเกียวข้องกันทีอาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็ นรายการกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และหรื อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
สําหรับรายการระหว่างกันทีเกิดขึนระหว่างปี

โดยสรุ ปได้ดงั นี
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ลําดับ

บริษัท
บริ ษทั อีโลฟาร์ จํากัด

บริ ษทั รอแยล พริ นท์เฮ้าส์ จํากัด
บริ ษทั ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหารจํากัด

บริ ษทั ทรอปิ คอล คอลโซลิเดดเตด
คอปอเรชัน เอสดีเอ็น บีเอชดี

บริ ษทั พี.ที. เมดาน ทรอปิ คอลแคนนิ ง
แอนด์ โฟรเซ่ น อินดัสทรี ส์
บริ ษทั ทรอปิ คอล แคนนิ ง คอปอเรชัน
เอสดีบีเอชดี
บริ ษทั ที ซี บอย มาร์ เก็ตติ ง เอสดีเอ็น
บีเอชดี

ลักษณะรายการ
ขายสิ นค้า
ค่าบริ การ
ค่านายหน้า
รายได้อืน
ซือวัตถุดิบ
ขายสิ นค้า
ขายวัตถุดิบ
รายได้อืน
ซือสิ นค้า
ซือวัตถุดิบ
ขายสิ นค้า
รายได้อืน
ซือวัตถุดิบ
ค่าบริ การ
ค่านายหน้า
ซือวัตถุดิบ

งบการเงินรวม
(พันบาท)
,

งบการเงินเฉพาะ
ลักษณะ
กิจการ (พันบาท)
ความสั มพันธ์
,
บริ ษทั ย่อยถือหุน้
ร้อยละ .
,
,

มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

,
,

มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

,
,
,
,
,
, ,

,
,
, ,

มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

,
,
,
,

,
,
,
,

มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

รายได้อืน

มีผถู ้ ือหุน้ ในลําดับ
สู งสุ ดร่ วมกัน

ขายสิ นค้า
ขายวัตถุดิบ
รายได้อืน
ขายสิ นค้า

,

,

มีผถู ้ ือหุน้ ในลําดับ
สู งสุ ดร่ วมกัน

,

,

บริ ษทั แกมมาอินเวสท์เม้นท์อิ งค์

ขายสิ นค้า
รายได้อืน
ซือวัตถุดิบ

,
,
,

,
,
,

บริ ษทั ทรอปิ คอล คอปอเรชัน เจแปน จํากัด

ซือวัตถุดิบ

,

,

มีผถู ้ ือหุน้ ในลําดับ
สู งสุ ดร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ ในลําดับ
สู งสุ ดร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ ในลําดับ
สู งสุ ดร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ ในลําดับ
สู งสุ ดร่ วมกัน

บริ ษทั ซาฟโคล สิ งคโปร์ พีทีอี จํากัด
บริ ษทั ซาฟโคล ออสเตรเลีย พีทีวาย จํากัด
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9.2.2 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิ น(Dato’ Seri Tan Boon Pin) ประธานกรรมการบริ ษทั และ
นายตัน เซา ปอ (Mr.Tan Seow Phor) กรรมการบริ ษทั ซึงเป็ นบุตรชายของดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิ น เป็ น
บุคคลทีเกียวข้องโดยเป็ นกรรมการ Tropical Consolidated Corp. Sdn. Bhd. (TCC), Malaysia ซึงTCC
ได้รับการแต่งตังให้ดาํ เนินการด้านการตลาด ในการซือขายผลิตภัณฑ์กบั บริ ษทั ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันเกียวกับการแต่ งตังให้ TCC ดําเนิ นการด้านการตลาดเนื องจากว่า
บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการมาตังแต่เริ มเปิ ดกิจการซึงทาง TCC มีความเชียวชาญ ชํานาญการและมีบุคลากร
พร้อมทําให้บริ ษทั ได้รับประโยชน์สูงสุด ทังนีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันกับ
บริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
ทีตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
9.2.3 นโยบายหรื อแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
ปั จ จุ บัน บริ ษทั ได้ด าํ เนิ นนโยบายในการเข้าทํารายการระหว่างกันที เกิ ด ขึ นกับ
บริ ษทั TCC ดังทีได้กล่าวมาแล้วนัน บริ ษทั ยังมีนโยบายและแนวโน้มแต่งตังให้ TCC ดําเนิ นการด้าน
ตลาดในอนาคตอย่างต่อเนือง ยังคงไม่มีการเปลียนแปลงในการทําธุรกรรมดังกล่าว หากรายการธุรกิจ
กับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องเป็ นไปตามเงือนไขทางการค้าโดยทัวไป และกระทําอย่างยุติธรรมตาม
ราคาตลาด หรื อตามปกติธุรกิจการค้า หรื อเกณฑ์ตามราคาทีตกลงกันระหว่างบริ ษทั ในลักษณะเดียวกันที
กระทํากับคู่สญ
ั ญาทัวไปภายใต้เงือนไขทีสมเหตุสมผล โดยในปี

ไม่มีรายการทีเกียวโยงกันระหว่าง

บุค คลหรื อกิ จ การที เกี ยวข้องกัน ที อาจมีค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์ในลัก ษณะอืนใดที ก่อให้เกิ ด
ผลกระทบต่อบริ ษทั
9.2.4 เหตุผลทีบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม เกินกว่า %
แทนการถือหุน้ ของบริ ษทั โดยตรง
- ไม่มีรายการดังกล่าว
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ส่ วนที 3
งบการเงิน

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย
งบการเงินสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2564
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
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KPMG Phoomchai Audit Ltd.
th
50 Floor, Empire Tower
1 South Sathorn Road, Yannawa
Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel +66 2677 2000
Fax +66 2677 2222
Website home.kpmg/th

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด
ชัน เอ็มไพร์ทาวเวอร์
ถนนสาทรไต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทร +
แฟกซ์ +
เว็บไซต์ home.kpmg/th

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริ ษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ทรอปิ คอล แคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) และของเฉพาะบริ ษทั ทรอปิ คอล แคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั )
ตามลําดับ ซึ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม
และงบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึงประกอบด้วยสรุ ปนโยบายการบัญชีทีสําคัญและเรื องอืนๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิ จการ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลําดับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรั บปี สิ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ปฏิ บตั ิ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรั บผิ ดชอบของข้าพเจ้าได้กล่ า วไว้ในวรรคความ
รั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็ นอิสระจากกลุม่ บริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทีกําหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ในส่ วนทีเกี ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิตามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน ๆ ซึ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี ข้าพเจ้าเชื อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ทีข้าพเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื องสํ าคัญในการตรวจสอบคือ เรื องต่างๆ ทีมี นยั สํา คัญ ทีสุ ดตามดุ ลยพินิ จเยียงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้า พเจ้า ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื องเหล่านีมาพิจารณาในบริ บท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทังนีข้าพเจ้า
ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื องเหล่านี
มูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6
เรื องสํ าคัญในการตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรื องดังกล่ าวอย่ างไร
สิ นค้าคงเหลือมียอดคงเหลือทีมีนยั สําคัญและต้องบันทึก วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า รวมถึง
ด้วยราคาทุนหรื อ มูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับแล้วแต่มูลค่าใด
จะตํากว่า การประมาณการมู ล ค่ า สุ ทธิ ทีจะได้รั บของ  สอบถามผู ้ บ ริ หารและสุ่ มทดสอบกั บ เอกสารที
สิ นค้าคงเหลือเกียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร
เกี ยวข้องเพือทําความเข้าใจในกระบวนการวัดมูลค่ า
และอยู่บนพืนฐานของภาวการณ์ความผันผวนของราคา
สิ น ค้า คงเหลื อ รวมทังนโยบายของกลุ่ มบริ ษัท และ
วัตถุ ดิบ ดังนันข้าพเจ้าจึ งเห็น ว่า เรื องดัง กล่ าวเป็ นเรื อง
บริ ษทั ในการประมาณการมูลค่าสุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับ
สําคัญในการตรวจสอบ
ของสิ นค้าคงเหลือ
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ทําความเข้าใจลักษณะของระบบการควบคุมภายในที
เกี ยวข้องกับการบริ หารจัดการสิ นค้าคงเหลือและเข้า
ร่ วมสังเกตการณ์ การตรวจนับและสุ่ มทดสอบสภาพ
ของสิ นค้าคงเหลือ
ทดสอบการออกแบบและการนํามาปฏิ บตั ิของระบบ
การควบคุ ม ภายใน รวมถึ ง สุ่ ม ทดสอบการควบคุ ม
ภายในทีสําคัญ
สุ่ มทดสอบรายการในรายงานอายุสินค้าและประเมิน
ข้อสมมติของผูบ้ ริ หารทีสําคัญทีใช้ในการประมาณการ
สิ นค้าเสี ยหายและเสื อมสภาพ

มูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6
เรื องสํ าคัญในการตรวจสอบ

ได้ ตรวจสอบเรื องดังกล่ าวอย่ างไร
 ทดสอบการประมาณการมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รั บของ
สิ น ค้า คงเหลื อ โดยสุ่ มทดสอบราคาขายหั ก ด้ว ย
ค่าใช้จ่ายที จําเป็ นในการขายกับเอกสารทีเกี ยวข้อ ง
ตลอดจนทดสอบการคํานวณ


พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้ อมูลอืน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอืน ข้อมูลอืนประกอบด้วยข้อมูลซึ งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิ น
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีทีอยู่ในรายงานนัน ซึ งคาดว่ารายงานประจําปี จะถูกจัดเตรี ยม
ให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชีนี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชือมันต่อข้อมูลอืน
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเกียวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอืน
ตามทีระบุขา้ งต้นเมือจัดทําแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอืนมีความขัดแย้งทีมีสาระสําคัญกับงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิ จการหรื อกับความรู ้ ทีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อ ปรากฏว่า ข้อมูลอืนมีก ารแสดงข้อมูลทีขัดต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื อสารเรื องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลและขอให้ทาํ การแก้ไข
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผูบ้ ริ หารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีโดยถูกต้อง
ตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรั บผิดชอบเกี ยวกับการควบคุมภายในทีผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ น
เพือให้สามารถจัดทํางบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการที ปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
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ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนือง เปิ ดเผยเรื องทีเกียวกับการดําเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนืองเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตังใจทีจะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงาน
หรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนืองต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลมีหน้าทีในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือให้ได้ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชือมันในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อ มู ล ที ขัดต่ อ ข้อ เท็จจริ ง อัน เป็ นสาระสํ า คัญ ที มี อ ยู่ไ ด้เ สมอไป ข้อมู ล ที ขัดต่ อ ข้อ เท็จจริ ง อาจเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีขัดต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบการเงิ นจากการใช้งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะ
กิจการเหล่านี
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง




ระบุและประเมินความเสี ยงจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนอง
ต่อความเสี ยงเหล่านัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสี ยงทีไม่พบข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี ยง
ทีเกิดจากข้อผิดพลาดเนืองจากการทุจริ ตอาจเกียวกับการสมรู ้ ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจละ
เว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั
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ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องซึ งจัดทําขึนโดยผูบ้ ริ หาร
สรุ ปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีทีได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญทีเกียวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ ทีอาจเป็ นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้า
ได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนทีมีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้
ข้อสังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการทีเกี ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมู ล
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลียนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึนอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชี ที
ได้รับจนถึงวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ในอนาคตอาจเป็ น
เหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนือง
ประเมินการนําเสนอโครงสร้ างและเนือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบทีทําให้มีการนําเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามทีควรหรื อไม่
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกับข้อมูลทางการเงินของกิ จการภายในกลุ่มหรื อกิ จกรรม
ทางธุ รกิ จภายในกลุ่มบริ ษทั เพือแสดงความเห็นต่องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารั บผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สือสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลในเรื องต่าง ๆ ทีสําคัญซึ งรวมถึงขอบเขตและช่ วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีได้วางแผนไว้ ประเด็นทีมีนยั สําคัญทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องทีมีนยั สําคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณทีเกี ยวข้องกับความ
เป็ นอิสระและได้สือสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลเกียวกับความสัมพันธ์ ทงหมดตลอดจนเรื
ั
องอืนซึ งข้าพเจ้าเชื อว่ามี
เหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข้าพเจ้าใช้เพือป้ องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
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จากเรื องที สื อสารกับผู ้มีหน้า ที ในการกํา กับดู แ ล ข้า พเจ้า ได้พิจารณาเรื องต่ า ง ๆ ทีมี น ัย สํ าคัญ ที สุ ดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บาย
เรื องเหล่านีในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกียวกับเรื องดังกล่าว หรื อใน
สถานการณ์ ทียากทีจะเกิ ดขึน ข้าพเจ้า พิจารณาว่าไม่ ควรสื อสารเรื องดัง กล่า วในรายงานของข้า พเจ้าเพราะการกระทํา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจาก
การสื อสารดังกล่าว

(บงกช อําเสงียม)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3684
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
24 กุมภาพันธ์ 2565
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สิ นทรัพย์

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2564
2563

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2564
2563
(บาท)

สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน
เงินให้กยู้ ืมระยะสันแก่กิจการอืน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการอืนทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยูใ่ น
ความต้องการของตลาด
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการอืน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

4
3, 5

154,911,623
748,800,774
2,000,000

156,358,832
748,796,312
-

105,789,473
751,393,198
2,000,000

114,915,904
751,857,959
-

6
6

150,000
1,346,220,629
1,275,589
2,253,358,615

1,200,000
1,002,490,410
870,488
1,909,716,042

150,000
1,343,272,977
1,275,589
2,203,881,237

1,200,000
998,493,839
870,488
1,867,338,190

9,999,930

9,999,930

7

8
9
10
19

รวมสิ นทรัพย์

-

-

7,382,927
133,485,872
599,422,337
12,074,421
44,748,270
4,735,756
801,849,583

7,382,927
150,000
133,749,638
549,990,611
17,988,568
52,280,311
4,684,264
766,226,319

7,382,927
135,573,879
597,182,538
12,074,421
44,240,449
4,499,631
810,953,775

7,382,927
150,000
135,837,644
547,897,976
17,988,568
51,710,736
3,604,107
774,571,888

3,055,208,198
-

2,675,942,361
-

3,014,835,012
-

2,641,910,078
-

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

หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน
ส่ วนของหนีสิ นตามสัญญาเช่า
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2564
2563

หมายเหตุ

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2564
2563

11
3

19,742,929
730,787,507

5,886,573
416,888,923

19,742,929
728,729,466

5,886,573
414,586,291

11

7,053,323
2,902,676

6,856,913
18,200,688

7,053,323
2,062,416

6,856,913
17,780,102

760,486,435

447,833,097

757,588,134

445,109,879

11

5,186,904

11,353,943

5,186,904

11,353,943

12

185,523,657

193,565,628

184,407,395

192,503,843

รวมหนีสิ นไม่ หมุนเวียน

190,710,561

204,919,571

189,594,299

203,857,786

รวมหนีสิ น

951,196,996

652,752,668

947,182,433

648,967,665

330,000,000

330,000,000

330,000,000

330,000,000

330,000,000

330,000,000

330,000,000

330,000,000

รวมหนีสิ นหมุนเวียน
หนีสินไม่ หมุนเวียน
หนีสิ นตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
(หุ้นสามัญจํานวน 330,000,000 หุ้น มูลค่ า 1 บาทต่ อหุ้น)
ทุนทีออกและชําระแล้ว
(หุ้นสามัญจํานวน 330,000,000 หุ้น มูลค่ า 1 บาทต่ อหุ้น)
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
14
กําไรสะสม
จัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
15
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

420,491,050

420,491,050

420,491,050

420,491,050

33,000,000
1,320,519,599
2,104,010,649
553
2,104,011,202

33,000,000
1,239,698,130
2,023,189,180
513
2,023,189,693

33,000,000
1,284,161,529
2,067,652,579
2,067,652,579

33,000,000
1,209,451,363
1,992,942,413
1,992,942,413

รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

3,055,208,198

2,675,942,361

3,014,835,012

2,641,910,078

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

หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
กําไรจากอัตราแลกเปลียนสุ ทธิ
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง
กําไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
ทีกําหนดไว้ - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้

3, 16
3

3, 6, 18
3, 18
3, 18

19

12, 19

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ นสุ ด
วันที 31 ธันวาคม
2564
2563

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ นสุ ด
วันที 31 ธันวาคม
2564
2563

4,322,269,485
62,132,765
13,554,863
4,397,957,113

4,956,625,850
21,892,192
12,103,139
4,990,621,181

4,299,111,439
61,761,822
12,088,057
4,372,961,318

4,939,475,106
21,817,540
10,371,536
4,971,664,182

3,912,896,099
122,925,977
168,615,522
4,204,437,598

4,452,790,034
105,652,294
122,481,675
4,680,924,003

3,905,410,271
118,674,379
162,978,601
4,187,063,251

4,446,536,847
103,066,655
116,902,945
4,666,506,447

193,519,515
(780,350)
192,739,165
39,037,833
153,701,332

309,697,178
(1,162,159)
308,535,019
61,376,582
247,158,437

185,898,067
(780,350)
185,117,717
37,456,600
147,661,117

305,157,735
(1,162,159)
303,995,576
60,486,955
243,508,621

9,620,177

-

9,549,049

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

9,620,177
163,321,509

247,158,437

9,549,049
157,210,166

243,508,621

การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสํ าหรับปี

153,701,292
40
153,701,332

247,158,422
15
247,158,437

147,661,117
147,661,117

243,508,621
243,508,621

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

หมายเหตุ
การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้นขันพืนฐาน

20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ นสุ ด
วันที 31 ธันวาคม
2564
2563

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ นสุ ด
วันที 31 ธันวาคม
2564
2563

163,321,469
40
163,321,509

247,158,422
15
247,158,437

157,210,166
157,210,166

243,508,621
243,508,621

0.47

0.75

0.45

0.74

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

หมายเหตุ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563
รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

ทุนเรื อนหุน้
ทีออกและ
ชําระแล้ว

330,000,000

21

กําไรสะสม
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้

420,491,050

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

33,000,000

ยังไม่ได้จดั สรร
(บาท)

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ใหญ่

1,032,139,708

1,815,630,758

ส่ วนของส่ วน
ได้เสี ยทีไม่มี
อํานาจควบคุม

498

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

1,815,631,256

-

-

-

(39,600,000)
(39,600,000)

(39,600,000)
(39,600,000)

-

(39,600,000)
(39,600,000)

-

-

-

247,158,422
247,158,422

247,158,422
247,158,422

15
15

247,158,437
247,158,437

1,239,698,130

2,023,189,180

513

2,023,189,693

330,000,000

420,491,050

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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33,000,000

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

หมายเหตุ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564
รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

ทุนเรื อนหุน้
ทีออกและ
ชําระแล้ว

330,000,000

21

กําไรสะสม
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้

420,491,050

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

33,000,000

ยังไม่ได้จดั สรร
(บาท)

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ใหญ่

1,239,698,130

2,023,189,180

ส่ วนของส่ วน
ได้เสี ยทีไม่มี
อํานาจควบคุม

513

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

2,023,189,693

-

-

-

(82,500,000)
(82,500,000)

(82,500,000)
(82,500,000)

-

(82,500,000)
(82,500,000)

-

-

-

153,701,292
9,620,177
163,321,469

153,701,292
9,620,177
163,321,469

40
40

153,701,332
9,620,177
163,321,509

1,320,519,599

2,104,010,649

553

2,104,011,202

330,000,000

420,491,050

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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33,000,000

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

หมายเหตุ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563
รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

ทุนเรื อนหุน้
ทีออกและ
ชําระแล้ว

330,000,000

21

กําไรสะสม
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้

420,491,050

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)
33,000,000

ยังไม่ได้จดั สรร

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

1,005,542,742

1,789,033,792

-

-

-

(39,600,000)
(39,600,000)

(39,600,000)
(39,600,000)

-

-

-

243,508,621
243,508,621

243,508,621
243,508,621

1,209,451,363

1,992,942,413

330,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

155

420,491,050

33,000,000

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

หมายเหตุ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564
รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

ทุนเรื อนหุน้
ทีออกและ
ชําระแล้ว

330,000,000

21

กําไรสะสม
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้

420,491,050

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)
33,000,000

ยังไม่ได้จดั สรร

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

1,209,451,363

1,992,942,413

-

-

-

(82,500,000)
(82,500,000)

(82,500,000)
(82,500,000)

-

-

-

147,661,117
9,549,049
157,210,166

147,661,117
9,549,049
157,210,166

1,284,161,529

2,067,652,579

330,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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420,491,050

33,000,000

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปี

สําหรับปี

สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2564
2563

สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2564
2563
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
ปรั บรายการที กระทบกําไรเป็ นเงินสดรั บ (จ่ าย)
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
กลับรายการค่าเผือมูลค่าสิ นค้าลดลงและสิ นค้าล้าสมัย
ผลขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าทีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
กําไรจากการจําหน่ายเครื องจักรและอุปกรณ์
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึนจริ ง
กําไรจากการรับชําระคืนทุนเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินปันผลรับ
ดอกเบียรับ

153,701,332

247,158,437

147,661,117

243,508,621

780,350
39,037,833
95,343,427
(30,866,793)
1,817,395
(551,938)
16,257,590
1,528,631
(641,149)
(109,202)
276,297,476

1,162,159
61,376,582
77,590,560
(36,017,926)
(3,977,989)
(100,028)
13,587,446
8,852,588
(618,173)
(641,149)
(150,194)
368,222,313

780,350
37,456,600
94,607,156
(30,866,793)
1,817,395
(551,938)
16,114,203
1,537,523
(641,149)
(83,425)
267,831,039

1,162,159
60,486,955
76,963,788
(36,017,926)
(3,977,989)
(138,967)
13,453,126
8,850,310
(118,173)
(641,149)
(114,794)
363,415,961

(1,683,848)
(312,863,426)
(405,101)

21,440,536
(164,302,952)
29,702

(1,223,516)
(313,912,346)
(405,101)

16,248,321
(163,893,531)
29,702

562,796

(980,000)

(245,500)

(204,500)

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน

315,288,478

80,973,799

315,533,068

79,653,469

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

(12,274,340)

(11,566,123)

(12,274,340)

(11,566,123)

กระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มาจากการดําเนินงาน

264,922,035

293,817,275

255,303,304

283,683,299

ภาษีเงินได้จ่ายออก
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

(49,208,848)
215,713,187

(43,913,184)
249,904,091

(48,091,261)
207,212,043

(42,892,839)
240,790,460

การเปลียนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีสิ นดําเนินงาน
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
สําหรับปี
สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2564
2563
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการรับชําระคืนทุนเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคาร เครื องจักรและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายเครื องจักรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือซือสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการอืน
เงินสดจ่ายเพือให้กยู้ ืมระยะสันแก่กิจการอืน
เงินปันผลรับ
ดอกเบียรับ
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(139,570,455)
759,615
(1,046,825)
1,200,000
(2,000,000)
641,149
109,202
(139,907,314)

618,173
(161,703,605)
227,507
(817,505)
1,200,000
641,149
150,194
(159,684,087)

(138,722,756)
759,615
(1,046,825)
1,200,000
(2,000,000)
641,149
83,425
(139,085,392)

618,173
(160,548,887)
227,507
(798,823)
1,200,000
641,149
114,794
(158,546,087)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน
จากสถาบันการเงินสุ ทธิ เพิ มขึน (ลดลง)
เงินสดจ่ายชําระหนีสิ นตามสัญญาเช่า
เงินปันผลจ่ายให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(779,790)

(1,167,551)

(779,790)

(1,167,551)

13,888,906
(7,862,445)
(82,499,753)
(77,253,082)

(27,298,432)
(7,215,105)
(39,600,000)
(75,281,088)

13,888,906
(7,862,445)
(82,499,753)
(77,253,082)

(27,298,432)
(7,215,105)
(39,600,000)
(75,281,088)

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

(1,447,209)
156,358,832
154,911,623

14,938,916
141,419,916
156,358,832

(9,126,431)
114,915,904
105,789,473

6,963,285
107,952,619
114,915,904

4,113,014
1,365,218

6,676,305
4,773,300

4,113,014
1,365,218

6,676,305
4,773,300

รายการทีไม่ เป็ นเงินสด
เจ้าหนีอืนค่าซือเครื องจักรและอุปกรณ์
สิ ทธิ การใช้ทีได้มาจากการทําสัญญา

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ

สารบัญ

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

ข้อมูลทัวไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้า
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
หนีสิ นทีมีภาระดอกเบีย
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนีสิ น
ทุนเรื อนหุน้
สํารองตามกฎหมาย
ส่ วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ภาษีเงินได้
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน
เงินปั นผล
เครื องมือทางการเงิน
การบริ หารจัดการทุน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการทีไม่เกียวข้องกัน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาทีรายงาน
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
29

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทียังไม่ใช้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
งบการเงินนีได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมือวันที 24 กุมภาพันธ์ 2565

1

ข้ อมูลทัวไป
บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิ ติบุคคลทีจัดตังขึนในประเทศไทย และ
จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมือปี 2533 โดยมีทอยู
ี ่จดทะเบียนของบริ ษทั ตังอยู่เลขที 1/1 หมู่ที 2
ตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ประเทศไทย
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ นายตัน บุน ปิ น (ถือหุน้ ร้ อยละ 24.6) และนายตัน เซา ปอ (ถือหุน้ ร้ อยละ 13.6)
บริ ษทั ดําเนินธุ รกิจหลักเกียวกับการผลิตและจําหน่ายอาหารทะเลบรรจุกระป๋ องและบรรจุซอง โดยรายละเอียดของ
บริ ษทั ย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 7

2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ น นีจัดทําขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ งแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญ ชี ทีประกาศใช้โดย
สภาวิช าชี พบัญ ชี ฯ กฎระเบี ยบและประกาศคณะกรรมการกํา กับหลัก ทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ทีเกี ยวข้อ ง
งบการเงินนีนําเสนอเป็ นเงินบาทซึ งเป็ นสกุลเงิ นทีใช้ในการดําเนิ นงานของบริ ษทั นโยบายการบัญชี ทีเปิ ดเผยใน
หมายเหตุแต่ละข้อได้ถือปฏิบตั ิโดยสมําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีรายงาน
งบการเงิ น รวมประกอบด้วยงบการเงิ นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่ อย (รวมกันเรี ยกว่า "กลุ่มบริ ษทั ") ในการจัดทํา
งบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารใช้วจิ ารณญาณ การประมาณการและข้อสมมติ
หลายประการ ซึ งมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ทังนี ผลทีเกิดขึนจริ งอาจแตกต่าง
จากทีประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติทีใช้ในการจัดทํางบการเงิ นซึ งเปิ ดเผยในหมายเหตุ แต่ล ะข้อ
จะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนือง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลียนทันทีเป็ นต้นไป
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564

(1)

การใช้วจิ ารณญาณ
ข้อมูลเกียวกับการใช้วิจารณญาณในการปฏิ บตั ิตามนโยบายการบัญชี ซึงมีผลกระทบทีมีนยั สําคัญทีสุ ดต่อ
จํานวนเงินทีรับรู ้ ในงบการเงิน ประกอบด้วยหมายเหตุขอ้ ต่อไปนี
10

(2)

สัญญาเช่า
 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
 กลุ่มบริ ษท
ั พิจารณาถึงความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจะใช้สิทธิ ต่ออายุสัญญาเช่ า
หรื อไม่
 กลุ่มบริ ษท
ั จะใช้สิทธิ ยกเลิกสัญญาเช่าหรื อไม่

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกียวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ซึ งมีความเสี ยง
อย่างมีนยั สําคัญทีจะส่ งผลให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งทีมีสาระสําคัญในมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์และหนีสิ น
ในปี บัญชีถดั ไป ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ ต่อไปนี
5, 22

10
12

การวัดมูลค่าค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนีการค้าและลูกหนี อืน
เกี ยวกับ ข้ อ สมมติ ที สํ า คัญ ที ใช้ ใ นการกํ า หนดอัต ราสู ญเสี ย ถัว เฉลี ยถ่ ว งนํา หนั ก
(Weighted-average loss rate)
การกําหนดอัตราดอกเบียเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ มทีใช้ในการวัดมูลค่าหนีสิ นตามสัญญาเช่า
การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้เกี ยวกับข้อสมมติหลักใน
การประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564

3 บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการทีเกี ยวข้อ งกัน หมายถึ ง บุคคลหรื อกิ จการทีมี อาํ นาจควบคุม ทังทางตรงและทางอ้อมหรื อ มี
อิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั หรื อบุคคลหรื อกิ จการทีอยู่
ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรื ออยู่ภายใต้อิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั หรื อกลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจ
ควบคุมทังทางตรงและทางอ้อม หรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญในการตัดสิ นใจทางการเงิ นและการบริ หารต่อ
บุคคลหรื อกิจการนัน
ความสัมพันธ์ทีมีกบั บริ ษทั ย่อยได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 7 สําหรั บบุคคลหรื อกิ จการอืนทีเกี ยวข้องกันทีมีรายการ
ระหว่างกันทีมีนยั สําคัญกับกลุ่มบริ ษทั ในระหว่างปี มีดงั ต่อไปนี
ชือกิจการ
บริ ษทั รอแยล พริ นท์เฮ้าส์ จํากัด
บริ ษทั ปั ตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด
บริ ษทั ทรอปิ คอล คอนโซลิเดตเตด
คอปอเรชัน เอสดีเอ็น บีเอชดี
บริ ษทั พี.ที. เมดาน ทรอปิ คอล
แคนนิ ง แอนด์ โฟรเซ่ น อินดัสทรี ส์
บริ ษทั ทรอปิ คอล แคนนิ ง คอปอเรชัน
เอสดีเอ็น บีเอชดี
บริ ษทั ทีซี บอย มาร์ เก็ตติง เอสดีเอ็น บีเอชดี
บริ ษทั ทรอปิ คอล คอปอเรชัน เจแปน จํากัด
บริ ษทั ซาฟโคล สิ งคโปร์ พีทีอี จํากัด
บริ ษทั ซาฟโคล ออสเตรเลีย พีทีวาย จํากัด
บริ ษทั ซาฟโคล ชิลี เอส เอ
บริ ษทั แกมมาอินเวสท์เม้นท์ อิงค์

ประเทศทีจัดตัง/ ลักษณะความสั มพันธ์
สั ญชาติ
ไทย
มีผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
ไทย
มีผถู ้ อื หุน้ ร่ วมกัน
มาเลเซี ย

มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

อินโดนีเซี ย

มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

มาเลเซี ย
มาเลเซี ย
ญีปุ่ น
สิ งคโปร์
ออสเตรเลีย
ชิลี
บริ ติช เวอร์ จิน
ไอร์ แลนด์

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

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
ชือกิจการ
ผูบ้ ริ หารสําคัญ

นายตัน บุน ปิ น
นายตัน เซา ปอ

ประเทศทีจัดตัง/ ลักษณะความสั มพันธ์
สั ญชาติ
ไทย
บุคคลทีมีอาํ นาจและความรับผิดชอบการ
วางแผน สั งการและควบคุมกิ จกรรม
ต่า งๆ ของกิ จการไม่ว่า ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม ทังนี รวมถึง กรรมการของ
กลุ่ ม บริ ษัท (ไม่ ว่ า จะทํา หน้ า ที ใน
ระดับบริ หารหรื อไม่)
มาเลเซี ย
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ถือหุน้ ร้ อยละ 10 หรื อ
มากกว่าและเป็ นกรรมการของบริ ษทั
มาเลเซี ย
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ถือหุน้ ร้ อยละ 10 หรื อ
มากกว่าและเป็ นกรรมการของบริ ษทั

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

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ตามราคาทีตกลงกัน
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ตามราคาทีตกลงกัน
ตามอัตราทีตกลงกัน
ตามทีได้รับอนุมตั โิ ดยกรรมการและผูถ้ ือหุน้
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
รายการทีสํ าคัญกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
4
3

งบการเงินเฉพาะกิจการ
4
3
(พันบาท)

บริ ษัทย่ อย
ขายสิ นค้า
ค่าบริ การ
ค่านายหน้า
บุคคลหรื อกิจการอืนทีเกียวข้ องกัน
ขายสิ นค้า
ขายวัตถุดิบ
รายได้อนื
ซือสิ นค้า
ซือวัตถุดิบ
ค่าบริ การ
ค่านายหน้า
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

-

-

2,600,988
1,985
6,527
28,166
510,367
1,734
34,354
152

47,734
1,660
49,394

ผู้บริ หารสํ าคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน
(รวมค่ าตอบแทนกรรมการ)
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่ าตอบแทนผู้บริ หารสํ าคัญ
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38,378
4,554
61

32,141
4,380
229

2,691,226
40,028
6,872
34,224
728,448
2,169
42,787
150

2,592,659
1,985
5,312
28,166
510,367
1,734
34,354
152

2,682,781
40,028
5,666
34,224
728,448
2,169
42,787
150

47,543
1,371
48,914

45,130
1,624
46,754

44,865
1,338
46,203

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
ลูกหนีการค้า

งบการเงินรวม
4
3

งบการเงินเฉพาะกิจการ
4
3
(พันบาท)

บริ ษทั ย่อย
กิจการอืนทีเกียวข้องกัน

429,910
429,910
429,910

หัก ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
สุ ทธิ
ลูกหนีอืน
กิจการอืนทีเกียวข้องกัน

764
764
764

หัก ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
สุ ทธิ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั น

กิจการอืนทีเกียวข้องกัน
รวม
หั ก ค่า เผือผลขาดทุน ด้า น
เครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
สุ ทธิ

อัตราดอกเบีย
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563
2564
(ร้ อยละต่ อปี )
-

501,800
501,800
(7)
501,793

8,843
429,632
438,475
438,475

8,889
501,343
510,232
(7)
510,225

25,165
25,165
25,165

621
621
621

24,804
24,804
24,804

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
เพิ มขึน
ลดลง
2564
(พันบาท)
5,590
5,590
5,590
5,590
(5,590)
-

(5,590)
-

เงินให้กยู้ ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกันไม่มีดอกเบีย
ไม่มีรายการเคลือนไหวของเงินให้กูย้ ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกันสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
และ 2563
เจ้ าหนีการค้ า

งบการเงินรวม
4
3

กิจการอืนทีเกียวข้องกัน

90,476

เจ้ าหนีอืน
บริ ษทั ย่อย
กิจการอืนทีเกียวข้องกัน
รวม

4,935
4,935

งบการเงินเฉพาะกิจการ
4
3

(พันบาท)
28,188
90,476

3,797
3,797

435
4,935
5,370

28,188

493
3,797
4,290

สั ญญาสํ าคัญทีทํากับกิจการทีเกียวข้ องกัน
สั ญญาซื อขายผลิตภัณฑ์ และการตลาด
เมือวันที 1 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซือขายผลิตภัณฑ์และการตลาดกับบริ ษทั ทรอปิ คอล คอนโซลิเดตเตด
คอปอเรชัน เอสดีเอ็น บีเอชดี (TCC) โดยบริ ษทั ตกลงให้ TCC ทําหน้าทีเป็ นตัวแทนทางการตลาดของบริ ษทั ในการ
ติดต่อกับตลาดระหว่างประเทศ สัญญานีมีกาํ หนดระยะเวลา 3 ปี โดยเริ มตังแต่เดือนมิถุนายน 2562 และสามารถต่อ
อายุสัญญาโดยอัตโนมัติได้อีก 1 ปี เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงจะบอกเลิกสัญญา
หนังสื อคําประกัน
ณ วันที ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีหนีสิ นทีอาจเกิดขึนต่อธนาคารในประเทศแห่งหนึงสําหรับการคําประกันวงเงิ น
สิ นเชือของบริ ษทั ย่อยและกิจการทีเกียวข้องกันเป็ นจํานวนเงินรวม 18 ล้านบาท ( : ล้ านบาท)
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564

4 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
นโยบายการบัญชี
เงิ นสดและรายการเทียบเท่ าเงิ นสดในงบกระแสเงิ นสดประกอบด้วย ยอดเงิ นสด ยอดเงิ น ฝากธนาคารประเภท
เผือเรี ยก และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสู ง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ งจะต้องชําระคืนเมือทวงถามถือเป็ น
ส่ วนหนึงของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
4
3
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
รวม

290
13,049
141,573
154,912

งบการเงินเฉพาะกิจการ
4
3

(พันบาท)
186
269
105
13,019
156,068
92,501
156,359
105,789

115
75
114,726
114,916

5 ลูกหนีการค้ า
นโยบายการบัญชี
ลูกหนีการค้า รั บรู ้ เ มือกลุ่ มบริ ษ ทั มี สิทธิ ทีปราศจากเงื อนไขในการได้รั บสิ งตอบแทนตามสั ญญา ลูก หนี การค้า
วัดมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน หนีสู ญจะถูกตัดจําหน่ายเมือเกิดขึน
กลุ่มบริ ษทั ประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุของสัญญา ซึ งประมาณการโดยใช้ตารางการ
ตังสํารองเพือหาอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน ซึ งวิธีดงั กล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหนีตามความเสี ยงด้าน
เครดิ ตที มี ล กั ษณะร่ ว มกัน และตามระยะเวลาที เกิ น กํา หนดชํา ระ โดยนํา ข้อ มู ล ผลขาดทุ น ที เกิ ด ขึ นในอดี ต
การปรั บปรุ งปั จจัยทีมี ความเฉพาะเจาะจงกับลูก หนีนัน ๆ ตลอดจนการประเมินข้อมูลสภาวการณ์ เศรษฐกิ จใน
ปั จจุบนั และข้อมูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัวไปในอนาคต ณ วันทีรายงาน
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ณ วันที 31 ธันวาคม
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
1 - 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่า
จะเกิดขึน
สุ ทธิ
ค่ าเผือผลขาดทุนด้ านเครดิตทีคาดว่ า
จะเกิดขึน
ณ วันที 1 มกราคม
เพิ มขึน
กลับรายการ
ณ วันที 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

599,478

(พันบาท)
643,572
605,202

647,866

91,982
14,166
705,626

30,768
5
12,722
687,067

89,489
14,166
708,857

30,322
12,722
690,910

(11,213)
694,413

(9,778)
677,289

(11,213)
697,644

(9,778)
681,132

งบการเงินรวม

9,778
1,435
11,213

ข้อมูลเกียวกับความเสี ยงด้านเครดิตเปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 22 (ข.1)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
(พันบาท)
13,373
9,778
1,435
(3,595)
9,778
11,213

13,373
(3,595)
9,778
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6 สิ นค้ าคงเหลือ
นโยบายการบัญชี
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า ต้นทุนของสิ นค้าคํานวณโดย
ใช้วธิ ี ถวั เฉลียถ่วงนําหนัก ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยราคาทุนทีซือ ต้นทุนแปลงสภาพหรื อต้นทุนอืนเพือให้สินค้าอยู่
ในสถานทีและสภาพปั จจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสําเร็ จรู ป ต้นทุนสิ นค้ารวมการปั นส่ วนของค่าโสหุ ้ยการผลิตอย่าง
เหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ ทังนี มูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับเป็ นการประมาณราคาทีจะขายได้จาก
การดําเนินธุ รกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นโดยประมาณในการขาย
งบการเงินรวม
4
3
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
วัสดุหีบห่อและอืน ๆ
สิ นค้าระหว่างทาง
หัก ค่าเผือมูลค่าสิ นค้าลดลงและสิ นค้าล้าสมัย
สุ ทธิ
ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือทีได้รวมใน
บัญชีตน้ ทุนขาย
- ต้นทุนขาย
- กลับรายการปรับลดมูลค่าเป็ น
มูลค่าสุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับ
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
4
3

571,836
466,744
29,767
324,843
1,393,190
(46,969)
1,346,221

(พันบาท)
389,005
568,888
530,976
466,744
18,126
29,767
142,219
324,843
1,080,326
1,390,242
(77,836)
(46,969)
1,002,490
1,343,273

385,009
530,976
18,126
142,219
1,076,330
(77,836)
998,494

3,943,763

4,488,808

3,936,277

4,482,555

(30,867)
3,912,896

(36,018)
4,452,790

(30,867)
3,905,410

(36,018)
4,446,537
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7 เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
นโยบายการบัญชี
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”)
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการทีอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึนเมือกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกียวข้องกับกิจการนันและมีความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนือกิจการนันทําให้เกิดผล
กระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วนั ทีมี
การควบคุมจนถึงวันทีการควบคุมสิ นสุ ดลง ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อ
ค่าใช้จ่ายทียังไม่เกิดขึนจริ งซึ งเป็ นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทํา งบการเงิ น
รวม ขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกําไรทียังไม่เกิดขึนจริ งแต่เท่าทีเมือไม่มีหลักฐานการ
ด้อยค่าเกิดขึน
ณ วันทีซือธุ รกิจ กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิ ทีได้มา
จากผูถ้ ูกซือ เมือมีการเปลียนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ทีไม่ทาํ ให้กลุ่ มบริ ษทั สู ญเสี ยอํานาจ
การควบคุมผลต่างระหว่างส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมทีมีการปรับปรุ งแล้วและมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทน
ทีจ่ า ยจากการได้มาซึ งส่ วนได้เ สี ย ที ไม่มีอ าํ นาจควบคุมโดยอํา นาจควบคุ มไม่เ ปลี ยนแปลงรั บรู ้ เ ป็ นทุ น อื นใน
ส่ วนของเจ้าของ
เมือกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนีสิ นของบริ ษทั ย่อยนันออก
รวมถึงส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอ าํ นาจควบคุมและส่ วนประกอบอืนในส่ วนของเจ้าของที เกี ยวข้อ งกับบริ ษ ทั ย่อ ยนัน
ผลกําไรหรื อขาดทุนทีเกิ ดขึนจากการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยรั บรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุน ส่ วนได้เสี ยใน
บริ ษทั ย่อยเดิมทียังคงเหลืออยู่ให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันทีสู ญเสี ยการควบคุม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการวัดมูลค่าด้วยราคาทุน เงิ นปั นผลรั บบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
ในวันทีกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล กรณี ทีบริ ษทั จําหน่ ายเงิ นลงทุนบางส่ วนต้นทุนเงิ นลงทุนคํานวณโดย
วิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนัก กําไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั ย่อย

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที
ดําเนิ นธุรกิจ

สัดส่ วนความ
เป็ นเจ้าของ
4
3
(ร้ อยละ)

บริ ษัทย่ อยทางตรง
บริ ษทั อี โลฟาร์ จํากัด

จําหน่ายสิ นค้า

ไทย

99.99

ทุนชําระแล้ว
4

99.99 10,000

ราคาทุน
3

10,000

รวม
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4

การด้อยค่า
3

ราคาทุน - สุ ทธิ

เงินปั นผลรับสําหรับปี

4
(พันบาท)

3

4

3

4

3

10,000

10,000

-

-

10,000

10,000

-

-

10,000

10,000

-

-

10,000

10,000

-

-
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8

อสั งหาริ มทรั พย์ เพือการลงทุน
นโยบายการบัญชี
อสัง หาริ มทรั พย์เ พือการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่ าเสื อมราคาสะสมและขาดทุน จากการด้อ ยค่ า ต้น ทุน รวม
ค่าใช้จ่ายทางตรงเพือให้ได้มาซึ งอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ค่าเสื อมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของอาคารจํานวน 20 ปี และรับรู ้ ในกําไร
หรื อขาดทุน ทังนี กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดินและสิ นทรัพย์ทีอยู่ระหว่างการก่อสร้ าง
ผลต่างระหว่างสิ งตอบแทนสุ ทธิ ทีได้รับจากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนรับรู ้ ใน
กําไรหรื อขาดทุน
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
3

3
(พันบาท)
ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม
ณ วันที 31 ธันวาคม
ค่ าเสื อมราคาและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที 1 มกราคม
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ณ วันที 31 ธันวาคม
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที 1 มกราคม
ณ วันที 31 ธันวาคม

161,031
161,031

161,031
161,031

159,494
159,494

159,494
159,494

27,281
264
27,545

27,018
263
27,281

23,656
264
23,920

23,393
263
23,656

133,750
133,486

134,013
133,750

135,838
135,574

136,101
135,838
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อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนประกอบด้วยอสังหาริ มทรัพย์จาํ นวนหนึงทีให้เช่าแก่บุคคลทีสาม สัญญาแต่ละสัญญา
นีไม่สามารถยกเลิกได้เป็ นระยะเวลา 1 ปี การต่ออายุสัญญาจะเป็ นไปตามการต่อรองกับผูเ้ ช่ า ทังนีไม่มีค่าเช่ า ที
อาจเกิดขึน
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 จํานวนเงิน 230.73 ล้านบาท (2563: 230.73
ล้ านบาท) ประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยใช้วธิ ี เปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach)
ในกรณี ทีดินว่างเปล่ า และใช้วิธีตน้ ทุน (Cost Approach) ในกรณี ทีดิน พร้ อมอาคารในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ทีมีนยั สําคัญในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรั พย์เพือการลงทุน คือ ราคา
เสนอขาย และราคาซือขายจริ งของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนทีคล้ายคลึงกันปรับด้วยปั จจัยความต่างอืนๆ
การวัดมูลค่ ายุติธรรม
ลําดับชันมูลค่ ายุติธรรม
มูล ค่ า ยุ ติธ รรมของอสั ง หาริ มทรั พย์เ พื อการลงทุ น ถูก ประเมิ น โดยผูป้ ระเมิ นราคาทรั พย์สิ น อิส ระจากภายนอก
ซึ งมีคุณสมบัติในวิชาชีพทีเหมาะสมและมีประสบการณ์ ในการประเมินราคาทรั พย์สินประเภทดังกล่าว ผูป้ ระเมิน
ราคาทรัพย์สินอิสระได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั เป็ นประจํา
การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนถูกจัดลําดับชันการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที 2 และ 3
จากเกณฑ์ขอ้ มูลทีนํามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
9 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
นโยบายการบัญชี
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุ นรวมถึ งต้น ทุน ทางตรงที เกี ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรั พย์ ต้นทุ นของการก่ อสร้ า งสิ น ทรั พย์ทีกิ จการ
ก่ อสร้ างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอืน ๆ ทีเกี ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรั พย์
เพือให้สินทรัพย์นนอยู
ั ่ในสภาพทีพร้ อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื อถอน การขนย้าย การบูรณะ
สถานทีตังของสิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ ืม สําหรับเครื องมือทีควบคุมโดยลิขสิ ทธ์ ซอฟท์แวร์ ซึงไม่สามารถทํางาน
ได้โดยปราศจากลิขสิ ทธ์ซอฟท์แวร์ นนให้
ั ถือว่า ลิขสิ ทธ์ซอฟท์แวร์ ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึงของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการทีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่ วนประกอบทีมีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
ผลต่างระหว่างสิ งตอบแทนสุ ทธิทีได้รับจากการจําหน่ ายกับมูลค่าตามบัญชี ของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ รั บรู ้ ใน
กําไรหรื อขาดทุน
ต้ นทุนทีเกิดขึนในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลียนแทนส่ วนประกอบรับรู ้ เป็ นส่ วนหนึ งของมูลค่าตามบัญชี ของรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เมือกลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนัน
ได้อย่างน่าเชือถือ ชิ นส่ วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนทีเกิ ดขึนเป็ นประจําในการ
ซ่ อมบํารุ งทีดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุนเมือเกิดขึน
ค่ าเสื อมราคา
ค่าเสื อมราคาคํา นวณโดยวิธี เส้ นตรงตามเกณฑ์อายุ การให้ประโยชน์ โดยประมาณของแต่ละส่ วนประกอบของ
สิ นทรัพย์ และรับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุน ทังนี กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดินและสิ นทรัพย์ทีอยู่ระหว่าง
การก่อสร้ าง
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี
ส่ วนปรับปรุ งทีดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ ง
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแต่ง ติดตังและเครื องใช้สํานักงาน
ยานพาหนะ

5
5 - 26
5 - 21
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรั พย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันทีรายงานว่ามีขอ้ บ่งชีเรื องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ทีมีขอ้ บ่งชี กลุ่มบริ ษทั จะทําการประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้ ในกําไรหรื อ
ขาดทุนเมือมูลค่าตามบัญชี สูงกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน เว้นแต่เมือมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของ
สิ นทรัพย์เพิ มของสิ นทรัพย์ชิ นเดียวกันทีเคยรับรู ้ ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณี นีจะรับรู ้
ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ขาดทุนจากการด้อยค่าทีเคยรับรู ้ ในงวดก่อนจะถูกกลับรายการหากมีการเปลียนแปลงประมาณ
การทีใช้ในการคํานวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนแต่ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื อมราคาเสมือนหนึ ง
ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนคํานวณโดยใช้ประมาณการกระแสเงินสดทีจะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั
โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึงภาษีเงินได้เพือให้สะท้อนมูลค่าทีอาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ งแปรไปตามเวลา
และความเสี ยงทีมีต่อสิ นทรัพย์
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที ธันวาคม 2564

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื องจักร
ระหว่างติดตัง

31,123
2,224
559
(539)

35,855
1,093
(165)

118,323
91,027
(123,724)
-

1,565,524
164,826
(7,558)

1,044,625
27,076
89,242
(19,738)

33,367
2,650
96
(50)

36,783
2,322
470
(250)

85,626
84,157
(130,281)
-

1,722,792
137,007
(21,330)

1,141,205

36,063

39,325

39,502

1,838,469

ส่ วนปรับปรุ ง
ทีดิน

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง

35,785
-

3,043
-

463,809
19,754
-

877,586
70,482
103,411
(6,854)

35,785
19,534
55,319

3,043
7,290
-

483,563
1,268
33,183
(1,292)

10,333

516,722

ทีดิน
ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม 2563
เพิ มขึน
โอน
จําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ
1 มกราคม 2564
เพิ มขึน
โอน
จําหน่าย

งบการเงินรวม
เครื องตกแต่ง
ติดตังและ
เครื องจักรและ
เครื องใช้
อุปกรณ์
สํานักงาน
(พันบาท)
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รวม

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื องจักร
ระหว่างติดตัง

ส่ วนปรับปรุ ง
ทีดิน

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง

-

3,043
-

292,279
15,962
-

758,312
51,155
(6,854)

24,798
2,173
(539)

31,234
1,314
(76)

-

1,109,666
70,604
(7,469)

-

3,043
8
3,051

308,241
16,612
(1,199)
323,654

802,613
66,975
(19,623)
849,965

26,432
2,425
(50)
28,807

32,472
1,348
(250)
33,570

-

1,172,801
87,368
(21,122)
1,239,047

ทีดิน
ค่าเสือมราคา
ณ วันที 1 มกราคม 2563
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ
1 มกราคม 2564
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม
เครื องตกแต่ง
ติดตังและ
เครื องจักรและ
เครื องใช้
อุปกรณ์
สํานักงาน
(พันบาท)
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ยานพาหนะ

รวม

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564

ทีดิน
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที 1 มกราคม 2563
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ
1 มกราคม 2564
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

ส่ วนปรับปรุ ง
ทีดิน

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง

งบการเงินรวม
เครื องตกแต่ง
ติดตังและ
เครื องจักรและ
เครื องใช้
อุปกรณ์
สํานักงาน
(พันบาท)

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื องจักร
ระหว่างติดตัง

รวม

35,785

-

171,530

119,274

6,325

4,621

118,323

455,858

35,785
55,319

7,282

175,322
193,068

242,012
291,240

6,935
7,256

4,311
5,755

85,626
39,502

549,991
599,422
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564

ส่ วนปรับปรุ ง
ทีดิน

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง

35,785
-

3,043
-

452,467
19,754
-

874,658
70,482
103,411
(6,854)

35,785
19,534

3,043

472,221
449
33,183
(1,292)
504,561

1,041,697
27,076
89,242
(19,738)
1,138,277

ทีดิน
ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม 2563
เพิ มขึน
โอน
จําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ
1 มกราคม 2564
เพิ มขึน
โอน
จําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื องตกแต่ง
ติดตังและ
เครื องจักรและ
เครื องใช้
อุปกรณ์
สํานักงาน
(พันบาท)

-

55,319

-

7,290
-

10,333
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ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื องจักร
ระหว่างติดตัง

29,470
2,162
559
(539)

34,659
(165)

118,323
91,027
(123,724)
-

1,548,405
163,671
(7,558)

31,652
2,622
96
(50)
34,320

34,494
2,322
470
(250)
37,036

85,626
84,157
(130,281)
39,502

1,704,518
136,160
(21,330)
1,819,348

รวม

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที 1 มกราคม 2563
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ
1 มกราคม 2564
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื องจักร
ระหว่างติดตัง

รวม

ส่ วนปรับปรุ ง
ทีดิน

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง

-

3,043
-

282,296
15,791
-

754,443
51,155
(6,854)

23,454
2,033
(539)

30,883
991
(76)

-

1,094,119
69,970
(7,469)

-

298,087
16,401
(1,199)
313,289

798,744
66,975
(19,623)
846,096

24,948
2,318
(50)
27,216

31,798
965
(250)
32,513

-

-

3,043
8
3,051

1,156,620
86,667
(21,122)
1,222,165

35,785

-

170,171

120,215

6,016

3,776

118,323

454,286

35,785
55,319

7,282

174,134
191,272

242,953
292,181

6,704
7,104

2,696
4,523

85,626
39,502

547,898
597,183

ทีดิน
ค่าเสือมราคา
ณ วันที 1 มกราคม 2563
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ
มกราคม 2564
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื องตกแต่ง
ติดตังและ
เครื องจักรและ
เครื องใช้
อุปกรณ์
สํานักงาน
(พันบาท)

-

180

ยานพาหนะ

-

-

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ งได้คิดค่าเสื อมราคาเต็มจํานวน
แล้วแต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 มีจาํ นวนเงิน 811.46 ล้านบาท (2563: 789.20 ล้ านบาท)
ราคาทรั พย์สินของบริ ษ ทั ก่ อนหักค่า เสื อมราคาสะสมของอาคารและอุ ปกรณ์ ซึ งได้คิดค่ าเสื อมราคาเต็มจํานวน
แล้วแต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 มีจาํ นวนเงิน 802.22 ล้านบาท (2563: 780.27 ล้ านบาท)
การคําประกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มูลค่าตามบัญชีจาํ นวนเงิน 2.87 ล้านบาท (2563: 2.87
ล้ านบาท) ได้ใช้เป็ นหลักประกันเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 11)
10

สั ญญาเช่ า
นโยบายการบัญชี
ณ วันเริ มต้นของสัญญา กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่ า เมือสัญญานัน
ให้สิทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ทีระบุสําหรับช่วงเวลาหนึงเพือแลกเปลียนกับสิ งตอบแทน
ณ วันทีสัญญาเช่าเริ มมีผล หรื อวันทีมีการเปลียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั จะปั นส่ วนสิ งตอบแทนทีต้องจ่ายตาม
สัญญาให้กบั แต่ละส่ วนประกอบของสัญญาเช่าตามราคาเอกเทศของแต่ละส่ วนประกอบ
กลุ่มบริ ษทั รั บรู ้ สิน ทรั พย์สิทธิ การใช้และหนีสิ นตามสัญญาเช่ า ณ วันทีสัญ ญาเช่ าเริ มมีผล ยกเว้นสั ญญาเช่ าซึ ง
สิ นทรัพย์มีมูลค่าตําหรื อสัญญาเช่าระยะสันจะรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า และปรั บปรุ งเมื อ
มีการวัดมูลค่าใหม่ของหนีสิ นตามสัญญาเช่ า ต้นทุนของสิ นทรั พย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วยจํานวนเงิ นทีรั บรู ้ เ มือ
เริ มแรกของหนีสิ นตามสัญญาเช่าปรับปรุ งด้วยจํานวนเงินทีจ่ายชําระตามสัญญาเช่า ณ วันทีสัญญาเช่ าเริ มมีผลหรื อ
ก่อนวันทีสัญญาเริ มมีผลรวมกับต้นทุนทางตรงเริ มแรกและประมาณการต้นทุนในการบูรณะและสุ ทธิ จากสิ งจูงใจ
ในสัญญาเช่าทีได้รับ ค่าเสื อมราคารั บรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุนด้วยวิธีเส้ นตรงนับจากวันทีสัญญาเช่ าเริ มมีผลจนถึง
วันสิ นสุ ดของอายุสัญญาเช่า เว้นแต่สัญญาเช่าดังกล่าวมีการโอนกรรมสิ ทธิ ในสิ นทรั พย์ทีเช่ าให้กบั กลุ่มบริ ษทั เมือ
สิ นสุ ดสัญญาเช่า หรื อต้นทุนของสิ นทรั พย์สิทธิ การใช้สะท้อนว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีการใช้สิทธิ ในการซื อสิ นทรัพย์
ในกรณี นีสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จะบันทึกค่าเสื อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ทีเช่า ซึ งกําหนดตาม
เกณฑ์เดียวกันกับสิ นทรัพย์และอุปกรณ์ทีเกียวข้อง

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
หนีสิ นตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมือเริ มแรกด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของค่าเช่าทีต้องจ่ายทังหมดตามสัญญา ทังนี กลุ่มบริ ษทั
ใช้อตั ราดอกเบียเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ มของกลุ่มบริ ษทั ในการคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั กําหนดอัตราดอกเบีย
เงิ นกู้ยืมส่ วนเพิ มโดยนําอัตราดอกเบียจากแหล่งข้อ มูลทางการเงิ น ภายนอกหลายแห่ งและได้ปรั บปรุ ง บางส่ วน
เพือให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสิ นทรัพย์ทีเช่า
หนีสิ นตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายตามวิธีดอกเบียทีแท้จริ ง และหนีสิ นตามสัญญาเช่ าจะถูก
วัดมูลค่าใหม่เมือมีการเปลียนแปลงสัญญาเช่า หรื อมีการเปลียนแปลงการประเมินการเลือกใช้สิทธิ ทีระบุในสัญญาเช่ า
เมือมีการวัดมูลค่าหนีสิ นตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุ งกับมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์สิทธิ การใช้ หรื อรั บรู ้ ใน
กําไรหรื อขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ได้ถูกลดมูลค่าลงจนเป็ นศูนย์แล้ว

สิ นทรั พย์ สิทธิการใช้
ณ วันที 1 มกราคม 2563
เพิ มขึน
ลดลง
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ
1 มกราคม 2564
เพิ มขึน
ลดลง
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที 1 มกราคม 2563
หัก ค่าเสื อมราคา
เพิ มขึน
ลดลง
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ
มกราคม 2564
เพิ มขึน
ลดลง
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

ทีดิน

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื องจักร
ยานพาหนะ
(พันบาท)

รวม

7,140
1,617
-

12,137
118
-

2,122
3,038
(2,122)

21,399
4,773
(2,122)

8,757
828
(100)

12,255
537
-

3,038
-

24,050
1,365
(100)

9,485

12,792

3,038

25,315

2,421
-

3,557
-

592
(509)

6,570
(509)

2,421
2,544
(100)

3,557
3,722
-

83
1,014
-

6,061
7,280
(100)

4,865

7,279

1,097

13,241

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564

สิ นทรั พย์ สิทธิการใช้
มูลค่ าสุ ทธิ ทางบัญชี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

ทีดิน

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื องจักร
ยานพาหนะ
(พันบาท)

6,336
4,620

8,698
5,513

2,955
1,941

รวม

17,989
12,074

กลุ่มบริ ษทั เช่าทีดินเป็ นระยะเวลา 3 และ 20 ปี โดยมีสิทธิ ต่ออายุสัญญาเช่าเมือสิ นสุ ดอายุสัญญา ค่าเช่ากําหนดชําระ
เป็ นรายปี ตามอัตราทีระบุไว้ในสัญญา
กลุ่มบริ ษทั เช่าเครื องจักรเป็ นระยะเวลา 5 และ 7 ปี ยานพาหนะเป็ นเวลา 3 ปี และจ่ายค่าเช่ าคงทีตามทีระบุไว้ใน
สัญญา โดยเงือนไขในการจ่ายชําระเป็ นเงือนไขปกติทวไป
ั

สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
จํานวนรั บรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
ดอกเบียจ่ายของหนีสิ นตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายทีเกียวกับสัญญาเช่าระยะสัน

งบการเงินรวม
2564
2563
609
864

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)
703
609
703
939
75

ในปี 2564 กระแสเงินสดจ่ายทังหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริ ษทั มีจาํ นวนเงิน 7.86 ล้านบาท (2563: 7.22 ล้ านบาท)
11 หนีสิ นทีมีภาระดอกเบีย
นโยบายการบัญชี
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการและวัดมูลค่าหนีสิ นทางการเงินตามทีเปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 22

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนทีมี
หลักประกัน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะสันจาก
สถาบันการเงิน
หนีสิ นตามสัญญาเช่า
รวมหนีสิ นทีมีภาระ
ดอกเบีย

ส่ วนทีมี
รวม
หลักประกัน
(พันบาท)
2,946
5,636

2,946

-

1,335

16,797
10,905

16,797
12,240

4,281

27,702

31,983

สิ นทรั พย์ ทีใช้ เป็ นหลักประกันหนีสิ น
ณ วันที 31 ธันวาคม
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม

2564
ส่ วนทีไม่มี
หลักประกัน

หมายเหตุ
8
9

2563
ส่ วนทีไม่มี
หลักประกัน

รวม

251

5,887

1,565

16,646

18,211

7,201

16,897

24,098

งบการเงินรวม
2564
2563
2,200
668
2,868

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)
2,200
2,200
2,200
668
668
668
2,868
2,868
2,868

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชือ ซึ งยังมิได้เบิกใช้เป็ นจํานวนเงินรวม 1,441 ล้านบาท
และ 1,436 ล้านบาท ตามลําดับ (2563: 1,257 ล้ านบาท และ 1,252 ล้ านบาท ตามลําดับ)
12 ประมาณการหนีสิ นไม่ หมุนเวียนสํ าหรั บผลประโยชน์ พนักงาน
นโยบายการบัญชี
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูก พัน ในการสมทบเข้า กองทุ น สํา รองเลียงชี พสํ า หรั บพนัก งานของกลุ่มบริ ษทั จะถู กรั บรู ้ เป็ นค่ าใช้จ่า ย
พนักงานในกําไรหรื อขาดทุนในรอบระยะเวลาทีพนักงานได้ทาํ งานให้กบั กิจการ

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
โครงการผลประโยชน์ ทีกําหนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุม่ บริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ถูกคํานวณจากการประมาณผลประโยชน์ใน
อนาคตทีเกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้มีการคิดลดกระแส
เงินสดเพือให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั ซึ งจัดทําโดยนักคณิตศาสตร์ ประกันภัยทีได้รับอนุญาตเป็ นประจําทุกปี โดยวิธีคิดลด
แต่ละหน่วยทีประมาณการไว้
ในการวัดมูลค่ าใหม่ของหนี สิ นผลประโยชน์ทีกําหนดไว้สุทธิ กําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรั บรู ้ รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนทันที กลุ่มบริ ษทั กําหนดดอกเบียจ่ายของ
หนีสิ นผลประโยชน์ทีกําหนดไว้สุทธิ โดยใช้อตั ราคิดลดทีใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี
โดยคํานึงถึงการเปลียนแปลงใดๆ ในหนีสิ นผลประโยชน์ทีกําหนดไว้สุทธิ ซึงเป็ นผลมาจากการสมทบเงิ นและการ
จ่ายชําระผลประโยชน์ ดอกเบียจ่ายสุ ทธิ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้ ในกําไรหรื อ
ขาดทุน
เมือมีการเปลียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลียนแปลงในผลประโยชน์ที
เกียวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อ กําไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ กาํ ไรและขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานเมือเกิดขึน
ผลประโยชน์ ระยะสั นของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสันของพนักงานรั บรู ้ เป็ นค่ าใช้จ่า ยเมือพนักงานทํางานให้ หนี สิ น รั บรู ้ ด้วยมูลค่ าที คาดว่าจะ
จ่ายชําระ หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุมานทีจะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที
พนักงานได้ทาํ งานให้ในอดีตและภาระผูกพันนีสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
งบการเงินรวม
2564
2563
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

185,524

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(พันบาท)
193,566
184,407

192,504

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
โครงการผลประโยชน์ ทีกําหนดไว้
กลุ่มบริ ษทั จัดการโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในการให้ผลประโยชน์เมือเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน โครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้มีความเสี ยง
จากการประมาณการตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ประกัน ภัย ได้แ ก่ ความเสี ยงของช่ วงชี วิต และความเสี ยงจากอัตรา
ดอกเบีย
มูลค่ าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์
ณ วันที 1 มกราคม
รั บรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนบริ การในอดีต
ดอกเบียจากภาระผูกพัน

งบการเงินรวม
2564
2563
193,566

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(พันบาท)
191,544
192,504

190,617

9,549
2,267
4,442
16,258

9,338
4,250
13,588

9,433
2,267
4,414
16,114

9,226
4,227
13,453

3,406
(14,461)
(971)
(12,026)

-

3,406
(14,289)
(1,054)
(11,937)

-

ผลประโยชน์จ่าย

(12,274)

(11,566)

(12,274)

(11,566)

ณ วันที 31 ธันวาคม

185,524

193,566

184,407

192,504

รั บรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ข้อสมมติทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564

ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัย
อัตราคิดลด
การเพิ มขึนของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตรามรณะในอนาคต

งบการเงินรวม
2564
2563
0.52 - 3.59
3.0 - 6.0
0 - 30
.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(ร้ อยละ)
0.52 - 3.59
1.76 - 4.38
3.5 - 6.0
3.0 - 6.0
0 - 25
0 - 30
.
.

1.76 - 4.38
3.5 - 6.0
0 - 25
.

ข้อสมมติเกียวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติทีเผยแพร่ ทวไปและตารางมรณะ
ั
ปรั บปรุ งด้วยอัตรา
ดอกเบียร้ อยละ 2.26% อัตราดอกเบียคิดลดใช้อตั ราดอกเบียพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว (2563: ร้ อยละ 2.85)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาถัวเฉลียถ่วงนําหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ทีกําหนดไว้เป็ น 12.1 ปี
(2563: 12.5 ปี )
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลียนแปลงในแต่ละข้อสมมติทีเกียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทีอาจเป็ นไปได้
อย่า งสมเหตุ สมผล ณ วัน ทีรายงาน โดยถื อว่า ข้อสมมติอืนๆ คงที จะมี ผลกระทบต่อ ภาระผูก พันของโครงการ
ผลประโยชน์เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี

อัตราคิดลด
การเพิ มขึนของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตรามรณะในอนาคต

งบการเงินรวม
ข้อสมมติเพิ มขึนร้ อยละ 1
ข้อสมมติลดลงร้ อยละ 1
2564
2563
2564
2563
(พันบาท)
(14,274)
(13,479)
16,145
15,496
16,021
18,786
(14,247)
(16,490)
(14,992)
(17,324)
9,384
11,234
(531)
(499)
474
450

ผลกระทบต่ อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้อสมมติเพิ มขึนร้ อยละ 1
ข้อสมมติลดลงร้ อยละ 1
2564
2563
2564
2563

ผลกระทบต่ อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที 31 ธันวาคม

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564

อัตราคิดลด
การเพิ มขึนของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตรามรณะในอนาคต

(14,065)
15,762
(14,702)
(524)

(พันบาท)
(13,329)
15,880
18,581
(14,038)
(17,152)
9,176
(494)
468

15,307
(16,326)
11,066
446

13 ประมาณการหนีสิ น
นโยบายการบัญชี
ประมาณการหนีสิ นจะรับรู ้ ก็ต่อเมือกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมาย หรื อภาระผูกพันจากการอนุ มานทีเกิ ดขึน
ในปั จจุบนั อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ งสามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่ าเชื อถือ และมี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพือชําระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณ
การหนีสิ นพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคํานึงภาษี
เงิ นได้ เพือให้สะท้อนจํานวนที อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ งแปรไปตามเวลาและความเสี ยงทีมี ต่อหนีสิ น
ประมาณการหนีสิ นส่ วนทีเพิ มขึนเนืองจากเวลาทีผ่านไปรับรู ้ เป็ นต้นทุนทางการเงิน
ประมาณการค่ าใช้ จ่ายจากสั ญญาทีเสี ยเปรี ยบหรื อก่ อให้ เกิดภาระ
ประมาณการค่าใช้จ่ายของสัญญาทีเสี ยเปรี ยบหรื อก่อให้เกิดภาระแก่กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกเมือประโยชน์ทีกลุ่มบริ ษทั
พึงได้รับน้อยกว่าต้นทุนทีจํา เป็ นในการดําเนิ นการตามข้อผูกพันในสัญญา การประมาณค่าใช้จ่ายรั บรู ้ ดว้ ยมูล ค่ า
ปั จจุ บนั ของต้น ทุนที คาดว่า จะเกิ ดขึนเมื อสิ นสุ ดสัญญา หรื อต้น ทุน สุ ทธิ ทีคาดว่าจะเกิ ดขึนเมือดําเนิ นสั ญญาต่ อ
แล้วแต่มูลค่าใดจะตํากว่า กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทีเกิ ดขึนจากสิ นทรั พย์ทีระบุไว้ในสัญญาก่ อนที
จะรับรู ้ และวัดมูลค่าประมาณการหนีสิ น

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
14 ทุนเรื อนหุ้น
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ทีบริ ษทั เสนอขายหุ ้นสู งกว่า
มูลค่าหุน้ ทีจดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุน้ ส่ วนเกินนีตังเป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ นี
จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
15 สํ ารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญ ญัติแ ห่ ง พระราชบัญ ญัติบ ริ ษ ทั มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษ ทั ต้อ งจัดสรรทุ น สํ า รอง
(“สํ ารองตามกฎหมาย”) อย่ างน้อยร้ อยละ ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหัก ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี )
จนกว่าสํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงิ นสํารองนีจะนําไปจ่ายเป็ นเงิ นปั นผล
ไม่ได้
16 ส่ วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้
นโยบายการบัญชี
(1) การรั บรู้ รายได้
รายได้รับรู ้ เมือลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การด้วยจํานวนเงินทีสะท้อนถึงสิ งตอบแทนทีกลุ่มบริ ษทั
คาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับซึ งไม่รวมจํานวนเงิ นทีเก็บแทนบุคคลทีสาม ภาษีมูลค่าเพิ มและแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลด
การค้าและส่ วนลดตามปริ มาณ
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้ ณ วันทีมีการส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ลูกค้า

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
(2) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ผลการดําเนินงานของส่ วนงานทีรายงานต่อประธานเจ้าหน้าทีบริ หารของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนินงาน) จะแสดงถึงรายการทีเกิดขึนจากส่ วนงานดําเนินงานนันโดยตรงรวมถึงรายการทีได้รับการ
ปั นส่ วนอย่างสมเหตุสมผล รายการทีไม่สามารถปั นส่ วนได้ส่วนใหญ่เป็ นรายการค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริ ษทั
(2.ก) ส่ วนงานดําเนินงาน
ผูบ้ ริ หารเห็นว่า กลุ่มบริ ษทั ดําเนินกิจการในส่ วนงานเดียวคือส่ วนงานธุ รกิจผลิตและจําหน่ายอาหารทะเลบรรจุ
กระป๋ องและบรรจุซอง ดังนันฝ่ ายบริ หารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานทีรายงานเพียงส่ วนงานเดียว
(2.ข) ส่ วนงานภูมิศาสตร์
ในการนําเสนอข้อมูลจําแนกทางภูมิศาสตร์ รายได้แยกตามทีตังทางภูมิศาสตร์ ของลูกค้า
สิ นทรัพย์ตามส่ วนงานแยกตามสถานทีตังทางภูมิศาสตร์ ของสิ นทรั พย์ เนื องจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตังอยู่
ในประเทศไทยจึงไม่มีการแสดงสิ นทรัพย์ตามส่ วนงาน

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
การจําแนกรายได้
งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)

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

3,007,559
483,531
432,561
234,998
146,673
16,907
4,322,269

3,320,484
206,007
389,123
322,800
697,898
20,314
4,956,626

2,995,491
483,531
432,561
223,948
146,673
16,907
4,299,111

3,306,538
206,007
389,123
319,595
697,898
20,314
4,939,475

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)

ประเภทของสิ นค้ าและบริ การหลัก
ปลาทูน่าบรรจุกระป๋ องและบรรจุซอง
อาหารสัตว์เลียงบรรจุกระป๋ องและ
บรรจุซอง
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ องและบรรจุซอง
อืนๆ
รวม
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึง
รวม

2,324,103

3,217,858

2,318,075

3,211,738

1,529,815
346,436
121,915
4,322,269

1,169,536
407,666
161,566
4,956,626

1,521,014
346,436
113,586
4,299,111

1,166,949
407,666
153,122
4,939,475

4,322,269
4,322,269

4,956,626
4,956,626

4,299,111
4,299,111

4,939,475
4,939,475

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
ลูกค้ ารายใหญ่
รายได้จากลูกค้าสองรายใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั จํานวนเงิน 2,340 ล้านบาทและ 308 ล้านบาท ตามลําดับ (2563: สอง
รายจํานวนเงิน 2,509 ล้ านบาทและ 325 ล้ านบาท ตามลําดับ) จากรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั
17 ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน

หมายเหตุ
เงินเดือน ค่าแรงและโบนัส
โครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้
โครงการสมทบเงินทีกําหนดไว้
อืนๆ
รวม

12

งบการเงินรวม
2564
2563
586,926
16,258
9,547
41,700
654,431

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)
626,182
579,819
619,742
13,588
16,114
13,453
8,150
9,294
7,919
42,755
41,588
42,596
690,675
646,815
683,710

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

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
18 ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)

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

2,973,186
556,243
(182,117)
87,371
478,213
3,912,896

3,457,088
598,424
(154,830)
70,226
481,882
4,452,790

2,973,186
556,243
(183,166)
87,371
471,776
3,905,410

3,457,088
598,424
(154,421)
70,226
475,220
4,446,537

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

77,443
2,371
2,344
1,463
39,305
122,926

42,109
3,403
1,496
1,195
57,449
105,652

78,464
1,860
4
38,346
118,674

43,100
3,048
20
56,899
103,067

รวมอยู่ในค่ าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
อืน ๆ
รวม

96,725
7,973
5,444
58,474
168,616

91,056
7,365
5,101
18,960
122,482

90,572
7,237
5,194
59,976
162,979

85,286
6,738
4,768
20,111
116,903

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
19 ภาษีเงินได้
นโยบายการบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซึงรับรู ้ ในกําไร
หรื อขาดทุนเว้นแต่รายการทีเกียวข้องในการรวมธุ รกิ จ หรื อรายการทีรั บรู ้ โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหรื อกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ภาษีเ งิ นได้ของงวดปั จจุบนั บัน ทึกโดยคํา นวณจากกําไรหรื อ ขาดทุ นประจําปี ทีต้อ งเสี ยภาษี โดยใช้อ ตั ราภาษี ที
ประกาศใช้หรื อทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันทีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีทีเกียวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดขึนระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรั พย์
และหนี สิ น และจํา นวนที ใช้เ พื อความมุ่ ง หมายทางภาษี ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัดบัญ ชี จะไม่ ถู ก รั บ รู ้ เ มื อเกิ ดจาก
ผลแตกต่างชัวคราว สําหรั บการรั บรู ้ ค่าความนิ ยมในครังแรก การรั บรู ้ สินทรั พย์หรื อหนีสิ นในครังแรกซึ งเป็ น
รายการทีไม่ใช่การรวมธุ รกิจและรายการนันไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบัญชีหรื อทางภาษี และผลแตกต่าง
ทีเกียวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงิ นได้ร อการตัดบัญชี ตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีทีจะเกิ ดจากลักษณะวิธีการทีกลุ่ม
บริ ษ ทั คาดว่า จะได้รั บผลประโยชน์ จากสิ น ทรั พย์หรื อจะจ่ า ยชํา ระหนี สิ น ตามมู ลค่ า ตามบัญ ชี ณ วัน สิ นรอบ
ระยะเวลารายงาน โดยใช้อตั ราภาษีทีประกาศใช้หรื อทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันทีรายงาน ทังนี สิ นทรัพย์ภาษีเงิ น
ได้ของงวดปั จจุบนั จะหักกลบกับหนีสิ นภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กําไรเพือเสี ยภาษีในอนาคตจะมี
จํานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดังกล่าว สิ นทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จะถู ก
ทบทวน ณ ทุกวันทีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
ภาษีเงินได้ ทีรั บรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)

ภาษีเงินได้ ของปี ปัจจุบัน
สําหรับปี ปั จจุบนั

33,912

54,176

32,374

53,519

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลียนแปลงของผลแตกต่างชัวคราว
รวมภาษีเงินได้

5,126
39,038

7,201
61,377

5,083
37,457

6,968
60,487

ภาษีเงินได้ ทีรั บรู้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
งบการเงินรวม
2564
2563
ก่อน
รายได้
สุ ทธิ จาก
ก่อน
รายได้
สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
(พันบาท)
กําไรจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
รวม

12,026
12,026

(2,406)
(2,406)

9,620
9,620

-

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
ก่อน
รายได้
สุ ทธิ จาก
ก่อน
รายได้
สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
(พันบาท)
กําไรจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
รวม

11,937
11,937

(2,388)
(2,388)

9,549
9,549

-

-

-

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
การกระทบยอดเพือหาอัตราภาษีทีแท้ จริ ง
งบการเงินรวม
2564
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กําไรก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ทีไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายทางภาษีทีหักได้สองเท่า
อืนๆ
รวม

20
20

2563

(พันบาท)
192,739
38,548
(128)
1,104
(502)
16
39,038

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20
20

(พันบาท)
308,535
61,707
(125)
266
(374)
(97)
61,377

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กําไรก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ทีไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายทางภาษีทีหักได้สองเท่า
รวม

20

20

2563
(พันบาท)
185,118
37,024
(128)
1,057
(496)
37,457

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20
20

(พันบาท)
303,996
60,799
(125)
176
(363)
60,487

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที 31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2564
2563
50,189
(5,441)
44,748

ณ วันที
1 มกราคม
2564
สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ค่าเผือมูลค่าสิ นค้าลดลงและสิ นค้าล้าสมัย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ทได้
ี มาจาก
การทําสัญญา
อืนๆ
รวม
หนีสิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื อมราคา
กําไรทียังไม่เกิดขึนจริ งในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจริ งในสิ นค้าคงเหลือ
รวม
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(พันบาท)
49,601
57,687
(5,407)
(5,361)
52,280
44,240
งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น
(รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไรหรื อ กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
(พันบาท)

57,118
(5,407)
51,711

ณ วันที
31 ธันวาคม
2564

1,956
15,567
1,050
38,713

287
(6,173)
797

(2,406)

2,243
9,394
1,050
37,104

44
365
57,695

(11)
(5,100)

(2,406)

33
365
50,189

(5,183)

110

-

(5,073)

(224)
(8)
(5,415)

(64)
(72)
(26)

-

(288)
(80)
(5,441)

52,280

(5,126)

(2,406)

44,748

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที
1 มกราคม
2563
สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ค่าเผือมูลค่าสิ นค้าลดลงและสิ นค้าล้าสมัย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กําไรทียังไม่เกิดขึนจริ งในสิ นค้าคงเหลือ
ขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจริ งในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ทได้
ี มาจาก
การทําสัญญา
อืนๆ
รวม
หนีสิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื อมราคา
กําไรทียังไม่เกิดขึนจริ งในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวม
สุ ทธิ

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

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

(719)
(7,204)

ณ วันที
31 ธันวาคม
2563

404
(259)

-

1,956
15,567
1,050
38,713
(8)

5

(5)

-

-

365
65,426

44
(7,739)

-

44
365
57,687

(5,945)

762

-

(5,183)

(5,945)

(224)
538

-

(224)
(5,407)

59,481

(7,201)

-

52,280

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที
1 มกราคม
2564
สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ค่าเผือมูลค่าสิ นค้าลดลงและสิ นค้าล้าสมัย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ทได้
ี มาจาก
การทําสัญญา
รวม
หนีสิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื อมราคา
กําไรทียังไม่เกิดขึนจริ งในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวม
สุ ทธิ

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

ณ วันที
31 ธันวาคม
2564

1,956
15,567
1,050
38,501

287
(6,173)
768

(2,388)

2,243
9,394
1,050
36,881

44
57,118

(11)
(5,129)

(2,388)

33
49,601

(5,183)

110

-

(5,073)

(224)
(5,407)

(64)
46

-

(288)
(5,361)

51,711

(5,083)

(2,388)

44,240

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น
(รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไรหรื อ กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
(พันบาท)

ณ วันที
1 มกราคม
2563
สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ค่าเผือมูลค่าสิ นค้าลดลงและสิ นค้าล้าสมัย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจริ งในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ทได้
ี มาจาก
การทําสัญญา
รวม
หนีสิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื อมราคา
กําไรทียังไม่เกิดขึนจริ งในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวม
สุ ทธิ

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

(719)
(7,204)

ณ วันที
31 ธันวาคม
2563

378

-

1,956
15,567
1,050
38,501

5

(5)

-

-

64,624

44
(7,506)

-

44
57,118

(5,945)

762

-

(5,183)

(5,945)

(224)
538

-

(224)
(5,407)

58,679

(6,968)

-

51,711

-

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทียังไม่ได้รับรู ้ เกิดจากรายการดังต่อไปนี
งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)

ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ - เงินให้กยู้ ืม
ระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
20

5,590

5,590

5,590

5,590

กําไรต่ อหุ้นขันพืนฐาน
นโยบายการบัญชี
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรื อขาดทุนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั ด้วยจํานวนหุ ้นสามัญ
ถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีออกจําหน่ายระหว่างปี
กําไรขาดทุนทีเป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นสามัญสํ าหรับปี
สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
กําไรทีเป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท
(ขันพืนฐาน)
จํานวนหุ้นสามัญทีออกจําหน่ ายแล้ ว
กําไรต่ อหุ้น (ขันพืนฐาน) (บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
(พันบาท/พันหุ้น)
153,701
330,000
0.47

247,158
330,000
0.75

147,661
330,000
0.45

243,509
330,000
0.74

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
21

22

เงินปันผล

วันทีอนุมตั ิ

กําหนดจ่าย
เงินปั นผล

อัตราเงินปั น
ผลต่อหุน้
(บาท)

จํานวนเงิน
(ล้ านบาท)

ปี 2564
เงินปั นผลประจําปี 2563

28 เมษายน 2564

27 พฤษภาคม 2564

0.25

82.50

ปี 2563
เงินปั นผลประจําปี 2562

29 เมษายน 2563

28 พฤษภาคม 2563

0.12

39.60

เครื องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชี
(1) การจัดประเภทและการวัดมูลค่ า
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ นทางการเงินอืน ๆ (นอกเหนือจากลูกหนีการค้า (ดูหมายเหตุขอ้ 5)) รั บรู ้ รายการ
เมือเริ มแรกเมือกลุ่มบริ ษทั เป็ นคู่สัญญาตามข้อกําหนดของเครื องมือทางการเงิ นนัน และวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมโดยรวมต้นทุนการทํารายการทีเกียวข้องโดยตรงกับการได้มาหรื อการออกตราสาร เว้นแต่สินทรัพย์ทาง
การเงินและหนีสิ นทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน จะวัดมูลค่าเมือเริ มแรกและ
ภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมและต้นทุนการทํารายการทีเกียวข้องโดยตรงกับการได้มาหรื อการออกตราสารนัน
บันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
ณ วันทีรับรู ้ รายการเมือเริ มแรก สิ นทรัพย์ทางการเงิ นจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัด
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน หรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อ
ขาดทุน สิ นทรั พย์ทางการเงิ น จะไม่ถูก จัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรั บรู ้ ร ายการเมือเริ มแรกเว้นแต่
กลุ่มบริ ษทั มีการเปลียนแปลงโมเดลธุ รกิ จในการบริ หารสิ นทรั พย์ทางการเงิ น ในกรณี ดงั กล่าวสิ นทรั พย์ทาง
การเงิ น ที ได้รั บผลกระทบทังหมดจะถู ก จัด ประเภทรายการใหม่ โ ดยทัน ที เ ป็ นต้น ไปนับ จากวัน ที มี ก าร
เปลียนแปลงการจัดประเภท

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
ณ วันทีรับรู ้ รายการเมือเริ มแรก หนีสิ นทางการเงินจัดประเภทด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายตามวิธีดอกเบียทีแท้จริ ง
หรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน ดอกเบียจ่าย กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน และกําไรหรื อ
ขาดทุนทีเกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์ทางการเงิ นทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายตาม
วิธีดอกเบียทีแท้จริ ง ราคาทุนตัดจําหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน รายได้ดอกเบีย กําไร
และขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิ ดขึน กําไรหรื อขาดทุนทีเกิ ดจากการตัด
รายการออกจากบัญชีรับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนถูกวัด มูลค่าในภายหลังด้วย
มูลค่ายุติธรรม เงินปั นผลรับรับรู ้เป็ นรายได้ในกําไรหรื อขาดทุนในวันทีกลุม่ บริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล เว้นแต่
เงินปั นผลดังกล่าวเป็ นการคืนทุนของเงินลงทุน กําไรและขาดทุนสุ ทธิ อืนรับรู ้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนและ
จะไม่ถูก จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกําไรหรื อขาดทุน
สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น และหนี สิ น ทางการเงิ น ที เป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศแปลงค่ า เป็ นสกุ ล เงิ น ที ใช้ ใ น
การดําเนินงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั โดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิ ดรายการ และยอดคงเหลือ ณ
วันสิ นรอบระยะเวลารายงานจะถูกแปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีรายงาน ผลต่างของอัตราแลกเปลียน
ทีเกิดขึนจากการแปลงค่าจะรับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีนนั
(2) การตัดรายการออกจากบัญชี และการหักกลบ
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรั พย์ทางการเงิ นออกจากบัญชี เมื อสิ ทธิ ตามสัญ ญาทีจะได้รับกระแสเงิ น สดจาก
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรื อมีการโอนสิ ทธิ ในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุ รกรรมซึ งความเสี ยง
และผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกื อบทังหมดของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นได้ถูกโอนหรื อในกรณี ทีกลุ่ ม
บริ ษทั ไม่ได้ทงโอนหรื
ั
อคงไว้ซึงความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทังหมดและไม่ได้คงไว้
ซึ งการควบคุมในสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนีสิ นทางการเงินออกจากบัญชีเมือภาระผูกพันตามสัญญาสิ นสุ ดลง ยกเลิก หรื อหมดอายุ
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนีสิ นทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปลียนแปลงเงือนไขและกระแสเงินสดจากการ
เปลียนแปลงหนีสิ นมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ โดยรับรู ้ หนีสิ นทางการเงินใหม่ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมทีสะท้อน
เงือนไขทีเปลียนแปลงแล้ว
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ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีทีตัดรายการและสิ งตอบแทนทีได้รับหรื อต้องจ่าย รับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ นทางการเงินจะหักกลบกันเพือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจํานวนสุ ทธิ
ก็ต่อเมือกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ บงั คับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจํานวนเงินทีรับรู ้ และกลุ่มบริ ษทั ตังใจทีจะชําระ
ด้วยจํานวนเงินสุ ทธิ หรื อตังใจทีจะรับสิ นทรัพย์และชําระหนีสิ นพร้ อมกัน
(3) อนุพันธ์
อนุพนั ธ์รับรู ้ ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่ายุติธรรมทุกวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน ผลกําไรหรื อขาดทุนจาก
การวัดมูลค่ายุติธรรมใหม่จะรับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
(4) การด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิ ดขึนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิ ดขึนในอีก 12
เดือนข้างหน้า ยกเว้นสิ นทรัพย์ทางการเงินทีมีการเพิ มขึนอย่างมีนยั สําคัญของความเสี ยงด้านเครดิตนับแต่การ
รับรู ้ รายการเมือเริ มแรกหรื อเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินทีมีการด้อยค่าด้านเครดิต ซึ งกรณี ดงั กล่าวจะวัดค่าเผือผล
ขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุของสัญญา
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนเป็ นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่ าจะเป็ นถ่วงนําหนัก
โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกับประสบการณ์ในอดีต ซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของ
จํานวนเงินทีคาดว่าจะไม่ได้รับคิดลดด้วยอัตราดอกเบียทีแท้จริ งของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าความเสี ยงด้านเครดิตของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นเพิ มขึนอย่างมีนยั สําคัญหากเกิ นกําหนด
ชําระมากกว่า 90 วัน มีการเปลียนแปลงของอันดับความน่าเชือถือทีลดระดับลงอย่างมีนยั สําคัญ มีการดําเนินงาน
ทีถดถอยอย่างมีนยั สําคัญของลูกหนี หรื อมีการเปลียนแปลงหรื อคาดการณ์ การเปลียนแปลงของเทคโนโลยี
ตลาด สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรื อกฎหมายทีส่ งผลในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของลูกหนีใน
การจ่ายชําระภาระผูกพันให้กบั กลุ่มบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมือ
- ผูก้ ไู้ ม่สามารถจ่ายชําระภาระผูกพันด้านเครดิตให้แก่กลุ่มบริ ษทั ได้เต็มจํานวน อีกทังกลุ่มบริ ษทั ไม่มีสิทธิ ใน
การไล่เบีย เช่น การยึดหลักประกัน (หากมีการวางหลักประกัน) หรื อ
- สิ นทรัพย์ทางการเงินค้างชําระเกินกว่า 90 วัน
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(5) การตัดจําหน่ าย
มูลค่าตามบัญชีขนต้
ั นของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจําหน่ ายเมือกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถคาดการณ์ ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสิ นทรัพย์ทีมีการตัดจําหน่ายแล้ว จะรับรู ้ เป็ น
การกลับรายการการด้อยค่าในกําไรหรื อขาดทุนในงวดทีได้รับคืน
(6) ดอกเบีย
ดอกเบียรับและดอกเบียจ่ายรั บรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุนด้วยวิธีดอกเบียทีแท้จริ ง ในการคํานวณดอกเบียรั บและ
ดอกเบียจ่าย อัตราดอกเบียทีแท้จริ งจะนํามาใช้กบั มูลค่าตามบัญชี ขนต้
ั นของสิ นทรั พย์ (เมือสิ นทรั พย์ไม่มีการ
ด้อยค่าด้านเครดิต) หรื อราคาทุนตัดจําหน่ายของหนีสิ น อย่างไรก็ตามสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินทีมีการด้อยค่า
ด้านเครดิตภายหลังการรับรู ้ เมือเริ มแรก รายได้ดอกเบียจะคํานวณโดยการใช้อตั ราดอกเบียทีแท้จริ งกับราคาทุน
ตัดจําหน่ ายของสิ นทรั พย์ทางการเงิ น หากสิ นทรั พย์ไม่มีก ารด้อ ยค่าด้านเครดิตอีกต่อไป การคํานวณรายได้
ดอกเบียจะเปลียนกลับไปคํานวณจากมูลค่าตามบัญชีขนต้
ั นของสิ นทรัพย์
(7) การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมคือราคาทีจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อจ่ายชําระเพือโอนหนีสิ นในรายการทีเกิดขึนในสภาพ
ปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันทีวัดมูลค่าในตลาดหลัก หรื อตลาดทีให้ประโยชน์สูงสุ ด (หากไม่มีตลาดหลัก) ที
กลุ่มบริ ษทั สามารถเข้าถึงได้ในวันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนีสิ นสะท้อนผลกระทบของความเสี ยงทีไม่
สามารถปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของภาระผูกพัน
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ น กลุ่มบริ ษทั ใช้ขอ้ มูลทีสามารถสังเกตได้ให้มากทีสุ ดเท่าทีจะทําได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านีถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลทีใช้ในการประเมินมูลค่ า
ดังนี
- ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื อขายในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นอย่างเดียวกัน
- ข้อ มู ล ระดับ 2 เป็ นข้อ มู ล อื นที สั ง เกตได้โ ดยตรงหรื อ โดยอ้อ มสํ า หรั บ สิ น ทรั พ ย์น ันหรื อ หนี สิ น นัน
นอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึ งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลทีใช้เป็ นข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้สําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นนัน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ การโอนระหว่างลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานทีเกิดการโอนขึน
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หากสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซื อและราคาเสนอขายกลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่า
สิ นทรัพย์และสถานะการเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยราคาเสนอซื อ และวัดมูลค่าหนี สิ นและสถานะการเป็ นหนีสิ นด้วย
ราคาเสนอขาย
หลักฐานทีดีทีสุ ดสําหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน ณ วันทีรับรู ้ รายการเมือเริ มแรกคือราคาของการ
ทํารายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนทีให้หรื อได้รับ หากกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของ
เครื องมือทางการเงิน ณ วันทีรับรู ้ รายการเมือเริ มแรกแตกต่างจากราคาของการทํารายการ ทําให้เครื องมือทาง
การเงินวัดมูลค่าเมือเริ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมปรั บด้วยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วันทีรั บรู ้ รายการเมือ
เริ มแรกและราคาของการทํารายการและรับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุนทันที เว้นแต่มูลค่ายุติธรรมทีได้มาถูกจัดลําดับ
ชันการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที 3 ผลต่างดังกล่าวจะรั บรู ้ เป็ นรายการรอตัดบัญชี ซึงจะรั บรู ้ ในกําไรหรื อ
ขาดทุนด้วยเกณฑ์ทีเหมาะสมตลอดอายุของเครื องมือทางการเงิ นหรื อจนกว่ามูลค่ายุติธรรมมีการโอนเปลียน
ลําดับชันหรื อเมือรายการดังกล่าวสิ นสุ ดลง
(ก) มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม
ตารางดังต่อไปนีแสดงมูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นและหนีสิ นทางการเงิ นรวมถึง
ลําดับชันมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึง การแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสําหรั บสิ นทรั พย์ทางการเงิ นและหนีสิ นทาง
การเงินทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล
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งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ าตามบัญชี

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน
เงินให้กยู้ ืมระยะสันแก่กิจการอืน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการอืน
เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาด
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทีใช้
นในการป้ องกันความเสี ยง

มูลค่ ายุติธรรม

เครื องมือทาง
การเงินทีวัด
มูลค่าด้วยมูลค่า เครื องมือทาง
เครื องมือทีใช้ใน ยุติธรรมผ่าน การเงินทีวัด
การป้ องกันความ กําไรขาดทุน มูลค่าด้วยราคา
เสี ยง
เบ็ดเสร็ จอืน ทุนตัดจําหน่าย

-

-

1,437

รวม
ระดับ 1
(พันบาท)

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

2,000
150

2,000
150

-

2,000
150

-

2,000
150

7,383

-

7,383

-

-

7,383

7,383

-

-

1,437

-

1,437

-

1,437
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ าตามบัญชี

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการอืน
เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาด
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทีใช้
นในการป้ องกันความเสี ยง

มูลค่ ายุติธรรม

เครื องมือทาง
การเงินทีวัด
มูลค่าด้วยมูลค่า เครื องมือทาง
เครื องมือทีใช้ใน ยุติธรรมผ่าน การเงินทีวัด
การป้ องกันความ กําไรขาดทุน มูลค่าด้วยราคา
เสี ยง
เบ็ดเสร็ จอืน ทุนตัดจําหน่าย

-

-

1,121

รวม
ระดับ 1
(พันบาท)

ระดับ 2

1,350

1,350

-

1,349

7,383

-

7,383

-

-

-

-

1,121

-

1,121

ระดับ 3

รวม

-

1,349

7,383

7,383

-

1,121

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
เครื องมือทางการเงินทีวัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ประเภท
สัญญาซือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า

เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่
อยู่ในความต้องการของตลาด
วัดมู ล ค่ าด้วยมู ล ค่ ายุ ติ ธรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการ
อืน

เทคนิคการประเมินมูลค่ า
การกําหนดราคาสั ญญาซื อขายล่ วงหน้ า มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงราคาซือขายสัญญา
ซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันทีรายงาน และมูลค่าปั จจุบนั คํานวณ
โดยอ้างอิงจากเส้นอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทีมีสินเชือคุณภาพดีในสกุล
เงินทีเกียวข้อง
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันทีรายงาน

มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันทีรายงาน

(ข) นโยบายการจัดการความเสี ยงทางด้ านการเงิน
กรอบการบริ หารจัดการความเสี ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ของกลุ่มบริ ษทั มีความรั บผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริ หาร
ความเสี ยงของกลุ่มบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั จัดตังคณะกรรมการบริ หารซึ งรั บผิดชอบในการพัฒนาและติดตาม
นโยบายการบริ ห ารความเสี ยงของกลุ่ มบริ ษ ัทคณะกรรมการบริ ห ารจะรายงานการดํา เนิ น การดัง กล่ า วต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมําเสมอ
นโยบายการบริ หารความเสี ยงของกลุ่มบริ ษทั จัดทําขึ นเพือระบุและวิเคราะห์ความเสี ยงทีกลุ่มบริ ษทั เผชิ ญเพื อ
กําหนดระดับความเสี ยงทีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสี ยงให้อยู่ในระดับทียอมรั บได้ นโยบายและ
ระบบการบริ หารความเสี ยงได้รับการทบทวนอย่างสมําเสมอเพือให้สะท้อนการเปลียนแปลงของสภาวการณ์ ใน
ตลาดและการดํา เนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีเป้ าหมายในการรั ก ษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็ น
ระเบียบและมีประสิ ทธิ ผลโดยจัดให้มีการฝึ กอบรมและกําหนดมาตรฐานและขันตอนในการบริ หารเพือให้พนักงาน
ทังหมดเข้าใจถึงบทบาทและภาระหน้าทีของตน

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั กํากับดูแลว่าผูบ้ ริ หารมีการติดตามการปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิและนโยบายการ
บริ หารความเสี ยงและทบทวนความเพี ย งพอของกรอบการบริ หารความเสี ยงให้ส อดคล้อ งกับความเสี ยงที
กลุ่มบริ ษทั เผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั กํากับดูแลโดยผ่านทางผูต้ รวจสอบภายใน ผูต้ รวจสอบ
ภายในทําหน้าทีในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิ บตั ิในการบริ หารความเสี ยงอย่างสมําเสมอและในกรณี
พิเศษและจะรายงานผลทีได้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
(ข.1) ความเสี ยงด้ านเครดิต
ความเสี ยงด้านเครดิตเป็ นความเสี ยงจากการสู ญเสี ยทางการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั หากลูกค้าหรื อคู่สัญญาตาม
เครื องมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามสัญญา ซึ งโดยส่ วนใหญ่เกิ ดจากลูกหนีทีเป็ นลูกค้า
ของกลุ่มบริ ษทั
(ข.1.1) ลูกหนีการค้า
ฐานะเปิ ดต่อความเสี ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริ ษทั ได้รับอิทธิ พลมาจากลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้า
แต่ละราย อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารต้องพิจารณาถึงปั จจัยอืนๆ ซึ งอาจส่ งผลต่อความเสี ยงด้านเครดิตของ
ลูกค้า ซึ งรวมถึงความเสี ยงของการผิดนัดชําระซึ งเกียวข้องกับอุตสาหกรรมและประเทศทีลูกค้าดําเนิ น
ธุ รกิจอยู่ รายละเอียดการกระจุกตัวของรายได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 16
คณะกรรมการบริ หารกําหนดนโยบายด้านเครดิตเพือวิเคราะห์ความน่าเชือถือของลูกค้ารายใหม่แต่ละ
รายก่อนทีกลุ่มบริ ษทั จะเสนอระยะเวลาและเงือนไขมาตรฐานในการชําระเงิ นและการส่ งสิ นค้า กลุ่ม
บริ ษทั จะทบทวนอันดับความน่าเชือถือภายนอก งบการเงิน ข้อมูลของสถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือ
ข้อมูลอุตสาหกรรมและหนังสื อรับรองฐานะทางการเงินของธนาคารสําหรับบางกรณี วงเงินยอดขายจะ
กําหนดไว้สําหรับลูกค้าแต่ละรายและจะทบทวนเป็ นรายไตรมาส ยอดขายทีเกินกว่าวงเงินดังกล่าวต้อง
ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หาร
กลุ่มบริ ษทั จํากัดฐานะเปิ ดต่อความเสี ยงด้านเครดิตของลูกหนีการค้าด้วยการกําหนดระยะเวลาการจ่าย
ชําระสู งสุ ดที 90 วันและมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนีการค้าอย่างสมําเสมอ กลุ่มบริ ษทั พิจารณา
การด้อยค่าทุกวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตังสํารองของผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะ
เกิดขึนคํานวณโดยพิจารณาจากอายุหนีคงค้างนับจากวันทีถึงกําหนดชําระสําหรับลูกหนีแต่ละราย และ
สะท้อนผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในอดีตทีผ่านมา สภาวะเศรษฐกิ จในปั จจุบนั และมุมมอง
ของกลุ่มบริ ษทั ทีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายุทีคาดการณ์ไว้ของลูกหนี

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
(ข.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และอนุพนั ธ์
ความเสี ยงด้านเครดิตของกลุ่ มบริ ษ ทั ทีเกิ ดจากเงิ นสดและรายการเที ย บเท่า เงิ น สดและสิ น ทรั พย์
อนุพนั ธ์ มีจาํ กัดเนืองจากคู่สัญญาเป็ นธนาคารและสถาบันการเงิ น ซึ ง กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่ามีความ
เสี ยงด้านเครดิตตํา
(ข.2) ความเสี ยงด้ านสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั กํากับดูแลความเสี ยงด้านสภาพคล่อ งและรั กษาระดับของเงิ นสดและรายการเทีย บเท่าเงิ นสดที
ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงิ นเพือใช้ในการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และลดผลกระทบจาก
ความผันผวนในกระแสเงินสด
ตารางต่ อไปนีแสดงระยะเวลาการครบกําหนดคงเหลือตามสัญญาของหนีสิ นทางการเงิ น ณ วันที รายงาน
โดยจํานวนเงินเป็ นจํานวนขันต้นซึงไม่ได้คิดลด รวมดอกเบียตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบตาม
สัญญา

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

มูลค่า
ตามบัญชี

เมือ
ทวงถาม

งบการเงินรวม
กระแสเงินสดตามสัญญา
มากกว่า
ภายใน 1 ปี
1-5 ปี
5 ปี
(พันบาท)

รวม

หนีสิ นทางการเงินทีไม่ ใช่
อนุพันธ์
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมจาก
สถาบันการเงิน
19,743
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนี
หมุนเวียนอืน
730,788
หนีสิ นตามสัญญาเช่า
12,240
762,771
หนีสิ นทางการเงินทีเป็ นอนุพนั ธ์

-

19,743

-

-

19,743

730,788
730,788

7,417
27,160

3,713
3,713

2,520
2,520

730,788
13,650
764,181

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

มูลค่า
ตามบัญชี

เมือ
ทวงถาม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กระแสเงินสดตามสัญญา
มากกว่า
ภายใน 1 ปี
1-5 ปี
5 ปี
(พันบาท)

รวม

หนีสิ นทางการเงินทีไม่ ใช่ อนุพันธ์
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมจาก
สถาบันการเงิน
19,743
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนี
หมุนเวียนอืน
728,730
หนีสิ นตามสัญญาเช่า
12,240
760,713

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

มูลค่า
ตามบัญชี

หนีสิ นทางการเงินทีไม่ ใช่
อนุพันธ์
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมจาก
สถาบันการเงิน
5,887
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนี
หมุนเวียนอืน
416,889
หนีสิ นตามสัญญาเช่า
18,211
440,987
หนีสิ นทางการเงินทีเป็ นอนุพนั ธ์
สัญญาซือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า

728,730
728,730

เมือ
ทวงถาม

19,743

-

-

19,743

7,417
27,160

3,713
3,713

2,520
2,520

728,730
13,650
762,123

งบการเงินรวม
กระแสเงินสดตามสัญญา
มากกว่า
ภายใน 1 ปี
1-5 ปี
5 ปี
(พันบาท)

-

5,887

-

-

416,889
416,889

6,857
12,744

9,353
9,353

2,001
2,001

รวม

5,887
416,889
18,211
440,987

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

มูลค่า
ตามบัญชี

หนีสิ นทางการเงินทีไม่ ใช่ อนุพันธ์
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมจาก
สถาบันการเงิน
5,887
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนี
หมุนเวียนอืน
414,586
หนีสิ นตามสัญญาเช่า
18,211
438,684

เมือ
ทวงถาม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กระแสเงินสดตามสัญญา
มากกว่า
ภายใน 1 ปี
1-5 ปี
5 ปี
(พันบาท)

-

5,887

-

-

414,586
414,586

6,857
12,744

9,353
9,353

2,001
2,001

รวม

5,887
414,586
18,211
438,684

(ข.3) ความเสี ยงด้ านตลาด
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี ยงทีมูลค่ายุติธรรมหรื อกระแสเงินสดในอนาคตของเครื องมือทางการเงินจะมีความผันผวน
อันเนืองมาจากการเปลียนแปลงของราคาตลาด ความเสี ยงด้านตลาดมีดงั นี
(ข.3.1) ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลียน
กลุ่ มบริ ษ ทั มี ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลียนที เกี ยวข้อ งกับการซื อและการขายที เป็ นสกุล เงิ นตรา
ต่างประเทศ กลุ่มบริ ษทั ใช้สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นหลักเพือป้ องกันความเสี ยงใน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนีสิ นทางการเงิ นในสกุลเงิ นตราต่างประเทศทีครบกําหนดชําระน้อยกว่า
หนึงปี สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทีทําสัญญา ณ วันทีรายงานเกี ยวข้องกับการซื อและ
ขายในสกุลเงินตราต่างประเทศทีคาดการณ์วา่ จะเกิดขึนในภายหลัง

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
2564
ฐานะเปิ ดต่ อความเสี ยงจากเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที 31 ธันวาคม

ลูกหนีการค้า
ลูกหนีอืน
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืน
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินทีมีความเสี ยง
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี ยงคงเหลือสุ ทธิ

เงินเหรี ยญ
สหรัฐ
อเมริ กา
676,418
16,323
(336,431)
(36,368)
319,942
(335,735)
(15,793)

เงินยูโร
(พันบาท)
190
190
190

รวม
676,418
16,513
(336,431)
(36,368)
320,132
(335,735)
(15,603)

งบการเงินรวม
2563
ฐานะเปิ ดต่ อความเสี ยงจากเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที 31 ธันวาคม

ลูกหนีการค้า
ลูกหนีอืน
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืน
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินทีมีความเสี ยง
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี ยงคงเหลือสุ ทธิ

เงินเหรี ยญ
สหรัฐ
อเมริ กา
669,330
36,886
(98,504)
(7,755)
599,957
(145,288)
454,669

เงินยูโร
(พันบาท)
4,635
190
4,825
4,825

รวม
673,965
37,076
(98,504)
(7,755)
604,782
(145,288)
459,494

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
ฐานะเปิ ดต่ อความเสี ยงจากเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที 31 ธันวาคม

ลูกหนีการค้า
ลูกหนีอืน
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืน
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินทีมีความเสี ยง
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี ยงคงเหลือสุ ทธิ

เงินเหรี ยญ
สหรัฐ
อเมริ กา
676,140
16,323
(336,431)
(36,368)
319,664
(335,735)
(16,071)

เงินยูโร
(พันบาท)
190
190
190

รวม
676,140
16,513
(336,431)
(36,368)
319,854
(335,735)
(15,881)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
ฐานะเปิ ดต่ อความเสี ยงจากเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที 31 ธันวาคม

ลูกหนีการค้า
ลูกหนีอืน
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืน
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินทีมีความเสี ยง
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี ยงคงเหลือสุ ทธิ

เงินเหรี ยญ
สหรัฐ
อเมริ กา
668,872
36,886
(98,504)
(7,755)
599,499
(145,288)
454,211

เงินยูโร
(พันบาท)
4,635
190
4,825
,

รวม
673,507
37,076
(98,504)
(7,755)
604,324
(145,288)
459,036

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
23

การบริ หารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มนคงเพื
ั
อรั กษาความเชื อมันของนักลงทุน เจ้าหนี
และตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุ รกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
อย่างสมําเสมอโดยพิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานต่อส่ วนของเจ้าของรวม ซึ งไม่รวม
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม อีกทังยังกํากับดูแลระดับการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ

24

ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการทีไม่ เกียวข้ องกัน
งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)

ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
เครื องจักร และอุปกรณ์
ภาระผูกพันอืน ๆ
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะสัน
หนังสื อคําประกันจากธนาคาร
รวม

5,140

-

5,140

-

856
11,066
11,922

16
8,835
8,851

11,066
11,066

8,835
8,835

บริ ษทั มีภาระผูกพันกับธนาคารสองแห่งออกหนังสื อคําประกันบริ ษทั สําหรับการใช้ไฟฟ้ าให้แก่หน่วยงานราชการ
25

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลาทีรายงาน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
จากกําไรในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท จํานวนเงินรวม 49.50 ล้านบาทโดยการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมตั ิ
จากผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุน้
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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 2021, 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
2021 and their financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Thai
Financial Reporting Standards (TFRSs).
Basis for Opinion
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing (TSAs). My responsibilities under
those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated and
Separate Financial Statements section of my report. I am independent of the Group and the Company in
accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants issued by the Federation of Accounting
Professions that is relevant to my audit of the consolidated and separate financial statements, and I have
fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with these requirements. I believe that the audit
evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.
Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in my professional judgment, were of most significance in my audit
of the consolidated and separate financial statements of the current period. These matters were addressed in
the context of my audit of the consolidated and separate financial statements as a whole, and in forming my
opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on these matters.
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Valuation of inventories
Refer to Note 6 to the financial statements
The key audit matter
How the matter was addressed in the audit
Inventory, which is a significant balance, is My audit procedures included the following:
required to be carried at the lower of cost or net
realisable value. The estimate of net realisable  made inquiries of management and obtained
value of inventories involves management
related documents to understand the inventory
judgment and is subject to the fluctuation of the
valuation process as well as the Group’s and the
raw material price, I therefore considered this to
Company’s policy in estimating the net
be the key audit matter.
realisable value of inventories;


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



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



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



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



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

Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the information
included in the annual report, but does not include the consolidated and separate financial statements and my
auditor’s report thereon. The annual report is expected to be made available to me after the date of this
auditor’s report.
My opinion on the consolidated and separate financial statements does not cover the other information and I
will not express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with my audit of the consolidated and separate financial statements, my responsibility is to
read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the
other information is materially inconsistent with the consolidated and separate financial statements or my
knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.
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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.
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.
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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
24 February 2022
over.
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Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited
and its Subsidiary
Statement of financial position
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

31 December

Assets

Note

2021

31 December
2020

2021

2020

(in Baht)
Current assets
Cash and cash equivalents
Trade and other current receivables

4

154,911,623

156,358,832

105,789,473

114,915,904

3, 5

748,800,774

748,796,312

751,393,198

751,857,959

Short-term loan to other party

2,000,000

-

2,000,000

-

Current portion of long-term loan
to other party
Inventories

6

150,000

1,200,000

150,000

1,200,000

6

1,346,220,629

1,002,490,410

1,343,272,977

998,493,839

1,275,589

870,488

1,275,589

870,488

2,253,358,615

1,909,716,042

2,203,881,237

1,867,338,190

9,999,930

9,999,930

7,382,927

7,382,927

Other current assets
Total current assets
Non-current assets
Investments in subsidiary

7

-

-

Investments in non-marketable
equity instrument

7,382,927

Long-term loan to other party

-

7,382,927
150,000

-

150,000

Investment properties

8

133,485,872

133,749,638

135,573,879

135,837,644

Property, plant and equipment

9

599,422,337

549,990,611

597,182,538

547,897,976

Right-of-use assets

10

12,074,421

17,988,568

12,074,421

17,988,568

Deferred tax assets

19

44,748,270

52,280,311

44,240,449

51,710,736

4,735,756

4,684,264

4,499,631

3,604,107

801,849,583

766,226,319

810,953,775

774,571,888

3,055,208,198

2,675,942,361

3,014,835,012

2,641,910,078

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

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

Separate

financial statements

financial statements

31 December

Liabilities and equity

Note

2021

31 December
2020

2021

2020

(in Baht)
Current liabilities
Bank overdrafts and short-term
11

19,742,929

5,886,573

19,742,929

5,886,573

Trade and other current payables

3

730,787,507

416,888,923

728,729,466

414,586,291

Current portion of lease liabilities

11

7,053,323

6,856,913

7,053,323

6,856,913

2,902,676

18,200,688

2,062,416

17,780,102

760,486,435

447,833,097

757,588,134

445,109,879

11

5,186,904

11,353,943

5,186,904

11,353,943

12

185,523,657

193,565,628

184,407,395

192,503,843

Total non-current liabilities

190,710,561

204,919,571

189,594,299

203,857,786

Total liabilities

951,196,996

652,752,668

947,182,433

648,967,665

330,000,000

330,000,000

330,000,000

330,000,000

330,000,000

330,000,000

330,000,000

330,000,000

14

420,491,050

420,491,050

420,491,050

420,491,050

15

33,000,000

33,000,000

33,000,000

33,000,000

1,320,519,599

1,239,698,130

1,284,161,529

1,209,451,363

2,104,010,649

2,023,189,180

2,067,652,579

1,992,942,413

553

513

Total equity

2,104,011,202

2,023,189,693

2,067,652,579

1,992,942,413

Total liabilities and equity

3,055,208,198

2,675,942,361

3,014,835,012

2,641,910,078

borrowing from financial institutions

Current income tax payable
Total current liabilities
Non-current liabilities
Lease liabilities
Non-current provisions for
employee benefits

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

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 comprehensive income
Consolidated

Note

Separate

financial statements

financial statements

Year ended 31 December

Year ended 31 December

2021

2020

2021

2020

(in Baht)
Revenue
Revenue from sale of goods

3, 16

Net foreign exchange gain
Other income

3

Total income

4,322,269,485

4,956,625,850

4,299,111,439

4,939,475,106

62,132,765

21,892,192

61,761,822

21,817,540

13,554,863

12,103,139

12,088,057

10,371,536

4,397,957,113

4,990,621,181

4,372,961,318

4,971,664,182

3,912,896,099

4,452,790,034

3,905,410,271

4,446,536,847

122,925,977

105,652,294

118,674,379

103,066,655

Expenses
Cost of sales of goods

3, 6, 18

Distribution costs

3, 18

Administrative expenses

3, 18

Total expenses
Profit from operating activities
Finance costs
Profit before income tax expense
Tax expense

19

Profit for the year

168,615,522

122,481,675

162,978,601

116,902,945

4,204,437,598

4,680,924,003

4,187,063,251

4,666,506,447

193,519,515

309,697,178

185,898,067

305,157,735

(780,350)

(1,162,159)

(780,350)

(1,162,159)

192,739,165

308,535,019

185,117,717

303,995,576

39,037,833

61,376,582

37,456,600

60,486,955

153,701,332

247,158,437

147,661,117

243,508,621

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

12, 19

9,620,177

-

9,549,049

-

9,620,177

-

9,549,049

-

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

163,321,509

247,158,437

157,210,166

243,508,621

Owners of the parent

153,701,292

247,158,422

147,661,117

243,508,621

Non-controlling interests

40
153,701,332

15
247,158,437

147,661,117

243,508,621

163,321,469

247,158,422

157,210,166

243,508,621

Profit attributable to:

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

40

15

163,321,509

247,158,437

157,210,166

243,508,621

0.47

0.75

0.45

0.74

20

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Separate financial statements
Issued and
paid-up
Note

Retained earnings

share capital

Share premium

Legal reserve

Total

Unappropriated

equity

(in Baht)
Year ended 31 December 2020
Balance at 1 January 2020

330,000,000

420,491,050

33,000,000

1,005,542,742

1,789,033,792

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

21

-

-

-

(39,600,000)

(39,600,000)

-

-

-

(39,600,000)

(39,600,000)

Profit

-

-

-

243,508,621

243,508,621

Other comprehensive income

-

-

-

-

-

-

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

Total comprehensive income for the year
Balance at 31 December 2020

330,000,000

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Separate financial statements
Issued and
paid-up
Note

Retained earnings

share capital

Share premium

Legal reserve

Total

Unappropriated

equity

(in Baht)
Year ended 31 December 2021
Balance at 1 January 2021

330,000,000

420,491,050

33,000,000

1,209,451,363

1,992,942,413

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

21

-

-

-

(82,500,000)

(82,500,000)

-

-

-

(82,500,000)

(82,500,000)

Profit

-

-

-

147,661,117

147,661,117

Other comprehensive income

-

-

-

9,549,049

9,549,049

-

-

-

157,210,166

157,210,166

1,284,161,529

2,067,652,579

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

Total comprehensive income for the year
Balance at 31 December 2021

330,000,000

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

Separate

financial statements

financial statements

Year ended 31 December

Year ended 31 December

2021

2020

2021

2020

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

153,701,332

247,158,437

147,661,117

243,508,621

780,350

1,162,159

780,350

1,162,159

Tax expense

39,037,833

61,376,582

37,456,600

60,486,955

Depreciation and amortisation

95,343,427

77,590,560

(30,866,793)
1,817,395

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

94,607,156

76,963,788

(36,017,926)

(30,866,793)

(36,017,926)

(3,977,989)

1,817,395

(3,977,989)

Reversal of allowance for decline in value
and obsolescence of inventories
Impairment loss (reversal of) recognised in profit or loss
Gain on disposal of machinery and equipment
Provision for non-current employee benefit obligations
Unrealised loss on exchange rate

(551,938)

(100,028)

(551,938)

16,257,590

13,587,446

16,114,203

1,528,631

8,852,588

1,537,523

Gain on return of capital from associate

-

(618,173)

-

(138,967)
13,453,126
8,850,310
(118,173)

Dividend income

(641,149)

(641,149)

(641,149)

(641,149)

Interest income

(109,202)

(150,194)

(83,425)

(114,794)

276,297,476

368,222,313

267,831,039

363,415,961

(1,683,848)

21,440,536

(1,223,516)

16,248,321

Changes in operating assets and liabilities
Trade and other current receivables
Inventories

(312,863,426)

Other current assets

(405,101)

Other non-current assets

562,796

(164,302,952)
29,702
(980,000)

(313,912,346)
(405,101)
(245,500)

(163,893,531)
29,702
(204,500)

Trade and other current payables

315,288,478

80,973,799

315,533,068

79,653,469

Employee benefits paid

(12,274,340)

(11,566,123)

(12,274,340)

(11,566,123)

Cash generated from operation activities

264,922,035

293,817,275

255,303,304

283,683,299

Taxes paid

(49,208,848)

(43,913,184)

(48,091,261)

(42,892,839)

Net cash from operating activities

215,713,187

249,904,091

207,212,043

240,790,460

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

Separate

financial statements

financial statements

Year ended 31 December

Year ended 31 December

2021

2020

2021

2020

(in Baht)
Cash flows from investing activities
Proceeds from return of capital from associate
Acquisition of property, plant, machinery and equipment

(139,570,455)

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

759,615
(1,046,825)
1,200,000
(2,000,000)

618,173
(161,703,605)
227,507
(817,505)
1,200,000
-

(138,722,756)
759,615
(1,046,825)
1,200,000
(2,000,000)

618,173
(160,548,887)
227,507
(798,823)
1,200,000
-

Dividend received

641,149

641,149

641,149

641,149

Interest received

109,202

150,194

83,425

114,794

Net cash used in investing activities

(139,907,314)

(159,684,087)

(139,085,392)

(158,546,087)

(779,790)

(1,167,551)

(779,790)

(1,167,551)

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

13,888,906

(27,298,432)

13,888,906

(27,298,432)

(7,862,445)

(7,215,105)

(7,862,445)

(7,215,105)

Dividends paid to owners of the Company

(82,499,753)

(39,600,000)

(82,499,753)

(39,600,000)

Net cash used in financing activities

(77,253,082)

(75,281,088)

(77,253,082)

(75,281,088)

(1,447,209)

14,938,916

(9,126,431)

6,963,285

Payment of lease liabilities

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

156,358,832

141,419,916

114,915,904

107,952,619

Cash and cash equivalents at 31 December

154,911,623

156,358,832

105,789,473

114,915,904

Other payable for purchases of machinary and equipment

4,113,014

6,676,305

4,113,014

6,676,305

Acquisition of right-of-use assets

1,365,218

4,773,300

1,365,218

4,773,300

Non-cash transactions

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 24 February 2022.

1

General information
Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited, the “Company”, is incorporated in Thailand and
was listed on the Stock Exchange of Thailand in 1990. The Company’s registered office at 1/1 Moo 2,
Thungyai, Hatyai, Songkhla, 90110, Thailand.
The Company’s major shareholder during the financial year was Mr. Tan Boon Pin (24.6%
shareholding) and Mr. Tan Seow Phor (13.6% shareholding).
The principal activities of the Company are manufacturing and trading of canned and pouched seafood
products. Details of the Company’s subsidiary as at 31 December 2021 and 2020 are given in
Notes 7.

2

Basis of preparation of the financial statements
The financial statements are prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”),
guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions and applicable rules and regulations of
the Thai Securities and Exchange Commission. The financial statements are presented in Thai Baht, which is
the Company’s functional currency. The accounting policies are described in each notes have been applied
consistently to all periods presented in these financial statements.
The consolidated financial statements relate to the Company and its subsidiary (together referred to as the
“Group”). The preparation of financial statements in conformity with TFRS requires management to make
judgements, estimates and assumptions that affect the application of the Group’s accounting policies. Actual
results may differ from these estimates. Estimates and underlying assumptions that described in each note are
reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised prospectively.
(i)

Judgements
Information about judgements made in applying accounting policies that have the most significant
effects on the amounts recognised in the financial statements is included in the following notes:
10

Leases:
- whether an arrangement contains a lease;
- whether the Group is reasonably certain to exercise extension options;
- whether the Group exercise termination options;

(ii) Assumptions and estimation uncertainties
Information about assumption and estimation uncertainties at 31 December 2021 that have a
significant risk of resulting in a material adjustments to the carrying amounts of assets and
liabilities in the next financial year is included in the following notes:
5, 22
10
12

Measurement of allowance for expected credit loss for trade receivables and other
receivables: key assumptions in determining the weighted-average loss rate;
Determining the incremental borrowing rate to measure lease liabilities;
Measurement of defined benefit obligations: key actuarial assumptions;
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3

Related parties
A related party is a person or entity that has direct or indirect control, or has significant influence over
the financial and managerial decision-making of the Group; a person or entity that are under common
control or under the same significant influence as the Group; or the Group has direct or indirect control
or has significant influence over the financial and managerial decision-making of a person or entity.
Relationships with subsidiary are described in notes 7. 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.
Pattani Food Industries Co., Ltd.
Tropical Consolidated Corporation SDN.
BHD.
P.T. Medan Tropical Canning
and Frozen Industries
Tropical Canning Corporation SDN. BHD.
TC Boy Marketing SDN. BHD.
Tropical Corporation Japan Co., Ltd.
Safcol Singapore Pte. Ltd.
Safcol Australia Pty Ltd.
Safcol Chile S.A
Gamma Investment Inc.

Thailand
Thailand

Common shareholders
Common shareholders

Malaysia

Common shareholders

Indonesia
Malaysia
Malaysia
Japan
Singapore
Australia
Chile
British Virgin
Islands
Thailand

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

Common ultimate shareholders
Persons having authority and
responsibility for planning, directing
and controlling the activities of
the entity, directly or indirectly,
including any director (whether
executive or otherwise) of the Group
Mr. Tan Boon Pin
Malaysian
Major shareholder, 10% or more
shareholding, and a director of the
Company
Mr. Tan Seow Phor
Malaysian
Major shareholder, 10% or more
shareholding, and a director of the
Company
The pricing policies for transactions with related parties are explained further below:
Key management personnel

Transactions
Sale of goods
Sale of raw materials
Other income
Purchase of goods
Purchase of raw materials
Service fees
Commission fees
Management benefit expenses

Pricing policies
Market price
Market price
At agreed price
Market price
Market price
At agreed price
At agreed rate
Amount approved by the directors and
the shareholders
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Significant transactions with
related parties
Year ended 31 December

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2021
2020
2021
2020
(in thousand Baht)

Subsidiary
Sale of goods
Service fees
Commission fees
Other related parties
Sale of goods
Sale of raw materials
Other income
Purchase of goods
Purchase of raw materials
Service fees
Commission fees
Management benefit expenses
Key management personnel
Key management personnel compensation
Short-term employee benefits
(including director’s renumeration)
Post-employment benefits
Total key management personnel
compensation

-

-

38,378
4,554
61

32,141
4,380
229

2,600,988
1,985
6,527
28,166
510,367
1,734
34,354
152

2,691,226
40,028
6,872
34,224
728,448
2,169
42,787
150

2,592,659
1,985
5,312
28,166
510,367
1,734
34,354
152

2,682,781
40,028
5,666
34,224
728,448
2,169
42,787
150

47,734
1,660

47,543
1,371

45,130
1,624

44,865
1,338

49,394

48,914

46,754

46,203

Balances as at 31 December with related parties were as follows:

Trade accounts receivable
Subsidiary
Other related parties
Less allowance for expected credit loss
Net

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2021
2020
2021
2020
(in thousand Baht)
8,843
8,889
429,910
501,800
429,632
501,343
429,910
501,800
438,475
510,232
(7)
(7)
429,910
501,793
438,475
510,225

Other receivables
Other related parties
Less allowance for expected credit loss
Net

764
764
764
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25,165
25,165
25,165

621
621
621

24,804
24,804
24,804
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Short-term loans to
Other related party
Total
Less allowance for expected
credit loss
Net

Interest rate
31
31
December December
2020
2021
(% per annum)
-

Consolidated/Separate financial statements
31
31
December
December
2020
Increase Decrease
2021
(in thousand Baht)
5,590
5,590
5,590
5,590
(5,590)
-

(5,590)
-

Short-term loans to related party bearing no interest.
There were no movements during the year ended 31 December 2021 and 2020 of short-term loans to
related party.
Trade accounts payable

Other related parties

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2021
2020
2021
2020
(in thousand Baht)
90,476
28,188
90,476
28,188

Other payables
Subsidiary
Other related parties
Total

4,935
4,935

3,797
3,797

435
4,935
5,370

493
3,797
4,290

Significant agreements with related parties
Sale and purchase of products and marketing agreement
On 1 June 2019, the Company entered into a sale and purchase of products and marketing agreement
with Tropical Consolidated Corporation SDN. BHD. (TCC) whereby the Company agreed to appoint
TCC to act as the Company’s marketing representative for dealing with the international market. This
agreement has a term for a period of 3 years commencing June 2019, and is automatically renewable for
a further period of 1 year unless either party notifies the termination.
Letters of guarantee
As at 31 December 2021, the Company was contingently liable for guarantee of credit lines of its
subsidiary and related party, totaling Baht 18 million (2020: Baht 18 million).
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4

Cash and cash equivalents
Accounting policy
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.

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

5

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2021
2020
2021
2020
(in thousand Baht)
290
186
269
115
13,049
105
13,019
75
141,573
156,068
92,501
114,726
154,912
156,359
105,789
114,916

Trade accounts receivables
Accounting policy
A trade receivable is recognised when the Group has an unconditional right to receive consideration.
A trade receivable is measured at transaction price less allowance for expected credit loss. Bad debts are
written off when incurred.
The Group estimates lifetime expected credit losses (ECLs), using a provision matrix to find ECLs rate.
This method groups the debtors based on shared credit risk characteristics and past due status, taking
into account historical credit loss data, adjusted for factors that are specific to the debtors and an
assessment of both current economic conditions and forward-looking general economic conditions at the
reporting date.

At 31 December
Within credit terms
Overdue:
1-3 months
3-6 months
6-12 months
Over 12 months
Total
Less allowance for expected credit loss
Net

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2021
2020
2021
2020
(in thousand Baht)
599,478
643,572
605,202
647,866
91,982
14,166
705,626
(11,213)
694,413
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30,768
5
12,722
687,067
(9,778)
677,289

89,489
14,166
708,857
(11,213)
697,644

30,322
12,722
690,910
(9,778)
681,132
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Allowance for expected credit loss

At 1 January
Additions
Reversal
At 31 December

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2021
2020
2021
2020
(in thousand Baht)
9,778
13,373
9,778
13,373
1,435
1,435
(3,595)
(3,595)
11,213
9,778
11,213
9,778

Information of credit risk is disclosed in note 22 (b.1).

6

Inventories
Accounting policy
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.

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

Inventory recognised in
‘cost of sales of goods’:
- Cost
- Reversal of write-down to net
realizable value
Net

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2021
2020
2021
2020
(in thousand Baht)
571,836
389,005
568,888
385,009
466,744
530,976
466,744
530,976
29,767
18,126
29,767
18,126
324,843
142,219
324,843
142,219
1,393,190
1,080,326
1,390,242
1,076,330
(46,969)
1,346,221

(77,836)
1,002,490

(46,969)
1,343,273

3,943,763

4,488,808

3,936,277

4,482,555

(30,867)
3,912,896

(36,018)
4,452,790

(30,867)
3,905,410

(36,018)
4,446,537
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7

Investments in subsidiary
Accounting policy
The consolidated financial statements relate to the Company and its subsidiary (together referred to as
the “Group”).
Subsidiary is entity 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 is included in the consolidated
financial statements from the date on which control commences until the date on which control ceases.
Intra-group balances and transactions, and any unrealised income or expenses arising from intra-group
transactions, are eliminated on consolidation. Unrealised losses are eliminated in the same way as
unrealised gains, but only to the extent that there is no evidence of impairment.
At the acquisition date, the Group measures any non-controlling interest at its proportionate interest in
the identifiable net assets of the acquiree. In addition, when there is a change in the Group’s interest in a
subsidiary that do not result in a loss of control, any difference between the amount by which the noncontrolling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid from the acquisition of the
non-controlling interests with no change in control are accounted for as other in shareholders’ equity.
When the Group loses control over a subsidiary, it derecognises the assets and liabilities of the
subsidiary, and any related non-controlling interests and other components of equity. Any resulting gain
or loss is recognised in profit or loss. Any interest retained in the former subsidiary is measured at fair
value when control is lost.
Investments in subsidiary in the separate financial statements are measured at cost. Dividend income is
recognised in profit or loss on the date on which the Group’s right to receive payment is established. If
the Company disposes of part of its investment, the deemed cost of the part sold is determined using the
weighted average method. Gains and losses on disposal of the investments are recognised in profit or
loss.
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Separate financial statements
Dividend income
Name of subsidiary

Type of

Country of

Ownership interest

business

operation

2021

2020

Paid-up capital
2021

Cost

2020

2021

Impairment
2020

2021

At cost - net

2020

2021

2020

-

10,000

10,000

-

10,000

10,000

for the year
2021

2020

(in thousand Baht)

%
Direct subsidiary
Elowfar Co., Ltd.

Trading

Thailand

99.99

99.99

10,000

10,000

Total

240

10,000

10,000

10,000

10,000

-

-

-
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8

Investment properties
Accounting policy
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.
Depreciation is calculated on a straight-line basis over the estimated useful lives of buildings of 20
years and recognised in profit or loss. No depreciation charged on freehold land and assets under
construction.
Differences between the proceeds from disposal and the carrying amount of investment property are
recognised in profit or loss.
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2021
2020
2021
2020
(in thousand Baht)
Cost
At 1 January
At 31 December
Depreciation and impairment losses
At 1 January
Depreciation charge for the year
At 31 December
Net book value
At 1 January
At 31 December

161,031
161,031

161,031
161,031

159,494
159,494

159,494
159,494

27,281
264
27,545

27,018
263
27,281

23,656
264
23,920

23,393
263
23,656

133,750
133,486

134,013
133,750

135,838
135,574

136,101
135,838

Investment properties comprise a number of commercial properties that are leased to third parties. Each of
the leases contains an initial non-cancellable period of 1 year. Renewals are negotiated with the lessee. No
contingent rents are charged.
The fair value of investment properties as at 31 December 2021 of Baht 230.73 million (2020: Baht 230.73
million) was determined by independent professional valuers, applied the Market Comparison Approach
for the raw land and Cost Approach for the land with building thereon 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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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.

9

Property, plant and equipment
Accounting policy
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.
Differences between the proceeds from disposal and the carrying amount of property, plant and
equipment are recognised in profit or loss.
Subsequent costs
The cost of replacing a part of an item of property, plant and equipment is recognised in the carrying
amount of the item when 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 on a straight-line basis over the estimated useful lives of each component of
an asset and recognised in profit or loss. No depreciation is provided on freehold land and assets under
construction.
The estimated useful lives are as follows:
Land improvements
Buildings and improvements
Machinery and equipment
Furniture, fixtures and office equipment
Vehicles

5
5 - 26
5 - 21
5
5
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Impairment losses
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 in profit or loss if the carrying amount of an asset
exceeds its recoverable amount, unless it reverses a previous revaluation credited to equity, in which
case it is charged to equity. Impairment losses of assets recognised in prior periods is reversed if there
has been a change in the estimates used to determine the recoverable amount, but only to the extent
that the asset’s carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been
determined, net of depreciation, if no impairment loss had been recognised.
The recoverable amount is assessed from the estimated future cash flows 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.
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Land
Cost
At 1 January 2020
Additions
Transfers
Disposals
At 31 December 2020 and
1 January 2021
Additions
Transfers
Disposals
At 31 December 2021
Depreciation
At 1 January 2020
Depreciation charge for the year
Disposals
At 31 December 2020 and
1 January 2021
Depreciation charge for the year
Disposals
At 31 December 2021

Land
improvements

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

35,785
-

3,043
-

463,809
19,754
-

35,785
19,534
55,319

3,043
7,290
10,333

-

Construction
in progress and
machinery under
installation

Total

877,586
70,482
103,411
(6,854)

31,123
2,224
559
(539)

35,855
1,093
(165)

118,323
91,027
(123,724)
-

1,565,524
164,826
(7,558)

483,563
1,268
33,183
(1,292)
516,722

1,044,625
27,076
89,242
(19,738)
1,141,205

33,367
2,650
96
(50)
36,063

36,783
2,322
470
(250)
39,325

85,626
84,157
(130,281)
39,502

1,722,792
137,007
(21,330)
1,838,469

3,043
-

292,279
15,962
-

758,312
51,155
(6,854)

24,798
2,173
(539)

31,234
1,314
(76)

-

1,109,666
70,604
(7,469)

3,043
8
3,051

308,241
16,612
(1,199)
323,654

802,613
66,975
(19,623)
849,965

26,432
2,425
(50)
28,807

32,472
1,348
(250)
33,570

-

1,172,801
87,368
(21,122)
1,239,047

244

Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited
and its Subsidiary
Notes to the financial statements
For the year ended 31 December 2021

Land
Net book value
At 1 January 2020
At 31 December 2020 and
1 January 2021
At 31 December 2021

Land
improvements

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

Vehicles

Construction
in progress and
machinery under
installation

Total

35,785

-

171,530

119,274

6,325

4,621

118,323

455,858

35,785
55,319

7,282

175,322
193,068

242,012
291,240

6,935
7,256

4,311
5,755

85,626
39,502

549,991
599,422
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Depreciation
At 1 January 2020
Depreciation charge for the year
Disposals
At 31 December 2020 and
1 January 2021
Depreciation charge for the year
Disposals
At 31 December 2021
Net book value
At 1 January 2020
At 31 December 2020 and
1 January 2021
At 31 December 2021

Construction
in progress and
machinery under
installation

Land
improvements

Buildings
and
improvements

35,785
-

3,043
-

452,467
19,754
-

874,658
70,482
103,411
(6,854)

29,470
2,162
559
(539)

34,659
(165)

118,323
91,027
(123,724)
-

1,548,405
163,671
(7,558)

35,785
19,534
55,319

3,043

10,333

472,221
449
33,183
(1,292)
504,561

1,041,697
27,076
89,242
(19,738)
1,138,277

31,652
2,622
96
(50)
34,320

34,494
2,322
470
(250)
37,036

85,626
84,157
(130,281)
39,502

1,704,518
136,160
(21,330)
1,819,348

-

3,043
-

282,296
15,791
-

754,443
51,155
(6,854)

23,454
2,033
(539)

30,883
991
(76)

-

1,094,119
69,970
(7,469)

-

3,043
8
3,051

298,087
16,401
(1,199)
313,289

798,744
66,975
(19,623)
846,096

24,948
2,318
(50)
27,216

31,798
965
(250)
32,513

-

1,156,620
86,667
(21,122)
1,222,165

170,171

120,215

6,016

3,776

118,323

454,286

174,134
191,272

242,953
292,181

6,704
7,104

2,696
4,523

85,626
39,502

547,898
597,183

Land
Cost
At 1 January 2020
Additions
Transfers
Disposals
At 31 December 2020 and
1 January 2021
Additions
Transfers
Disposals
At 31 December 2021

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

35,785
35,785
55,319

-

7,290
-

7,282
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The gross amount of the Group’s fully depreciated property, plant and equipment that was still in use
as at 31 December 2021 amounted to Baht 811.46 million (2020: Baht 789.20 million).
The gross amount of the Company’s fully depreciated property, plant and equipment that was still in
use as at 31 December 2021 amounted to Baht 802.22 million (2020: Baht 780.27 million).
Security
At 31 December 2021 the Group’s and the Company’s properties with net book value of Baht 2.87
million (2020: Baht 2.87 million) were used as collateral for loans from financial institutions (see note
11).

10

Leases
Accounting policy
At inception of a contract, the Group assesses that a contract is, or contains, a lease when it conveys
the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.
At commencement or on modification of a contract, the Group allocates the consideration in the
contract to each lease component on the basis of its relative stand-alone prices of each component.
The Group recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date, except
for leases of low-value assets and short-term leases which is recognised as an expense on a straightline basis over the lease term.
Right-of-use asset is measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment loss, and
adjusted for any remeasurements of lease liability. The cost of right-of-use asset includes the initial
amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement
date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of restoration costs, less any lease incentives
received. Depreciation is charged to profit or loss on a straight-line method from the commencement
date to the end of the lease term, unless the lease transfers ownership of the underlying asset to the
Group by the end of the lease term or the cost of the right-of-use asset reflects that the Group will
exercise a purchase option. In that case the right-of-use asset will be depreciated over the useful life of
the underlying asset, which is determined on the same basis as those of property and equipment
The lease liability is initially measured at the present value of all lease payments that shall be paid
under the lease. The Group uses the Group’s incremental borrowing rate to discount the lease
payments to the present value. The Group determines its incremental borrowing rate by obtaining
interest rates from various external financing sources and makes certain adjustments to reflect the
terms of the lease and type of the asset leased.
The lease liability is measured at amortised cost using the effective interest method. It is remeasured
when there is a lease modofication, or a change in the assessment of options specified in the lease.
When the lease liability is remeasured, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of
the right-of-use asset or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has
been reduced to zero.
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Right-of-use assets
At 1 January 2020
Additions
Disposal
At 31 December 2020 and
1 January 2021

Consolidated/Separate financial statements
Land
Machinery
Vehicles
Total
(in thousand Baht)
7,140
12,137
2,122
21,399
1,617
118
3,038
4,773
(2,122)
(2,122)

Additions
Disposal
At 31 December 2021

8,757
828
(100)
9,485

12,255
537
12,792

At 1 January 2020
Less depreciation
Depreciation charge for the year
Disposals

2,421
-

3,557
-

Depreciation charge for the year
Disposals
At 31 December 2021

2,421
2,544
(100)
4,865

3,557
3,722
7,279

83
1,014
1,097

6,061
7,280
(100)
13,241

Net Book Value
At 31 December 2020
At 31 December 2021

6,336
4,620

8,698
5,513

2,955
1,941

17,989
12,074

At 31 December 2020 and
1 January 2021

3,038
3,038

592
(509)

24,050
1,365
(100)
25,315

6,570
(509)

The Group leases a periods of lands for 3 and 20 years, with renewable options at the lease term. The
rental is payable annual as specified in the contract.
The Group leased machinery for 5 and 7 years and vehicles for 3 years and paid fixed rental as
specified in the contract of which the payment terms are normal terms.

For the period ended 31 December
Recognised in profit or loss
Interest on lease liabilities
Expenses relating to short-term leases

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2021
2020
2021
2020
(in thousand Baht)
609
703
609
703
864
939
75

In 2021, total cash outflow for leases of the group were Baht 7.86 million (2020: Baht 7.22 million).
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11

Interest-bearing liabilities
Accounting policy
The Group recognises and measures financial liabilities as disclosed in note 22.
Consolidated financial statements / Separate financial statements

Secured

2021
Unsecured

Total

Secured

2020
Unsecured

Total

(in thousand Baht)

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

2,946

-

2,946

5,636

251

5,887

1,335

16,797
10,905

16,797
12,240

1,565

16,646

18,211

4,281

27,702

31,983

7,201

16,897

24,098

Assets pledged as security for liabilities
as at 31 December

Note

Consolidated
financial statements
2021
2020

Separate
financial statements
2021
2020

(in thousand Baht)

Investment properties
Property, plant and equipment
Total

8
9

2,200
668
2,868

2,200
668
2,868

2,200
668
2,868

2,200
668
2,868

As at 31 December 2021, the Group and the Company had unutilised credit facilities totaling Baht
1,441 million and Baht 1,436 million, respectively (2020: Baht 1,257 million and Baht 1,252 million,
respectively)

12

Non-current provisions for employee benefits
Accounting policy
Defined contribution plans
Obligations for contributions to the Group’s provident fund are expensed as the related service is
provided.
Defined benefit plans
The Group’s net obligation in respect of defined benefit plans is calculated by estimating the amount
of future benefit that employees have earned in the current and prior periods. The defined benefit
obligations is discounted to the present value, which performed annually by a qualified actuary using
the projected unit credit method.
Remeasurements of the net defined benefit liability, actuarial gain or loss are recognised 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 recognised in profit or loss.
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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.

Post-employment benefits

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2021
2020
2021
2020
(in thousand Baht)
185,524
193,566
184,407
192,504

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.
Present value of the defined benefit
obligations

At 1 January

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2021
2020
2021
2020
(in thousand Baht)
193,566
191,544
192,504
190,617

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

9,549
2,267
4,442
16,258

9,338
4,250
13,588

9,433
2,267
4,414
16,114

9,226
4,227
13,453

3,406
(14,461)
(971)
(12,026)

-

3,406
(14,289)
(1,054)
(11,937)

-

Benefit paid

(12,274)

(11,566)

(12,274)

(11,566)

At 31 December

185,524

193,566

184,407

192,504

Included in other comprehensive income:
Actuarial (gains) losses recognized
Demographic assumption
Financial assumptions
Experienxe adjustment
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Principal actuarial assumptions

Consolidated
financial statements
2021
2020

Discount rate
Future salary growth
Employee turnover rates
Future mortality

0.52 - 3.59
3.0 - 6.0
0 - 30
3.0

Separate
financial statements
2021
2020

(%)
1.76 - 4.38 0.52 - 3.59
3.5 - 6.0
3.0 - 6.0
0 - 25
0 - 30
3.0
3.0

1.76 - 4.38
3.5 - 6.0
0 - 25
3.0

Assumptions regarding future mortality are based on published statistics and mortality tables
adjusted with interest rate of 2.26%. Discount rate is the interest rate of long-term government bond.
(2020: 2.85%)
At 31 December 2021, the weighted-average duration of the defined benefit obligation was 12.1
years (2020: 12.5 years).
Sensitivity analysis
Reasonably possible changes at the reporting date to one of the relevant actuarial assumptions,
holding other assumptions constant, would have affected the defined benefit obligation by the
amounts shown below.
Effect to the defined benefit obligation
At 31 December
Discount rate
Future salary growth
Employee turnover rates
Future mortality

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

13

Consolidated financial statements
1% increase in assumption
1% decrease in assumption
2021
2020
2021
2020
(in thousand Baht)
(14,274)
(13,479)
16,145
15,496
16,021
18,786
(14,247)
(16,490)
(14,992)
(17,324)
9,384
11,234
(531)
(499)
474
450
Separate financial statements
1% increase in assumption
1% decrease in assumption
2021
2020
2021
2020
(in thousand Baht)
(14,065)
(13,329)
15,880
15,307
15,762
18,581
(14,038)
(16,326)
(14,702)
(17,152)
9,176
11,066
(524)
(494)
468
446

Provisions
Accounting policy
A provision is recognised if, as a result of a past event, the Group has a present legal or constructive
obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will
be required to settle the obligation. Provisions are determined by discounting the expected future cash
flows at a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the
risks specific to the liability. The unwinding of the discount is recognised as a finance cost.
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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.

14

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

15

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.

16

Segment information and disaggregation of revenue
Accounting policy
(1)

Revenue recognition
Revenue is recognised when a customer obtains control of the goods or services in an amount
that reflects the consideration to which the Group expects to be entitled, excluding those amounts
collected on behalf of third parties, value added tax and is after deduction of any trade discounts
and volume rebates.
Revenue from sales of goods is recognised on the date on which the goods are delivered to the
customers.

(2)

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 the Group expense.

(2.a) 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.
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(2.b) 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.
Disaggregation of revenue
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2021
2020
2021
2020
(in thousand Baht)
Primary geographical markets
Asia continent, excluding
Thailand
European continent
Africa continent
Thailand
America continent
Australia continent
Total

3,007,559
483,531
432,561
234,998
146,673
16,907
4,322,269
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3,320,484
206,007
389,123
322,800
697,898
20,314
4,956,626

2,995,491
483,531
432,561
223,948
146,673
16,907
4,299,111

3,306,538
206,007
389,123
319,595
697,898
20,314
4,939,475
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Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2021
2020
2021
2020
(in thousand Baht)
Major products/service lines
Canned and Pouched Tuna Products
Canned and Pouched Petfood
Products
Canned and Pouched Seafood
Products
Other
Total

Timing of revenue recognition
At a point in time
Total

2,324,103

3,217,858

2,318,075

3,211,738

1,529,815

1,169,536

1,521,014

1,166,949

346,436
121,915
4,322,269

407,666
161,566
4,956,626

346,436
113,586
4,299,111

407,666
153,122
4,939,475

4,322,269
4,322,269

4,956,626
4,956,626

4,299,111
4,299,111

4,939,475
4,939,475
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Major customers
Revenues from two major customers of the Group’s represent Baht 2,340 million and Baht 308
million, respectively (2020: two major customers representing Baht 2,509 million and Baht 325
million, respectively) of the Group’s total revenues.

17

Employee benefit expenses

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

12

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2021
2020
2021
2020
(in thousand Baht)
586,926
626,182
579,819
619,742
16,258
13,588
16,114
13,453
9,547
8,150
9,294
7,919
41,700
42,755
41,588
42,596
654,431
690,675
646,815
683,710

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.

18

Expenses by nature
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2021
2020
2021
2020
(in thousand Baht)
Included in cost of sale of goods:
Raw materials and consumables used
Employee benefit expenses
Changes in inventories of finished goods
Depreciation
Others
Total

2,973,186
556,243
(182,117)
87,371
478,213
3,912,896

3,457,088
598,424
(154,830)
70,226
481,882
4,452,790

2,973,186
556,243
(183,166)
87,371
471,776
3,905,410

3,457,088
598,424
(154,421)
70,226
475,220
4,446,537

Included in distribution costs:
Export expenses
Transportation expenses
Advertising and sales promotion expenses
Employee benefit expenses
Others
Total

77,443
2,371
2,344
1,463
39,305
122,926

42,109
3,403
1,496
1,195
57,449
105,652

78,464
1,860
4
38,346
118,674

43,100
3,048
20
56,899
103,067
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Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2021
2020
2021
2020
(in thousand Baht)
Included in administrative expenses:
Employee benefit expenses
Depreciation and amortisation
Professional fees
Others
Total

19

96,725
7,973
5,444
58,474
168,616

91,056
7,365
5,101
18,960
122,482

90,572
7,237
5,194
59,976
162,979

85,286
6,738
4,768
20,111
116,903

Income tax expense
Accounting policy
Income tax expense for the year comprises current and deferred tax, which is 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 recognised in respect of 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 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 subsidiaries
and joint ventures 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, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date. Current
deferred tax assets and liabilities are offset in the separate financial statements.
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. 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 realized.
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Income tax recognised in profit or loss
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2021
2020
2021
2020
(in thousand Baht)
Current tax expense
Current year

33,912

54,176

32,374

53,519

Deferred tax expense
Movements in temporary differences
Total

5,126
39,038

7,201
61,377

5,083
37,457

6,968
60,487

Income tax recognised in other comprehensive income

Before
tax
Defined benefit plan
Actuarial gains
Total

12,026
12,026

Consolidated financial statements
2021
2020
Tax
Net of
Before
Tax
benefit
tax
tax
benefit
(in thousand Baht)
(2,406)
(2,406)

9,620
9,620

-

-

Net of
tax

-

Separate financial statements
Before
tax
Defined benefit plan
actuarial gains
Total

11,937
11,937

2021
Tax
benefit

(2,388)
(2,388)

Net of
Before
tax
tax
(in thousand Baht)
9,549
9,549

-

2020
Tax
benefit

-

Net of
tax

-

Reconciliation of effective tax rate
Consolidated financial statements
2021
2020
Rate
(in thousand
Rate
(in thousand
(%)
Baht)
(%)
Baht)
192,739
308,535
38,548
20
20
61,707
(128)
(125)
1,104
266
(502)
(374)
16
(97)
20
39,038
20
61,377

Profit before income tax expense
Income tax using the Thai corporation tax rate
Income not subject to tax
Expenses not deductible for tax purposes
Double deductible expense for tax purposes
Others
Total
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Separate financial statements
2021
2020
Rate
(in thousand
Rate
(in thousand
(%)
Baht)
(%)
Baht)
185,118
303,996
20
37,024
20
60,799
(128)
(125)
1,057
176
(496)
(363)
20
20
37,457
60,487

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

Deferred tax
At 31 December
Deferred tax assets
Deferred tax liabilities
Net

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2021
2020
2021
2020
(in thousand Baht)
49,601
57,118
50,189
57,687
(5,441)
(5,407)
(5,361)
(5,407)
44,748
52,280
44,240
51,711
Consolidated financial statements
(Charged) / Credited to
Other
At 1
At 31
Profit or comprehensive December
January
loss
income
2021
2021
(in thousand Baht)

Deferred tax assets
Allowance for doubtful accounts
Allowance for decline in value and
obsolescence of inventories
Impairment loss on assets
Employee benefit obligations
Right-of-use assets
Others
Total

15,567
1,050
38,713
44
365
57,695

Deferred tax liabilities
Depreciation
Unrealised gain on forward contracts
Unrealised loss on inventories
Total

(5,183)
(224)
(8)
(5,415)

Net

52,280

1,956

258

287
(6,173)
797
(11)
(5,100)

110
(64)
(72)
(26)
(5,126)

(2,406)
(2,406)

(2,406)

2,243
9,394
1,050
37,104
33
365
50,189

(5,073)
(288)
(80)
(5,441)
44,748
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Consolidated financial statements
(Charged) / Credited to
Other
At 1
At 31
Profit or comprehensive December
January
loss
income
2020
2020
(in thousand Baht)
Deferred tax assets
Allowance for doubtful accounts
Allowance for decline in value and
obsolescence of inventories
Impairment loss on assets
Employee benefit obligations
Unrealised gain on inventories
Unrealised loss on forward contracts
Right-of-use assets
Others
Total

2,675

(719)

-

1,956

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

(7,204)
404
(259)
(5)
44
(7,739)

-

15,567
1,050
38,713
(8)
44
365
57,687

Deferred tax liabilities
Depreciation
Unrealised gain on forward contracts
Total

(5,945)
(5,945)

762
(224)
538

-

(5,183)
(224)
(5,407)

Net

59,481

(7,201)

-

52,280

Separate financial statements
(Charged) / Credited to
Other
At 1
At 31
Profit or comprehensive December
January
loss
income
2021
2021
(in thousand Baht)
Deferred tax assets
Allowance for doubtful accounts
Allowance for decline in value and
obsolescence of inventories
Impairment loss on assets
Employee benefit obligations
Right-of-use assets
Total

15,567
1,050
38,501
44
57,118

Deferred tax liabilities
Depreciation
Unrealised gain on forward contracts
Total

(5,183)
(224)
(5,407)

Net

51,711

1,956

259

287
(6,173)
768
(11)
(5,129)

110
(64)
46
(5,083)

-

2,243

(2,388)
(2,388)

9,394
1,050
36,881
33
49,601

-

(5,073)
(288)
(5,361)

(2,388)

44,240
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Separate financial statements
(Charged) / Credited to
Other
At 1
At 31
Profit or comprehensive December
January
loss
income
2020
2020
(in thousand Baht)
Deferred tax assets
Allowance for doubtful accounts
Allowance for decline in value and
obsolescence of inventories
Impairment loss on assets
Employee benefit obligations
Unrealised loss on forward contracts
Right-of-use assets
Total

2,675

(719)

-

1,956

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

(7,204)
378
(5)
44
(7,506)

-

15,567
1,050
38,501
44
57,118

Deferred tax liabilities
Depreciation
Unrealised gain on forward contracts
Total

(5,945)
(5,945)

762
(224)
538

-

(5,183)
(224)
(5,407)

Net

58,679

(6,968)

-

51,711

Deferred tax assets have not been recognised in respect of the following item:
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2021
2020
2021
2020
(in thousand Baht)
Allowance for doubtful accounts
- short-term loan to related party
20

5,590

5,590

5,590

5,590

Earnings per share
Accounting policy
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.
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2021
2020
2021
2020
(in thousand Baht / thousand shares)

Profit attributable to ordinary shareholders
for the year ended 31 December
Profit attributable to ordinary shareholders
of the Company (basic)

153,701

247,158

147,661

243,509

Number of ordinary shares outstanding

330,000

330,000

330,000

330,000

0.47

0.75

0.45

0.74

Earnings per share (basic) (in Baht)
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21

22

Dividends
Approval date

Payment schedule

Dividend rate
per share
(Baht)

Amount
(in million Baht)

2021
Annual dividend 2020

28 April 2021

27 May 2021

0.25

82.50

2020
Annual dividend 2019

29 April 2020

28 May 2020

0.12

39.60

Financial instruments
Accounting policy
(1) Classification and measurement
Financial assets and financial liabilities (except trade accounts receivables (see note 5)) are
initially recognised when the Group becomes a party to the contractual provisions of the
instrument, and measured at fair value, taking into account for transaction costs that are directly
attributable to its acquisition or issue of the securities, except for financial assets and financial
liabilities measured at FVTPL, which are initially and subsequently measured at fair value, and
any transaction costs that are directly attributable to its acquisition or issue of the securities are
recognised in profit or loss.
On initial recognition, a financial asset is classified as measured at: amortised cost; fair value
through other comprehensive income (FVOCI); or fair value through profit or loss (FVTPL).
Financial assets are not reclassified subsequent to their initial recognition unless the Group
changes its business model for managing financial assets, in which case all affected financial
assets are reclassified prospectively from the reclassification date.
On initial recognition, financial liabilities are classified as measured at amortised cost using the
effective interest method or FVTPL. Interest expense, foreign exchange gains and losses and any
gain or loss on derecognition are recognised in profit or loss.
Financial assets measured at amortised costs are subsequently measured at amortised cost using
the effective interest method. The amortised cost is reduced by expected credit losses. Interest
income, foreign exchange gains and losses, expected credit loss and any gain or loss on
derecognition are recognised in profit or loss.
Equity investments measured at FVOCI are subsequently measured at fair value. Dividends
income are recognised as income in profit or loss on the date on which the Group’s right to receive
payment is established, unless the dividend clearly represents a recovery of part of the cost of the
investment. Other net gains and losses are recognised in OCI and are never reclassified to profit or
loss.
Financial assets and financial liabilities in foreign currencies are translated to the respective
functional currencies of each entity in the Group at exchange rates at the dates of the transactions,
and the balances at the end of reporting period are translated at the exchange rate at the reporting
date. Foreign currency differences are generally recognised in profit or loss.
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(2) Derecognition and offset
The Group derecognises a financial asset when the contractual rights to receive the cash flows
from the financial asset expire, or it transfers the rights to receive the contractual cash flows in a
transaction in which substantially all of the risks and rewards of ownership of the financial asset
are transferred or in which the Group neither transfers nor retains substantially all of the risks and
rewards of ownership and it does not retain control of the financial asset.
The Group derecognises a financial liability when its contractual obligations are discharged or
cancelled, or expire. The Group also derecognises a financial liability when its terms are modified
and the cash flows of the modified liability are substantially different, in which case a new
financial liability based on the modified terms is recognised at fair value.
The difference between the carrying amount extinguished and the consideration received or paid is
recognised in profit or loss.
Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of
financial position when, and only when, the Group currently has a legally enforceable right to set
off the amounts and the Group intends either to settle them on a net basis or to realise the asset and
settle the liability simultaneously.
(3) Derivatives
Derivatives are recognised at fair value and remeasured at fair value at each reporting date. The
gain or loss on remeasurement to fair value is recognised immediately in profit or loss.
(4) Impairment of financial assets
The Group recognises ECLs equal to 12-month ECLs unless there has been a significant increase
in credit risk of the financial instrument since initial recognition or credit-impaired financial
assets, in which case the loss allowance is measured at an amount equal to lifetime ECLs.
ECLs are a probability-weighted estimate of credit losses based on forward-looking and historical
experience. Credit losses are measured as the present value of all cash shortfalls discounted by the
effective interest rate of the financial asset.
The Group assumes that the credit risk on a financial asset has increased significantly if it is more
than 90 days past due, significant deterioration in credit rating, significant deterioration in the
operating results of the debtor and existing or forecast changes in the technological, market,
economic or legal environment that have a significant adverse effect on the debtor’s ability to
meet its obligation to the Group.
The Group considers a financial asset to be in default when:
- the debtor is unlikely to pay its credit obligations to the Group in full, without recourse by the
Group to actions such as realising security (if any is held); or
- the financial asset is more than 90 days past due.
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(5) Write offs
The gross carrying amount of a financial asset is written off when the Group has no reasonable
expectations of recovering. Subsequent recoveries of an asset that was previously written off, are
recognised as a reversal of impairment in profit or loss in the period in which the recovery occurs.
(6) Interest
Interest income and expense is recognised in profit or loss using the effective interest method. In
calculating interest income and expense, the effective interest rate is applied to the gross carrying
amount of the asset (when the asset is not credit-impaired) or to the amortised cost of the liability.
However, for financial assets that have become credit-impaired subsequent to initial recognition,
interest income is calculated by applying the effective interest rate to the amortised cost of the
financial asset. If the asset is no longer credit-impaired, then the calculation of interest income
reverts to the gross basis.
(7) Fair value measurement
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an
orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal or, in its
absence, the most advantageous market to which the Group has access at that date. The fair value
of a liability reflects its non-performance risk.
When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses observable market data as
far as possible. Fair values are categorised into different levels in a fair value hierarchy based on
the inputs used in the valuation techniques as follows:
- Level 1: quoted prices in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2: inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or
liability, either directly or indirectly.
- Level 3: inputs for the asset or liability that are based on unobservable input.
The Group recognises transfers between levels of the fair value hierarchy at the end of the
reporting period during which the change has occurred.
If an asset or a liability measured at fair value has a bid price and an ask price, then the Group
measures assets and asset positions at a bid price and liabilities and liability positions at an ask
price.
The best evidence of the fair value of a financial instrument on initial recognition is normally the
transaction price - i.e. the fair value of the consideration given or received. If the Group
determines that the fair value on initial recognition differs from the transaction price, the financial
instrument is initially measured at fair value adjusted for the difference between the fair value on
initial recognition and the transaction price and the difference is recognised in profit or loss
immediately. However, for the fair value categorised as level 3, such difference is deferred and
will be recognised in profit or loss on an appropriate basis over the life of the instrument or until
the fair value level is transferred or the transaction is closed out.
(a)

Carrying amounts 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 measured at amortised cost if the carrying amount is a
reasonable approximation of fair value.
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At 31 December 2021
Hedging
instruments
Financial assets
Short-term loan to other party
Long-term loan to other party
Investment in non-marketable equity instrument
Forward exchange sales contract used for
hedging

-

7,383

1,437

At 31 December 2020
Hedging
instruments
Financial assets
Long-term loan to other party
Investment in non-marketable equity instrument
Forward exchange sales contract used for
hedging

Consolidated/Separate financial statements
Carrying amount
Fair value
Financial
Financial instruments
instruments measured at
measured at amortised
FVOCI
cost
Total
Level 1
Level 2
Level 3
(in thousand Baht)

-

2,000
150
-

2,000
150
7,383

-

2,000
150
-

1,437

-

1,437

7,383
-

Consolidated/Separate financial statements
Carrying amount
Fair value
Financial
Financial instruments
instruments measured at
measured at amortised
FVOCI
cost
Total
Level 1
Level 2
Level 3
(in thousand Baht)

-

7,383

1,121

-

264

1,350
-

1,350
7,383

-

1,349
-

1,121

-

1,121

7,383
-

Total

2,000
150
7,383
1,437

Total

1,349
7,383
1,121
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Financial instruments measured at fair value

(b)

Type
Forward exchange
contracts

Valuation technique
Forward pricing: The fair value is determined using quoted forward
exchange rates at the reporting date and present value calculations based
on high credit quality yield curves in the respective currencies.

Investment in nonmarketable equity
instrument classified
as financial assets
measured at FVOCI

The net asset value as of the reporting date.

Long-term loan to other
party

The net asset value as of the reporting date.

Financial risk management policies
Risk management framework
The Group’s board of directors has overall responsibility for the establishment and oversight of the
Group’s risk management framework. The board of directors has established the management
committee, which is responsible for developing and monitoring the Group’s risk management policies.
The committee reports regularly to the board of directors on its activities.
The Group’s risk management policies are established to identify and analyse the risks faced by the
Group, to set appropriate risk limits and controls and to monitor risks and adherence to limits. Risk
management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions and
the Group’s activities. The Group, through its training and management standards and procedures,
aims to maintain a disciplined and constructive control environment in which all employees
understand their roles and obligations.
The Group audit committee oversees how management monitors compliance with the Group’s risk
management policies and procedures, and reviews the adequacy of the risk management framework in
relation to the risks faced by the Group. The Group audit committee is assisted in its oversight role by
internal audit. Internal audit undertakes both regular and ad hoc reviews of risk management controls
and procedures, the results of which are reported to the audit committee.
(b.1) Credit risk
Credit risk is the risk of financial loss to the Group if a customer or counterparty to a financial
instrument fails to meet its contractual obligations, and arises principally from the Group’s
receivables from customers.
(b.1.1) Trade accounts receivables
The Group’s exposure to credit risk is influenced mainly by the individual characteristics
of each customer. However, management also considers the factors that may influence the
credit risk of its customer base, including the default risk associated with the industry and
country in which customers operate. Detail of concentration of revenue are included in
note 16.
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The management committee has established a credit policy under which each new
customer is analysed individually for creditworthiness before the Group’s standard
payment and delivery terms and conditions are offered. The Group’s review includes
external ratings, financial statements, credit agency information, industry information and
in some cases bank references. Sale limits are established for each customer and reviewed
quarterly. Any sales exceeding those limits require approval from the management
committee.
The Group limits its exposure to credit risk from trade accounts receivables by
establishing a maximum payment period of 90 days. Outstanding trade receivables are
regularly monitored by the Group. An impairment analysis is performed by the Group at
each reporting date. The provision rates of expected credit loss are based on days past due
for individual trade receivables to reflect differences between economic conditions in the
past, current conditions and the Group’s view of economic conditions over the expected
lives of the receivables.
(b.1.2) Cash and cash equivalent and derivative
The Group exposure to credit risk arising from cash and cash equivalents and derivative
assets is limited because the counterparties are banks and financial institutions which The
Group considers to have low credit risk.
(b.2) 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.
The following table are the remaining contractual maturities of financial liabilities at the
reporting date. The amounts are gross and undiscounted and include contractual interest
payments and exclude the impact of netting agreements.
Consolidated financial statements
Contractual cash flows
At 31 December
2021
Non-derivative
financial liabilities
Bank overdrafts and
loan from financial
institutions
Trade and other
current payables
Lease liabilities

Carrying
amount

19,743
730,788
12,240
762,771

At Call

Within 1
1-5
year
years
(In thousand Baht)

730,788
730,788

266

19,743

-

7,417
27,160

3,713
3,713

More
than 5
years

2,520
2,520

Total

19,743
730,788
13,650
764,181

Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited
and its Subsidiary
Notes to the financial statements
For the year ended 31 December 2021
Separate financial statements
Contractual cash flows
At 31 December
2021
Non-derivative
financial liabilities
Bank overdrafts and
loan from financial
institutions
Trade and other
current payables
Lease liabilities

Carrying
amount

Within 1
1-5
year
years
(in thousand Baht)

At Call

More
than 5
years

Total

19,743

-

19,743

-

-

19,743

728,730
12,240
760,713

728,730
728,730

7,417
27,160

3,713
3,713

2,520
2,520

728,730
13,650
762,123

More
than 5
years

Total

Consolidated financial statements
Contractual cash flows
At 31 December
2020
Non-derivative
financial liabilities
Bank overdrafts and
loan from financial
institutions
Trade and other
current payables
Lease liabilities

Carrying
amount

5,887
416,889
18,211
440,987

At Call

Within 1
1-5
year
years
(In thousand Baht)

416,889
416,889

5,887

-

6,857
12,744

9,353
9,353

2,001
2,001

5,887
416,889
18,211
440,987

Separate financial statements
Contractual cash flows
At 31 December
2020
Non-derivative
financial liabilities
Bank overdrafts and
loan from financial
institutions
Trade and other
current payables
Lease liabilities

Carrying
amount

5,887
414,586
18,211
438,684

At Call

Within 1
1-5
year
years
(in thousand Baht)

-

5,887

-

414,586
414,586

6,857
12,744

9,353
9,353
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More
than 5
years

2,001
2,001

Total

5,887
414,586
18,211
438,684
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(b.3) Market risk
The Group is exposed to the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument
will fluctuate because of changes in market prices. Market risk is as follows:
(b.3.1) Foreign currency risk

The Group is exposed to foreign currency risk relating to purchases and sales which are
denominated in foreign currencies. The Group primarily utilizes forward exchange
contracts with maturities of less than one year to hedge such financial assets and liabilities
denominated in foreign currencies. The forward exchange contracts entered into at the
reporting date also relate to anticipated purchases and sales, denominated in foreign
currencies, for the subsequent period.
Consolidated financial statements
2021
United
States
Total
Dollars
Euro
(in thousand Baht)
676,418
676,418
16,323
190
16,513
(336,431)
(336,431)
(36,368)
(36,368)
319,942
190
320,132
(335,735)
(335,735)
(15,793)
190
(15,603)

Exposure to foreign currency at 31 December

Trade accounts receivables
Other receivables
Trade accounts payables
Other payables
Gross balance sheet exposure
Currency forwards sales
Net exposure

Consolidated financial statements
2020
United
States
Total
Dollars
Euro
(in thousand Baht)
669,330
4,635
673,965
36,886
190
37,076
(98,504)
(98,504)
(7,755)
(7,755)
599,957
4,825
604,782
(145,288)
(145,288)
454,669
4,825
459,494

Exposure to foreign currency at 31 December

Trade accounts receivables
Other receivables
Trade accounts payables
Other payables
Gross balance sheet exposure
Currency forwards sales
Net exposure
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Separate financial statements
2021
United
States
Dollars

Exposure to foreign currency at 31 December

Trade accounts receivables
Other receivables
Trade accounts payables
Other payables
Gross balance sheet exposure
Currency forwards sales
Net exposure

Total
Euro
(in thousand Baht)
676,140
190
16,513
(336,431)
(36,368)
190
319,854
(335,735)
190
(15,881)

676,140
16,323
(336,431)
(36,368)
319,664
(335,735)
(16,071)

Separate financial statements
2020
United
States
Dollars

Exposure to foreign currency at 31 December

Trade accounts receivables
Other receivables
Trade accounts payables
Other payables
Gross balance sheet exposure
Currency forwards sales
Net exposure

23

Total
Euro
(in thousand Baht)
4,635
673,507
190
37,076
(98,504)
(7,755)
4,825
604,324
(145,288)
4,825
459,036

668,872
36,886
(98,504)
(7,755)
599,499
(145,288)
454,211

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 regularly
monitors the return on capital, by evaluating result from operating activities divided by total
shareholders’ equity, excluding non-controlling interests and also monitors the level of dividends to
ordinary shareholders.

24

Commitments with non-related parties
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2021
2020
2021
2020
(in thousand Baht)
Capital commitments
Machinery and equipment
Other commitments
Short-term lease commitments
Bank guarantees
Total

5,140

-

5,140

-

856
11,066
11,922

16
8,835
8,851

11,066
11,066

8,835
8,835

The Company had commitment to banks for issuance of letters of guarantee to government agency for
electricity.
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25

Event after the reporting period
At the Board of Directors’ meeting of the Company held on 24 February 2022, the Board of Directors
resolved to propose the dividend from profit of Baht 0.15 per share, amounting to Baht 49.50 million.
The dividend payment is subject to approval by its shareholders at the annual general meeting of
shareholders.
over.
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เอกสารแนบ 1

1

ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิ น*

84

16 สิ งหาคม 2532 ปริ ญญาตรี

ประธานกรรมการ

2

นายกัมพล วัชระนิมิต*
กรรมการผูจ้ ดั การ

81,130,000

ไม่มี

81,130,000

24.585

ไม่มี

ไม่มี

สาขาการบัญชี
Accountancy of Sydney Technical College
61

4 กรกฎาคม 2532 ปริ ญญาโท
สาขาบริ หารธุ รกิจ

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้ บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ณ 31 ธ.ค. 2564

อายุ(ปี ) วันทีได้ รับแต่ งตัง

เปลียนแปลง
ระหว่ างปี

ชือ - สกุล ตําแหน่ ง

ณ 1 ม.ค. 2564

ลําดับที

% การถือหุ้น
ในบริษัท

การถือหุ ้ นโดยบุตรทียังไม่ บรรลุนิติภาวะ

จํานวนการถือหุ้น (หุ้น)

การถือหุ ้ นโดยคู่สมรส

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม ผู้ทีได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ทีได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี เลขานุการบริษัท
1. ข้ อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม ผู้ทีได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ทีรับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชีและเลขานุการบริษัท
1.1 รายชือตําแหน่งของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เกียวกับวุฒิการศึกษาล่าสุดประวัติการอบรมเกียวกับบทบาทหน้าทีและทักษะของการเป็ นกรรมการ ตามตารางดังนี

เป็ นบิดา

ประสบการณ์ ททํี างานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง - ปัจจุบัน

ช่ วงเวลา
2560

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ

บุคคลลําดับที 5

15,005,000

500,000

14,505,000

4.395

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง
(ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

2560

มหาวิทยาลัย สงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริ ญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
มหาวิทยาลัย สงขลานคริ นทร์

กรรมการผูจ้ ดั การ

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง
(ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

วิทยาเขตหาดใหญ่
3

นายสมชาย ดีประเสริ ฐกุล*
กรรมการ,
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน,

60

27 มีนาคม 2534

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ปริ ญญาตรี
สาขาบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)
มหาวิทยาลัย สงขลานคริ นทร์

505,000

ไม่มี

505,000

0.153

80,750

ไม่มี

ไม่มี

2560

กรรมการ
บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน (ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

500,000

ไม่มี

500,000

0.150

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2560

กรรมการ
บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ (ประเทศไทย)

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

4

นายฉลอง อภิชาติโชติ*
กรรมการ,
เลขานุการบริ ษทั

61

27 มีนาคม 2534

ปริ ญญาตรี
สาขาบริ หารธุ รกิจ (การบัญชี)
มหาวิทยาลัย สงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่

อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

272

5

นายตัน เซา ปอ*

53

25 เมษายน 2557 ปริ ญญาตรี

กรรมการ

44,931,500

-

44,931,500

13.616

ไม่มี

ไม่มี

สาขาเศรษฐศาสตร์
The California State University
in Northridge, USA

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้ บริหาร

การถือหุ ้ นโดยบุตรทียังไม่ บรรลุนิติภาวะ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ณ 31 ธ.ค. 2564

อายุ(ปี ) วันทีได้ รับแต่ งตัง

เปลียนแปลง
ระหว่ างปี

ชือ - สกุล ตําแหน่ ง

ณ 1 ม.ค. 2564

ลําดับที

% การถือหุ้น
ในบริษัท

การถือหุ ้ นโดยคู่สมรส

จํานวนการถือหุ้น (หุ้น)

เป็ นบุตร

ประสบการณ์ ททํี างานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง - ปัจจุบัน

ตําแหน่ง

ช่ วงเวลา
2560

บุคคลลําดับที 1

Chief Operating

Tropical Consolidated

officer

and group of companies
Malaysia
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง
บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง
(ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง
บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง
(ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

กรรมการ

6

นายอุย เม็งชวน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื อ

73

3 พฤษภาคม 2546

1,370,000

ไม่มี

1,370,000

7

นายอุดม จีระเกียรติกุล
ผูจ้ ดั การอาวุโสส่ วนวิชาการ

52

11 มกราคม 2546 ปริ ญญาโท
สาขาบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัย สงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

0.415

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

เป็ นบิดา
บุคคลลําดับที 19

บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2560

ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื อ

ไม่มี

2560

ผูจ้ ดั การอาวุโส ส่ วนวิชาการ

ไม่มี

2560

ผูจ้ ดั การอาวุโส ส่ วนปฏิบตั ิการ บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง
(ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

ปริ ญญาตรี
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8

นายจรัส แดงดี

61

ผูจ้ ดั การอาวุโสส่ วนปฎิบตั ิการ

9

นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การอาวุโส ส่ วนปฎิบตั ิการ

19 มกราคม 2555 ปริ ญญาตรี
สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

49

19 มกราคม 2555 ปริ ญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

(ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2560

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การาอาวุโส
ส่ วนปฏิบตั ิการ

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง
(ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2560

ผช.ผจก.ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง
(ประเทศไทย)

วิทยาเขตหาดใหญ่
10

นายสราวุธ เขียวเล็ก
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การอาวุโสส่ วนปฏิบตั ิการ
(ผลิต 1)

54

24 ธันวาคม 2546 ปริ ญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่

2561
2562

273

ผจก.ฝ่ ายประกันคุณภาพ
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง
ผช. ผจก. อาวุโสส่ วนวิชาการ บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การอาวุโส
ส่ วนปฏิบตั ิการ (ผลิต 1)

(ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

12

13

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้ บริหาร

11 มกราคม 2546 ปริ ญญาตรี

ผูจ้ ดั การฝ่ ายควบคุมคุณภาพ

การถือหุ ้ นโดยบุตรทียังไม่ บรรลุนิติภาวะ

58

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ณ 31 ธ.ค. 2564

นางสาววลัยภรณ์ ศิริสมบัติ

อายุ(ปี ) วันทีได้ รับแต่ งตัง

เปลียนแปลง
ระหว่ างปี

11

ชือ - สกุล ตําแหน่ ง

ณ 1 ม.ค. 2564

ลําดับที

% การถือหุ้น
ในบริษัท

การถือหุ ้ นโดยคู่สมรส

จํานวนการถือหุ้น (หุ้น)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

สาขาวิทยาศาสตร์ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา

นางสาวประเทียบ อรุ ณสวัสดิ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารงานขายและ
วางแผนการผลิต

57

นายปณัย ไชยธาดา
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การอาวุโส
ส่ วนวิศวกรรมซ่ อมบํารุ ง

50

11 มกราคม 2546 ปริ ญญาตรี
สาขาบริ หารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่

1 มีนาคม 2554

ปริ ญญาโท
สาขาบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ททํี างานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง - ปัจจุบัน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ผจก.แผนกควบคุมคุณภาพ

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง

2565

ผูจ้ ดั การฝ่ ายควบคุมคุณภาพ

(ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

2560

ผช.ผจก.ฝ่ ายวางแผน
บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง
การผลิตและจัดซื อ
(ประเทศไทย)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารงานขายและ อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง
วางแผนการผลิต

2560

วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริ ญญาตรี สาขา
วิศวกรรมเครื องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
14

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

55

15

นายวิทยา บิลยะหีม
ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันคุณภาพ

52

16

นายรังสันต์ จรู ญวรรธนะ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายคลังสิ นค้า

45

17

นายอุกฤษฎ์ ประดิษฐ์อุกฤษฏ์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

55

1 มีนาคม 2554

ปริ ญญาตรี สาขา
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั

บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2560

2565

ไม่มี

ตําแหน่ง

ช่ วงเวลา

ผจก.แผนกวิศวกรรม 1
ผช.ผจก.ฝ่ ายวิศวกรรม
ผจก.ฝ่ ายวิศวกรรม

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง
(ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

ซ่ อมบํารุ ง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2560

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

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง
(ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

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

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2560

ผจก.แผนก
ความปลอดภัยสิ นค้า

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง
(ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2560

ผช.ผจก.ฝ่ ายคลังสิ นค้า

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง
(ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

19 มกราคม 2555 ปริ ญญาตรี
สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2560

ผช.ผจก.ฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง
(ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

274

ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต 2

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้ บริหาร

20 ธันวาคม 2561 ปริ ญญาตรี

การถือหุ ้ นโดยบุตรทียังไม่ บรรลุนิติภาวะ

43

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ณ 31 ธ.ค. 2564

นายประพันธ์ แสงประดับ

อายุ(ปี ) วันทีได้ รับแต่ งตัง

เปลียนแปลง
ระหว่ างปี

18

ชือ - สกุล ตําแหน่ ง

ณ 1 ม.ค. 2564

ลําดับที

% การถือหุ้น
ในบริษัท

การถือหุ ้ นโดยคู่สมรส

จํานวนการถือหุ้น (หุ้น)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ททํี างานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง - ปัจจุบัน

ตําแหน่ง

ช่ วงเวลา
2560

สาขาเทคโนโลยีวสั ดุภณ
ั ฑ์

บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ผจก.แผนกความปลอดภัย

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง

สิ นค้า

(ประเทศไทย)

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

วิทยาเขตหาดใหญ่
2561

19

นายอุย ชุน เซี ยง
ผูจ้ ดั การฝ่ าย Import Export and Billing

41

15 มีนาคม 2554

ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

เป็ นบุตร

ผจก.ฝ่ ายผลิต

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง

2560

ผจก.แผนกจัดซื อวัตถุดิบ

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

บุคคลลําดับที 6

Bachelor of Civil Engineering
University of Sydney, Australia

20

นางสาวรัตติยา บุตรเอก
ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื อบรรจุภณ
ั ฑ์และ
วัสดุการผลิต

48

1 พฤษภาคม 2558 ปริ ญญาตรี
สาขาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุ ราษฎร์ธานี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2560

ผจก.แผนกจัดซื อวัสดุ
การผลิต

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง
(ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

21

นายชาญชัย ประชุมแดง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฎิบตั ิการคลังสิ นค้า
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1 มิถุนายน 2561 ปริ ญญาตรี
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2560

ผจก.ฝ่ ายประกันคุณภาพ

บ.เอบีโก้ เดรี ฟาร์ม จํากัด
นมพาสเจอร์ไรส์ และ
นําผลไม้พาสเจอร์ไรส์

2561

ผจก.ฝ่ ายปฏิบตั ิการ

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง

คลังสิ นค้า
22

นายชยฉัตร ยศสุ นทร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์

37

1 กันายน 2564

ปริ ญญาตรี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2560

สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

(ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง
ผูจ้ ดั การสํานักทรัพยากรบุคคล บมจ.ซี พีเอฟ (ประเทศไทย)
ผลิตและจัดจําหน่ายอาหารแปรรู ป

2564

* กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษท
ั ตามทีกําหนดในหนังสือรับรอง
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ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ ง
(ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

. รายละเอียดของผู้ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ได้ รับ
มอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการทําบัญชีของบริษัท เลขานุการบริษัท : ผูไ้ ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผูไ้ ด้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการทําบัญชีของบริ ษทั
 นายสมชาย ดีประเสริ ฐกุล
ตําแหน่ง : กรรมการและผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
วันทีได้รับการแต่งตัง : วันที ตุลาคม
อายุ :

ปี

 คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติการอบรม
วุฒิการศึกษา : ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
วิชาเอก : การบัญชี
วิชาโท : การเงิน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
 สัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ร้อยละ . ( 505,000 หุน้ )
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หารด้วยกัน – ไม่ม-ี
 ประสบการณ์ทาํ งาน
- ปัจจุบนั กรรมการ, ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
และเลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ
บริ ษทั ทรอปิ คอคแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
– ปัจจุบนั กรรมการ บริ ษทั อีโลฟาร์ จํากัด
 ประวัตกิ ารอบรมทีผ่านมา :
 หลักสูตรอบรมทีจัดโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที 1 /
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 ประวัติการอบรมในปี
:
 หลักสูตรอบรมทีจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
* CFO Refresher รุ่ นที 2/2564 จํานวน 6 ชัวโมง
* แนวโน้มทิศทางการทํา M&A ประเด็นสําคัญทีต้องพิจารณา
และกลยุทธ์การทํา M&A จํานวน 5 ชัวโมง
* สรุ ปสาระสําคัญประเด็นทีควรทราบของ TFRS for PAEs ที
ต้องใช้และการเปลียนแปลงในปี 2564 จํานวน 6 ชัวโมง
 หลักสูตรอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนืองทางวิชาชีพบัญชี (CPD)
* อบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนืองทางวิชาชีพบัญชี
จํานวน ชัวโมง โดยมีเนือหาทีเกียวข้องกับด้านบัญชี
จํานวน ชัวโมง
 เลขานุการบริ ษทั
 นายฉลอง อภิชาติโชติ
ตําแหน่ง : กรรมการ และ เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั
วันทีได้รับการแต่งตัง : วันที

สิงหาคม

อายุ : 1 ปี
 คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติการอบรม
วุฒิการศึกษา : ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
 สัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ร้อยละ . ( 500,000 หุน้ )
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หารด้วยกัน – ไม่ม-ี
 ประสบการณ์ทาํ งาน
- ปัจจุบนั กรรมการ, ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
และเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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. หน้ าทีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี
ก. ทะเบียนกรรมการ
ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ
รายงานประจําปี ของบริ ษทั
ค. หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรั ก ษารายงานการมีส่ว นได้เสี ย ที รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ ห ารและ
จัดส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา / ให้ประธานคณะกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน วันทําการนับแต่วนั ทีบริ ษทั ได้รับ
รายงานนัน
3. ดําเนินการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดและปฏิบตั ิ
ด้า นการกํา กับดู แลในการดํา เนิ น กิ จ กรรมของคณะกรรมการให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย
4. ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุน้
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริ ษทั ให้ปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ
บริ ษทั และมติทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ติดตามประสานงานกับหน่วยงานทีกํากับดูแล เช่น
สํานัก งานตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทยและดูแลการเปิ ดเผยข้อ มูล และ
รายงานสารสนเทศต่ อ หน่ ว ยงานที กํา กับ ดู แ ล และสาธารณะชนให้ถูก ต้อ ง
ครบถ้วนตามกฎหมาย
1.4 บริษัททีประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอืน (Holding company) -ไม่ม-ี
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2 รายละเอียดเกียวกับ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอํานาจควบคุมดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่ อย และบริษัททีเกียวข้ อง โดยมีรายละเอียด ดังนี

รายชือ

บริษัท

บริษัทย่อย

ทรอปิ คอลแคนนิง

บจ.อีโลฟาร์

(ประเทศไทย)

บริษัททีเกียวข้องกัน
Tropical Consolidated

Tropical Canning

TC Boy

Tropical

Safcol

Safcol Austria

Safcol

Safcol USA

Gamma

Safcol Victoria

Safcol

PT Medan

Corporation Sdn. Bhd.

Corporation Sdn. Bhd.

Marketing

Corporation Japan

Singapore Pte.,

Pty., Ltd.

(Europe)

Inc.

Investment

Malaysia Sdn.

Chile S.A

Tropical

Sdn. Bhd.

Co., Ltd.

Ltd.

Inc.

Bhd.

จํากัด (มหาชน)

Ltd.

Canning
and Frozen
Industries

..ดาโต๊ ะ ซรี ตัน บุน ปิ น

x

x

. นายกัมพล วัชระนิมติ

//

//

//

//

3. นายสมชาย ดีประเสริฐกุล
. นายฉลอง อภิชาติโชติ

//

. นายตัน เซา ปอ

//

. นายชาน วา ชอง

/

. นายวิจติ ร ตังสินมันคง

/

8. นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์

x

x

x

x

//

//

//

/

/

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ , / = กรรมการ ,

// = กรรมการบริหาร
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/

x

x

/

/

x

/

x

x

/

/

//

/

/

เอกสารแนบ
รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษทั ย่อย
บริ ษทั ไม่มบี ริ ษทั ย่อยทีมีรายได้เกินกว่าร้อยละ ของรายได้รวมตามงบกําไรขาดทุนรวมของปี
จึงไม่ได้แสดงรายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย
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เอกสารแนบ
รายละเอียดเกียวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท
(1) หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริ ษทั
ชือ : MR.ONG SAY AIK
อายุ : 44 ปี
สัญชาติ : มาเลเซีย
ตําแหน่ง : ผูต้ รวจสอบภายใน
วุฒิการศึกษา :
- Fellow Member of the Association of Chartered Certified Accountants, United Kingdom
- Member of ASEAN Chartered Professional Accountant, Malaysia
- Member of Malaysian Institute of Accountants, Malaysia
- Diploma in Cost Accounting, London Chamber of Commerce and Industry, United Kingdom

- Diploma in Business, Royal Society of Arts, United Kingdom
- Diploma in Financial Accounting - Systematic College, Malaysia
ทีอยู่

: Tropical Consolidate Corporation Sdn. Bhd.
3rd Floor, Kompleks Seri Mettajam,1765 Jalan Ciku, 14000 Bukit Mertajam
Panang, Malaysia
Tel.: (604X 548 8588 Fax. : (604) 548 8400 & 548 8402
www.tropicalgrp.com
E-mail address : tropical@tropicalgrp.com

ประสบการณ์ทาํ งาน :
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบในสํานักงานบัญชีในรัฐปี นังและหัวหน้าฝ่ ายการเงินในกลุ่มบริ ษทั
 ผูต้ รวจสอบภายในบริ ษทั ทีดําเนินงานในประเทศจีน
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(2)

หัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท
หัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานมีหน้าทีเป็ นศูนย์กลางการกํากับดูแลการดําเนิ นธุรกิจของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกําหนดของหน่วยงาน
ทางการทีเกียวข้อง เช่น สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอืนทีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษ ัท ทังนี คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุ มตั ิ นโยบายด้านการปฏิบตั ิ ตามกฎเกณฑ์ โดยกําหนดให้
คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริ หารระดับสูง และพนักงานต้องปฏิบตั ิให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย รวมถึงมีการสือสารกับพนักงาน ได้ตระหนักว่าพนักงานทุกคนมีหน้าที และความรับผิดชอบใน
การศึกษาและความรับผิดชอบในการศึกษาและทําความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบทีเกียวข้องใน
งานทีรับผิดชอบ และปฏิบตั ิให้ถกู ต้องครบถ้วน เป็ นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่ งครัด คณะกรรมการบริ ษทั
ได้มอบหมายให้ นายกัมพล วัชระนิมิต เป็ นหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั :-

ชือ : นายกัมพล วัชระนิมิต
อายุ : 61 ปี
ตําแหน่ง : กรรมการผูจ้ ดั การ
วุฒิการศึกษา : ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
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เอกสารแนบ
ทรัพย์สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
( ) ลักษณะสําคัญของทรัพย์สินถาวรหลักทีบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี
 ทรัพย์สินถาวรหลัก มูลค่าสุทธิ
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน

ลักษณะสิทธิ

มูลค่า (ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

ทีดิน

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

55.32

ติดจํานองมูลค่า ล้านบาท

อาคาร

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

193.07

ติดจํานองมูลค่า ล้านบาท

เครื องจักร

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

291.24

ไม่มีภาระผูกพัน
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 สัญญาเช่าระยะยาวและข้อผูกพันของบริ ษทั ตามสัญญา
บริ ษทั เช่าทีดินเป็ นระยะเวลา ปี และ

ปี โดยมี สิ ท ธิ ต่ อ อายุสั ญ ญาเช่ า เมื อสิ นอายุ

สัญญา ค่าเช่ากําหนดชําระเป็ นรายปี ตามอัตราทีระบุไว้ในสัญญา
บริ ษทั เช่าเครื องจักรเป็ นระยะเวลา ปี และ ปี และเช่ายานพาหนะเป็ นเวลา ปี จ่ายค่าเช่า
คงทีตามทีระบุไว้ในสัญญา โดยเงือนในการชําระเป็ นเงือนไขปกติทวไป
ั
สัญญาเช่า/ ให้เช่า

อายุสญ
ั ญา ระยะเวลาที

สาระสําคัญ

เหลือ
. เช่าทีดินจากการรถไฟแห่งประเทศไทย

ปี

1 ปี 5 เดือน เพือทําทางเข้า-ออก

2. เช่าทีดินจากการรถไฟแห่งประเทศไทย

ปี

1 ปี เดือน เพือทําเป็ นอาคารสํานักงาน, ทําลานจอดรถ
กองวัสดุและล้อมรัว

. เช่าทีดินจากการรถไฟแห่งประเทศไทย

ปี

5 เดือน

เพือทําเป็ นลานจอดรถ กองเก็บของ มีหลังคา
คลุมและล้อมรัว

. เช่าทีดินจากการรถไฟแห่งประเทศไทย

ปี

2 ปี

. เช่าทีดินบริ ษทั เอกชน

ปี

9 เดือน

. เช่าทีดินกับเอกชน

ปี

19 ปี

เพือวางท่อส่งนํามาใช้ในกิจการ
เพือเป็ นแหล่งนํา สําหรับนํามาใช้ในกิจการ
เพือทําเป็ นอาคารทีจอดรถโดยได้ต่อสัญญาอีก
20 ปี (วันที 15 มกราคม 2564 - วันที 14 มกราคม
2584)

หมายเหตุ บริ ษทั มีสญ
ั ญาเช่าทีดินระยะยาวกับการรถไฟแห่ งประเทศไทย และบริ ษทั เอกชนทีไม่เกียวข้อง
กัน เพือใช้เป็ นทางเข้า-ออก โรงเก็บสินค้า และเป็ นแหล่งนําสําหรับนํามาใช้ในกิจการ เป็ นต้น
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 ทรัพย์สินไม่มีตวั ตน
เครื องหมายการค้า
บริ ษทั มีเครื องหมายการค้า คือ TC BOY และ TCB สําหรับผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เอง
เพือเพิ มส่ วนแบ่งตลาดภายในประเทศและเพิ มยอดขาย ปั จ จุบนั ตลาดภายในประเทศมีแนวโน้ม
ขยายตัวเรื อย ๆ เครื องหมายการค้าดังกล่าวมีอายุ 10 ปี สามารถต่ออายุได้
 ทรัพย์สินทีไม่ได้ใช้ในการดําเนินธุรกิจ
สถานทีตัง

ประเภทของการถือสิทธิ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(บาท)

. อาคารพร้อมทีดิน ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี

น.ส. ก.

3,784,796.80

. อาคารพร้อมทีดิน ต.นําน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

น.ส. ก.

2,200,002.00

. ทีดิน ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ ง จ.ปัตตานี

น.ส. ก.

, , .

โฉนด

35,959,766.00

. ทีดิน ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา

น.ส. ก.

17,500,000.00

. ทีดิน ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา

น.ส. ก.

8,190,745.00

. ทีดิน ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช

น.ส.

3,319,130.67

. ทีดิน ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา

โฉนด

1,837,105.00

น.ส. ก.

, , .

. ทีดิน ต.ตลิ งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา

. ทีดิน ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี
.อาคารพร้อมทีดิน ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

โฉนด

,459,556.07

. ทีดิน ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี

โฉนด

, , .
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 ทรัพย์สินทีมีการนําไปคําประกัน/จํานอง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสญ
ั ญาเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินสิ นเชืออืน ๆ กับธนาคารใน
ประเทศเป็ นเงิ น รวม ,468.59 ล้านบาท วงเงิ น สิ น เชื อดังกล่าวคําประกัน โดยการจํานองที ดิ น
บางส่ ว นเนื อที

ไร่ งาน . ตารางวา พร้ อมสิ งปลูก สร้ างที มีอยู่และอาคารสํานัก งานเป็ น

หลักประกัน
สถานทีตัง

ประเภทของการถือสิทธิ

ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

มูลค่าตามบัญชี

โฉนด

จํานวน

,

บาท

นส. ก.

จํานวน , ,

บาท

โฉนด

จํานวน , ,

บาท

เนือที - - . ไร่
ต.นําน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เนือที - - ไร่
/ ชัน

อาคารสํานัก งานที

อาคารเอสวี ซิ ตี แขวงช่ อ งนนทรี
เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร
เนือที

. ตารางเมตร
(2) นโยบายการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มีนโยบายให้การดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยทีบริ ษทั ถือหุ ้นรับนโยบายจาก

คณะกรรมการบริ ษทั เพือให้กิจการบริ ษทั ย่อยปฏิบตั ิตามให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริ ษ ัท
ทังนีการลงทุนในโครงการต่าง ๆ บริ ษทั จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ
ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามขอบเขตอํานาจการอนุมตั ิตามหลักเกณฑ์ทีตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
(3) รายละเอียดเกียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
-ไม่ม-ี
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เอกสารแนบ
นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารกํากับดูแลกิจการ ฉบับเต็มและจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มทีบริษัทได้ จัดทําใน
เรืองดังต่อไปนี
( ) การสรรหาและกําหนค่าตอบแทนกรรมการผู้บริหารความเป็ นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ ายจัดการ
การพัฒนาการกรรมการ และการประเมินผลการปฏิบัติหน้ าทีของกรรมการ รวมถึงการกํากับดูแลบริ ษัทย่ อย

(1) การสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด
การคัด เลื อ กบุ ค คลที จะแต่ ง ตังเป็ นกรรมการและผู ้บ ริ หารระดับ สู งสุ ดไม่ ไ ด้ผ่า น
คณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสม ทังด้าน
ประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถทีจะเป็ นประโยชน์ต่อธุ รกิจของบริ ษทั และสมควรได้รับการเสนอชือ
เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร เพือเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั และทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพือ
พิจารณาแต่งตังตามข้อบังคับของบริ ษทั พร้อมได้ให้สิทธิผถู ้ ือหุ น้ ในการเสนอชือบุคคลทีเห็นว่ามีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพือเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการบนเว็บไซด์ของบริ ษทั อย่างไรก็ดีไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดเสนอชือ
บุคคลเพือเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการของบริ ษทั
ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพือเลือกตังกรรมการมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี
1) ผูถ้ ือหุ น้ หนึ งคนมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุ น้ ทีตนถือ
2) ผูถ้ ือหุ น้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงทีมีอยูท่ งหมดตาม(
ั
) เลือกบุคคลคน
เดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ งได้รับคะแนนสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตังเป็ น
กรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณี ทีบุคคลซึ งได้รับการเลือกตัง
ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครังนันให้ผเู ้ ป็ น
ประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชีขาด
4) ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระให้ คณะกรรมการเลื อ กบุ ค คลที มี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้ า มตามมาตรา
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.

แห่ ง

เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว

ต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนบุคคลซึ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ น
ตําแหน่งคณะกรรมการได้เพียงเท่าวาระทียังเหลือของกรรมการทีตนแทน
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มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ งต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี
ของจํานวนกรรมการทียังเหลืออยู่
( ) หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ กระบวนการสรรหา
หลักเกณฑ์ก ระบวนการคัดเลื อกผูด้ ํา รงตํา แหน่ งกรรมการอิ สระของบริ ษ ัทไม่ได้ผ่า น
คณะกรรมการสรรหาเนื องจากปั จจุ บนั บริ ษ ัทยังไม่ มีก ารแต่งตังคณะกรรมการสรรหา อย่า งไรก็ตาม
คณะกรรมการบริ ษ ัทได้ร่วมกัน พิจารณาคุ ณ สมบัติใ นด้า นต่า ง ๆ โดยดู ถึ งความเหมาะสมด้า นคุ ณ วุ ฒิ
ประสบการณ์ และความเชียวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการอิสระของ
บริ ษทั ในช่วงปี ทีผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
. ถือหุ น้ ไม่เกิน % ของจํานวนหุ น้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงทังหมดในบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั
ร่ วม หรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง
.ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน รวมทังไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้รับเงินเดือน
ประจําหรื อเป็ นผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง
หรื อบุคคลทีให้บริ การด้านวิชาชีพแก่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อด้วย เช่น ผูส้ อบบัญชี ทนายความ เป็ นต้น
โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเวลาไม่นอ้ ยกว่า ปี
.ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ เช่น เป็ นลูกค้า ผูจ้ ดั หาวัตถุ ดิบ เจ้าหนี /ลูกหนี การค้า เจ้าหนี /
ลูกหนีเงินให้กยู้ มื ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ย ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม ทังในด้านการเงินและการ
บริ หารงานของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งในลักษณะทีจะทําให้ขาด
ความเป็ นอิสระ
.ไม่เป็ นญาติสนิทกับ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อ
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตังให้เป็ นตัวแทนเพือรัก ษาผลประโยชน์ของกรรมการ
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ รวมทังเปิ ดเผยความสัมพันธ์อนที
ื อาจทําให้ขาดความเป็ นอิสระด้วย
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(2) การดูแลผู้ถือหุ้น การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้น โดยเท่ าเทียมกัน การส่ งเสริมใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้น การป้ องกั น
การใช้ ข้อมูลภายใน การป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย การ
ชดเชยกรณีทเกิ
ี ดการละเมิดสิทธิ การต่อต้านทุจริตคอร์ รัปชัน และมาตรการการดําเนินการกับผู้ทีฝ่ าฝื น
นโยบายและแนวปฏิบัตดิ ังกล่าว
บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี และมีแนวทางในการดําเนิ นธุ รกิจทีชัดเจน
โดยคํานึงถึงการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ และ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเท่าเทียมกัน จะเห็นได้จากคณะกรรมการและฝ่ าย
บริ หารสามารถทํางานร่ วมกันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ มีการบริ หารงาน อย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพือ
ประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้ โดยรวม การดําเนินงานเป็ นไปด้วยความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา และเท่าเทียมกันแก่ผทู ้ ีเกียวข้องทุกฝ่ าย บริ ษทั มีการ
ควบคุมและบริ หารความเสี ยงทีเหมาะสมและเพียงพอต่อการตัดสิ นใจใน การดําเนินธุรกิจ บริ ษทั ยึดถือและ
ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยคํานึงถึงจริ ยธรรม ในการดําเนินธุรกิจเป็ นสําคัญ เพือไม่ให้เกิดความเสี ยหายต่อผูม้ ีส่วนได้
เสี ย กลุ่ มต่า งๆ คณะกรรมการบริ ษ ัทจะกํา กับ ดู แ ลเพื อให้ผู ล้ งทุ น มั นใจได้ว่า บริ ษ ัท ได้เ ปิ ดเผยข้อ มู ล
สารสนเทศทีสําคัญของบริ ษทั อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา บริ ษทั ได้จดั ให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและ
สารสนเทศต่างๆ ให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบก่อนล่วงหน้า โดยสามารถเข้าดูบนเว็บไซด์ของบริ ษทั และหนังสื อพิมพ์
โดยทุกครังทีมีการจัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญและเคารพสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น โดยปฏิบตั ิตาม
กฎหมายบริ ษ ัทมหาชนจํา กัดอย่า งเคร่ งครัด และตระหนัก ให้ค วามสํา คัญ ถึ งสิ ทธิ ข องาผูถ้ ื อ หุ ้น ในการ
ตัดสิ นใจ โดยส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้ใช้สิทธิของตนเอง ไม่ละเมิดรดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น ไม่ว่าจะเป็ นใน
สิ ทธิขนพื
ั นฐาน การได้รับข้อมูลข่าวสารทีเหมาะสม เพียงพอทันเวลา ตลอดจนการได้เข้าร่ วมประชุมออก
เสี ยงและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที
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นโยบายต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) มีเจตนารมณ์ และ
ส่ งเสริ มให้บริ ษทั เป็ นองค์กรทีมีประสิ ทธิ ภาพทังในด้านการดําเนิ น ธุ รกิจแบบยังยืน ด้วยความโปร่ งใส่
สุ จริ ต มีคุณธรรม ตรวจสอบได้ เป็ นไปตามกฎหมายและแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีดี เพือสร้างความ
เชือมัน ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยดําเนินธุรกิจตามกรอบนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รัปชันดังนี
1. บริ ษทั ดําเนินงานโดยยึดหลักความโปร่ งใสในการดําเนิ นงานทีสามารถตรวจสอบได้ และความ
โปร่ งใสด้านข้อ มูล ทีสามารถเปิ ดเผยต่อ ผูท้ ีเกี ยวข้องได้ และห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานของบริ ษทั ทุกระดับ ทําการทุจริ ตคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยการนําเสนอ การให้คาํ มันสัญญา
การขอ การเรี ยกร้อง การเรี ยกหรื อรับผลประโยชน์ การให้ผลประโยชน์ เพือประโยชน์ต่อตนเอง
ครอบครัว เพือน หรื อคนรู ้จกั ทังนีผลประโยชน์จากการเรี ยกไม่ใช่เฉพาะในรู ปของตัวเงินเท่านัน
ยังหมายรวมถึงผลประโยชน์อืนทีไม่ใช่ตวั เงินด้วย
2. บริ ษทั ดําเนินธุรกิจตามแนวปฏิบตั ิในการป้ องกันการทุจริ ตคอร์รัปชันในรู ปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การ
ให้เงินสนับสนุน การจ่ายเงินค่าของขวัญ ค่าบริ การต้อนรับ การบริ จาคเพือการกุศล การช่วยเหลือ
ทางการเมือง ฯลฯ
3. บริ ษทั พัฒนาศักยภาพ และ ขีดความสามารถบุคลากร ควบคู่ไปกับการเสริ มสร้างค่านิ ยม จิตสํานึ ก
และวัฒ นธรรมขององค์กรในการต่อ ต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชั น นอกจากนี ยังมีการสื อสารและ
เผยแพร่ ความรู ้ให้กบั พนักงานทุกคนรับทราบและเข้าใจถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน
รวมถึงแนวปฏิบตั ิในด้านจริ ยธรรมการกํากับดูแลกิจการทีดีโดยยึดถือหน้าทีความรับผิดชอบของ
พนักงานทุกระดับชัน
4. บริ ษทั จัดให้มีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสมและจําเป็ น เพือป้ องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน และ
การดําเนินงานทีให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
5. บริ ษทั มีระบบ และ ช่องทางการรายงานปัญหาเชิงลับ หากพนักงานพบเห็นการกระทําทีเข้าข่ายการ
ตัดสิ นบนและการทุจริ ตคอร์รัปชันทีเกียวกับบริ ษทั จะต้องรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบโดยมิ
ชักช้า หรื อ รายงานผ่านช่องทางการรายงานตามทีกําหนดไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสหรื อข้อ
ร้องเรี ยน
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(3) จรรยาบรรณ และการกํากับดูแลกิจการทีดี
“ บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง ( ประเทศไทย ) จํากัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ในการดําเนิ นธุ รกิจตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี และมีความมุ่งมันทีจะส่ งเสริ มให้บริ ษทั ฯเป็ นองค์กรทีมีประสิ ทธิ ภาพ โดยยึด
มันการดําเนินงานด้วยความโปร่ งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้น ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย รวมถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม ”
นิยามและคําจํากัดความ
บริษัทฯ หมายถึง บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทย่อย หมายถึง
(ก) บริ ษทั ทีบริ ษทั ฯ ถือหุ น้ เกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจํานวนหุ น้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั นัน
(ข) บริ ษทั ทีบริ ษทั ตาม (ก) ถือหุ น้ เกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจํานวนหุ น้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงทังหมดของ
บริ ษทั นัน
(ค) บริ ษทั ทีถูกถือหุ น้ ต่อไปเป็ นทอดๆ โดยเริ มจากการถือหุ น้ ของบริ ษทั ตาม (ข) ในบริ ษทั ฯทีถูกถือ
หุ น้ โดยการถือหุ น้ ของบริ ษทั ดังกล่าวในแต่ละทอดมีจาํ นวนเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจํา นวนหุ ้นทีมีสิทธิ
ออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั ทีถูกถือหุ น้ นัน
กรรมการบริษัทฯ หมายถึง กรรมการของบริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ผู้บริหาร หมายถึง ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
พนักงาน หมายถึง พนักงานของบริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)และบริ ษทั ย่อย
ผู้มสี ่ วนได้ เสีย หมายถึง ผูท้ ีมีส่วนเกียวข้องกับกลุ่มบริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ในด้านต่างๆ อันประกอบด้วย ผูถ้ ือหุ น้ ภาครัฐ คู่คา้ ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี ลูกหนี พนักงาน ชุมชน และสังคม
จรรยาบรรณธุ รกิจ หมายถึง แนวปฏิบตั ิทีดีทีเป็ นมาตรฐานในการดําเนิ นธุ รกิจเพือบรรลุวิสัยทัศน์ และ
สะท้อนถึงคุณค่า / วัฒนธรรมขององค์กร
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รายการทีเกียวโยงกัน หมายความว่า รายการระหว่าง บริ ษทั ฯหรื อ บริ ษทั ย่อยกับบุคคลทีเกียวโยงกันของ
บริ ษทั ฯหรื อ รายการระหว่างบริ ษทั ย่อยกับบุคคลทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ย่อย
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หมายถึง การดําเนิ นกิจกรรมหรื อสถานการณ์ใดๆทีอาจมีความต้องการ
ส่ วนตัว หรื อของบุคคลทีเกียวข้องซึ งเข้ามามีอิทธิ พลต่อการปฏิบตั ิหน้าทีและส่ งผลกระทบต่อประโยชน์
สู งสุ ดของกลุ่มบริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ประโยชน์ อนใด
ื หมายความว่า สิ งทีมีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิงการรับบริ การ การรับการ
ฝึ กอบรม หรื อสิ งอืนใดในลักษณะเดียวกัน
การควบคุ มภายใน (Internal Control) คือ กระบวนการปฏิ บตั ิงานทีบุค ลากรในองค์ก รโดยคณะ
กรรมการบริ หาร ผูบ้ ริ หารทุกระดับ และพนักงานทุกคนมีบทบาทร่ วมกันในการจัดให้มีขึน เพือสร้างความ
เชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบตั ิงานจะบรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
กิจกรรมการควบคุม หมายรวมถึง การให้ความเห็นชอบ (Approvals) การอนุ มตั ิ (Authorization) การสอบ
ยืนยัน (Verification) การกระทบยอด (Reconciliation) การสอบทานผลงาน (Review of performance) การ
รักษาความปลอดภัย (Security of Assets) การแบ่งแยกหน้าที (Segregation of Duties) และการควบคุมระบบ
สารสนเทศ (Controls of Information Systems)
อุดมการณ์
การทีบริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เจริ ญก้าวหน้าอย่างมันคงมาได้จนถึง
ปัจจุบนั เพราะมีอุดมการณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม และ มีการพัฒนาอย่างต่อเนืองเพือ
ความยังยืนในธุรกิจ ซึ งทังคณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ หาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับได้ถือ
ปฏิบตั ิ และ ให้ความ สําคัญอย่างสมําเสมอตลอดมาคือ
วิสัยทัศน์ : บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง ( ประเทศไทย ) จํากัด (มหาชน) มุ่งเน้นทีจะเป็ นผูน้ ําระดับ
โลกในการผลิตอาหาร
พันธกิจ : ด้วยประสบการณ์ทียอดเยียมการตอบสนองลูกค้าทีดี และการเป็ นพันธมิตรทีดีของคู่คา้
เป็ นเวลายาวนานภายใต้
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1. มุ่งเน้นการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนือง
2. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในมาตรฐานคุณภาพสิ นค้า และการขยายตลาดใหม่
3. ดําเนินการสอดคล้องตามกฎหมาย มาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร
4. สร้างทีมงานทีมีศกั ยภาพ และ ทํางานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
5. สร้างความสัมพันธ์ทีแข็งแกร่ งกับลูกค้า และชุมชน
กลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ยังคงมุ่งเน้นในการพัฒนากลยุทธ์เพือเป็ นผูน้ าํ ระดับโลกในการผลิตอาหารโดยมีกลยุทธ์
ด้านดังนี
ด้ านการกํากับดู แลคุณภาพสินค้ า และ สร้ างความพึงพอใจลูกค้ า โดยการพัฒนาศักยภาพในการ
ผลิตภายใต้ระบบการจัดการต่าง ๆ ที บริ ษทั ฯ นํามาประยุกต์ใช้ เช่น ระบบความปลอดภัยอาหาร(HACCP,
GMP, BRC, Food Safety) และ ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001) เป็ นต้น
ด้ านการพัฒนาศักยภาพของบุ คลากร ให้มีความเข้าใจ และ มีขีดความสามารถในการขับเคลือน
องค์กร และ เรี ยนรู ้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพือนํามาพัฒนาศักยภาพของงาน เพิ มคุณค่าให้กบั ตนเอง และ องค์กร
อย่างยังยืน
ด้ านธรรมมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจ โดยสํานึกในการปฏิบตั ิต่อสังคม และ สิ งแวดล้อมทีดีงามอัน
เป็ นส่ วนหนึ งในการดูแลผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับองค์ก รอย่างสุ จริ ต เทียงธรรม ดําเนิ นการสอดคล้องตาม
กฎหมาย ให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียม และเป็ นธรรมแก่ทุกกลุ่ม
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี
คณะกรรมการบริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มี เจตนารมณ์ ทีจะส่ งเสริ มให้บริ ษทั ฯเป็ น
องค์กรทีมีประสิ ทธิ ภาพทังในการดําเนิ นธุ รกิ จมี การกํากับดูแลกิ จการที ดี มี การบริ หารจัดการที เป็ นเลิ ศ และดําเนิ นธุ รกิ จ
ด้วยความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ เป็ นธรรม โปร่ งใส และ ตรวจสอบได้ โดยมุ่งมันสร้างประโยชน์สูงสุ ดให้แก่ผถู ้ ื อ
หุน้ และคํานึ งถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีเกียวข้อง เพือสร้างความเชื อมัน และ เจริ ญเติบโตอย่างยังยืนร่ วมกัน
คณะกรรมการ บริ ษทั ฯจึ งได้กาํ หนดนโยบายการกํากับดูแลกิ จการที ดี เพือให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ของกลุ่ม บริ ษทั ฯทุกคนยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ดังต่อไปนี
1. Accountability : มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิหน้าที และการตัดสิ นใจของตนเอง สามารถชี แจงการตัดสิ นใจนันได้
2. Responsibility : มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิหน้าทีด้วยขีดความสามารถ และ ประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ
3. Equitable treatment : การปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยโดยสุ จริ ต เท่าเทียมกัน มีความยุติธรรม และมีระบบการร้องเรี ยน
4. Transparency : ต้องสร้างความโปร่ งใสสองด้านคือ ความโปร่ งใสในการดําเนิ นงานที สามารถตรวจสอบได้ และ มี ความ
โปร่ งใสด้านข้อมูลทีสามารถเปิ ดเผยต่อผูเ้ กียวข้องได้
5. Value creation : การสร้างมูลค่ากับองค์กรทังในระยะสัน และ ระยะยาวโดยการเพิ มมูลค่าใด ๆ นันต้องเพิ มความสามารถ
ในเรื องของต้นทุนเพือการแข่งขัน
6. Ethics : มีจริ ยธรรม และ จรรยาบรรณทีดีในการดําเนิ นธุรกิจ
7. Participation : สร้างการมีส่วนร่ วมระหว่างผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยรวมถึ งชุ มชน โดยเปิ ดโอกาสให้เกิ ดการแสดงความคิ ดเห็น
ในการดําเนิ นกิจกรรมใด ๆ ขององค์กรทีอาจส่ งผลกระทบต่อชุ มชน สิ งแวดล้อม สุ ขภาพอนามัย คุณภาพชี วิต วัฒนธรรม
และ ความเป็ นอยูข่ องชุมชนหรื อท้องถิ น
โดยคณะกรรมการ บริ ษทั ฯ และ ผูบ้ ริ หาร จะเป็ นผูน้ ําในด้านจริ ยธรรม และเป็ นตัวอย่างในการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการ
กํา กับ ดู แ ลกิ จ การที ดี และจรรยาบรรณธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษ ัทฯตลอดจนส่ ง เสริ ม วัฒ นธรรมการกํา กับ ดูแ ลกิ จ การที ดี ดู แ ล
รับผิดชอบผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีเกียวข้อง และส่ งเสริ มให้มีการปฏิบตั ิ และดําเนิ นธุรกิจโดยคํานึ งถึงหลักสิ ทธิ มนุษยชน สิ ทธิ ผบู ้ ริ โภค
และการใช้แรงงานอย่างเป็ นธรรม พร้อมทังจัดให้มีระบบการตรวจสอบติ ดตาม ประเมิ นผล และทบทวนเพือให้พนักงานทุกคน
ยึดถือ และปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีอย่างครบถ้วน และยังยืน

(นายกัมพล วัชระนิ มิต)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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หลักการดําเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ
ด้วยเจตนารมณ์ของกลุ่มบริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง ( ประเทศไทย ) จํากัด (มหาชน)ในอันทีจะ
ดําเนิ น ธุ ร กิ จ ให้เจริ ญ ก้าวหน้า โดยตังอยู่บ นพืนฐานของจริ ยธรรมและคุ ณ ธรรม พร้ อ มกับมี ค วาม
รับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ าย
บริ ษทั ฯจึงได้จดั ทํา “คู่มอื จรรยาบรรณ และ การกํากับดูแลกิจการทีดี” ฉบับนี ขึน โดยเป็ นการ
ประมวลนโยบายการดูแลรับผิดชอบและการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย ตลอดจนหลักการดําเนิ นธุรกิจ
ของกลุ่ม บริ ษทั ฯที เป็ นมาตรฐานสากล และเผยแพร่ ให้แก่ก รรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ได้รั บ
ทราบแนวปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ ทีกําหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณและการกํากับดูแลกิจการทีดีนี เพือให้การ
ดําเนินงานของกลุ่ม บริ ษทั ฯบรรลุถึงเป้ าหมายธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสะท้อนคุณค่าและวัฒนธรรมของ
องค์ก รพร้ อมกัน นี บริ ษ ัทฯยังมุ่ง หวังให้ผูร้ ่ ว มดําเนิ น ธุ ร กิ จ กับบริ ษ ัท ฯ และผูม้ ีส่ว นได้ส่ว นเสี ย ที
เกียวข้องทุกฝ่ ายได้รับทราบ และยึดมันในหลักการเดียวกันเพือการเจริ ญเติบโตอย่างยังยืนร่ วมกันต่อไป
ความสําคัญของการจัดให้ มกี ารกํากับดูแลกิจการทีดี
เสริ มสร้างระบบบริ หารจัดการให้มีความโปร่ งใส เป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม เป็ นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนดของหน่ ว ยงานราชการ และมีมาตรฐานชัดเจน
เป็ นสากล ซึงจะช่วยให้ บริ ษทั ฯมีศกั ยภาพในการแข่งขัน ป้ องกัน และขจัดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ทีอาจเกิดขึน
สร้างความเชือมันให้กบั ผูล้ งทุน สาธารณชน ทังภายในและภายนอกประเทศ และมีส่วนใน
การเพิ มมูลค่ าหุ ้นของ บริ ษทั ฯเพือรัก ษาผลประโยชน์ของ บริ ษทั ฯควบคู่ไปกับการคํานึ งถึง
ผลประโยชน์ สิ ทธิ และความเท่าเทียมของผูถ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทีเกียวข้อง
เป็ นเครื องมือ การวัดผลการดําเนิ น งานของ บริ ษ ัทฯและตรวจสอบการทํา งานต่า งๆ เพือการ
ปรับปรุ งแก้ไขการดําเนินงานให้มีประสิ ทธิภาพยิงขึน
สร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ ผูบ้ ริ หาร ต่อกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
รวมทังเป็ นการสร้างพันธะผูกพันเพือให้ฝ่ายบริ หารใช้อาํ นาจภายในขอบเขตทีกําหนดจรรยาบรรณ
ธุรกิจ
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หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
เพือให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยเฉพาะหลักความรับผิดชอบ โปร่ งใส ซื อสัตย์
สุ จริ ต มีคุ ณ ธรรม มีค วามมุ่ งมันเพือความเจริ ญ เติบ โต และ ความมันคงของกิ จ การ การมีส่ ว นร่ ว ม
การทํางานเป็ นทีม และ ความรับผิดชอบต่อสังคม บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
จึงกําหนดหลักปฏิบตั ิ และ ความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หาร และ พนักงานบริ ษทั ฯไว้ดงั ต่อไปนี
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จรรยาบรรณธุรกิจ และ การกํากับดูแลกิจการทีดี
บริษัท ทรอปิ คอลแคนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
1.บุคคลทีมีหน้ าทีต้องปฏิบัตติ ามหลักจรรยาบรรณ และ การกํากับกิจการทีดีของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะผูบ้ ริ หาร และ พนักงานทุกคนมีหน้าทีต้องปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณ
และ การกํากับกิจการทีดีของบริ ษทั ฯ
.การรายงานการฝ่ าฝื น หรือไม่ปฏิบัตติ ามหลักจรรยาบรรณ และ การกํากับกิจการทีดีของบริษัทฯ
การกระทําทีเข้าข่ายการฝ่ าฝื น หรือไม่ปฏิบัตติ ามหลักจรรยาบรรณ และ การกํากับกิจการทีดีของ
บริษัทฯ
พนักงานทุกคนมีหน้าทีต้องปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณ และ การกํากับกิจการทีดีของบริ ษทั ฯ การ
กระทําต่อไปนีถือเป็ นการกระทําผิดจรรยาบรรณ
1. ไม่ปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณ และ การกํากับกิจการทีดีของบริ ษทั ฯ การแนะนํา หรื อส่ งเสริ ม หรื อ
สนับสนุนให้ผอู ้ ืนไม่ปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณ และ การกํากับกิจการทีดีของบริ ษทั ฯ
2. การละเลย เพิกเฉยเมือพบเห็นการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ในกรณี ทีตนทราบหรื อ ควร
ทราบเนืองจากเกียวข้องกับงานภายใต้ความรับผิดชอบของตน
3. การไม่ให้ความร่ วมมือ หรื อขัดขวางการสื บสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริ งทีแจ้งว่าได้มีการฝ่ าฝื น หรื อไม่
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
4. การกระทําอันไม่เป็ นธรรมต่อผูอ้ ืน เนืองจากผูน้ นรายงานการไม่
ั
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
ทังนีผูท้ ีกระทําผิดจรรยาบรรณจะต้องได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบียบทีกําหนดไว้
นอกจากนีอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทํานันผิดกฎหมาย

297

การรายงานการฝ่ าฝื น หรือไม่ปฏิบัตติ ามหลักจรรยาบรรณ และ การกํากับกิจการทีดีของบริษัทฯ
ผูพ้ บเห็ น การฝ่ าฝื น หรื อ การไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและ การกํา กับกิ จการทีดี ของบริ ษ ัทฯ
สามารถสอบถามข้อสงสัย หรื อส่ งข้อร้องเรี ยนไปยังบุคคลดังต่อไปนี
1. ผูบ้ งั คับบัญชาทีตนเองไว้วางใจในทุกระดับ
2. เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
3. กรรมการบริ ษทั ฯ และ กรรมการผูจ้ ดั การ
4. คณะกรรมการระบบควบคุมภายใน

กระบวนการรับข้อร้ องเรียน
1. การรวบรวมข้อเท็จจริ ง ผูร้ ับข้อร้องเรี ยนนําข้อร้องเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการระบบควบคุ มภายในเพือ

ดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริ งทีเกียวกับการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและการกํากับกิจการทีดีนัน
2. ประมวลผล และ กลันกรองข้อมูล คณะกรรมการระบบควบคุมภายในจะเป็ นผูป้ ระมวลผล และ กลันกรอง
ข้อมูลเพือพิจารณาขันตอน และ วิธีการทีเหมาะสมในแต่ละเรื องโดยรายงานต่อบุคคลทีมีอาํ นาจดําเนิ นการ
และ เกียวข้องในเรื องนัน ๆ เป็ นผูด้ าํ เนินการประมวลผล และ กลันกรองข้อมูล
3. กําหนดมาตรการดําเนินการ คณะกรรมการระบบควบคุมภายในกําหนดมาตรการดําเนินการระงับการฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และ บรรเทาความเสี ยหายให้กบั ผูไ้ ด้รับผลกระทบโดยคํานึงถึงความเสียหาย
โดยรวมทังหมด ทังนี ในกรณี ทีเป็ นเรื องสําคัญคณะกรรมการระบบควบคุมภายในจะเป็ นผูร้ ายงานผลต่อ
คณะกรรมการการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เช่นเป็ นเรื องกระทบต่อชือเสี ยงภาพลักษณ์ หรื อ
ฐานะทางการเงิน ของบริ ษ ัทฯ หรื อ ขัดแย้งกับนโยบายการดําเนิ น ธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ หรื อ เกียวข้องกับ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งเป็ นต้น
4. จัดทํารายงานสรุ ปเพือรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร และ คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ
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มาตรการคุ้มครอง และ บรรเทาความเสียหายให้ กบั ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ เบาะแส หรือ ผู้ให้ ความร่ วมมือใน
การตรวจสอบข้อเท็จจริงในการรายงานการฝ่ าฝื น หรือไม่ปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณ และ การกํากับกิจการทีดีของ
บริษัทฯ
ทางบริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการคุ ม้ ครองผูร้ ายงาน ผูร้ ้องเรี ยน ผูใ้ ห้เบาะแส หรื อ ผูใ้ ห้ค วามร่ วมมือในการ
ตรวจสอบข้อ เท็จจริ งในการรายงานการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและ การกํากับกิ จการทีดีของ
บริ ษทั ฯ ดังนี
. ผูร้ ายงาน ผูร้ ้องเรี ยน ผูใ้ ห้เบาะแส และ ผูใ้ ห้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งสามารถเลือกที
จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิ ดเผยนันจะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรื อเกิดความเสี ยหายใด ๆ แต่
หากเผยตนเองก็จะทําให้ บริ ษทั ฯ สามารถรายงานความคืบหน้า และ ชีแจงข้อเท้จจริ งให้ทราบ และ สามารถ
บรรเทาความเสี ยหายได้สะดวก และ รวดเร็วยิงขึน
2. ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าข้อมูลทีเกียวข้องถือเป็ นความลับจะเปิ ดเผยเท่าทีจําเป็ น โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
และ ความเสี ยหายของผูร้ ายงาน แหล่งทีมาของข้อมูล หรื อ บุคคลทีเกียวข้อง
. กรณีทีผูร้ ายงาน ผูร้ ้องเรี ยน ผูใ้ ห้เบาะแส หรื อผูใ้ ห้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งเห็นว่า
ตนเองอาจไม่ปลอดภัย หรื ออาจเกิดความเดือนร้อนเสี ยหายสามารถร้องขอให้ บริ ษทั ฯ กําหนดมาตรการคุม้ ครอง
ทีเหมาะสมก็ได้ บริ ษทั ฯ มีหน้าทีกําหนดมาตรการคุ ม้ ครองความปลอดภัยทีเหมาะสมให้โดยไม่จาํ เป็ นต้องรอ
การร้องขอหากพิจรณาเห็นว่าเป็ นเรื องทีมีแนวโน้มทีจะเกิดความเดือนร้อนเสี ยหาย หรื อ ไม่ปลอดภัย
. ผูท้ ีได้รับความเดือดร้อนเสี ยหายจะได้รับการบรรเทาความเสี ยหายด้วยกระบวนการทีเหมาะสม และ
เป็ นธรรม
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. โครงสร้ าง และ หน้ าทีความรับผิดชอบ
โครงสร้างองค์กรอ้างอิงตามประกาศโครงสร้างทีกําหนดใน QM-01
. . ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อผู้ถือหุ้น
. .1 ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความซือสัตย์สุจริ ต ตลอดจนตัดสิ นใจในดําเนินการใดๆ ด้วยจิตอันบริ สุทธิ
(Good Faith) และ เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ น้ ทังรายใหญ่และรายย่อย เพือประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ น้ โดยรวม
. 1.2 ไม่บริ หารองค์กรอย่างขาดความระมัดระวัง หรื อขาดความยังคิด
3.1.3 ปฏิบตั ิหน้าทีโดยการประยุกต์ความรู ้ และทักษะการบริ หารจัดการอย่างเต็มความสามารถใน
ทุกกรณี
. .4 จัดการดูแลมิให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริ ษทั ฯ เสื อมค่าผิดปกติหรื อสู ญหายโดยมิชอบ
3.1.5 รายงานสถานะและผลการดําเนิ นงานของ บริ ษทั ฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความจริ งต่อ
คณะกรรมการและผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
3.1.6 ไม่แสวงหาประโยชน์ใ ห้ตนเองและผูเ้ กี ยวข้องโดยใช้ข อ้ มูล ใดๆ ขององค์ก รซึ งยังไม่ได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณะชน
. .7 แจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้ม (Prospects) ในอนาคตของ บริ ษทั ฯ
ทังด้านบวก และ ด้านลบ ซึ งจะต้องอยูบ่ นพืนฐานของความเป็ นไปได้ และมีขอ้ มูลสนับสนุนอย่างเพียงพ่อ
. .8 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับของบริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง
. .9 ไม่ดาํ เนินการใดๆ ในลักษณะซึ งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯโดย
มิได้แจ้งให้ บริ ษทั ฯทราบ
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3.2 ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อลูกค้า
3.2.1 สนองความต้อ งการของลูกค้า / ผูบ้ ริ โภคด้วยผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพ มีความปลอดภัย และ
บริ การทีดีเลิศ
3.2.2 กําหนดระดับคุณภาพของสิ นค้า และบริ การให้เป็ นทียอมรับได้แก่ลูกค้า
3.2.3 เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร และบริ การอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็ นธรรมแก่ลูกค้า และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริ ง
3.2.4 ให้การรับประกันสิ นค้าและบริ การภายใต้ขอ้ กําหนดอันเหมาะสม
3.2.5 ไม่ส่งมอบสิ นค้า และบริ การให้แก่ลูกค้า ทังๆ ทีรู ้ว่าสิ นค้าและบริ การนันๆ มีขอ้ บกพร่ อ ง
เสี ยหาย หรื ออาจเกิดอันตรายต่อลูกค้าได้ และไม่ปล่อยให้สินค้าหรื อบริ การทีมีคุณภาพตํากว่ามาตรฐานส่ ง
ถึงมือลูกค้า
3.2.6 จัดระบบการบริ การลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถร้องเรี ยนความไม่พอใจในสิ นค้า และบริ การได้
โดยสะดวก และ กําหนดให้มีการดําเนินการอย่างดีทีสุ ด เพือให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
3.2.7 พยายามบริ หารต้นทุนการผลิตให้ตาสุ
ํ ด แต่ยงั คงรักษาคุณภาพความปลอดภัยของสิ นค้าและ
บริ การทีได้มาตรฐานตลอดเวลา
3.2.8 รัก ษาความลับของลู กค้าอย่า งจริ งจังและสมําเสมอ รวมถึงไม่นํา มาใช้เพือประโยชน์ของ
ตนเองและผูเ้ กียวข้อง โดยมิชอบ
3.2.9 แสวงหาวิธีการต่างๆ เพือเป็ นการให้บริ การต่อลูกค้าอย่างต่อเนืองตลอดเวลา
3.2.10 ปฏิบตั ิตามเงือนไขหรื อสัญญาต่างๆ ทีมีต่อลูกค้าอย่างเคร่ งครัด
3.2.11 หากมีกรณี ทีไม่ส ามารถปฏิบ ตั ิตามข้อตกลงใดๆ กับลูกค้าได้ ต้องรี บแจ้งให้ลูกค้าทราบ
ล่วงหน้า เพือร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและป้ องกันความเสี ยหาย
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3.2.12 จัด ให้มี ระบบที ให้ค วามปลอดภัยต่ อ ลู ก ค้า เช่ น ระบบป้ องกัน อัค คีภ ัย ป้ องกัน การถู ก
โจรกรรม
3.2.13 ไม่ควรค้ากําไรเกินควรเมือเปรี ยบเทียบกับคุณภาพของสิ น ค้าหรื อบริ การ และไม่กาํ หนด
เงือนไขการค้าทีไม่ เป็ นธรรมต่อลูกค้า
3.3. ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อพนักงาน
3.3.1 ให้ผลตอบแทนทีเหมาะสมตามความรู ้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานแต่ ละคน
3.3.2 ส่ งเสริ มพัฒนา และเพิ มพูนความรู ้ความสามารถของพนักงาน ให้มีความก้าวหน้าและความ
มันคงในอาชีพ
3.3.3 ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของพนักงานในการกําหนดทิศทางการทํางาน และการแก้ไขปัญหา
ของบริ ษทั ฯ
. .4 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุ ขภาพอนามัย และการ
กระทําด้วยความสุ จริ ต
3.3.5 การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องอยูบ่ นพืนฐานของความถูกต้องและเป็ นธรรม และ
กระทําด้วยความสุ จริ ต
3.3.6 ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกียวกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิภาพของพนักงาน
. .7 บริ หารงานโดยหลีกเลียงการกระทําใดๆ โดยไม่เป็ นธรรมและไม่ถูกต้อง ซึ งมีผลกระทบต่อ
ความก้าวหน้าและมันคงในอาชีพการงานของพนักงาน
. .8 ปฏิบตั ิต่อพนักงานบนพืนฐานของศักดิศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ และให้ความเคารพต่อสิ ทธิ
ส่ วนบุคคล
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. . ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ อคู่ค้าและเจ้ าหนี
3.4.1 ปฏิบตั ิตามข้อตกลงทีมีต่อคู่คา้ และเจ้าหนีอย่างเคร่ งครัด ไม่ว่าจะเป็ นเรื องวัตถุประสงค์การใช้
เงิน การชําระเงินคืนการดูแลคุณภาพของหลักทรัพย์คาํ ประกัน และเรื องอืนใดทีให้ขอ้ ตกลงไว้กบั เจ้าหนี
กรณี ทีจะไม่ส ามารถปฏิ บตั ิได้ ต้อ งรี บเจรจากับคู่ค ้า และเจ้า หนี เป็ นการล่ วงหน้า เพือร่ วมกัน หาแนว
ทางแก้ไขและป้ องกันมิให้เกิดความเสี ยหาย
3.4.2 ให้ขอ้ มูลทางการเงินทีถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
3.4.3 ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไม่สุจริ ตในการค้ากับคู่คา้ หรื อเจ้าหนี ถ้าหากมี
ข้อมูลว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไม่สุจริ ตเกิดขึน พึงหารื อกับคู่คา้ หรื อเจ้าหนี เพือร่ วมกันแก้ ไขปัญหา
โดยยุติธรรม และ รวดเร็ว
3.4.4 รายงานข้อมูลทางการเงินทีถูกต้อง และ ตรงต่อเวลาให้แก่เจ้าหนีอย่างสมําเสมอ
. ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการแข่งขันทางการค้า
. .1 แข่งขันทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันทีเป็ นธรรม
. .2 ไม่แสวงหาข้อมูลทีเป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการทีไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม
ผิดกฏหมาย
3.5.3 ไม่ทาํ ลายชือเสี ยงของคู่แข่งขันด้วยการกล่าวร้าย หรื อกระทําการใดๆ โดยปราศจากความจริ ง
และไม่เป็ นธรรม
3.6. ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อสังคมส่ วนรวม
. .1 ให้การสนับสนุนกิจการอันเป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่ วนรวม
3.6.2 คืนผลกําไรส่ วนหนึ งขององค์กรให้แก่กิจกรรมทีมีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสมําเสมอ
. .3 ไม่กระทําการใดๆ ทีมีผลเสี ยหายต่อชือเสี ยงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
3.6.4 ไม่ก ระทํา การใดๆ ทีช่ วยเหลื อ และสนับสนุ น หรื อ ยอมเป็ นเครื องมือ ทีจะทํา ให้เ กิ ดการ
หลีกเลียงการปฏิบตั ิตาม กฎหมายหรื อกฎระเบียบต่างๆ หรื อเป็ นภัยต่อสังคมและความมันคงของประเทศ
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. .5 ปลูกฝังจิตสํานึ กความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึนในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื อง
และจริ งจัง
. .6 ปฏิ บตั ิหรื อ มีการควบคุมให้มีก ารปฏิบตั ิอย่า งเคร่ งครัดตามเจตนารมณ์ข องกฎหมายและ
กฎระเบียบทีเกียวข้องทีออกโดยหน่วยงานกํากับดูแล
. .7 ไม่นาํ เงินของผูถ้ ือหุ น้ ไปสนับสนุนทางการเมือง
3.7. ความรับผิดชอบของพนักงานต่อบริษัทฯ
3.7.1 ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ซือสัตย์ สุ จริ ต มีความภักดี เพือความก้าวหน้า และ ความ
มันคงของบริ ษทั ฯ และ ตัวพนักงานเอง
3.7.2 ร่ วมกัน รัก ษา และ สร้า งสรรค์ใ ห้เ กิ ดความสามัค คีแ ละความเป็ นนํา หนึ งเดี ยวกัน ในหมู่
พนักงาน ร่ วมกันทํางาน และแก้ไขปัญหาเป็ นทีมทีมีประสิ ทธิภาพ
. .3 เอาใจใส่ และปฏิบตั ิหน้าทีการงานของบริ ษทั ฯ ด้วยความเสี ยสละ อดทน เพือสร้างบริ ษทั ฯให้
มีคุณภาพ มีประสิ ทธิภาพ และ มีกาํ ไร และพัฒนาบริ ษทั ฯ ไปสู่ ความเป็ นเลิศ
3.7.4 ใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯอย่างมีประสิ ทธิภาพ ประหยัด และบํารุ งรักษา ไม่ให้เสื อมค่าผิดปกติ
หรื อสู ญหายรวมทังไม่ใช้ทรัพย์สินของ บริ ษทั ฯ และเพือประโยชน์ส่วนตัว
3.7.5 รักษาความลับของลูกค้า คู่คา้ และ บริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด
3.7.6 ร่ วมมือและช่วยเหลือในการทํางานกับผูร้ ่ วมงานทุกคน เพือประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และเคารพ
ในสิ ทธิของ พนักงานอืนทีร่ วมบริ ษทั ฯ เดียวกัน
. .7 เอาใจใส่ และช่วยเหลือดําเนินการใดๆ ทีจะรักษาสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยทีดีในการ
ทํางานให้มีความ สะอาดปลอดภัย และน่ารื นรมย์อยูเ่ สมอ
. .8 ให้ค วามรู ้แ ละถ่ า ยทอดประสบการณ์ใ นการทํา งานแก่ ผูร้ ่ วมงาน โดยยึดประโยชน์แ ละ
เป้ าหมายของบริ ษทั ฯเป็ นสําคัญ
3.7.9 ไม่กล่าวร้ายบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร และเพือนพนักงานโดยปราศจากซึ งความจริ งและไม่เป็ นธรรม

304

3.7.10 แจ้งหน่วยงานทีเกียวข้องและผูบ้ ริ หาร หากพบว่ามีการกระทําใดๆ ใน บริ ษทั ฯโดยมิชอบ
หรื อผิดกฎหมาย
. .11 ไม่อาศัยตําแหน่งหน้าทีแสวงหาผลประโยชน์เพือตนเองและผูอ้ ืนโดยมิชอบ
3.7.12 ไม่กระทําการใดทีก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อภาพลักษณ์และชือเสี ยง
. .13 เอาใจใส่ จริ งจัง และเคร่ งครัดต่อกิจกรรมทังปวง ทีจะเสริ มสร้างคุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพและ
การพัฒนาองค์กรไปสู่ ความเป็ นเลิศ
. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ก ํา หนดให้มีก ารวางนโยบาย กลยุทธ์แ ละเป้ าหมาย ตลอดจนการจัดทํา
งบประมาณ เพือการเพิ มประสิ ทธิภาพในการทํางาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อกิจการ โดยทําหน้าทีติดตามผล
การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารให้เป็ นไปตามแผนงานต่างๆ รวมทังได้กาํ หนด และแยกบทบาท หน้าที และ
ความรับ ผิดชอบระหว่า งคณะกรรมการ ผู บ้ ริ หาร พนัก งานและผู เ้ กี ยวข้อ ง นอกจากนี ยัง กํา หนดให้
คณะกรรมการ ตรวจสอบเป็ นผูด้ ู แลฝ่ ายตรวจสอบภายในในการปฏิบตั ิงานและประเมินผลการทํา งาน
ตลอดจนระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอ ต่อกิจการ และดูแลให้มีการบริ หารความเสี ยงทีเหมาะสม
เพือรักษาผลประโยชน์ให้กบั บริ ษทั ฯอย่างเต็มที
การประชุ มคณะกรรมการ
คณะกรรมการ บริ ษทั ฯ มีการประชุมวาระปกติ จํานวน ครังต่อปี เพือพิจารณางบการเงิน และ
มีประชุมวาระพิเศษเพิ มเติมตามความจําเป็ น โดยจะมีการส่ งหนังสื อนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม
ล่วงหน้า วัน
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ข้อปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
1. การเคารพ และ ปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับทีเกียวข้อง
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการเคารพ และ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีเกียวข้องกับการ
ดําเนินธุรกิจ บริ ษทั ฯ จึงมีความรับผิดชอบปฏิบตั ิให้สอดคล้องตามกฎหมายตามแนวปฏิบตั ิดงั นี
. ต้องรับรู ้ และ เข้าใจถึงภาระหน้าทีความรับผิดชอบปฏิบตั ิให้สอดคล้องตามกฎหมายของหน่ วยงานที
เกียวข้อง กับการปฏิบตั ิงาน
. ปฏิบตั ิตามระเบียบ คํา สั ง ประกาศ ข้อบังคับ และ ข้อ กําหนดกฎหมายของหน่ วยงานทีเกี ยวข้องและ
บังคับใช้ โดยส่ งเสริ ม สนับสนุน รวมถึงดูแลให้มีการปฏิบตั ิอย่างสมําเสมอ
. ทบทวนความสอดคล้องของการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั ง ประกาศ ข้อบังคับทีเกียวข้อง
. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบมาตรฐานสากล รวมถึงข้อกําหนดของลูกค้า หรื อประเทศคู่คา้
2. แนวปฏิบัตเิ กียวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษทั ฯ สนับสนุ น และ ส่ งเสริ มให้บุคลากรทุก ระดับเห็ นความสําคัญ และ มีจิตสํานึ กในการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชั น โดยจัดให้มีระบบการควบคุ มภายใน การตรวจสอบ การกํากับดูแ ลให้การ
ดําเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิ ทธิภาพภายใต้ “ ความสุ จริต ยุตธิ รรม โปร่ งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้อง
ตามกรอบข้อกําหนดกฎหมาย และ หลักจริยธรรมของบริษัทฯ ”
3. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯมีแนวทางในการดําเนินธุรกิจทีชัดเจน โดยคํานึ งถึงการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นและ ผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ยอย่างเท่าเทียมกัน มีการบริ หารงาน อย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพือประโยชน์สูงสุ ดของ
บริ ษทั ฯและผูถ้ ือหุ ้นโดยรวม การดําเนิ นงานเป็ นไปด้วยความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ การเปิ ดเผย
ข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา และเท่าเทียมกันแก่ผทู ้ ีเกียวข้องทุกฝ่ าย บริ ษทั ฯมีการควบคุมและ
บริ หารความเสี ยงทีเหมาะสมและเพียงพอต่อการตัดสิ นใจใน การดําเนิ นธุ รกิจ บริ ษทั ฯ ยึดถือและปฏิบตั ิ
หน้าทีด้วยคํานึงถึงจริ ยธรรม ในการดําเนินธุรกิจเป็ นสําคัญ เพือไม่ให้เกิดความเสี ยหายต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วน
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เสี ยกลุ่มต่า งๆ คณะกรรมการบริ ษทั ฯจะกํา กับดูแ ลเพือให้ผูล้ งทุน มันใจได้ว่า บริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยข้อมูล
สารสนเทศทีสําคัญของบริ ษทั ฯอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
บริ ษ ัทฯได้จดั ให้มีการเปิ ดเผยข้อ มูลและสารสนเทศต่างๆ ให้ผถู ้ ื อหุ ้นทราบก่ อนล่ วงหน้า โดย
สามารถเข้าดูบนเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ และหนังสื อพิมพ์ โดยทุกครังทีมีการจัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ฯได้ให้
ความสําคัญและเคารพสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น โดยปฏิบตั ิตามกฎหมายบริ ษทั มหาชนจํากัดอย่างเคร่ งครัด และ
ตระหนักว่าผูถ้ ือหุ ้นควรมีสิทธิ ในการตัดสิ นใจ โดยได้รับข้อมูลทีเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา
รวมถึงส่ งเสริ มให้มีการใช้สิทธิ และไม่ละเมิดสิ ทธิของผูถ้ ือหุ น้ ดังนี
1. การอํานวยความสะดวก สํา หรับผูถ้ ือหุ ้นทีไม่สะดวกเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบ
ฉันทะให้ กรรมการอิสระคนใดคนหนึ ง เข้าประชุมและลงคะแนนเสี ยงแทน โดยการเสนอรายชือของ
กรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน เพือเป็ นทางเลือกในการรับมอบฉันทะ จากผูถ้ ือหุ ้นในการเข้าร่ วมประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. การจัดให้ผถู ้ ือหุ น้ ใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงสําหรับทุกวาระการประชุม โดยจัดทําบัตรลงคะแนนแยก
ตามวาระ เพือให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถ ลงคะแนนได้ตามสมควร ในกรณี ทีผูถ้ ือหุ ้นไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง
และนําคะแนนเสี ยงดังกล่าวหักออกจากจํานวนเสี ยงทังหมด ทีเข้าร่ วมประชุม ส่ วนทีเหลือจะถือว่าเป็ น
คะแนนเสี ยงทีเห็นด้วยในระเบียบวาระนัน จากนันนําผลคะแนนมารวมกับคะแนนเสี ยง แจ้งในทีประชุม
ทราบ และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็ นหลักฐาน
3. คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้มอบหมายให้เลขานุ การบริ ษทั ฯบันทึกและจัดทํารายงานการ ประชุม
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่ มติ ของทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ยกเว้นในส่ วนของคําถามจากผู ้
ถือหุ น้ และคําตอบ ไว้บนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ ของบริ ษทั ฯที www.tropical.co.th ในวันเดียวกันโดย
ทันที จากนันจึงค่อยนําส่ งรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ฉบับเต็มให้กบั ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ
เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม เพือเป็ นข้อมูลให้ผถู ้ ือหุ ้น สามารถ
ตรวจสอบและอ้างอิงได้
. บริ ษทั ฯได้กาํ หนดมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพือหาผลประโยชน์ของกรรมการ และ
ผูบ้ ริ หารโดยการแจ้งให้ทุกท่านรับทราบ หน้าทีในการรายงานการเปลียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน คู่
สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยทันทีไม่เกิน 3 วันทําการหลังจากวันที
ซือ ขาย โอนหรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และไม่ให้กรรมการ และผูบ้ ริ หารหรื อหน่ วยงานทีได้รับ
ทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรื อบุคคลทีไม่มีหน้าทีเกียวข้อง และการไม่ซือ
ขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯในช่วง 1 เดือน ก่อนทีงบการเงินหรื อข้อมูลอืนใดจะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน เพือ
ป้ องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ฯ ซึ งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนและ
ส่ งผลกระทบต่อการเคลือนไหวของราคาซื อ ขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
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ไทย ยกเว้นในกรณี ทีราคาหุ ้นมีการเปลียนแปลงติดต่อกันเป็ นเวลานาน อันเนื องมาจากสถานการณ์ของ
ตลาดโดยรวม ซึ งทําให้รายการซื อขายดังกล่าวของผูบ้ ริ หารเกิดขึนตามสถานการณ์ข องตลาด เท่านัน
นอกจากนี กรรมการและผูบ้ ริ หารยังทราบถึง บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเกียวข้อง
. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั ฯ ดูแลและติดตามรายการทีอาจมี ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการทีเกียวโยงกัน โดยจัดทํารายงานสรุ ปเป็ นรายไตรมาส และเผยแพร่
รายงานสรุ ป ณ วันสิ นปี ไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการ ข้อมูลประจําปี อย่า งสมําเสมอ
นอกจากนี ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หากมีวาระใดทีกรรมการและผูบ้ ริ หารมีส่วนได้ส่วนเสี ย
จะต้องปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการโดยการงดออกเสี ยงหรื อไม่เข้าร่ วมแสดงความเห็นในวาระ
นันๆ
. คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้มอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั ฯ เป็ นผูเ้ ก็บรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสี ย
ทีรายงานโดยกรรมการและผูบ้ ริ หาร ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.2/2552 เรื องการ
รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสี ยของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคคลทีมีความเกียวข้อง โดยทีมาตรา 89/14 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งแก้ไขเพิ มเติมโดย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551 กําหนดให้คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารต้องรายงาน ให้บริ ษทั ฯ
ทราบถึงการมีส่วนได้ส่วนเสี ยของตนหรื อของบุคคลทีมีความเกียวข้อง ซึ งเป็ นส่ วนได้ส่วนเสี ยทีเกียวข้อง
กับการบริ หารจัดการกิ จการของบริ ษ ัทฯและบริ ษ ัทย่อ ย ทังนี เพือให้บริ ษ ัทฯ มีข อ้ มูล ประกอบ การ
ดําเนินการตามข้อกําหนดเกียวกับการทํารายการทีเกียวโยงกัน ซึ งเป็ นรายการทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ และอาจนําไปสู่ การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้
4. บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสีย
บริ ษทั ฯตระหนักถึงความสําคัญในสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในทุกกลุ่มให้ได้รับการปฏิบตั ิทีดี
อย่างเท่าเทียมกัน เนืองจากเห็นความสําคัญของ การสนับสนุ นจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยตลอดจนการได้รับ
ความร่ วมมือระหว่างกัน ซึ งจะส่ งผลต่อบริ ษทั ฯ ให้สามารถสร้างความมันคง และสร้างกิจการให้มีฐานะ
การเงินทีมันคงในระยะยาวได้ ดังนัน บริ ษทั ฯ จึงยึดถือแนวทางในการปฏิบตั ิให้เกิดความเสมอภาคทุกฝ่ าย
ตลอดจนกําหนดให้มีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสมและตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม ซึ งสามารถสรุ ป
แนวทางได้ดงั นี
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น: บริ ษทั ฯมุ่งมันทีประกอบธุ รกิจอย่างโปร่ งใส่ ได้รับความเชือถือ สร้าง
ความพึงพอใจสู งสุ ดให้แ ก่ผูถ้ ื อหุ ้น มีผลประกอบการทีดีอ ย่างสมําเสมอและยังยืน รวมทังเติบโตอย่า ง
ต่อเนืองผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนต่างปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความซื อสัตย์สุจริ ต มีความบริ สุทธิ ใจและเป็ น
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ธรรมต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกราย และไม่ดาํ เนินการใดๆ ทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่แสวงหา
ประโยชน์เข้าตนเอง และไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก และคํานึงถึงการเปิ ดเผยข้อมูลทีสําคัญ ต่อผู ้
ถือหุ น้ ทุกรายอย่างถูกต้อง
- การปฏิบัตติ ่อพนักงาน: บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเป็ นอย่างยิ ง สนับสนุ นให้
พนักงานทุกระดับการศึกษาหาความรู ้และวิทยาการใหม่ๆเพิ มเติม ให้มีความรู ้ความสามารถและทักษะซึ ง
จําเป็ นในการปฎิบตั ิงานให้ประสบความสําเร็จ สร้างความพอใจให้ลูกค้าอย่างต่อเนือง ปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียม
และเป็ นธรรม ไม่มีขอ้ ยกเว้นในเรื องถิ นกําเนิด เชือชาติ ศาสนา ภาษา เพศ สถานภาพการสมรส ตําแหน่ ง
ไม่มีก ารใช้หรื อ สนับสนุ น การใช้แ รงงานเด็ก การค้า มนุ ษ ย์ และไม่ส นับสนุ น แนวทางการทุจริ ต และ
คอร์ รัปชันทุก รู ปแบบ ให้ผลตอบแทนอย่า งเหมาะสม จัดให้มีส วัส ดิ การต่า ง ๆ เช่ น การตรวจสุ ข ภาพ
ประจําปี การจัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพ การดูแลสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยและถูก
สุ ข ลัก ษณะ มีอุ ปกรณ์ป้องกัน อัน ตรายส่ วนบุคคลครบถ้วนตามทีกฎหมายกํา หนด เช่น การแต่งกายถู ก
สุ ขลักษณะตามหลัก GMP การปฏิบตั ิงาน สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันเสี ยงดัง ขณะปฏิบตั ิในจุดทีมีเสี ยงดังเป็ น
ต้น สร้างบรรยากาศทีดีในการทํางาน จัดกิจกรรมสันทนาการเพือความบันเทิงตามความเหมาะสม
- การปฏิบัตติ ่อลูกค้า: บริ ษทั ฯให้ความสําคัญและความรับผิดชอบต่อลูกค้า มุ่งมัน ผลิตสิ นค้าให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน ความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค ส่ งมอบทันกําหนดเวลา ด้วยราคาทียุติธรรม รวมถึงการ
ให้ขอ้ มูลและความรู ้กบั ลูกค้าอย่างถูกต้อง ตลอดจนการรักษาความลับของลูกค้า การรับข้อร้องเรี ยนและ
ดําเนินการแก้ไขให้แก่ลูกค้า
- การปฏิบัตติ ่อคู่ค้า: บริ ษทั ฯปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยเป็ นไปตามเงือนไข
ทางการค้า ให้โอกาสคู่คา้ ทํางานร่ วมกัน แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ยกระดับมาตรฐานในการบริ หาร
จัดการ พัฒนาความร่ วมมือ ตลอดจนการเก็บรักษาความลับทางการค้าของคู่คา้ ไม่นาํ ไปเปิ ดเผยต่อบุคคลอืน
- การปฏิบัติต่อเจ้ าหนี: บริ ษทั ฯยึดมันและปฏิบตั ิตามเงือนไขสัญญาทีได้ตกลงเคร่ งครัด เพือให้
เจ้าหนี การค้าและสถาบันการเงิน ได้รับประโยชน์ตอบแทนทีถูกต้องและยุติธรรม จะพยายามหลีกเลียง
สถานการณ์ทีจะนําไปสู่ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากมีเหตุทีจะทําให้ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อผูกพัน
ในสัญญา ก็จะต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่ วมกัน
- การปฏิบัตติ ่อคู่แข่ง: บริ ษทั ฯให้ความมันใจกับลูกค้าในการรับผลิตภัณฑ์ทีดีมีคุณภาพ ประพฤติ
ตาม ขอบเขตกติกาการแข่งขันทีดีอย่างยุติธรรม มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย ไม่แสวงหา
ข้อมูล ทีเป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีทีไม่สุจริ ต คํานึงถึงความเสมอภาคในการดําเนินธุรกิจและ
ผลประโยชน์ร่วมกัน
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- การปฏิบัติต่อชุ มชนสั งคม และสิ งแวดล้ อม : บริ ษทั ฯตระหนักและให้ความสําคัญ ถึงความ
รับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อ มของชุ มชน สังคม สนับสนุ นกิ จกรรมของชุ มชนโดยรอบโรงงานทังด้า น
สิ งแวดล้อม ความปลอดภัย ให้ชุมชนมีส่วนร่ วมรับรู ้แสดงความคิดเห็น สร้างความเข้าใจ เพืออยูด่ ว้ ยกันได้
อย่างมีความสุ ข
- การแจ้ งเบาะแสและข้อร้ องเรียน: บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนทีแสดง
ว่าผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้รับผลกระทบ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายจากการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ หรื อการ
ทีพนักงานคนใดหรื อ กลุ่มใดกระทํา การใดทีทุจริ ต ผิดกฏหมาย โดยสามารถยืนเรื องได้ที เลขานุ ก าร
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อ www.tropical.co.th
5. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั ฯมีนโยบายในการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญทีเกียวข้องกับบริ ษทั ฯทังข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลทีมิใช่ขอ้ มูลทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา โดยเผยแพร่ ผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือให้ผถู ้ ือหุ น้ นักลงทุน และบุคคลใดๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่า
เทียมกัน และน่าเชือถือ
คณะกรรมการบริ ษ ัทฯเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อ งบการเงิ น รวมของบริ ษ ัทฯและบริ ษ ัทย่อ ย และ
สารสนเทศทางการเงินทีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึนตามมาตรฐานการบัญชีที
รับรองทัวไป โดยเลื อกนโยบายบัญ ชี ทีเหมาะสมและถื อปฏิบตั ิอ ย่างสมําเสมอและใช้ดุล ยพินิ จ อย่า ง
ระมัดระวัง รวมทังมีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้จดั ทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดย
แสดงควบคู่ก ับรายงานของผูส้ อบบัญชี ไว้ใ นรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ เพือแสดงให้เห็ นว่ารายงาน
ทางการเงินถูกต้องเป็ นจริ งและสมเหตุสมผล โดยปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี และนโยบายการบัญชีที
เหมาะสมโดยถือปฏิบตั ิอย่างสมําเสมอ
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6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1) ไม่ประกอบกิจการทีเป็ นการแข่งขัน หรื อมีลกั ษณะเดียวกับบริ ษทั ฯ
2) ไม่เป็ นหุ น้ ส่ วน หรื อผูบ้ ริ หารในกิจการทีเป็ นการแข่งขัน หรื อมีลกั ษณะเดียวกับบริ ษทั ฯ
3) กรณีทีพบเห็นข้อมูลทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ทันที
4) ไม่แ สวงหาผลประโยชน์จากข้อ มูล หรื อสิ งใด ๆ ทีตนรู ้เ นื องมาจากตําแหน่ งหน้า ทีความ
รับผิดชอบ
7. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย และยึดหลักการดําเนิ นธุ รกิจด้วยความรับผิดชอบทางสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR )
โดยกํา กับดู แ ลองค์ก รอย่า งโปร่ งใสตรวจสอบได้ ดํา เนิ น งานตามหลัก นิ ติธรรม ปฏิ บ ตั ิก ารด้านแรงงาน
สอดคล้องตามกฎหมาย เคารพหลักสิ ทธิมนุษยชน มีความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค ส่ งเสริ มความปลอดภัย ใส่
ใจด้านสิ งแวดล้อม และ มีส่วนร่ วมส่ งเสริ มพัฒนาชุมชน
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมันในการกํากับดูแลการผลิตสิ นค้าให้มีคุณภาพ และ ความปลอดภัยต่อการบริ โภค
สอดคล้อ งตามความต้อ งการของลู ก ค้า และ ผู บ้ ริ โภค โดยคํา นึ ง ถึ งการพัฒ นาบุค ลากร การออกแบบ
กระบวนการผลิต การนําเทคโนโลยีทีทันสมัยมาใช้ นอกจากนี ยังคํานึ งถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานของพนักงาน ตลอดถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร และพลังงาน รวมถึงผลกระทบทีมี
ต่อชุมชน และ สิ งแวดล้อมซึ งเกิดขึนจากการดําเนิ น กิจกรรมของบริ ษ ัทฯ โดยตระหนักถึงการปฏิบตั ิตาม
ข้อกําหนดกฎหมาย มาตรฐานสากลทีเกียวข้อง มุ่งมันพัฒนาการมีส่วนร่ วมในการสร้างรากฐานในเรื องความ
รับผิดชอบทางสังคม และ ชุมชนอย่างต่อเนือง
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แนวทางเกียวกับความรับผิดชอบทางสังคม
1. การกํากับดูแลด้ วยหลักจริยธรรม
(ประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม และการต่อต้านการทุจริตคอร์ รัปชัน )
นโยบายการดําเนินการ : บริ ษทั ฯ เห็นว่าการกํากับดูแลกิจการทีดีมีความเป็ นธรรมมีความสําคัญต่อการ
ดําเนินกิจการให้เจริ ญเติบโตยิงขึน จึงกําหนดทิศทางในการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และ ให้ความสําคัญต่อ
ระบบการควบคุ มการตรวจสอบภายใน การกํา กับ ดู แ ลฝ่ ายบริ ห ารให้ดํา เนิ น การตามนโยบายอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภ าพ เพือประโยชน์ในระยะยาวต่อผูถ้ ือ หุ ้น และผูม้ ีส่วนได้เ สี ยกับองค์กร ภายใต้ “ความสุ จริ ต
ยุติธรรม โปร่ งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องตามกรอบข้อกําหนดกฎหมาย และหลักจริ ยธรรมทางธุรกิจ”
2. สิทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ ตระหนักในความเป็ นมนุษย์ทีเท่าเทียมกัน โดยปฎิบตั ิต่อผูเ้ กียวข้องอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะ
เป็ นฝ่ ายจัดการ พนักงาน ผูถ้ ือหุ น้ ลูกค้า ผูข้ ายสิ นค้าและบริ การให้แก่บริ ษทั ฯ คู่แข่งทางการค้า ชุมชน อันสื บ
เนืองจากความเหมือนหรื อแตกต่างไม่ว่าจะเป็ น เพศ เชือชาติ ศาสนา อายุ สี ผวิ ภาษา วัฒนธรรม ดังนี
2.1 บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ติ ่อบุคลากรทุกคนโดยเท่าเทียมกันไม่เลือกปฎิบตั ิ ไม่แบ่งแยกถิ นกําเนิ ด เชือชาติ
ศาสนา อายุ สี ผวิ ภาษา วัฒนธรรม ความพิการ ฐานะ สถานศึกษา หรื อสถานะอืนใดทีเกียวข้องทัง
ทางตรง และทางอ้อมกับการปฎิบตั ิงาน หรื อนํามาเป็ นปัจจัยสําคัญในการเลือกพนักงานเข้าทํางาน
การพัฒนาบุคลากร และการเลือนตําแหน่ง
2.2 ข้อมูลส่ วนบุคลากรของพนักงาน อันได้แก่ ประวัติการทํางาน ประวัติสุขภาพหรื อข้อมูลส่ วนตัว จะ
ได้รับการคุม้ ครองไม่ให้ถูกนํามาเปิ ดเผย อันอาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของ หรื อบุคคลอืน
ได้
2.3 พนักงานปฏิบตั ติ ่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติโดยปราศจากการปฎิบตั ิทีมิชอบในการล่วงละเมิด
ต่อพนักงานทุกรู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นทางกาย ทางวาจา ทางความคิด และไม่กระทําการทีก่อความ
เดือ ดร้อนรํา คาญ หรื อ รบกวนการปฎิบตั ิงานในลักษณะการคุก คามทางเพศ การลวนลาม การ
อนาจารทุกประเภท
2.4 บริ ษทั ฯ คํานึงถึงชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานโดยการดําเนินการเรื องการรักษาความปลอดภัย
ในขันพืนฐาน ไม่ละเมิดสิ ทธิส่วนบุคคลตามกฎหมาย
2.5 เคารพในทรัพย์สินทางปัญญา และภูมิปัญญาท้องถิ น
2.6 บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้พนัก งาน และชุมชนทีอยู่รอบสถานประกอบการหรื อผูม้ ีส่ วน เกี ยวข้อ ง
สามารถแสดงความคิดเห็นสําหรับการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ทีอาจส่ งผลกระทบต่อวิถีการดําเนิ น
ชีวิตของชุมชน เพือให้เกิดการพัฒนาอยูร่ ่ วมกับชุมชนอย่างยังยืน
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. การปฏิบัตติ ่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ถือว่าบุคลากรเป็ นทรัพยากรอันมีค่า ซึ งมีส่วนช่วยส่ งเสริ มให้บริ ษทั ฯ บรรลุถึงเป้ าหมายใน
การดําเนิ นธุ รกิ จ ดังนันบริ ษทั ฯจึ งมีน โยบายการดู แ ลสภาพการจ้างทียุติธรรม ปฎิ บตั ิตามตามกฎหมาย
คํานึงถึงสภาพแวดล้อมทีปลอดภัย ตามหลักอาชีวอนามัย และพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงานอย่าง
ต่อเนือง โดยยึดแนวปฎิบตั ิดงั นี
3.1 บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น ส่ งเสริ มพัฒนาความสามารถและ สร้างแรง
กระตุน้ ในการทํางาน ได้รับผลตอบแทนการทํางานไม่นอ้ ยกว่าทีกฎหมายกําหนด บริ ษทั ฯไม่
หักค่าจ้าง ค่าตอบแทนการทํางาน หรื อเงินอืนทีกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานกําหนดให้
จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่กฎหมายยกเว้นไว้ และสวัสดิการทีเหมาะสมเป็ นไปตามกรอบของ
กฎหมายทีกําหนด
3.2 บริ ษทั ฯไม่กระทํา หรื อสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับทุกรู ปแบบ
3.3 บริ ษทั ฯไม่เรี ยก หรื อรับหลักประกันการทํางาน หรื อหลักประกันความเสี ยหายในการทํางาน
ไม่ว่าเป็ นเงิน บัตรประจําตัวประชาชน หรื อเอกสารประจําตัวใดๆ ทรัพย์สินอืน หรื อ บุคคลคํา
ประกันด้วยจากลู ก จ้า ง ไม่ว่า เข้าทํา งานแล้ว หรื อ เป็ นเงือนไขในการรับเข้าทํางาน เว้น แต่
กฎหมายยกเว้นไว้ตามข้อบังคับเกียวกับการทํางาน
3.4 บริ ษทั ฯ เคารพสิ ทธิมนุษยชนของพนักงาน
3.5 บริ ษทั ฯ ให้สิทธิ เสรี ภาพในการสมาคม และการร่ วมเจรจาต่อรอง การคัดเลือกหรื อเลือกตัง
ผูแ้ ทนโดยไม่ขดั ขวางหรื อแทรกแซง หรื อไม่กระทําการใดๆ อันกระทบต่อสิ ทธิ ดงั กล่าวเช่น
การเลือกตังคณะกรรมการสวัสดิการฯ และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ทังนี ต้องเป็ นไป
ตามทีกฎหมายกําหนด
3.6 พนักงานได้รับโอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฎิ บตั ิ บริ ษทั ฯจะไม่เกียวข้องหรื อสนับสนุ น
การเลือกปฏิบตั ิในการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนการทํางาน การให้สวัสดิการ
โอกาสได้รับการอบรมและพัฒ นา การเลือนตํา แหน่ ง การเลิ กจ้า งหรื อการเกษี ยณอายุการ
ทํางาน และอืนๆ อันเนืองมาจากเหตุเพราะความแตกต่างในเรื องสัญชาติ เชือชาติ ศาสนา สี ผวิ
ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส ทัศนคติส่วนตัวในเรื องเพศ ความพิการ การติดเชือ HIV การ
เป็ นผูป้ ่ วยเอดส์ ความเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงาน การเป็ นกรรมการลูกจ้าง ความนิยมในพรรค
การเมือง หรื อแนวคิดส่ วนบุคคลอืนๆ
3.7 บริ ษทั ฯไม่ขดั ขวาง แทรกแซง หรื อ กระทําการใดๆ ทีจะเป็ นผลกระทบต่อการใช้สิ ทธิ ของ
ลูกจ้างทีไม่มีผลเสี ยหายต่อกิจการ ในการดําเนิ นกิจกรรมทีเกียวกับเชือชาติ ประเพณี ประจํา
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ชาติ ศาสนา เพศ ความพิการ ความเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงาน การเป็ นกรรมการลูกจ้าง ความ
นิยมในพรรคการเมือง หรื อแนวคิดส่ วนบุคคลอืนๆ
3.8 บริ ษทั ฯ จัดการให้พนักงานมีสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานทีดี มี
การกําหนดมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้
ครอบคลุมประเภทงานหรื อลักษณะงานทีมีแนวโน้มอาจก่อให้เ กิดอันตรายต่อสุ ขภาพและ
ความปลอดภัยของพนักงาน และผูเ้ กียวข้อง และมีการควบคุม ป้ องกันให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และมาตรฐานความปลอดภัยในทุก สภาพแวดล้อ มในการทํา งานทีดี ภายใต้ระบบความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ( OHSAS 18001 ) บริ ษทั ฯ มีการจัดให้พนักงาน
ทุกคน เป็ นดังนี
3.8.1 ได้รับโอกาสให้มีส่วนร่ วมในการดําเนิ นการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน
3.8.2 ได้รับรู ้แ ละเข้า ถึ งข้อ มูล อัน ตรายอัน อาจเกิ ดขึนจากกระบวนการทํา งานหรื อ จาก
สภาพแวดล้อมในการทํางาน
3.8.3 ได้รับรู ้และเข้าถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานของบริ ษทั ฯ
3.8.4 ได้รับการฝึ กอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ทีกําลังปฏิบตั อิ ยู่ รวมถึงผูท้ ีเข้าทํางานใหม่ และผูท้ ีเปลียนหน้าทีการปฎิบตั ิงาน และมี
การจัดเก็บบันทึกการฝึ กอบรม
3.8.5 ใช้อุปกรณ์เพือความปลอดภัยส่ วนบุคคลทีได้มาตรฐาน และเหมาะสมกับลักษณะงาน
. การดูแลรักษาสิงแวดล้อม
บริ ษ ัทฯมีน โยบายการจัดการผลกระทบด้า นสิ งแวดล้อมแบบเบ็ดเสร็ จภายในโรงงาน โดย
กํา หนดการตามมาตรฐานการจัด การสิ งแวดล้อ ม (ISO 14001) เพื อป้ องกัน สิ งแวดล้อ มภายใต้ขี ด
ความสามารถดังนี
4.1 เปิ ดโอกาสให้ชุมชนทีอยู่รอบสถานประกอบการของบริ ษทั ฯและ ผูเ้ กียวข้องมี
ส่ วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็ น ในการดํา เนิ น กิ จกรรมของบริ ษ ัทฯทีอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน หรื อข้อร้องเรี ยนอืนๆ เพือให้เกิดการส่ งเสริ มการ
จัดการสิ งแวดล้อมแบบยังยืน
4.2 ดําเนินการตามกฎหมาย และมาตรฐานสากลต่างๆ เพือป้ องกัน และลดผลกระทบ
ด้านสิ งแวดล้อม
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4.3 ออกแบบพัฒ นากระบวนการผลิ ต โดยนํา หลัก การจัด การผลกระทบแบบ
เบ็ดเสร็จเพือควบคุมหรื อลดมลพิษต่างๆ เช่น นําเสี ย มลพิษทางอากาศ ฝุ่ น และ
ของเสี ยต่างๆ
4.4 ควบคุมการใช้ทรัพยากร และ พลังงานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และส่ งเสริ ม
การอนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน
4.5 มุ่งเน้นการลด และจัดการของเสียโดยนํากลับมาใช้ใหม่ Recycle รวมถึงการกําจัด
ของเสี ยให้สอดคล้องตามกฎหมาย
4.6 ส่ งเสริ มฟื นฟูสิ งแวดล้อมร่ วมกับชุมชน
. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริ ษทั ฯให้ความสําคัญ และตระหนักถึงคุณภาพ และ ความปลอดภัยสิ นค้าเป็ นสําคัญจึงดําเนิ น
ธุรกิจภายใต้หลัก “ Quality and Food Safety ” โดยนําระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001) และระบบการ
จัดการความปลอดภัยอาหาร Food Safety มาประยุกต์ใช้ในองค์กรภายใต้นโยบายดังนี
“เราจะผลิตสินค้าให้ มคี วามปลอดภัยต่อการบริโภค
คุณภาพเป็ นทียอมรับของลูกค้า
ส่ งมอบทันกําหนดเวลา
พัฒนาด้ านความปลอดภัย
ใส่ ใจด้ านสิงแวดล้อม
บริหารจัดการสอดคล้องตามกฎหมาย
ปรับปรุ งประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนือง”
เพือให้ผบู ้ ริ โภคได้รับประโยชน์สูงสุ ด รวมถึงการปกป้ องข้อมูลของลูกค้าไว้เป็ นความลับและ ทํา
ให้บริ ษทั ฯมีเสรี ภาพในการแข่งขันทางธุรกิจภายใต้หลักการทีเป็ นธรรมไม่โจมตี หรื อให้ขอ้ มูลเท็จบิดเบือน
จากความเป็ นจริ ง รวมทังให้ความร่ วมมือกับหน่ วยงานรัฐหรื อหน่ วยงานอืนๆ ทีเกียวข้องเพือส่ งเสริ มการ
ดําเนินธุรกิจ และแข่งขันอย่างเป็ นธรรม พร้อมทังต่อต้านการผูกขาด และการทุ่มตลาด

315

. การร่ วมพัฒนาชุ มชนหรือสังคม
บริ ษทั ฯดําเนินธุรกิจโดยให้ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิตามมาตรฐานต่างๆ ทีเกียวข้องกับความ
ปลอดภัย สุ ขอนามัย และสิ งแวดล้อมทีอาจจะมีผลกระทบต่อความเสี ยหายของสังคม สิ งแวดล้อม และ
ชุมชน รวมทังให้ความสําคัญ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชน และ สังคม ในด้านการศึกษา โดยเปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยน นักศึกษาเข้ามาดูงาน หรื อ อบรมภายในบริ ษทั ฯ การสร้างงาน การรักษาสิ งแวดล้อม และสนับสนุน
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน สังคม หรื อกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสให้สามารถพึงพาตนเองได้ภายใต้โคง
การต่างๆ
. การมีนวัตนกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึงได้ จากการดําเนินงานทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม
สิงแวดล้อม และผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสีย
บริ ษทั ฯ เป็ นส่ วนหนึ งในการส่ งเสริ ม และอนุรักษ์วฒั นธรรมท้องถิ นโดย ส่ งเสริ มให้พนักงานมี
โอกาสในการร่ วมกิจกรรมตามประเพณีของชุมชน โดยประกาศเป็ นวันหยุดประจําปี ทังนีบริ ษทั ฯเองก็มีส่วน
ร่ วมในการรักษาวัฒนธรรมต่างๆ ประเพณี งานบุญ เช่น ทําบุญตักบาตรประจํา ปี เนื องวันสําคัญต่างๆ ร่ วม
ทอดกฐิน ทอดผ้าป่ าวัดต่างๆ ของชุมชนรอบสถานประกอบกิจการ ทําบุญเดือนสิ บ ประเพณีชกั พระ การจัดรด
นําดําหัวผูใ้ หญ่ในวันสงกรานต์ ตลอดจนร่ วมกิจกรรมงานเทศกาลต่างๆร่ วมกับชุมชน เป็ นต้น

. การรับหรือให้ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อนใดที
ื
อาจสร้ างแรงจูงใจในการตัดสิ นใจอย่างใดอย่างหนึง
8. การรับหรือให้ การรับหรือให้ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อนใดที
ื
อาจสร้ างแรงจูงใจในการ
ตัดสินใจอย่างไม่เป็ นธรรม
ไม่ใช้วิธีการรับหรื อให้เงิน ทรัพย์สิน สิ งของ หรื อประโยชน์อืนใดจากผูเ้ กียวข้องทาง
ธุรกิจ
ไม่เรี ยกรับเงิน ทรัพย์สิน สิ งของ หรื อประโยชน์อืนใดกับผูเ้ กียวข้องทางธุรกิจ
ไม่เสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ งของ หรื อประโยชน์อืนใดกับผูเ้ กียวข้องทางธุ รกิจเพือแลก
กับสิ ทธิพิเศษทีไม่ควรได้
การใช้จ่ า ยสํ า หรั บ การเลี ยงรั บ รองทางธุ ร กิ จ ต้อ งมี ก ารใช้จ่ า ยอย่า งเหมาะสม
สมเหตุสมผล
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. การรับหรือให้ ของขวัญ / ของทีระลึก
ก่อนการรับ หรื อ ให้ของขวัญ ของทีระลึกควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้ปฏิบตั ิถูกต้อง
ตาม ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ โดยสิ งของ หรื อ ของขวัญทีให้แก่กนั ควรมีราคาไม่มาก
และ เหมาะ สมในแต่ละโอกาส
ไม่รับของขวัญ เป็ นเงินสด พันธบัตร หุ น้ ทองคํา อัญมณี อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิ งของ
ในทํานองเดียวกัน
ไม่รับของขวัญของทีระลึกทีอาจทําให้เกิดอิทธิพลในการตัดสิ นใจอย่างใดอย่างหนึ งโดย
ไม่ เป็ นธรรมในการปฏิบตั ิหน้าที
การรับของขวัญของทีระลึกต้อ งจัดทํารายการนําเสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชารับทราบตาม
ลําดับชัน

. การจัดหา และ ปฏิบัตติ ่อคู่ค้า
1. ในการจัดหา จัดซือ จัดจ้าง ต้องเนินการตามระเบียบปฏิบตั ิทีบริ ษทั ฯ กําหนดใว้ อย่างเคร่ งครัด
และ สอดคล้องตามอํานาจการดําเนินการ
2. ในกรณี ทีการจัดหา จัดซื อ จัดจ้า งไม่เ ป็ นไปตามระเบียบปฏิ บตั ิ หรื อ ไม่ผ่า นหน่ วยงานที
รับผิดชอบเรื องการจัด หา จัด ซื อ จัดจ้า ง ต้อ งทํา รายงานชี แจงทีมา และ เหตุ ผลของการ
ดําเนินการไปยังคณะกรรมการควบคุมภายใน
3. ไม่เข้าไปเกียวข้องกับการจัดหาคู่คา้ คู่สัญญาทีมีความเกี ยวข้องกับตนเอง เช่นเป็ นครอบครัว
ญาติสนิท หรื อ องค์การทีตนเองเป็ นเจ้าของ หรื อเป็ นหุ น้ ส่ วน
10. การปฏิบัตติ ่อทรัพย์สิน
พนัก งานของบริ ษ ัท ฯ มีหน้า ที และ ความรับผิดชอบในการดู แ ลทรัพย์สิ น ของบริ ษ ัทฯ ให้ใ ช้
ประโยชน์ ได้อย่างเต็มที ดูแลมิให้สูญหาย หรื อนําไปใช้เพือประโยชน์ส่วนตัว หรื อ เพือบุคคลอืน
ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ หมายถึง สังหาริ มทรัพย์ เช่น เครื องจักร อุปกรณ์ เครื องมือ เครื องใช้
อุปกรณ์สํานักงาน และ อสังหาริ มทรัพย์ เช่น ทีดิน สิ งปลูกสร้าง และ อืนๆทีมีตวั ตน โดยบริ ษทั ฯมีไว้เพือ
ประใยชน์ในการดําเนินการผลิต การบริ หารงาน ซึ งประกอบด้วยทรัพย์สินทางบัญชี ทรัพย์สินครองครอง
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วัสดุอุปกรณ์ทีจัดเก็บในคลังสิ นค้า นอกจากนียังหมายรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาด้วย การดําเนิ นการดูแล
ทรัพย์สินมีแนวทางดังนี
1. มีการจัดทําบัญชีรายการทรัพย์สินโดยแยกเป็ นทรัพย์สินทางบัญชี และ ทรัพย์สินครอบครอง
2. มีการจัดเก็บ การดูแล และ ซ่อมบํารุ งทรัพย์สิน เพือให้ยงั คงใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที
3. มีการตรวจสอบรายการทรัพย์สินอย่างน้อยปี ละ ครัง
4. การขอซือ และ ขอทําลายทรัพย์สินต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพย์สิน
และ อนุมตั ิโดยกรรมการผูจ้ ดั การ
11. การใช้ และ การดูและรักษาข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรื อ เทคโนโลยีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์หรื อ เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ถือเป็ นสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ มีไว้เพือประสิ ทธิภาพในการ
ดําเนินธุรกิจ พนักงานต้องใช้งาน และ ปฏิบตั ิตามนโยบาย และ ระเบียบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที
ได้กาํ หนดไว้ รวมทังมีหน้าทีป้ องกัน และ ดูแลรักษาให้พน้ จากการถูกละเมิด หรื อนําไปเผยแพร่ โดยไม่ได้
รับอนุญาตดังนี
1. สารสนเทศต่าง ๆ จะถูกขึนทะเบียน และ ควบคุมกํากับดูแลโดยฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การใช้อุปกรณ์อีเล็กทรอนิ กส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรื อ เทคโนโลยีสารสนเทศต้องใช้ตาม
ความเหมาะสม ไม่ใช้โดยวิธีใด ๆ ทีเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย
3. ใช้อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรื อเทคโนโลยีสารสนเทศเพือประโยชน์ใน
การปฏิบตั ิงาน และ ประโยชน์ทางธุ รกิจของบริ ษทั ฯเท่านัน ห้ามใช้เพือประโยชน์ทางธุ รกิจ
ส่ วนตัวของตนเอง
4. ห้ามใช้อุปกรณ์อิ เล็กทรอนิ กส์ อุ ปกรณ์คอมพิวเตอร์ ข้อมูล อิเล็ก ทรอนิ กส์ หรื อ เทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ เพือเข้า เว็ปไซต์ทีไม่เหมาะสม ผิดศีลธรรม หรื อ เว็ปไซต์ทีไม่รู้จกั ซึ งน่ า
สงสัยในความปลอดภัย
5. ระบบสารสนเทศ และ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษทั ฯจะต้องมีระบบการป้ องกันการเข้าถึง
ข้อมูลของบริ ษทั ฯ
6. มีระบบการบํารุ งรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรม หรื อเทคโนโลยี
สารสารเทศต่าง ๆ
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12. การดูแลทรัพย์สินทางปัญญา
บริ ษทั ฯถือว่าทรัพย์สินทางปัญญาซึ งได้แก่ สิ ทธิบตั ร อนุสิทธิบตั ร ลิขสิ ทธิ เครื องหมายทางการ
ค้า ความลับทางการค้า องค์ความรู ้ หรื อ ข้อมูลอืนใดทีเป็ นทรัพย์สินอันมีค่าของบริ ษทั ฯพนักงานต้อง
ปกป้ องดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านันให้พน้ จากการนําไปใช้ หรื อ เผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุ ญาต
และ บริ ษทั ฯ ไม่อนุญาตให้พนักงานใช้โปรแกรมหรื อซอฟต์แวร์ทีผิดกฎหมาย โดยกําหนดระเบียบ และ
ส่ งเสริ มให้พนักงานปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ พ.ศ. 2537 อย่างเคร่ งครัด

กฎบัตรของคณะกรรมการ
.ปฏิบตั ิหน้าทีให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติทีประชุม
ผูถ้ ือหุ น้ ด้วยความรับผิดชอบ ความซือสัตย์ สุ จริ ต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
.มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ โดยสมําเสมอและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น ดําเนิ นงานโดย
รักษาผลประโยชน์ผถู ้ ือหุ น้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส
. พิจารณากําหนดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุ รกิจ ทิ ศทางของธุ รกิ จ
นโยบายทางธุรกิจ เป้ าหมาย แนวทาง แผนการดําเนินงาน และงบประมาณของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตามที
กําหนด
.กํากับดูแลการบริ หารจัดการและผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการ เพือให้เป็ นไปตามวิสัยทัศน์
พันธกิ จ กลยุทธ์ทางธุ รกิจทิศทางธุ รกิจ นโยบายทางธุ รกิจ เป้ าหมาย แนวทาง แผนการดํา เนิ นงานและ
งบประมาณทีคณะกรรมการบริ ษทั กํา หนดไว้อ ย่างมีประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผล เพือเพิ มมูล ค่า ทาง
เศรษฐกิจสู งสุ ดให้แก่บริ ษทั และความมังคงสู งสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุ น้
.บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยนําระบบงานบัญชีทีเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพมาใช้ รวมทังจัดให้มีระบบ
ควบคุ มภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเพียงพอและมีประสิ ทธิ ผลรวมทังจัดให้มีกระบวนการ
ประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสมําเสมอ
.จัดให้มีก ารทํางบดุ ลและงบกําไรขาดทุน ณ วันสิ นสุ ดรอบปี บัญชีข องบริ ษทั เพือนําเสนอต่อที
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในการประชุมสามัญประจําปี เพือพิจารณาอนุ มตั ิ และจัดส่ งงบการเงินประจําปี ทีผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญ าตต่อ ตลาดหลัก ทรัพย์แ ห่ งประเทศไทยภายในระยะเวลาทีกฎหมาย
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กํา หนด และจัดให้มีการจัดทํา และจัดส่ งงบการเงิน รายไตรมาสทีผ่า นการสอบทานโดยผูส้ อบบัญชี รับ
อนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาทีกําหนด
.พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตังผูส้ อบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที
เหมาะสมตามทีคณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ ก่อนนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นในการประชุมสามัญ
ประจําปี เพือพิจารณาอนุมตั ิ
.ให้ความสําคัญกับการดําเนิ นธุ รกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อม ส่ งเสริ มความ
เป็ นอยูท่ ีดีขึนอย่างยังยืนของสังคม
.พิ จ ารณาอนุ ม ัติ แ ต่ ง ตังบุ ค คลที มี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มี ล ั ก ษณะต้อ งห้ า มตามที กํ า หนดใน
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535(รวมทังทีมีการแก้ไขเพิ มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทังทีมีก ารแก้ไขเพิ มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหรื อระเบียบที
เกียวข้องเข้าดํารงตําแหน่ งในกรณี ทีตําแหน่ งกรรมการว่า งลงเพราะเหตุอืนนอกจากออกตามวาระ และ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ และกําหนดค่าตอบแทน เพือ
นําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพือพิจารณาอนุมตั ิ
. แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบและกํา หนดค่า ตอบแทน และกํา หนดอํา นาจหน้า ทีของ
คณะกรรมการ เพือช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าทีของคณะกรรมการเพือนําเสนอต่อทีประชุมผู ้
ถือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิ
.กําหนดนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจนโยบายด้านการเงินการระดมทุนการบริ หารเงินทุนการ
บริ หารความเสี ยงของบริ ษทั การจัดสรรและการบริ หารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกํากับดูแล
ให้ฝ่ายจัดการดําเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
.ส่ งเสริ มการสร้างนวัตกรรมและนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาแข่งขันโดยยังอยูบ่ นพืนฐานของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อมและดูแลให้ฝ่ายจัดการนําไปเป็ นส่ วนหนึ งในการทบทวนกลยุทธ์
. พิจารณาอนุ มตั ิรายการทีนอกเหนื อจากรายการทีคณะกรรมการ บริ ษทั ได้มอบอํานาจให้ก ับ
ประธานคณะผูบ้ ริ หารหรื อรายการทีกฎหมายข้อบังคับหรื อระเบียบปฏิบตั ิของ บริ ษทั ทีเกียวข้องกับเรื อง
ดังกล่าวกําหนดให้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการหรื อทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของ บริ ษทั
. แต่งตังเลขานุการ บริ ษทั เพือรับผิดชอบดําเนินการในเรื องต่างๆตามทีกฎหมายกําหนด
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กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ดูแลให้บริ ษทั มีกระบวนการจัดทําและเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริ ษทั ให้มีความถูกต้อง
ครบถ้วน เพียงพอ เชือถือได้ และทันเวลา
2. พิจารณาคัดเลือก เสนอ แต่งตัง และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เพือให้ได้ผสู ้ อบบัญชีทีมี
ความเป็ นอิสระ
3. ดูแลรายงานทางการเงินของบริ ษทั ให้ตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้วน เพียงพอและเชือถือได้
4. ดูแลให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ข้อกําหนดของตลาดหลัก ทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และกฎหมายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
5. พิจารณาดูแลต่อรายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี เพือให้มนใจว่
ั ารายการดังกล่าว เป็ น
รายการทีสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั
7. ปฏิบตั กิ ารอืนใดตามทีประธานกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั ทรอปิ คอล แคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ขอนําเสนอรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบสําหรับรอบปี บัญชีสิ นสุดวันที

ธันวาคม พ.ศ.

คณะกรรมการและการเข้าประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบในระหว่างปี ประกอบด้วยกรรมการตามรายนามด้านล่างในรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการได้มกี ารประชุมทังหมดสี ( ) ครัง
รายชือกรรมการ
1. นายชาน วา ชอง
. นายวิจิตร ตังสินมันคง
2. นายบุลเดช วรพงศ์

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

จํานวนครังทีเข้า
ร่ วมประชุม
/
/
/

คณะกรรมการตรวจสอบนําโดย นายชาน วา ชอง ซึงเป็ นสมาชิกทีผ่านการรับรองจากสถาบัน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศมาเลเซีย
นายบุลเดช วรพงศ์ ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็ นกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ เนื องจากมีปัญหาด้านสุ ขภาพ ตามมติคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที พฤศจิกายน พ.ศ.
ได้พิจารณาแต่งตัง นายพิทกั ษ์ ก่อเกียรติพิทกั ษ์ เป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบคน
ใหม่แทนตําแหน่ งที ว่าง ในวันเดี ยวกัน รู ปแบบการประชุมไปอย่างเหมาะสมโดยใช้ระเบียบวาระที
แจกจ่ายให้สมาชิกทราบอย่างเพียงพอ นายสมชาย ดีประเสริ ฐกุล ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน ทําหน้าที
เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ผูแ้ ทนผูส้ อบบัญชีได้เข้าร่ วมประชุมตามคําเชิญด้วย
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กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบระยะเวลาบัญชีคณะกรรมการตรวจสอบได้มีกิจกรรมดังนี
1. ตรวจทานงบการเงินสําหรับปี สิ นสุ ดวันที

ธันวาคม พ.ศ.

ทีตรวจสอบแล้วและงบการเงิน

รายไตรมาสทีสอบทานของกลุ่มบริ ษทั ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณาอนุมตั ิ
2. ตรวจทานกับผูส้ อบบัญชีถึงขอบเขตของงาน และผลการตรวจสอบตลอดจนการดําเนิ นการของฝ่ าย
บริ หาร
3. ตรวจทานขอบเขต และผลการปฏิบัติ งานของการตรวจสอบภายในและรายงาน ตลอดจนให้
คําแนะนําการดําเนินการทีจําเป็ นจะต้องปฏิบตั ิโดยฝ่ ายบริ หาร
4. ทบทวนการปรับปรุ งการจัดการความเสียงขององค์กรเกียวกับความเสียงด้านกลยุทธ์ การดําเนิ นงาน
และการเงิ น ปรั บปรุ ง ข้อมูลเกียวกับผลกระทบต่อการระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา
(COVID- ) ทีมีต่อกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั และทบทวนรายงานการประเมินการกํากับดูแลกิจการ
ของบริ ษทั และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
5. ติดตามและตรวจทานรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน
6. ตรวจทานและแสดงความคิดเห็นเกียวกับรายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการที อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนเปิ ดเผยข้อมูลรายการเหล่านี ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ผูส้ อบบัญชีมีความเห็นว่าข้อมูลทีเป็ นสาระสําคัญของรายการที เกิดขึนกับบริ ษทั ที
เกี ยวข้องกัน นันได้มีก ารเปิ ดเผยและนํา เสนอในงบการเงิ น และหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของผูส้ อบบัญชี
7. พิจารณา เสนอชือ และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการ
ปฏิบตั ิงานและความเป็ นอิสระ และเสนอชือ นางสาวบงกช อําเสงียม ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลข
ทะเบียน

แห่ง บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี

พิจารณาค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจําปี

และ

8. พิจารณาเรื องอืนๆ ตามทีคณะกรรมการกําหนด
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พร้อม

หน้ าทีของหน่ ายงานตรวจสอบภายใน
บริ ษ ัทได้จดั ตังหน่ วยงานตรวจสอบภายในขึน ซึ งมีหน้าทีรั บผิด ชอบหลักในการดําเนิ น งาน
ทัวไปและการตรวจทานการทํางานของระบบควบคุมการปฏิบตั ิงาน และด้านการเงินอย่างเป็ นระบบ
รวมถึงให้การรับประกันอย่างเหมาะสมว่าระบบดังกล่าวจะสามารถดําเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และอย่ างน่ าพึ งพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบได้อ นุ ม ัติ แ ผนการตรวจสอบบัญชี ประจํา ปี ของผู้
ตรวจสอบภายใน ซึงได้รับการปรับปรุ งให้มีประสิ ทธิภาพมากขึน และครอบคลุมงานและหน่ วยงานที
สําคัญ เพือให้บรรลุเป้ าหมายตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าว หน่ วยงานตรวจสอบภายในจะต้องดําเนิ นการ
ดังต่อไปนี :1. ทบทวนและประเมินความน่ าเชือถือ ความเหมาะสม และการนําไปปฏิบตั ิงานของระบบบัญชี
การเงินและระบบควบคุมอืน ๆ ทีสนับสนุ นการควบคุมอย่างมีประสิ ทธิภาพภายในบริ ษทั และ
กลุ่มบริ ษทั ภายใต้ค่าใช้จ่ายทีเหมาะสม
2. ยืนยันได้ว่า มีการปฏิบตั ิอย่างสอดคล้องตามนโยบายทีกําหนด ระเบียบวิธีปฏิบตั ิ และข้อกําหนด
ตามกฎหมายต่าง ๆ
3. ยืนยันได้ว่า ทรัพย์สินใด ๆ ของบริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั ได้รับการดูแล และคุม้ ครองเป็ นอย่างดี
4. การประเมินความน่ าเชือถือของข้อมูลสารสนเทศทีถูกสร้างขึนภายในบริ ษ ัทและกลุ่มบริ ษ ัท
สําหรับการใช้งานของฝ่ ายบริ หาร
5. การให้คาํ แนะนําในการปรับปรุ งระบบการควบคุมทีมีอยูใ่ นปัจจุบนั
6. การทบทวนความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน และ
7. ดําเนิ น การสื บสวนและการทบทวนเป็ นกรณี พิเศษตามทีฝ่ ายบริ หารและ/หรื อคณะกรรมการ
ตรวจสอบต้องการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความเป็ นอิสระ รอบคอบ และซือสัตย์ และได้แสดง
ความเห็ นอย่างเปิ ดเผยเพือให้ม นใจว่
ั
าการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษ ัทเป็ นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับทีเกียวข้องกับการดําเนิ นธุรกิจและอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบทีได้รับมอบหมาย
จาก คณะกรรมการบริ ษทั ซึงเป็ นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(นายชาน วา ชอง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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AUDIT COMMITTEE REPORT

The Board of directors of Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited is pleased to
present the Report of the Audit Committee for the financial year ended 31 December 2021.

MEMBERS AND MEETINGS

The members of the Audit Committee during the year comprised the directors listed below.
During the year ended 31 December 2021 the committee held a total of Four (4) meetings.
Name of members

Status of Directorship

Attendance of meeting

Mr.Chan Wah Chong

Independent Non-Executive Director

4/ 4

Mr.Vijit Tanksinmankhong

Independent Non-Executive Director

4/4

Mr.Boondej Varaphong

Independent Non-Executive Director

3 /4

The Audit Committee is headed by Mr Chan Wah Chong, a qualified member of the Malaysian
Institute of Certified Public Accountants.
Mr Boondej Varaphong had resigned from the Board on November 12, 2021 due to health issues.
The Board has appointed Mr Pitak Korkiatpitak on the same day as its new independent director.
The meetings 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.
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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 2021 and
unaudited quarterly financial results announcement of the Group and present it to the
Board for approval;
2. Reviewing with the external auditors the scope of work and results of their examination
together with the action to be taken by management;
3. Reviewing the scope and results of the Internal Audit procedures and reports as well as to
recommend any necessary action to be taken by management;
4. Review the enterprise risk management updates on strategic, operational and financial
risks, updates on the impact on Covid-19 pandemic on the Group and the Company; and
review the Corporate Governance Assessment Report of the Company and present it to the
Board;
5. Monitoring and reviewing the financial and operation reports;
6. Review and express opinions on connected transactions or those may lead to conflicts of
interest as well as disclose information of these transactions as required by the SET’ s
regulations. Auditor opined that material 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.;
7. Consider, nominate and propose remuneration of auditor. The Audit Committee
considered performance and independency, and nominated Ms. Bongkot Amsageam,
Certified Public Accountant (Thailand) No.3684; of KPMG Phoomchai Audit Limited as
the Company’s auditors of 2021. The Audit Committee also approved remuneration of
auditors for 2021.; and
8. Consider other issues as defined by the Board
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INTERNAL AUDIT FUNCTION
The Company’s Internal Audit Department whose principal responsibility is to undertake regular
and systematic reviews of the systems of financial and operational controls so as to provide
reasonable assurance that such system continues to operate satisfactorily and effectively. The
Audit Committee approved internal auditor’ s annual audit plan which has been improved,
developed efficiently 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.

The Audit Committee has performed its duties independently, carefully and honestly and has
stated its opinions openly to ensure that the Group and the Company’s internal controls are in
compliance with the law, rules and regulations related to business operations and within scope of
responsibilities as delegated by the Company’s Board of Directors which are in accordance with
the requirements of the SET.

MR CHAN WAH CHONG
CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
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คณะกรรมการบริษัท
BOARD OF DIRECTORS
1. นายตัน เซา ปอ
Mr. Tan Seow Phor

ประธานกรรมการ
Chairman

2. นายกัมพล วัชระนิมิต
Mr. Kampol Watcharanimit

กรรมการผูจ้ ดั การ
Managing Director

3. นายสมชาย ดีประเสริ ฐกุล
Mr. Somchai Deeprasertkul

กรรมการ
Director

4. นายฉลอง อภิชาติโชติ
Mr. Chalong Apichatchote

กรรมการ
Director

5. นายชาน วา ชอง
Mr. Chan Wah Chong

กรรมการอิสระ
Independent Director

6. นายวิจิตร ตังสินมันคง
Mr. Vijit Tanksinmankhong

กรรมการอิสระ
Independent Director

7. นายพิทกั ษ์ ก่อเกียรติพทิ กั ษ์
Mr. Pitak Korkiatpitak

กรรมการอิสระ
Independent Director
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