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จุดเด่นทางการเงิน
จุดเด่นทางการเงิน 		

(ล้านบาท)

2562

2561

2560

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

         
     
         

                     
                       
      

      2,777.13                  2,683.50              2,610.40            
          284.75                     280.17                 285.51               
       2,492.38                   2,403.33                2,324.89

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กำ�ไรขั้นต้น  
ต้นทุนในการจัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิ

                              
                                 
         
         
        
         
                       
         

       2,896.71                    2,830.99                2,734.67
      1,921.82                1,895.22             1,836.15    
           974.89
             935.77            898.52
      
           296.35
              270.05            348.98                
          159.99                     157.76                 148.63
      
          552.66                     541.73                 427.65
      
         445.52                    437.01                 345.37
      

        

หุ้นหรือข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ
กำ�ไรต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
เงินปันผลต่อหุ้น                      
อัตราเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ  

         

                                       (บาท)                        1.24                           1.21                        0.96
          
    
                        (บาท)                           6.92                           6.68                      6.46
          
                                        (บาท)                         1.15                               0.99                        1.00                   
                          
%
              92.92                             81.55                    104.24
        

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย                            
อัตราการเจริญเติบโตของกำ�ไรสุทธิ                    
อัตราส่วนต้นทุนขาย  
         
อัตรากำ�ไรขั้นต้น
         
  
อัตรากำ�ไรก่อนภาษีเงินได้            
               
อัตรากำ�ไรสุทธิ          
              
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(ROE)       
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม(ROA)  
		
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน  
               
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

%
              2.32                          3.52                     3.83
%
              1.95                      26.53                    (16. 78)
%
            66.34                         66.95                   67.14
%
           33.66                       33.05                   32.86
%
           19.30                       18.91                   15.50
%                        15.55                       15.26                   12.52   
%                        18.20                        18.49                   14.64
%
            16. 32                      16. 51                    13.11
เท่า                       6.55                          5.74                      4.98
เท่า
              0.11                         0.12                      0. 12

“ผู้ที่ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ของบริษัท
ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.thaitheparos.com
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SAUCE

สารจากท่านประธาน

ในปี 2562 นี้ นอกจากเป็นปีที่สำ�คัญอันเป็นปีมหามงคลสำ�หรับประเทศไทย  ที่มีพิธีศักดิ์สิทธิ์และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ยังเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจ
ที่ บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) ได้เจริญเติบโตมาครบรอบ 65 ปี เป็นที่ยืนยันว่าบริษัทฯ มีความยั่งยืน มั่นคงและแข็งแกร่ง ด้วยยอดขายที่เติบโตเป็นไป
ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนา และการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป
ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอาหารในประเทศปี 2562 ชะลอตัวลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน แม้ว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม
เติมหลังจากจัดตั้งรัฐบาลใหม่ เช่น การสนับสนุนจากโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐสำ�หรับผู้มีรายได้น้อยและอื่นๆ อย่างไรก็ตามกำ�ลังซื้อและการบริโภค
ภาคเอกชนยังคงทรงตัว วัตถุดิบได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง อีกทั้งตลาดต่างประเทศชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก และค่าเงินบาทที่แข็งค่า ส่งผลให้
ความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคาของผู้ส่งออกไทยลดลง ซึ่งบริษัทฯมีการเฝ้าระวังการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก ควบคู่ไปกับ
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาและค้นคิดวิธีการใหม่ๆ ในกระบวนการผลิต เน้นความสำ�คัญการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบ การใช้พลังงาน ทั้ง
พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน และการใช้นำ�ในการผลิตให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า และผู้บริโภคทั้งด้าน
คุณภาพ ความสะอาด และความปลอดภัยอาหาร ด้วยการรับรองจากมาตรฐานสากล ได้แก่ ISO, HACCP, GMP, FSSC22000, HALAL และ KOSHER
บริษัทฯ พยายามแข่งขันกับตนเองตลอดเวลา ปรับแผนกลยุทธ์องค์กรในเชิงรุก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศ และต่าง
ประเทศ โดยเฉพาะในยุคสมัยที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทฯตระหนักถึงการสื่อสารที่จะเข้าถึงลูกค้าและผู้บริโภคได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส และบรรจุภัณฑ์หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าและผู้บริโภค ทั้งครัวเรือน ร้านค้า ร้านอาหาร    ลูกค้า
โมเดิร์นเทรด ตลอดจนลูกค้าอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสที่คุ้มค่าที่สุด ทั้งด้านคุณภาพ ความเป็น
เอกลักษณ์ ในรสชาติ และราคาที่ย่อมเยา พร้อมทั้งสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า และองค์กร เพื่อจะสามารถเติบโตไปด้วยกัน
ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร เพื่อนพนักงานที่ร่วมมือ ร่วมใจกันดำ�เนินธุรกิจด้วยความเสียสละและซื่อสัตย์
ส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสำ�เร็จจนถึงทุกวันนี้ ตลอดจนขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน อันประกอบด้วยผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางการค้าทั้งภาค
เอกชน และภาครัฐ ลูกค้า และผู้บริโภค ที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดำ�เนินการตามแนวนโยบายในการ
ดูแลกำ�กับกิจการที่ดี ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีจริยธรรม ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ ความใส่ใจในสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ (CSR) ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าทิศทางดังกล่าวจะ
นำ�พาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นไปในอนาคต

นายปริ ญ ญา วิ ญ ญรั ต น์
ประธานกรรมการบริหาร
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ประวัติความเป็นมา
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด
(มหาชน)

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) ก่อกำ�เนิดขึ้นภายใต้ชื่อห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลโรงงานไทยเทพรสเมื่อปี พ.ศ. 2497 โดย
นายใช้ แซ่โค้ว ดำ�เนินธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายเครื่องปรุงรสอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้าชื่อ“ภูเขาทอง”ด้วยการดำ�เนินธุรกิจที่เจริญ
เติบโตมาเป็นลำ�ดับ นับตั้งแต่ นายใช้ แซ่โค้ว, นายไกรลาศ วิญญรัตน์ จวบจนมาถึง นายปริญญา วิญญรัตน์ ได้ทำ�การจัดตั้ง
บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)
มีสถานที่ตั้งโรงงาน ผลิตอันทันสมัย ณ จังหวัดสมุทรปราการ ทำ�การผลิตซอสปรุงรส
ซอสพริก น้ำ�ส้มสายชูกลั่น ซอสหอยนางรม ตรา ”ภูเขาทอง” ด้วยเทคโนโลยี เครื่องจักร
และอุปกรณ์ทันสมัยมากว่า 65 ปี และได้รับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ด้วยศักยภาพความพร้อมของการผลิตและทีมงานบริหารส่งผลให้บริษัทฯประสบความ
สำ�เร็จและมีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและรวดเร็ว ตลอดจนบริษัทฯ ยังให้ความสำ�คัญ
ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเฉกเช่นในปัจจุบัน

มุ่งมั่นมาตรฐานสากล

บริษัทฯ ประสบความสำ�เร็จและได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

บริษัทฯยังคงมุ่งเน้น
การมอบความพึงพอใจสูงสุด
ให้ กั บ ลู ก ค้ า และผู้ บ ริ โ ภคด้ ว ย
การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยม
ด้วยคุณภาพด้วยสัมพันธภาพ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์

VISION
“บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด(มหาชน) มุ่งสู่การเป็นผู้นำ�ในธุรกิจเครื่องปรุงรสของไทย
เป็นรสชาติของคุณ ความสุขของคุณ”

พันธกิจ
“ผลิตเครื่องปรุงรสด้วยความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ และภักดีต่อตราสินค้า”

คุณค่านิยมหลัก

1. มอบงานให้ถูกคน
2.รู้ทันที ทำ�ทันที เดินทันที
3.สัตย์ซื่อ ถือวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งานหนัก สร้างสุขลักษณะ และประหยัด
4.สามัคคีก่อให้เกิดประโยชน์สุข
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษั ท ฯไม่ มี บ ริ ษั ท ย่ อ ยประกอบธุ ร กิ จ ในกลุ่ ม อาหารและเครื่ อ งดื่ ม โดยเป็ น ผู้ ผ ลิ ต และจำ � หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งปรุ ง รสอาหารภายใต้
เครื่องหมายการค้า  “ภูเขาทอง”  ซึ่งประกอบด้วยซอสปรุงรส ซอสพริก น้ำ�ส้มสายชูกลั่น ซอสมะเขือเทศ ซอสพริกผสมมะเขือเทศ ซอสหอยนางรม ซีอิ๊วขาว
ซอสผง ซีอิ๊วผง รวมถึงซอสพริกตรา “ศรีราชาพานิช” และซีอิ๊วญี่ปุ่นตรา “คินซัน” นอกจากนี้ยังผลิตตามเครื่องหมายการค้าของลูกค้าด้วย
ในปี 2554 บริษัทฯ ได้เริ่มผลิต ซอสดิบจำ�หน่าย ให้กับ บริษัทร่วม ได้แก่ บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

โครงสร้างรายได้จากการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ
                  ตัวแทนจำ�หน่ายสินค้าในประเทศ ตลาดในประเทศคิดเป็นร้อยละ 88.20 ของยอดขายรวม ประกอบด้วย ผูค้ า้ ส่งทัว่ ไป(ยีป่ ว๊ั ) ดิสเคานท์สโตร์ ห้างสรรพสินค้า
ภัตตาคารและร้านอาหาร ร้านค้าย่อย และลูกค้าอุตสาหกรรม ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด และ บริษัทส่งออก        
                ส่วนตลาดต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 11.80 ของยอดขายรวม  ประกอบด้วยตัวแทนจำ�หน่ายสินค้าในต่างประเทศ และอุตสาหกรรมในต่างประเทศ

มูลค่าการจำ�หน่ายของผลิตภัณฑ์

(หน่วย:ล้านบาท)
2562

					

ผลิตภัณฑ์/ กลุ่มธุรกิจ
มูลค่าการจำ�หน่ายในประเทศ		
มูลค่าการจำ�หน่ายต่างประเทศ
รวมมูลค่าการจำ�หน่าย		
อัตราเพิ่ม(ลด)ของมูลค่าการจำ�หน่าย
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จำ�นวนเงิน

2561		
ร้อยละ           จำ�นวนเงิน

2560

     ร้อยละ         จำ�นวนเงิน

     ร้อยละ

  2,554.96              88.20             2,527.88            89.29              2,457.73

    89.87  

341.75               11.80                 303.11           10.71                 276.94

     10.13

2,896.71             100.00

       2,830.99          100.00              2,734.67         100.00

65.72                   2.32

             96.32               3.52              100.92               3.83

รายงานประจำ�ปี 2562 SAUCE

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทร่วม
บริษัทฯ ได้ผลิตซอสดิบ จำ�หน่ายให้กับ  บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย)
จำ�กัด บริษัทร่วม ตั้งแต่ไตรมาส 3/2554 โดยมียอดขายในปีที่เก้านี้จำ�นวน
36.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.78 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.67 เมื่อเทียบกับ
32.40 ล้านบาท ในปี 2561

บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ

ออกบรรจุภัณฑ์ขนาดใหม่
     เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน จึงได้ออกบรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความทนทานเป็นอย่างมาก
การใช้งานกล่องกระดาษชนิดต่างๆ สามารถที่จะนำ�กลับไปใช้ใหม่หรือนำ�กลับไป
ซอสพริกศรีราชาพานิช
รี ไซเคิลได้อีก ซึ่งถือเป็นสิ่งที่น่าจะตอบโจทย์กับความต้องการในยุครักสิ่งแวดล้อมได้
      ซอสพริกศรีราชา สไปซี่ มาโย  มีการปรับเปลี่ยนแบบฉลาก ขนาด 250 เป็นอย่างดี เรียกได้ว่ากล่องกระดาษในยุคนี้นอกจากจะมีความแข็งแรงแล้วก็ยังเป็น
กรัม ให้น่าสนใจและดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น   โดยเน้นสีและตัวอักษรบนฉลาก มิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเช่นกัน
เด่นชัดเจาะจงกว่าเดิม โดยทางบริษัทฯ ได้นำ�ซอสพริกศรีราชาสไปซี่ มาโย      ดังนั้น ในปี 2562 ทางบริษัทฯ ได้เพิ่มบรรจุภัณฑ์ ขนาด 20 ลิตร (BIB : Back In
Box) ทำ�จากกล่องกระดาษที่มีความแข็งแรง และได้ออกแบบให้ง่ายและสะดวกในการ
แบบฉลากใหม่ ออกสู่ตลาดในไตรมาส ที่ 4/2562
ใช้งาน โดยใช้บรรจุน้ำ�ส้มขนาด 20 ลิตร และ ซอสปรุงรสฝาแดง ขนาด 20 ลิตร เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมได้เป็นอย่าง
ดี โดยเริ่มผลิตและจำ�หน่าย ตั้งแต่ ไตรมาส 1/2562
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

สภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ในปี 2562 ที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยชะลอลงอย่างต่อเนื่องจากช่วงครึ่งหลังของปี 2561 อันเป็นผลกระทบจากสงครามการค้า(Trade war)
ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน รวมถึงความไม่มเี สถียรภาพทางการเมือง ค่าเงินบาททีแ่ ข็งขึน้ ภาวะภัยแล้งยาวนานถึงสิน้ ปีสง่ ผลต่อรายใด้ของเกษตรกร
ปัญหาฝุ่นควันซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว  พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป  ทำ�อาหารในบ้านน้อยลง กอปรกับผู้บริโภคไม่มีความเชื่อมั่นว่า
เศรษฐกิจจะฟี้นตัวใด้เร็วภายในปี การให้ความสำ�คัญกับสิ่งแวดล้อม  การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว(Technology Disruption) เป็นการ
เพิ่มความท้าทายทางการแข่งขันที่สูงขึ้น
จากสภาพตลาดที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ทางภาครัฐเองใด้พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยภาพรวมก็
ใด้แค่เฉพาะกลุ่มสินค้าและผู้ค้าปลีกบางส่วนเท่านั้น ทำ�ให้คู่แข่งพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำ�รายการส่งเสริมการขายพร้อม ๆ กันอย่างหนัก
โดยเฉพาะช่องทาง  Modern Trade รวมถึงพยายามออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อหวังเพิ่มยอดขาย
ปี 2562 บริษทั ฯ(ในฐานะผูน้ �ำ ตลาด) จึงใด้ให้ความสำ�คัญกับแต่ละช่องทางการจัดจำ�หน่ายทีส่ ามารถผลักดันยอดขายได้ (Focus Target) โดย
เฉพาะคู่ค้าขนาดใหญ่(ยี่ปั๊ว) เราใด้มีโปรแกรมส่งเสริมการขายโดยผูกเป้าเป็นรายไตรมาสและรายปีกับทางร้านรวมถึงการทำ�เป้าท่องเที่ยวเกาะสมุย
ซึ่งใด้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างมาก และคู่ค้ารายใหญ่ของหน่วยรถที่มีศักยภาพผลักดันยอดขายใด้ ก็มีรายการผูกรายการขายกับคู่ค้า
เช่นกัน  ในส่วนของช่องทาง Modern Trade และ Export เราใด้มีกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยร่วมมือกับคู่ค้าในการออก Event ในงาน Thai Fex,  
Makro โชห่วย, Makro HoReCa,งานตรุษจีนที่เยาวราช  รวมถึงงานวิ่งต่าง ๆ ที่ร้านค้าในต่างจังหวัดจัดขึ้น เป็นต้น  
ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพ ปลอดภัย  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและคู่ค้าเป็นสำ�คัญ

ตลาดส่งออก

ตลาดส่งออกเครื่องปรุงรสของประเทศไทยในปี 2562 มีมูลค่ากว่า 24,349 ล้าน
บาท เติบโตขึ้นกว่า 3% เมื่อเทียบกับปี 2561 เครื่องปรุงรสหลักๆที่ส่งออก ได้แก่ ซอส
ต่างๆ ซอสพริก นำ�้ปลา เครื่องแกงสำ�เร็จรูป ผงชูรส สิ่งปรุงรสต่างๆ โดยแบ่งสัดส่วนของ
กลุ่มสินค้า ซอสถั่วเหลือง เป็นมูลค่า 1,078 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 4.43% ของเครื่อง
ปรุงรสทั้งหมด และหากดูสัดส่วนซอสหอยนางรม ซอสพริก ผงปรุงรส เครื่องแกงสำ�เร็จรูป
น้ำ�ปลา เป็นมูลค่ากว่า 22,919 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 62.39 % ของเครื่องปรุงรส
ทั้งหมด
ตลาดส่งออกซอสถั่วเหลืองของประเทศไทย 5 อันดับแรก คือ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา สปป.ลาว เนเธอร์แลนด์ เวียดนาม และ ออสเตรเลีย รวมเป็นมูลค่ากว่า
567.87 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 52.64% จากมูลค่าการส่งออกซอสถั่วเหลืองทั้งหมด
1,078.63 ล้านบาท ส่วนตลาดซอสพริกที่ส่งออกของประเทศไทย 5 อันดับแรก คือ สหราช
อาณาจักร เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา และ สวีเดน รวมเป็นมูลค่ากว่า 1,201.04
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 41.24 % ของมูลค่าซอสพริกที่ส่งออกทั้งหมด 2,912.16 ล้าน
บาท
ในปี 2562 บมจ. ไทยเทพรส ส่งออกเครื่องปรุงรสทั้งหมด 341.75 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 12.75 % หรือ 38.64 ล้านบาท เทียบกับปี 2561 ที่ส่งออกทั้งหมด 303.11 ล้าน
บาท ด้วยทางบริษัทฯ มีนโยบายการขยายตลาดในภูมิภาคต่างๆและเพิ่มจำ�นวนลูกค้า
ใหม่ทั้งตลาดใหม่และตลาดเก่าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าประสบความสำ�เร็จในเกณฑ์ดี ส่วน
สภาวะลูกค้าอุตสาหกรรมต่างประเทศในปีนี้มีการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว โดยรวมความ
ต้องการสินค้าของบริษัทฯจากลูกค้าทั่วโลกพบว่าในภูมิภาคเอเซียมีความต้องการมาก
ขึ้นเป็นพิเศษ
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กิจกรรมการตลาดปี 2562

ซอสภูเขาทองจัดเต็มกิจกรรมตรุษจีนเยาวราช พร้อมมอบเงินรพ.เทียนฟ้ามูลนิธิ เพื่อ
การกุศล  5-6 กุมภาพันธ์ 2562
    ซอสภูเขาทอง ดาทัพจัดหนักกิจกรรมตลอด 2 วันเต็มในงานตรุษจีนเยาวราช ชูโรง
เมนูไอศกรีมซีอิ๊วขาวภูเขาทอง เรียกกระแสเต็มแรง พร้อมไฮไลท์สำ�คัญ โชว์ผัดหมี่
กระทะยักษ์แจกผู้ร่วมงาน และจำ�หน่ายข้าวไข่เจียวสูตรพิเศษ พร้อมร่วมสมทบ รายได้
1 แสนบาท มอบให้โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เพื่อการกุศล  และกิจกรรมต่อมาผู้เข้า
ร่วมงานยังจะได้ทำ�บุญร่วมกัน  จากการจำ�หน่ายข้าวไข่เจียวสูตรพิเศษเฉพาะโดยเชฟ
ป้อม ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุล เชฟชื่อดังของไทย หนึ่งในคณะกรรมการรายการ Master
Chef และ Master Chef Junior   งานนี้มอบให้โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ   1 แสน
บาทเพื่อการกุศล
   นอกจากนี้เรายังส่งเมนูพิเศษ ไอศกรีมซีอิ๊วขาวภูเขาทอง ในงาน เรียกกระแสได้เป็น
อย่างดี มาจากนวัตกรรมใหม่ใช้ซอี ว๊ิ ขาวผสมไอศกรีม พร้อมโรยด้วยคาราเมลซีอว๊ิ ขาว
ซึ่งต่อจากนี้ซอสไม่ใช่แค่ทำ�อาหารคาวได้อย่างเดียวอีกต่อไป แต่ยังสามารถปรุงอยู่ใน
ของหวานได้อย่างลงตัว สำ�หรับความมั่งคั่งให้สมกับธีมปีนี้ เรายังจัดทำ�Promotion
พิเศษ พร้อมแจกอัง่ เปาเป็นชามอิม่ โชค ให้ลกู ค้าในช่วงตรุษจีนครัง้ นีด้ ว้ ย      

Cooking Workshop “BigC Big Kitchen ครัวสนุกสุขภาพดีbyซอสภูเขาทอง “ บิก๊ ซี
เอ็กส์ตรา สาขาลาดพร้าว 2   
ซอสภูเขาทอง ร่วมกับ บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลาดพร้าว 2 จัดกิจกรรม Cooking
Workshop  “BigC Big Kitchen ครัวสนุกสุขภาพดี by ซอสภูเขาทอง “ โดยมีเชฟลัท
คุณนลัท จีรวีรกูล รองแชมป์ Master Chef Thailand 2 มาเผยสูตรเด็ดเคล็ดลับกับเมนู
ต้อนรับเทศกาลเจ “ผัดหมีฮ่ อ่ งกงเจ” เมือ่ วันพุธ ที่ 18 ก.ย. 62
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งาน “Makro HoReCa 2019 “ วันที่ 21 - 24 พ.ย. 62  
   จัดยิ่งใหญ่อีกครั้ง  ภายในงานได้จัดกิจกรรม  Cooking Workshop  ที่สอนโดย
เชฟมืออาชีพทั้ง 2 ท่าน คือ เชฟป้อม  ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุล กรรมการสุดเฮี้ยบแห่ง
รายการ MasterChef Thailand  และ เชฟเตย พัดชา กัลยาณมิตร MasterChef
Thailand SS3 ทั้งในส่วนของพาวิลเลี่ยนและที่บูธภูเขาทอง เมื่อวันที่ 21 - 24 พ.ย.
62 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างประสบการณ์ สร้างไอเดียในการทำ�อาหาร เพื่อให้ลูกค้า
สามารถนำ�เมนูไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจต่อไป

กิจกรรม Cooking Workshop  “เปิดเคล็ดลับ ยกระดับเมนู เรียนรู้เพิ่มมูลค่า ปี2
“ On Tour 4 ภาค ซึ่งในปีนี้ ทางบริษัทได้ร่วมกับทาง Makro ได้ ไปในสาขาต่าง
จังหวัด ดังนี้ หาดใหญ่, อุดรธานี, ระยอง และ สาทร นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้
สนับสนุนและจัดกิจกรรม Cooking Workshop กับทางร้านค้าท้องถิ่น เช่น ร้าน
TMK จังหวัดกาญจนบุรี และร้าน เกียรติสินโฮลเซลล์ และได้รังสรรค์เมนูสุดพิเศษ
ที่แนะนำ�ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสอาหารฝาส้ม และซอสพริกศรีราชาพานิช โดยฝีมือ
เชฟ ลัท คุณนลัท จีรวีรกูล รองแชมป์ Master Chef Thailand 2 และ เชฟป้อม
หม่อมหลวงขวัญทิพย์ เทวกุล (ผู้เชี่ยวชาญตำ�รับอาหารไทยและกรรมการรายการ
แข่งขันทำ�อาหาร มาสเตอร์เชฟ ประเทศไทย  มาเผยสูตรเด็ดเคล็ด(ไม่ลับ) เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ สร้างไอเดียในการทำ�อาหาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำ�เมนูไปพัฒนา
ต่อยอดธุรกิจ

รายงานประจำ�ปี 2562 SAUCE

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

งาน  โครงการก้าวคนละก้าว “ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆภาคใต้”
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) ภายใต้แบรนด์  “ภูเขาทอง” ร่วมสนับสนุน โครงการ
ก้าวคนละก้าว “ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆภาคใต้”  จำ�นวน 100,000 บาท  เมื่อวันที่
24 -27 ต.ค. 62  ที่ผ่านมา โดยทางโครงการฯ นำ�รายได้ทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่าย มอบ
ให้ 7 โรงพยาบาลชุมชนใต้

ทริปพักผ่อนสุดชิลล์ กับ 2 ทริป   ที่จังหวัดพิจิตร เมืองเล็กแต่น่ารัก ในกิจกรรม
“Family Journey Blooming Blossom by ซอสภูเขาทอง”
  ภายใต้แคมเปญ “Amazing Stories Bloom Along The Way” ที่ซอสภูเขาทอง
ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนิตยสารแม่บ้านจัดขึ้น เมื่อวันที่ 23-25
ส.ค.62 และ ในทริปที่ 2  “A Day Trip by ซอสภูเขาทอง” เที่ยวจันทบุรี เมื่อวัน
อาทิตย์ ที่ 30 มิ.ย. 62 ภายใต้โครงการ “Local Taste with Junior Chef Cooking
Workshop” โดยมีน้องพีช  Master Chef Junior Thailand มาเผยสูตรเด็ดเคล็ด
ลับ  ภายในกิจกรรมนอกจากพากันพักผ่อนแล้วยังมีกิจกรรม Cooking Workshop
ให้ผู้ร่วมทริป ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำ�อาหาร  และเรียนรู้เทคนิคการทำ�
อาหาร และทั้ง 2   ทริปนี้ ทางภูเขาทองได้คัดเลือกผู้ร่วมทริปที่เป็นครอบครัวให้ร่วมกัน
ทำ�กิจกรรมดีๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

งาน “65th Growing Together ทริปท่องเที่ยวเพื่อลูกค้าคนพิเศษ” เที่ยว จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ณ สวรรค์ทะเลใต้ เกาะสมุย
ทริปท่องเที่ยวสุดชิลล์ 3 วัน 2 คืน ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ สวรรค์ทะเลใต้   ในทริป
“ 65th Growing Together ทริปท่องเทีย่ วเพือ่ ลูกค้าคนพิเศษ” ทีบ่ ริษทั ไทยเทพรส
จำ�กัด (มหาชน) ภายใต้แบรนด์ ภูเขาทอง จัดขึ้น เมื่อวันที่ 20-22 ก.ย.62 เพื่อแทน
คำ�ขอบคุณลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ทริปท่องเที่ยวที่นำ�ลูกค้าคนพิเศษทุก
ท่านเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่ออีกหนึ่งแห่งของไทยที่ถ้านึกถึงทะเลเมื่อไหร่ ก็ต้อง
นึกถึงที่นี่เป็นอันดับแรก ๆ เสมอ นั่นคือ เกาะสมุย  พร้อมทั้งกิจกรรมแจกรางวัลให้กับ
ลูกค้าคนพิเศษ

ตอกยำ�้ความเป็น ตัวตน  ซอสพริกศรีราชาพานิช The Taste of Original
ก่อนจะปิดปี 2019 ด้วย campaigns Live Original  ภายใต้ Concept งาน “You
will thank yourself” ภายในกิจกรรมนี้ที่ขาดไม่ได้เลย ก็คือ การโชว์ ทำ�เมนูอาหาร
สุขภาพ จากคุณกาละแมร์ ด้วยเมนูข้าวผัดกระเพราคีนัว  เอาใจคนรักสุขภาพสุ
ดๆ พร้อมทั้งเสริฟความอร่อยด้วยเครื่องดื่มรสชาติเด็ด ม็อกเทลศรีราชาพานิช
แคร็กเกอร์มาโย่ และซาลาเปาโฮลวีท โดยเน้นย้ำ�ให้เห็นว่า ซอสพริกศรีราชาพานิ
ชนั้น ไม่ผสมแป้ง ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่เจือสี และที่สำ�คัญไม่ใส่ผงชูรส เรียกคะแนนจาก
กลุ่มคนรักสุขภาพได้เกิน 100%
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ
- การพึ่งพิงลูกค้า
ลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าส่ง (ยี่ปั๊ว) กว่า 1,000 รายที่มีการติดต่อซื้อขายมาเป็นเวลานาน และมีสัมพันธภาพทางธุรกิจเป็น
อันดีกับบริษัทตลอดมา / ร้านค้าปลีก และผู้บริโภคโดยตรง ทำ�ให้บริษัทฯไม่มีผลกระทบจากการสูญเสียลูกค้ารายใดรายหนึ่งไป ยกเว้น
Discount Store รายใหญ่ 3 ราย
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ยอดขายให้ลูกค้า Discount Store รายใหญ่ 3 รายรวมกันประมาณร้อยละ 22 ของยอดขาย
			(พันบาท)
ยอดขายลูกค้าโมเดิร์นเทรด 3 รายใหญ่
    
คิดเป็น อัตราร้อยละของยอดขายรวม    

2562		
2561		
2560
        630,180                641,990                       617,688              
             21.76                22.68                           22.59  

นอกจากลูกค้าโมเดิร์นเทรดแล้ว บริษัทฯ ยังมีช่องทางการจัดจำ�หน่ายที่หลากหลาย ครอบคลุม ร้านค้าส่ง (ยี่ปั๊ว)  ภัตตาคาร
ร้านอาหาร ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรม และผู้ค้าต่างประเทศ กว่า 1,000 ราย และ ร้านค้าปลีกอีกกว่า 6,000 ราย                                  
      
จากฐานลูกค้าที่หลากหลายดังกล่าว ประกอบกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ เครื่องหมายการค้า “ตราภูเขาทอง” ที่เป็นที่ยอมรับของผู้
บริโภคมานานกว่า 65 ปี จึงเป็นข้อได้เปรียบของบริษัท
ความเสี่ยงด้านการผลิต
- การขาดแคลนวัตถุดิบ
ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำ�หน่ายน้อยราย แต่ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจำ�หน่ายรายใหญ่ของอุตสาหกรรม
ประเภทนั้น ๆ และสามารถส่งมอบวัตถุดิบให้บริษัทฯ ได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี   ไม่มีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ เนื่องจากหากไม่ซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้
จำ�หน่ายประจำ�ก็สามารถซื้อจากผู้จำ�หน่ายรายอื่น ๆ  ในอุตสาหกรรมประเภทนั้น ๆ  ซึ่งมีจำ�นวนหลายราย  แต่อาจจะต้องซื้อในราคาที่แพงขึ้นเล็ก
น้อย   สำ�หรับวัตถุดิบบางประเภทซึ่งมีลักษณะเป็นฤดูกาล เช่น พริกชี้ฟ้า พริกขี้หนู กระเทียม ทางบริษัทฯจะบริหารความเสี่ยงโดยจะทำ�การซื้อใน
ฤดูกาลผลิตและจะทำ�การแปรรูปวัตถุดิบเพื่อให้ใช้ ได้ตลอดปี
จากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา ในไตรมาส 4 ปี 2551 บริษัทฯ ประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบที่เป็นฤดูกาลดังกล่าว ทำ�ให้บริษัทสูญเสียรายได้
ไป ประมาณ ร้อยละ 1 ของยอดขายรวมของบริษัท หรือ ประมาณ 23 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ สามารถชดเชยได้ในไตรมาส 1/2552 หลังจากนั้นบริษัทยัง
ไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ ได้ลงทุน Storage tank เพิ่ม
ความเสี่ยงด้านการบริหารการจัดการ
ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2562 กลุ่มตระกูล วิญญรัตน์ ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 75.88 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัท จึงทำ�ให้สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่งตั้งกรรมการ หรือ การขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียง
ส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมาย หรือ ข้อบังคับบริษัทกำ�หนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นราย
อื่นจึงไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
ชื่อบริษัท
สำ�นักงานใหญ่

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))
208 หมู่ 6 ถนนท้ายบ้าน ตำ�บลท้ายบ้าน อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2703-4444 โทรสาร 0-2387-1163, 0-2703-4444 ต่อ 3000
www.thaitheparos.com
เลขทะเบียนบริษัท 		0107536001265 (เดิมเลขที่ บมจ.200)
สาขา 1
162/1 หมู่ 2 ถนนบ้านฟ่อน-แม่ทะ ตำ�บลชมพู อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�ปาง 52000
โทรศัพท์ (054) 251-149 ,(054) 251-005 โทรสาร (054) 251-138
วันก่อตั้ง
พ.ศ.2497
ซื้อขายวันแรก
20 มกราคม 2538
ชื่อย่อหลักทรัพย์
SAUCE
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ
เกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร / อาหาร และเครื่องดื่ม
ทุนจดทะเบียน
600 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 600 ล้านหุ้น  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว
360 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 360 ล้านหุ้น  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
นโยบายเงินปันผล
                 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิในแต่ละปี โดยจะจ่ายในปีถัดไป
จำ�นวนพนักงาน
สำ�นักงานใหญ่ 767 คน   
รอบระยะเวลาบัญชี
1 มกราคม - 31 ธันวาคม
บุคคลอ้างอิงอื่น
        
ก. นายทะเบียนหลักทรัพย์
				บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
                   
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดน เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
			
โทร: +662 009 9000
                   
โทรสาร: +662 009 9991
                                
                  SET Contact Center: +662 009 9999
E-mail: SETContactCenter@set.or.th
www.set.or.th
ข. ผู้สอบบัญชี
นางสาวอรวรรณ โชติวิริยะกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี เลขที่ 10566 หรือ
นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี เลขที่ 3636 หรือ
				นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี เลขที่ 4068
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด ชั้น 50 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
เลขที่ 1  ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2677-2000 โทรสาร 0-2677-2222
ชื่อบริษัทร่วม
บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
208 หมู่ 6 ถนนท้ายบ้าน ตำ�บลท้ายบ้าน อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2755-2888 โทรสาร 0-2755-2887
ประกอบธุรกิจหลัก			
ผลิตและจำ�หน่ายเครื่องปรุงแต่งรสอาหาร “ตราเอ็กซ์เตอร์” ส่งออกสหภาพยุโรป และเอเซียอาคเนย์
ทุนจดทะเบียน			 40 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)
ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว		 40 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)
สัดส่วนการถือหุ้น			
40%
ประเภทกิจการและลักษณะการดำ�เนินงาน       บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลัก ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารภายใต้		
                  เครื่องหมายการค้า“ภูเขาทอง” ซึ่งประกอบด้วยซอสปรุงรส ซอสพริก น้ำ�ส้มสายชูกลั่น ซอสมะเขือเทศ ซอสพริกผสม
มะเขือเทศ ซอสหอยนางรม ซีอิ๊วขาว ซอสผง ซีอิ๊วผง รวมถึงซอสพริกตรา “ศรีราชาพานิช” และซีอิ๊วญี่ปุ่น ตรา “คินซัน”
นอกจากนี้ยังผลิตตามเครื่องหมายการค้าของลูกค้าด้วย
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รายงานประจำ�ปี 2562 SAUCE

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
     1. จำ�นวนทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้ว
บริษัท มีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท เรียกชำ�ระแล้ว 360 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 360 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
     2. ผู้ถือหุ้น
รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2562 วันที่ 24 เมษายน 2562 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำ�นวนหุ้น

1. กลุ่มตระกูลวิญญรัตน์

               273,161,620

75.88

2. บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต

                 11,464,300

   3.18

3. นางจารุดา  โพธิอินทะ

    5,665,100

   1.57

4. นางปัทมา  เศรษฐอนุกูล

    4,200,000

   1.17

5. บจก.กรีนสปอต (ประเทศไทย)

    3,861,000

   1.07

6. น.ส.เนตรชนก  สุวรรณชีพ

    3,650,000

   1.01

7. บมจ.กรุงเทพประกันภัย

    3,579,500

   0.99

8. นายเชิดชู  โสภณพนิช

    2,921,400

   0.81

9. บจก. ซี.เอส.แคปปิตอล

   2,346,300

   0.65

                   2,110,000

                 0.59

    312,959,220

86.92

10. นายเชิดพงศ์  วงศ์วิทย์วิโชติ

รวม						

รายชื่อผู้ถือหุ้น			

จำ�นวนหุ้น

               นายปริญญา  วิญญรัตน์    และผู้ที่เกี่ยวข้อง
         140,158,580
นายบัณฑิต    วิญญรัตน์    และผู้ที่เกี่ยวข้อง                                     31,032,420
นายบัญชา     วิญญรัตน์    และผู้ที่เกี่ยวข้อง
          27,632,000
นายธนวัฒน์  วิญญรัตน์               
          25,709,000
นางพรนภา    วิญญรัตน์    และผู้ที่เกี่ยวข้อง
          21,588,570
น.ส.มาลี         วิญญรัตน์   
                                         14,004,520
น.ส.สุณี         วิญญรัตน์   
                                         13,066,530
รวม กลุ่มตระกูลวิญญรัตน์
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ร้อยละของ

        273,191,620

ร้อยละของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด
                         38.93
                          8.62
                          7.68
                           7.14
                          5.99
                          3.89
                          3.63
        75.88

แผนกคลังสินคาและจัดสง

แผนกการตลาด
เชิงพาณิชย

ฝายการตลาด
นางสุภัคนันท นิ่มสุนทไชยเวช

แผนกประกันคุณภาพและ
พัฒนาผลิตภัณฑ

แผนกขายโมเดิรนเทรด

ฝายขายในประเทศ
นายสุทัศน ภูเจริญชัยกิจ

แผนกคอมพิวเตอร

สมุหบัญชี
นางยุภาพรรณ สรางศรีวงศ

CFO
รองกรรมการผูจัดการ
นายธนวัฒน วิญญรัตน

ฝายการเงิน
น.ส. สุณี วิญญรัตน

รองกรรมการผูจัดการ
นางพรนภา วิญญรัตน

รองกรรมการผูจัดการ
น.ส.วรัญญา วิญญรัตน

นายปริญญา วิญญรัตน

กรรมการผูจัดการ

ประธานกรรมการบริหาร
นายปริญญา วิญญรัตน

คณะกรรมการบริษัท

แผนกขายตางประเทศ

ฝายทรัพยากรมนุษย
นางจารุดา โพทิอินทะ

คณะกรรมการตรวจสอบ

แผนกจัดซื้อ

รองกรรมการผูจัดการ
นายบัญชา วิญญรัตน

แผนกคลังวัตถุดิบ
บรรจุภัณฑและอะไหล

ฝายผลิต
คุณอนุวัตร เอื้อศิริตระกูล

CFO
รองกรรมการผูจัดการ
นายธนวัฒน วิญญรัตน

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2562 SAUCE

โครงสร้างการจัดการ
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการ

5
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รายงานประจำ�ปี 2562 SAUCE

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

1. นายปริญญา วิญญรัตน์
(ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ)

3. นางสาวมาลี วิญญรัตน์
(กรรมการ)

เกิดเมื่อ
                                       :  26 พฤษภาคม 2497
อายุ
                  :  65 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด                  :   ปริญญาคหกรรมศาสตร์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ            
์
                     สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนคร
                     ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาเคมี)
                                                               มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน  
ประสบการณ์ทำ�งาน
  ปี 2543 - ปัจจุบัน
                 :  กรรมการผู้จัดการ
                    บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
  ปี 2536 - ปัจจุบัน
                 :  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
                     บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
                 :  119,158,580 หุ้น
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง                  :          -     
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น           :  ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น
มี 7 แห่ง คือ
ปี 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
                     บริษัท เทพา แลนด์ จำ�กัด
ปี 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
                     บริษัท ราชครามการเกษตร จำ�กัด
ปี 2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท บางปะอินสปอร์ตคลับ จำ�กัด
ปี 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ราชครามพร็อบเพอร์ตี้ จำ�กัด
ปี 2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท พรหมมาไมนิ่ง จำ�กัด
ปี 2548 -ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ราชครามแลนด์ จำ�กัด
ปี 2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท สยามภัณฑ์ ไม้ จำ�กัด
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยว
เนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์       :  ไม่มี   
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว                   :  เป็นบิดาของนายบัญชา วิญญรัตน์
กับกรรมการและผู้บริหาร                      และเป็นอาของนายธนวัฒน์  วิญญรัตน์
ค่าตอบแทนกรรมการ                  :  1,155,000 บาท
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการ      :  5 ครั้ง จากจำ�นวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง
ปี 2562

เกิดเมื่อ
           :   14 กุมภาพันธ์ 2497
อายุ
           :   65 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด            :   บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการเงินการธนาคาร
               มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
การอบรมบทบาท                           :   Director Accreditation Program (DAP)
หน้าที่กรรมการ                                 รุ่นที่ 37/2005
                สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำ�งาน
  ปี 2536 - ปัจจุบัน
           :   กรรมการ
               บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
  ปี 2536 - 2553
           :   กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ
               สายบัญชีและการเงิน
               บมจ. ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร
  ปี 2530 - 2536
           :   ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
                                    บมจ. ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
           :  14,004,520 หุ้น
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง            :         -    
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว          :   เป็นหลานของนายปริญญา วิญญรัตน์
กับกรรมการและผู้บริหาร                 และเป็นพี่สาวของนายบัณฑิต วิญญรัตน์
ค่าตอบแทนกรรมการ            :   525,000 บาท
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการปี 2562    :  5 ครั้ง จากจำ�นวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง

2. นางพรนภา วิญญรัตน์
(กรรมการ)
เกิดเมื่อ
                                       : 26 กรกฎาคม 2492
อายุ
                  : 70 ปี
วุฒิการศึกษา                                      :   การอบรมบทบาท                                    : Director Accreditation Program (DAP)
หน้าที่กรรมการ                                     รุ่นที่ 37/2005
                     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำ�งาน
ปี 2536 - ปัจจุบัน
                  : กรรมการ
                    บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)  
ปี 2539 - ปัจจุบัน
                  : รองกรรมการผู้จัดการ
                    บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
                  : 16,958,570 หุ้น
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง                   :         -     
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น             : ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น
                  : ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยว
เนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์                : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว                 : เป็นมารดาของนายธนวัฒน์ วิญญรัตน์
กับกรรมการและผู้บริหาร                     และเป็นพี่สะใภ้ของนายปริญญา วิญญรัตน์
ค่าตอบแทนกรรมการ                   : 525,000 บาท
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะ   
: 5 ครั้ง จากจำ�นวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง
กรรมการปี 2562

4. นายบัณฑิต วิญญรัตน์
(กรรมการ)
เกิดเมื่อ
           :  2 ตุลาคม 2499
อายุ
           :  63   ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด            :  ศิลปศาสตร์มหาลัยบัณฑิต สาขาการจัดการ
              มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
           :  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาเครื่องกล)
              มหาวิทยาลัย Adamsom ประเทศฟิลิปปินส์
การอบรมบทบาท                          :  Director Accreditation Program (DAP)
หน้าที่กรรมการ                              รุ่นที่ 37/2005
              สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำ�งาน
  ปี 2536 - ปัจจุบัน
           :  กรรมการ
		
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
  ปี 2536 - 2551
           :  รองกรรมการผู้จัดการ
		
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
  ปี 2530 - 2550
           :  ผู้จัดการสาขาลำ�ปาง
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
           :  26,427,020 หุ้น
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง            :   ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น      :  ไม่มี     
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น                    :  ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยว
เนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว         :  เป็นหลานของนายปริญญา วิญญรัตน์
กับกรรมการและผู้บริหาร               และเป็นน้องชายของนางสาวมาลี วิญญรัตน์
ค่าตอบแทนกรรมการ             :  525,000 บาท
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะ              :  4 ครั้ง จากจำ�นวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง
กรรมการปี 2562
  (ติดภารกิจต่างประเทศ)
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

5. นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์
(CFO/กรรมการ)

7. นายพจน์ กองพุฒิ
(กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ)

เกิดเมื่อ
อายุ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

เกิดเมื่อ
                    :  18 ตุลาคม 2481
อายุ
                    :  81 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด                   :  ปริญญาตรี วิชาการบัญชี
                        ABI Institute of Book-Keeper
  London
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ        :   ประสบการณ์ทำ�งาน
  ปี 2545 - ปัจจุบัน
                    :  กรรมการอิสระ
                       บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
  
                       ประธานกรรมการตรวจสอบ
                       บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
                    :  ไม่มี
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง                     :         -  
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น             :  ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น                          :  มี 1 แห่ง
ปี 2545 - ปัจจุบัน
:  กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
                       บริษัท พรหมไมนิ่ง จำ�กัด
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยว
เนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์         :  ไม่มี
ค่าตอบแทนกรรมการ                     :  385,000 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ          :  198,000 บาท
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะ                        :  4 ครั้ง จากจำ�นวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง (ลาป่วย)
กรรมการปี 2562
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบปี 2562
       : 4 ครั้ง จากจำ�นวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง (ลาป่วย)

                   :  13 พฤศจิกายน 2515
                   :   47 ปี
                   :   ปริญญาโท Master of Science in Finance, Bentley
College, Massachusetts,  ประเทศสหรัฐอเมริกา
                   :   ปริญญาโท  Master of Science in Manufacturing
System  Engineering, Rensselaer Polytechnic              
                                                                      Institute, ประเทศสหรัฐอเมริกา
                                                                       :  ปริญญาตรี  Bachelor of Science in Management
                       System Rensselaer Polytechnic Institute,
        
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการปี 2562 :   ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ปี63 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้อง
                   :   การกำ�หนดราคาโอนระหว่างบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน
                   :   การวางระบบบัญชีต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุนและการบริหาร
ต้นทุนเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ
ประสบการณ์ทำ�งาน
  ปี 2561 - ปัจจุบัน
                   :   ผูอ้ �ำ นวยการสายการเงิน (CFO)  บริษทั ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
  ปี 2557 - ปัจจุบัน
                   :   รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
  ปี 2553 - ปัจจุบัน                                            :   กรรมการ  บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
  ปี 2547 - ปี 2555                                  :   ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น               :   ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น                                      มี 2 แห่งคือ
  ปี 2553 - ปัจจุบัน
                   :   กรรมการ
                          บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ปี 2548 - ปัจจุบัน
                   :   กรรมการ บริษัท รชตโยธิน จำ�กัด
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยว
เนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์               :   ไม่มี
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
                     :   25,709,000 หุ้น
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
                     :    -     
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว                     :    เป็นบุตรของนางพรนภา วิญญรัตน์
กับกรรมการและผู้บริหาร                        และเป็นหลานของนายปริญญา วิญญรัตน์
ค่าตอบแทนกรรมการ                               :   315,000 บาท
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะ                          :  5 ครั้ง จากจำ�นวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง
กรรมการปี 2562

6. นายบัญชา วิญญรัตน์
(กรรมการ)
เกิดเมื่อ
อายุ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
         

                  :  27 เมษายน 2528
                  :  34 ปี
                  :   MSc & DIC in Environmental
          
Engineering, Imperial College London, U.K.
                  :   Bachelor of  Engineering in Engineering
with Business Finance with First Class
Honours , University College London ,U.K
                  :     -

การอบรมบทบาท
หน้าที่กรรมการ
ประสบการณ์ทำ�งาน
  ปี2557 - ปัจจุบัน
                  :  รองกรรมการผู้จัดการ
                                          บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
  ปี 2554 - ปัจจุบัน
                  :  ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด(มหาชน)
ปี 2553 - ปัจจุบัน
                     :  กรรมการ บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด(มหาชน)
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น          :  ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น                               มี 4 แห่งคือ
  ปี 2561 - ปัจจุบัน
                  :  กรรมการ บริษัท นครหลวงการเกษตร จำ�กัด
ปี 2560 - ปัจจุบัน                                 :  กรรมการ บริษัท บางปะอินสปอร์ตคลับ จำ�กัด
  ปี 2553 - ปัจจุบัน
                  :  กรรมการ บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
  ปี 2558 - ปัจจุบัน
                  :  กรรมการ บริษัท โกเวอร์ อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยว
เนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์          :  ไม่มี
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
                 :  27,632,000 หุ้น
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง                 :  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว              :  เป็นบุตรชายของนายปริญญา วิญญรัตน์
กับกรรมการและผู้บริหาร       
ค่าตอบแทนกรรมการ                         :  315,000 บาท
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะ                : 4 ครั้ง จากจำ�นวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง
กรรมการปี 2562
(ติดภาระกิจไปต่างประเทศ)
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8. นายจิรวิทย์ มาศรังสรรค์
(กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)
เกิดเมื่อ
              :  5 พฤษภาคม 2481
อายุ
              :  81 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด               :  พาณิชยศาสตร์บัณฑิต
                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                 บัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ    :  ประสบการณ์ทำ�งาน
  ปี 2560 – ปัจุบัน
              :  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
                 บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
  ปี 2544 – ปัจจุบัน
              :  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอิสระ
                 (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1309)
  ปี 2534 – 2544
              :  CFO (Chief Financial Officer)
                 บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำ�กัด (มหาชน)
  ปี 2532 – 2534
   :  ผู้อำ�นวยการฝ่ายโครงการ วินด์มิลล์กอล์ฟคลับ
                                                           และบางปะกงกอล์ฟคลับกรีนวัลเลย์คันทรีคลับกรุงเทพฯ
  ปี 2510 – 2532
: รองผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชี
                 ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด(มหาชน)
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
              :  ไม่มี
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง               :    -  
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น        :   ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น                    :  กรรมการบริษัท เจ.เอ็ม.ซี บิสสิเนส จำ�กัด
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยว
เนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์    :  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว            :  ไม่มี
กับกรรมการและผู้บริหาร    
ค่าตอบแทนกรรมการ                        :  385,000  บาท  
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ      :  132,000  บาท
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะ               :  5 ครั้ง จากจำ�นวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง
กรรมการปี 2562
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการ   :   5 ครั้ง จากจำ�นวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง
ตรวจสอบปี 2562

รายงานประจำ�ปี 2562 SAUCE

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

9. นายนิวัต วงศ์พรหมปรีดา
(กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)
เกิดเมื่อ
              :  15 กุมภาพันธ์ 2504
อายุ
              :  58 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด               :  ปริญญาเอก  สาขานิเทศศาสตร์
                 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
                                                         : Certificate in Integrated Marketing
                 Communication, Northwestern University
              : Certificate in Marketing Management ,  MAT
              : M.S. in Advertising, Medill School of Journalism
                Northwestern University, USA
              : ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
                                                         (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
              : Certificate of Commerce , Assumption Commercial
                College
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ    : Director Certification Programe (DCP) รุ่นที่ 31/2546
                สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำ�งาน
ปี 2560 - ปัจจุบัน        :  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
                 บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2546 – 2548          :  กรรมการอิสระ
                 บริษัท ทราฟฟิกคอร์นเนอร์ จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2545 – ปัจจุบัน       :  Executive Director,
                 Video Research International (Thailand) Ltd.
ปี 2534 – 2535           :  Client Service Director SC Matchbox Co., Ltd.
ปี 2533 – 2534          :  Account Director Far East Advertising Co., Ltd.
ปี 2532 – 2533           : หัวหน้าสาขาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2530 – 2533           : ที่ปรึกษาด้านการวิจัยและการตลาด
                 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำ�กัด (สาขาพระราม 3)
ปี 2530 – 2532          :  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
                 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะกรรมการ
1.นายปริญญา   วิญญรัตน์
2.นางพรนภา      วิญญรัตน์
3.น.ส.มาลี          วิญญรัตน์
4.นายบัณฑิต      วิญญรัตน์
5.นายธนวัฒน์    วิญญรัตน์
6.นายบัญชา       วิญญรัตน์
7.นายพจน์         กองพุฒิ
8.นายจิรวิทย์      มาศรังสรรค์
9.นายนิวัต          วงศ์พรหมปรีดา
รวม

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
           
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง            
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น     
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น                   
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยว
เนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว         
กับกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ             
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะ              
กรรมการปี 2562
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะ              
กรรมการตรวจสอบปี 2562

:   ไม่มี
:   :  ไม่มี     
:  Executive Director,
    Video  Research International (Thailand) Ltd.
:  ไม่มี
:  ไม่มี
:  385,000 บาท
:  132,000 บาท
:  5 ครั้ง จากจำ�นวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง
:  5 ครั้ง จากจำ�นวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง

จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
     ยกมา 1 ม.ค. 62
ซื้อ
           ขาย                    ยกไป 31 ธ.ค.62
           119,158,580
        
         119,158,580
            16,958,570
        
           16,958,570
            14,004,520
        
           14,004,520
            26,427,020
        
           26,427,020
            25,709,000
        
           25,709,000
            27,632,000               -                                      27,632,000
                                         
                                                                       
                                   -                            -                                                      229,889,690              -                              229,889,690
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รายงานประจำ�ปี 2562 SAUCE

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

คณะผู้บริหาร
1. นายปริญญา
วิญญรัตน์
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2. นายธนวัฒน์
วิญญรัตน์
รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายบัญชา
วิญญรัตน์
รองกรรมการผู้จัดการ
4. นางสาววรัญญา วิญญรัตน์
รองกรรมการผู้จัดการ
5.นางสาวสุณี
วิญญรัตน์
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
6.นางจารุดา
โพธิอินทะ  
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
7. นายสุทัศน์              ภูเจริญชัยกิจ
ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ
8. นายอนุวัตร
เอื้อศิริตระกูล
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
9. นางยุภาพรรณ       สร้างศรีวงศ์
สมุห์บัญชี
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รายงานประจำ�ปี 2562 SAUCE

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

4.น.ส.วรัญญา วิญญรัตน์

(รองกรรมการผู้จัดการ)

อายุ
         :  36 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด       :  Bachelor of Arts with a major in
                             Economics , University of California ,
            U.S.A.
ประสบการณ์ทำ�งาน
ปี 2557 - ปัจจุบัน          :  รองกรรมการผู้จัดการ
                              บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2556
         :  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
            บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
         :  21,000,000 หุ้น
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง       :  -

7.นายสุทัศน์ ภูเจริญชัยกิจ (ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ)
อายุ
        :  51 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด      :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การตลาด)
                                              มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง        
                                           :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี                        
ประสบการณ์การทำ�งาน
ปี 2560 – ปัจจุบัน         :  ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ
          
           บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2555 – 2560
        :  ผู้จัดการแผนกขายต่างจังหวัด
           บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
        :   ไม่มี
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง     :  -

8.นายอนุวัตร เอื้อศิริตระกูล (ผู้จัดการฝ่ายผลิต)
5.นางสาวสุณี วิญญรัตน์ (ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/เลขานุการบริษัท)
อายุ
          : 60 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด        : เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
            มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประสบการณ์การทำ�งาน
   ปี 2551 - ปัจจุบัน              : เลขานุการบริษัท
   ปี 2537 - ปัจจุบัน              : ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
                              บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
การฝึกอบรมหลักสูตร          : Corporate Secretary Development     
            Program,
            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
          : 13,066,530 หุ้น
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง       :       -

6.นางจารุดา โพธิอินทะ (ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
อายุ
           : 59 ปี  
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด         :  รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประสบการณ์การทำ�งาน
   ปี 2547 - ปัจจุบัน               : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
                               บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
           :  5,665,100 หุ้น
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง         :     -

อายุ
       :  53 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด     :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
          มหาวิทยาลััยรามคำ�แหง
       :   วิทยาศาสตร์บัณฑิต  
          (อุตสาหกรรมการเกษตร)
          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
                            ทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์การทำ�งาน
   ปี 2548 - ปัจจุบัน           :   ผู้จัดการฝ่ายผลิต
                               บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
   ปี 2544 - 2548        :   ผู้จัดการโรงงาน
           บริษัท น้ำ�มันวังปาล์ม จำ�กัด
          (กลุ่มวังขนาย)
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
       :  ไม่มี
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง     :  -

9.นางยุภาพรรณ สร้างศรีวงศ์ (สมุห์บัญชี)
อายุ
         :  58 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด          :  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี
            มหาวิทยาลัยเกริก
การอบรมและบทบาท
   ปี 2554 - ปัจจุบัน          :  ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำ�บัญชีของ
            บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
   ปี 2562                             :  เทคนิคการจัดทำ�งบการเงินพร้อมวิธีการ
            แก้ปัญหาและการนำ�ส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Filling
         :  บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัทจดทะเบียน
         :  TFRS 9 การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน สำ�หรับ
             องค์กรที่มิใช่สถาบันการเงิน
ประสบการณ์การทำ�งาน
   ปี 2535 - ปัจจุบัน                :   ผู้จัดการแผนกบัญชี (สมุห์บัญชี)
             บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
   ปี 2531 - 2535                   :   ซุปเปอร์ ไวเซอร์หน่วยบัญชีต้นทุน
                                แผนกบัญชี
             บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
         :      จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง          :      -

							
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
คณะผู้บริหาร
                     ยกมา 1 ม.ค. 62              ซื้อ
ขาย
     ยกไป 31 ธ.ค.62
4. น.ส.วรัญญา      วิญญรัตน์
         21,000,000                -                          -                        21,000,000
5. น.ส.สุณี             วิญญรัตน์
         13,066,530           -       
            13,066,530
6. นางจารุดา          โพธิอินทะ
           5,665,100           -                                      5,665,100
7. นายสุทัศน์          ภูเจริญชัยกิจ                                
               -       
                   8. นายอนุวัตร        เอื้อศิริตระกูล
                            -       
                   9. นางยุภาพรรณ   สร้างศรีวงศ์
     -                     -                                 รวม      
รวม
        
                          39,731,630                 -                                                    39,731,630   
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท
  บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวสุณี  วิญญรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน เป็นเลขานุการบริษัท และทำ�หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจ
สอบด้วย

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
              (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ในปี 2562  บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารทั้ง   15  ท่านของบริษัทดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ 9 ราย (บำ�เหน็จกรรมการ)
=
   4,515,000.00 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหารทั้งสิ้น 15 ราย     =                 24,559,436.00 บาท  
            รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น   
                 =                 29,074,436.00 บาท
(ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส  เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง  และบำ�เหน็จกรรมการ)
                                 (หน่วย ล้านบาท)
    
บำ�เหน็จกรรมการ
เงินเดือนและโบนัสอื่น ๆ -คณะกรรมการ
รวมคณะกรรมการ
เงินเดือนและโบนัส อื่น ๆ - ผู้บริหาร
รวมคณะกรรมการและผู้บริหาร
             (2) ค่าตอบแทนอื่น

    ท่าน                 2562
2561                 เปลี่ยนแปลง     %
      9
             4.52                   4.52               -                           9
         17.06                 15.09              1.97                13.06
      9
           21.58                      19.61               1.97                 10.05
      6
             7.49
  6.29                 1.20                  19.08
    15
         29.07                 25.90                       3.17                  12.24

–  ไม่ม					
ี

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 767 คน เท่ากับในปี 2561
                             หน่วยงาน / คน
                                                2562
ฝ่ายบริหาร
                 5
                  ฝ่ายผลิต
             442
แผนกประกันคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์                           23
ฝ่ายวิศวกรรม
               15
ฝ่ายขาย /ฝ่ายการตลาด / คลังสินค้าและจัดส่ง
             215
ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน  
                                              33
แผนกคอมพิวเตอร์
                                     6
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
                 21
แผนกจัดซื้อ
                 6
ผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพและเลขานุการ
                  1
รวม
             767

   2561
         5
   438
     23
      17
    219
      31
       6
        21
       5
         2
    767

         เปลี่ยนแปลง       %
                  0                  0.00
                  4
     0.91
                  0
    0.00
                 (2)              (11.76)
                  (4)
   (1.83)
                     2
    6.45
                    0                     0.00
                    0                    0.00
                    1                 20.00
                  (1)              (50.00)
                  0                           0.00

  บริษัทจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน ซึ่งได้แก่ เงินเดือนและค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ ค่าเบี้ยขยัน ค่านายหน้า ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพักร้อน โบนัส เงินจ่ายครั้งเดียว
เมื่อออกจากงาน เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำ�ปี 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 280.52 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก  263.68 ล้านบาท ในปี 2561
จำ�นวน 16.84 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.39 (ในจำ�นวนนี้รวม ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าที่ปรึกษากรรมการด้วย) นอกจากนี้ยังจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานอีกด้วย
  บริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญของพนักงาน จึงมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร โดยเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร มีการพัฒนาด้านวิชาการ ทักษะ และ
ทัศนคติ มีการฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่ มีแผนแม่บทการฝึกอบรมประจำ�ปี มีการฝึกอบรม ON THE JOB TRAINING แก่พนักงานที่เข้าใหม่ หรือ เปลี่ยนแปลง โยก
ย้ายงาน เป็นต้น
  บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำ�คัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี   เพื่อเพิ่มความโปร่งใส   เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท
ตลอดจนเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีโดยครอบคลุมหลักการสำ�คัญดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
SAUCE ได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและให้ความสำ�คัญและอำ�นวยความสะดวก ให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์
และในฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำ�ไรจาก
บริษัท  การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ  ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำ�นวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละ
หุ้นมีสิทธิ์ออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำ�กัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ให้ความสำ�คัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนทันเวลา และ โปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น โดย
มีการเปิดเผยข่าวสารที่สำ�คัญบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ  และในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้ดำ�เนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและ
อำ�นวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังต่อไปนี้
1.1  เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ซึ่งมีมติกำ�หนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562 ในวันที่ 24
เมษายน 2562 ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่มีมติกำ�หนดวันประชุม
1.2  ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีวันเวลา สถานที่ประชุม แผนที่ของสถานที่ประชุม และรายละเอียดระเบียบวาระ
การประชุมอย่างครบถ้วน เพียงพอ ตามข้อกำ�หนดของกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท โดยแนบหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบ
การประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม มากกว่า 21 วัน โดยมีรายละเอียดของวาระการประชุมอย่างเพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนใน
วาระต่าง ๆ และในแต่ละวาระจะระบุอย่างชัดเจนว่า เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือ เพื่อพิจารณา รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการที่เพียงพอ และชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียงได้
นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว ตลอดจนรายละเอียดประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วง
หน้า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งเป็นข้อมูลเหมือนกับที่บริษัทจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร
บริษัทได้ลงประกาศหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 30 วัน  โดยลงติดต่อกัน 3 วัน ตั้งแต่วันที่  
20 - 21 - 22 มีนาคม 2562 ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่จำ�เป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องนำ�มาแสดงให้ครบถ้วนเพื่อรักษาสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และแนบหนังสือมอบฉันทะและรายชื่อ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ บุคคลใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบ
ฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้เลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงได้
1.3  ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และได้อำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ถือ
หุ้นก่อนการประชุม พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้น
1.4   ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน ซึ่งการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงเป็นไป
อย่างเปิดเผย และโปร่งใส  (นับคะแนนโดย ตัวแทนจากผู้สอบบัญชีของบริษัท) โดยการออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ยกเว้น
กรณีการลงมติที่กำ�หนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือ การลงมติที่กำ�หนด
ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตาม
กฎหมายกำ�หนด
1.5 ระหว่างการประชุม ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามและเสนอวาระอื่น ๆ  โดยจัดสรร
เวลาอย่างเพียงพอ และให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน
นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
1.6  บริษัท มีนโยบายให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ คณะกรรมการ
ที่เข้าร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562 วันที่ 24 เมษายน 2562  ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร จำ�นวน 3 ท่าน (ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการอีก 3 ท่าน ) กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน รวมกรรมการทั้งสิ้น 9
ท่าน
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทได้ให้ความสำ�คัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยคณะกรรมการได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ โดยคำ�นึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และ
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน โดยได้ดำ�เนินการดังต่อไปนี้
2.1 จัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท การพิจารณาและลงคะแนนเสียงเป็นไปตามลำ�ดับวาระการ
ประชุมที่กำ�หนด มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี และวาระอื่น ๆ จากการเสนอของผู้
ถือหุ้นในที่ประชุม
2.2 สำ�หรับผู้ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ บุคคลใดๆ เข้าประชุมและลง
คะแนนเสียงแทน
2.3 ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ใช้บัตรลงคะแนน เพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน บริษัทจะเก็บบัตร
ลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือ งดออกเสียง และจัดให้ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ตรวจนับคะแนน และ ยืนยันความถูกต้องของคะแนนเสียง รวมถึง มีการเก็บบัตร
ลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง
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2.4   ระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนถูกต้องซึ่งประกอบด้วยสาระสำ�คัญได้แก่ มติที่ประชุมและผลการลงคะแนน
เสียง โดยแสดงรายละเอียดอย่างชัดเจนประกอบด้วย จำ�นวนเสียงที่เห็นด้วย จำ�นวนเสียงที่ไม่เห็นด้วย จำ�นวนเสียงที่งดออกเสียง รวมจำ�นวนเสียงทั้งสิ้นในแต่ละวาระตลอด
จนคำ�ถาม คำ�ชี้แจงและความคิดเห็นของที่ประชุมและจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่
สำ�เนารายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย สำ�หรับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ได้รับทราบทันทีที่ประชุมแล้วเสร็จ
2.5 บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในโดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลภายในก่อนการเปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชน โดยผู้บริหารต้องรายงานการซื้อขายและ
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีข้อห้ามผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 1 เดือนและ
หลังการเปิดเผยข้อมูล 2 สัปดาห์ซึ่งบริษัทได้นำ�แนวทางปฏิบัติที่ดีของสำ�นักงานกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
กำ�หนดให้กรรมการและผู้บริหารที่ดำ�รงตำ�แหน่งระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป มีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งของตน ของคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ตามที่สำ�นักงานกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กำ�หนดภายใน 3 วันทำ�การและมีหน้าที่รายงานให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบด้วย
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ให้ความสำ�คัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม   ทั้งที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนชุมชน  เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งจะสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำ�ไรให้กับบริษัท  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสำ�เร็จในระยะยาว
3.1 ผู้ถือหุ้น  บริษัทมุ่งมั่นให้มีการดำ�เนินธุรกิจซึ่งมีผลการดำ�เนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน  โดยคำ�นึงถึงความเสี่ยงใน
ปัจจุบันและในอนาคต เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม  รวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง ครบถ้วน
และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนจ่ายผลตอบแทนการลงทุนที่เป็นที่น่าพอใจ  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความพึงพอใจสูงสุด
3.2 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นผู้รับรู้ถึงสิทธิและมีการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายในและผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
3.3 พนักงานบริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานของบริษัทคือทรัพยากรที่สำ�คัญที่สุด จึงได้มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้น
การพัฒนาความรู้   ความสามารถ ทักษะ และคุณภาพของพนักงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องและสม่ำ�เสมอ มีการอบรม On the Job
Training แก่พนักงานที่เข้าใหม่หรือเปลี่ยนแปลง โยกย้ายงาน เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้พนักงานได้รับสวัสดิการต่างๆเช่น กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ทุนการศึกษาบุตร
พนักงาน การท่องเที่ยวทัศนศึกษา การจัดให้มีการซ้อมหนีไฟและระบบป้องกันภัย เป็นต้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีเหมาะกับการดำ�รงชีพในสังคมและมีโอกาสเติบโตไป
พร้อมกับความก้าวหน้าของบริษัท
3.4 ลูกค้า บริษัทมุ่งมั่นให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุดทั้งคุณภาพและบริการในผลิตภัณฑ์ของบริษัท ตลอดจนการส่งมอบที่ทันเวลาพร้อมตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า โดยเอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า  มีการเปิดโอกาสให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็น  มีการสำ�รวจความพึงพอใจ
ของลูกค้าเป็นประจำ�ทุกปีพร้อมทั้งจัดรายการส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างลูกค้าและบริษัทอย่างต่อเนื่อง เช่น รายการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ การนำ�ลูกค้าเยี่ยมชม
โรงงาน เป็นต้น และจัดให้หน่วยธุรการขายเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า
3.5 คู่ค้า บริษัทเล็งเห็นความสำ�คัญของการปฏิบัติต่อคู่ค้า ตามเงื่อนไขทางการค้า และปฎิบัติตามสัญญา มีการประพฤติตามกรอบกติกาการ แข่งขันที่ดี   เป็น
ธรรม และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต
3.6 คู่แข่งขัน บริษัทแข่งขันทางการค้าตามกรอบกติกาแห่งการแข่งขันที่ดีและไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำ�ลายคู่แข่งทางการค้า โดยปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของ
ตลาด
3.7 เจ้าหนี้ บริษัทได้ปฎิบัติตามเงื่อนไขการค้าตามข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้  ปฏิบัติตัวเป็นลูกหนี้ที่ดี  นอกจากนี้บริษัทยังให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อเจ้าหนี้
3.8 ภาครัฐ ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำ�หนดของส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่าง
สม่ำ�เสมอและไม่มีเจตนาที่จะฝ่าฝืนการปฏิบัติดังกล่าว
3.9 ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม  บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยดำ�เนินการดังต่อไปนี้
-  ระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียของบริษัทสามารถรองรับน้ำ�เสียได้ 2 เท่าของปริมาณนำ�้เสียในปัจจุบัน ค่าบีโอดีไม่สูงกว่าค่าที่กฎหมายกำ�หนด (ค่าบีโอดี                   
ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน ไม่มากกว่า 20 มิลลิกรัมต่อลิตร) ค่าบีโอดีเฉลี่ยทั้งปี 2562 ค่าบีโอดี เท่ากับ 5.92  มิลลิกรัมต่อลิตร
-  การจัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงาน โดยคำ�นึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และ การอำ�นวยความสะดวก
แก่พนักงาน และลูกค้า
-  การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
-  การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำ�ทุกปีอย่างต่อเนื่อง
-  การสนับสนุนกิจกรรม หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดสมุทรปราการ และในส่วนกลาง
-  การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล ร่วมกับองค์กรภาครัฐ และเอกชน อื่นๆ
-  การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
-  ร้านค้าสวัสดิการ จำ�หน่ายสินค้าราคาประหยัด มอบส่วนลดให้แก่พนักงาน และลูกค้าในชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนลูกค้าทั่วไป

26

รายงานประจำ�ปี 2562 SAUCE

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการ ได้ให้ความสำ�คัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูล
สำ�คัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อการ
เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์  ในส่วนงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้น เฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ทำ�หน้าที่
ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เนื่องจาก กิจกรรมดังกล่าวยังไม่มากนัก ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลได้ที่
โทร (02) 703-4444 ต่อเลขานุการบริษัทหรือ ที่ www.thaitheparos.com
ในปี 2562 บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญอย่างเพียงพอในงบการเงิน โดยการเปิดเผยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตามมาตรฐานการบัญชีกำ�หนด
ได้เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย   ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินใน
รายงานประจำ�ปีด้วย
นอกจากนี้บริษัทได้เปิดเผย สรุปผลการดำ�เนินงานของงบการเงินผ่านการสอบทาน และคำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ รายไตรมาสและรายปี รวม
ถึงข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ ตลอดจนการประกาศจ่ายเงินปันผล และกำ�หนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อเป็นการอำ�นวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเพิ่ม เมนู สำ�หรับผู้ถือหุ้น บนเว็บไซต์ของบริษัทขึ้นในปี 2550 เป็นต้นมา (ในปี 2554 เปลี่ยนเป็น “นักลงทุน
สัมพันธ์”) เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทก่อนการประชุม 1 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลก่อนการประชุมอย่างเพียงพอ
นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ตามระยะเวลาที่บริษัทกำ�หนด
บริษัทได้ปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทให้ทันสมัยอยู่เสมอ
บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารที่สำ�คัญอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง ครบถ้วน โดย
ได้ดำ�เนินการผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
1. เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    -งบการเงิน รายไตรมาส และรายปี
    -รายงานประจำ�ปี
    -แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
   -ข่าว (สรุปผลการดำ�เนินงานของ บจ. คำ�อธิบายงบการเงิน  การประกาศจ่ายเงินปันผล  มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นต้น)
2. สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. กระทรวงพาณิชย์
4. หนังสือพิมพ์  (จดหมายเชิญประชุม งบดุลและบัญชีกำ�ไรขาดทุน ประกาศจ่ายเงินปันผล เป็นต้น)
          5. เว็บไซต์บริษัท (www.thaitheparos.com) มี 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
6. การพบปะให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัว (Company Visit)
        
7. การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท จำ�นวนทั้งสิ้น 9 คน การเลือกตั้งกรรมการ
เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งเป็นจำ�นวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของ บริษัท ปัจจุบันคณะกรรมการ
บริษัท ประกอบด้วย
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของกรรมการทั้งคณะ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4 คน
คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของกรรมการทั้งคณะ
กรรมการที่เป็นอิสระ
3 คน
คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะ
		
(เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้าน บัญชี การเงิน   ตลอดจนมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำ�หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
จำ�นวน 2 คน)
โดยมีกรรมการผู้มีอำ�นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายปริญญา วิญญรัตน์  นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์  นายบัญชา วิญญรัตน์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราสำ�คัญของบริษัท
การกำ�หนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ   หมายถึง  กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติ  ดังนี้
1)   ต้องถือหุ้นไม่เกิน 0.5%ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท   บริษัทในเครือ ร่วมทุนหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่
เกี่ยวข้องตามมาตรา 258  ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
                      2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน  รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ�  รวมถึงที่ปรึกษาตรวจสอบบัญชี  ที่ปรึกษากฎหมาย  
ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ   หรือเป็นผู้มีอำ�นาจควบคุมบริษัท  บริษัทในเครือ  บริษัทร่วมหรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดัง
กล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
                   3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า  เจ้าหนี้  ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้  ลูกหนี้เงินกู้ เป็นต้น  รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท  บริษัทในเครือ   บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำ�ให้ขาดความเป็นอิสระ
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4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส  พี่น้องและบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร  ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่   ผู้มีอำ�นาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท  บริษัทในเครือ  บริษัทร่วม
การกำ�หนดวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
ตามข้อบังคับของบริษัท  ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง  ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่ง หนึ่งในสามกรรมการที่จะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ที่จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่งกรรมการผู้ออก
จากตำ�แหน่งนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำ�แหน่งอีกก็ ได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำ�แหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจำ�นวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
สำ�หรับวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 2 ปี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ปัจจุบัน ไม่มีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทคนใดที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 3 บริษัท และไม่มีกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทคนใดที่เป็นประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามในบริษัทอื่นเกิน 3 บริษัท
การแยกตำ�แหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
ปัจจุบันประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ของบริษัทเป็นบุคคลเดียวกัน
เลขานุการบริษัท
บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวสุณี วิญญรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน เป็นเลขานุการบริษัท และทำ�หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบด้วย
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการของบริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ
จำ�นวนรวมทั้งสิ้น 9 ท่านดังนี้
  ชื่อ
                             ประเภท
                           
ตำ�แหน่ง
1. นายปริญญา
วิญญรัตน์
กรรมการและกรรมการบริหาร            ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
2. นางพรนภา
วิญญรัตน์
กรรมการและกรรมการบริหาร              กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายธนวัฒน์
วิญญรัตน์
กรรมการและกรรมการบริหาร                  กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ
4. นายบัญชา
วิญญรัตน์
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ
5. นางสาวมาลี
วิญญรัตน์
กรรมการ
             กรรมการ
6. นายบัณฑิต
วิญญรัตน์
กรรมการ
             กรรมการ
7. นายพจน์
กองพุฒิ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ      กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายจิรวิทย์
มาศรังสรรค์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ      กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
9. นายนิวัต                 วงศ์พรหมปรีดา
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ      กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
การสรรหาคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะเป็นคณะกรรมการบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
กรรมการอิสระ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานและอย่างน้อยหนึ่งในจำ�นวนนั้นจะต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ
สามารถทำ�หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
(กรรมการอิสระ ของบริษัท จำ�นวน 2 คน คือ นายพจน์ กองพุฒิ  และนายจีรวิทย์ มาศรังสรรค์ มีความรู้ด้านบัญชีและประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถ
ทำ�หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน)
ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำ�แหน่งหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรกและปีทสี่ อง
ที่จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่ง กรรมการผู้ออก
จากตำ�แหน่งนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำ�แหน่งอีกก็ ได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำ�แหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจำ�นวนผู้ถือหุ้น  ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท
บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม  โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรม
เดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลการประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณา
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
1. นายพจน์
กองพุฒิ                  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายจีรวิทย์
มาศรังสรรค์
กรรมการตรวจสอบ
3. นายนิวัต                 วงศ์พรหมปรีดา
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบทั้งลำ�ดับที่ 1 และลำ�ดับที่ 2 มีความรู้ด้านบัญชีและประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำ�หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงิน
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
      
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใด
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
     
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท
      
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
      
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้
มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
      
6. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัท ซึ่งรายงาน ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
        
  - จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท
      
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
       
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
        
  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
        
  - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
     
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร   ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ท่าน ดังต่อไปนี้
1. นายปริญญา   วิญญรัตน์
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
2. นางพรนภา  
วิญญรัตน์
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายธนวัฒน์
วิญญรัตน์
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ
4. นายบัญชา
วิญญรัตน์
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ
อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
มีหน้าที่กำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ  และมีความเข้มแข็งทางธุรกิจ   มีการขยายตัวทางธุรกิจ   และบริหารการลงทุนตาม
แนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการบริหารการเงิน และการกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและดำ�เนินการ
อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ติดตามผลการดำ�เนินงานของบริษัท และความคืบหน้า ในการบรรลุวัตถุประสงค์ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
3. ให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ  คุณค่าที่บริษัทมุ่งหวัง และ จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
4 .พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารต่างๆ
5 .ดูแลกำ�กับให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
6. ดูแลให้มีการกำ�กับตรวจสอบ ทั้งจากผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอก ให้ทำ�หน้าที่อย่างมีประสิทธิผล
7. อนุมัติงบการเงินประจำ�ไตรมาส และประจำ�ปี และดูแลให้มีการจัดทำ�งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
8. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส
9. ดูแลการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
               10. พิจารณากลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ที่จะนำ�เข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นโยบายเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการ
       
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท  
ตลอดจนเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  จึงได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี  โดยครอบคลุมหลักการสำ�คัญดังนี้
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว   บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง   รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น  ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์  และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการ
กระทำ�ของตนเอง
การดำ�เนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ  
โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องใช้ข้อมูลภายใน โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลภายในก่อนการเปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนโดยผู้บริหารต้องรายงานการซื้อขายและ
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง   และมีข้อห้ามผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 1 เดือน และ
หลังการเปิดเผยข้อมูล 2 สัปดาห์ ซึ่งบริษัทได้นำ�แนวทางปฏิบัติที่ดีของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์มาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
การควบคุมภายใน
บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในและการติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทที่
แสดงต่อสาธารณชนมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ การบริหารทรัพย์สินของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม และธุรกรรมต่าง ๆ ดำ�เนินไปอย่างถูกต้องตามขึ้นตอนที่ได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหาร
5.4 การประชุมคณะกรรมการ
        
คณะกรรมการมีกำ�หนดประชุมโดยปกติเป็นประจำ�ทุกไตรมาสปีละ 5 ครั้ง ได้แก่ เดือน กุมภาพันธ์ มีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายนและมีการประชุม
พิเศษเพิ่มตามความจำ�เป็นโดย  มีการกำ�หนดวาระที่ชัดเจนล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำ�เนินงานเป็นประจำ�เลขานุการได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะ
ใช้เวลาประมาณ 2.5 - 3 ชั่วโมง โดยปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ 5 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงทุกครั้ง
(ยกเว้น นายบัณฑิต วิญญรัตน์ และนายบัญชา วิญญรัตน์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ  4 ครัง้ จากจำ�นวนทัง้ สิน้ 5 ครัง้ (ติดภารกิจไปต่างประเทศ)  นายพจน์ กองพุฒิ เข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากจำ�นวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง (ลาป่วย)
5.5 ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนกรรมการ: บริษัทได้กำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ  โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการตรวจสอบจะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตาม
ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
ค่าตอบแทนผู้บริหาร  ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  จะได้รับ เงินเดือน โบนัส เพิ่มเติมจากค่า
ตอบแทนกรรมการ
        
จำ�นวนค่าตอบแทนในปี 2562  บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ (ที่เป็นตัวเงิน) ได้แก่ เงินเดือนโบนัส ค่าที่ปรึกษา เงินสมทบเงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง เงินจ่ายครั้งเดียวเมื่อออกจากงาน และค่าตอบแทนกรรมการ (บำ�เหน็จกรรมการ) ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้
								
		
     ท่าน                        ค่าตอบแทนกรรมการ
    เงินเดือน + โบนัส+อื่น ๆ
   รวม ปี 2562
    คณะกรรมการ
           9
               4,515,000.00
            17,639,931.00   
21,578,931.00
     ผู้บริหาร
                             6
                                    7,495,505.00
  7,495,505.00
    รวมคณะกรรมการ และผู้บริหาร        15   
               4,515,000.00
            24,559,436.00
29,074,436.00

การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทร่วม
         มีการส่งคณะกรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการ ของบริษัทร่วม ตามมติเห็นชอบที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
1 บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด   กรรมการ   1 นายธนวัฒน์  วิญญรัตน์
                                                                                กรรมการ   2  นายบัญชา    วิญญรัตน์
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) (บาท)
   บริษัท จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่
               
                      2562      
          2561
          ผู้สอบบัญชีของบริษัท
    เป็นจำ�นวนเงิน
                         -           
                       สำ�นักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด        เป็นจำ�นวนเงิน                                 1,300,000.00                   1,250,000.00
รวมค่าสอบบัญชี
		
1,300,000.00
1,250,000.00
2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
   บริษัท ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ในรอบปีบัญชี 2562 ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือ สำ�นักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด  
บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำ�นักงานสอบบัญชีดังกล่าว
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ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
			

		

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดระยะเวลาการดำ�เนินงานของเรา บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัท อัน
ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้จาก แนวทางนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นและ
ตั้งใจจริงของเรา รวมถึงแนวปฏิบัติของพนักงานและผู้บริหารของบริษัทที่สอดคล้องกับทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายนี้ มีหลักการกำ�หนดไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ประกอบด้วยหลัก 7 ประการดังนี้
1.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
    
เรายึดมั่นในการดำ�เนินธุรกิจที่เป็นธรรม มีความเป็นมืออาชีพ โปร่งใส ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ โดยยึดถือตาม
หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ที่กำ�หนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
   
บริษัทฯ ดำ�เนินกิจการด้วยความโปร่งใส และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น ไม่ว่าด้วยการเรียก รับ และจ่ายสินบนใดๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ไว้ มีหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่ทำ�หน้าที่ตรวจสอบการประกอบกิจการ
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ และมาตรการ การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่าง
เคร่งครัด หากกระทำ�ผิดจะต้องได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย ในลักษณะของความผิดที่มีโทษสถานหนัก
3. สิทธิมนุษยชน
   
เราให้ความสำ�คัญกับสิทธิมนุษยชน ขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่ง
แยกเพศ และชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก
4.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และความรับผิดชอบต่อพนักงาน
   
การพัฒนาบุคลากรเป็นปัจจัยหลักที่ต้องทำ� การสร้างทีมบริหารที่ดี ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร และสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยการคัดเลือก
บุคลากร สอนวิธีคิด มีทัศนคติ อุปนิสัย ตลอดจนการดำ�เนินชีวิต ความมีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความรับผิดชอบส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และทำ�ให้องค์กร
น่าอยู่ ยั่งยืนและเอื้อให้ทุกคนเป็นคนดีด้วย
  
เราสนับสนุนให้พนักงานของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีเทียบเท่ากับมาตรฐานด้านแรงงาน ด้วยการปฏิบัติและให้การดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสด้าน
การจ้างงานอย่างเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสม และเสริมสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีในการทำ�งาน
				
   นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.)
				
“ทำ�งานอย่างปลอดภัย ไม่ประมาท ปราศจากอุบัติเหตุ”
             นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สืบทอดการดำ�เนินโครงการกองทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ที่เริ่มถือกำ�เนิดขึ้นตั้งแต่เมื่อปี 2535 ตามดำ�ริของคุณแม่กิมเซียว แซ่ตั้ง (ภริยา
ของคุณพ่อใช้ แซ่โค้ว ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงาน ที่ศึกษาเล่าเรียนดี และมีความประพฤติที่ดี
5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
• บริษัทฯ ได้เปิดบริการสายด่วนผู้บริโภคเพื่อรับข้อติชมจากลูกค้า เพื่อนำ�ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าและการบริการของเรา
ต่อไป
• เราทุ่มเทพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
และกระบวนการการผลิต จนได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล อาทิ ระบบมาตรฐาน GMP, การรับรองระบบ HACCP และ ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008
เป็นต้น เราให้ความสำ�คัญและยึดมั่นกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และมีรสชาติสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

						

  นโยบายคุณภาพ

“ผลิตสินค้าคุณภาพ ปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมายอาหาร สอดคล้องตามความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า”
					
  นโยบายด้านฮาลาล (HAL-Q)
“ผลิตเครื่องปรุงรสที่ได้คุณภาพ ปลอดภัยต่อสุขภาพ  ปราศจากสิ่งปนเปื้อนหรือสิ่งต้องห้ามตามบทบัญญัติทางศาสนาอิสลาม”
• เราทุ่มเททรัพยากรที่มีในการดำ�เนินงานด้านวิจัยและพัฒนา เพื่อนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพแก่ผู้บริโภค
6.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
• บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น มีมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร
						นโยบายสิ่งแวดล้อม (EMS)
               “1.ตั้งใจดำ�เนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2.ตั้งใจดำ�เนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำ�หนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
3.ตั้งใจดำ�เนินการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างคุ้มค่าและลดมลพิษจากแหล่งกำ�เนิด”
					
นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน
“ใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างคุ้มค่าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กฎหมายอนุรักษ์พลังงานที่เกี่ยวข้อง”
•เราตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้คน ดังนั้น เราจึงสร้างระบบกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามโครงการบำ�บัดน้ำ�เสียและการคัดแยกขยะ
• บริษัทฯ ได้พัฒนาหีบบรรจุภัณฑ์ ที่ยึดหลัก “Green carton” ซึ่งเป็นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งยังมีน้ำ�
หนักเบา และแข็งแรงยิ่งขึ้นกว่าเดิม
• เราปลูกฝังจิตสำ�นึกที่ดีให้พนักงานร่วมกันประหยัดและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
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7.  การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
เราทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์การมีส่วนร่วม และสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างบริษัท ชุมชน และสังคม ส่งเสริมบุคลากรเกี่ยวข้องในท้อง
ถิ่นรอบสถานประกอบการ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทำ�งานอาสาสมัครและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน         
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) พร้อมมุ่งมั่นและอุทิศกำ�ลังและความสามารถในการดำ�เนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ในการพัฒนาและขับเคลื่อนชุมชน สังคม และประชาชนไทยไปข้างหน้าพร้อมกัน
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  4 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป
       (นายปริญญา  วิญญรัตน์)
                                                                      ประธานกรรมการบริหาร   

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยที่ผ่านมาเรามีโครงการและกิจกรรมต่างๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

•  โครงการ Give Back ครั้งที่ 3
ขึ้นเขาลงห้วย พวกเราร่วมด้วยกับอาสาภูเขาทอง ณ  จ. ตาก วันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2562 บมจ.ไทยเทพรส ได้จัดโครงการเพื่อสังคมในการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลร่วมกับกลุ่มอาสาภูเขาทองในการจัดสร้างห้องครัวและสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องครัวให้กับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทย
ใหญ่ภเู ขา “แม่ฟา้ หลวง” บ้านกลูแจทะ เพือ่ สร้างมาตรฐานในการประกอบอาหารให้ถกู สุขอนามัย  พร้อมทัง้ มอบสิง่ ของ อุปกรณ์การศึกษา และผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทฯ  ให้กับทางศูนย์ฯ เพื่อนำ�ไปใช้ประกอบอาหารต่อไป ใช้งบประมาณในการดำ�เนินการจำ�นวนเงิน 77,000 บาท
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• โครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ครั้งที่ 27
เดือนพฤษภาคม 2562 บริษทั ฯ  ได้ด�ำ เนินโครงการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 27 ประจำ�ปีการศึกษา 2562   โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่
บุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดีตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับปวส.   จำ�นวน
65 ทุน เป็นจำ�นวนเงิน 251,900 บาท   เพื่อให้พนักงานได้รู้สึกภาคภูมิใจ อบอุ่น
และรู้สึกเปรียบเสมือนเป็นสมาชิกของครอบครัวใหญ่   และยังสร้างขวัญกำ�ลังใจแก่
พนักงานในการทำ�งาน และปลูกฝังให้เด็กๆ เป็นคนดีของสังคมสืบต่อไป

• โครงการ “เด็กดีภูเขาทอง ครั้งที่ 5” เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำ�ปี 2562
บมจ.ไทยเทพรส ได้เล็งเห็นถึงการให้ความสำ�คัญกับกลุ่มเยาวชนที่อาศัยอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกับบริษัทฯ จึงได้จัดโครงการ “เด็กดีภูเขาทอง ครั้งที่ 5”   เนื่องในโอกาสวัน
เด็กแห่งชาติ ประจำ�ปี 2562 ในวันที่ 12 มกราคม 2562  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างองค์กรและชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้จักบทบาทหน้าที่  
มีความรับผิดชอบ   กล้าแสดงออก และรวมทั้งผู้ปกครองได้ตระหนักถึงการดูแลเอาใจ
ใส่บุตรหลาน   ให้ชาวชุมชนได้มีความรู้สึกเปรียบเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันกับ
บริษัทฯ   โดยมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนใกล้เคียงบริษัทฯ แจกของ
• โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติ จ.สมุทรปราการ
รางวัล   จัดพื้นที่บริการอาหารและเครื่องดื่ม   และจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพื่อ
เดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา  ทางบริษัทฯ ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เพิ่มความสนุกสนานและเสริมทักษะด้านต่างๆให้เด็กๆ ใช้งบประมาณในการดำ�เนินงาน
เทศบาลเมืองปากน้ำ�  จัดอบรมให้ความรู้ในการประกอบธุรกิจร้านอาหาร ให้แก่ผู้
กว่า 280,000 บาท
ประกอบการร้านอาหารในเขตพื้นที่ จ.สมุทรปราการ โดยมีนายกเทศมนตรีเทศบาล
เมืองปากน้ำ�เป็นประธาน  ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีโอกาสให้ความรู้ด้านการนำ�ผลิตภัณฑ์
เครื่องปรุงรสต่างๆ ตราภูเขาทองและตราศรีราชาพาณิช ไปใช้ในการดำ�เนินธุรกิจ
การของผู้เข้าร่วมอบรม ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535

• โครงการสนับสนุนทุนช่วยเหลือค่าชุดนักเรียนแก่บุตรพนักงาน
เดือนมีนาคม 2562   บริษัทฯได้จัดโครงการมอบทุนช่วยเหลือค่าชุดนักเรียนแก่
บุตรพนักงานต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
• โครงการสนับสนุนเพื่อการกุศลเด็กยากจน ให้แก่มัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง  
ของพนักงาน และเป็นการแสดงออกถึงความใสใจดูแลพนักงาน สร้างความอบอุ่น
จ.นครราชสีมา
เป็นหนึ่งเดียวกัน   และเพื่อเป็นขวัญกำ�ลังใจในการทำ�งาน เป็นจำ�นวน 285 ทุน เป็น
จำ�นวนเงิน 114,000 บาท
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•โครงการสนับสนุนเพื่อการกุ ศ ลเด็ ก ยากจนให้ แ ก่ มัธยมพุ ท ธเกษตรวั ดโนนเมื อ ง  
จ.นครราชสีมา
เดือนสิงหาคม 2562 ทางบมจ. ไทยเทพรส  ได้มอบทุนช่วยเหลือในการสนับสนุนจัดซื้อ
เชื้อเห็ดนางฟ้า 1,000 ก้อน และแม่ไก่พันธุ์ ไข่ 20 ตัว  เพื่อให้น้อง ๆ ได้นำ�ไปใช้ในการ
เสริมสร้างเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ การเพาะปลูก และนำ�ผลผลิตที่ได้มาประกอบ
อาหารให้นักเรียนรับประทาน อีกทั้งยังนำ�ไปจำ�หน่ายเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับ
ทางโรงเรียน เพื่อเก็บไว้เป็นทุนในการใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันภายในโรงเรียน
และมอบผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสไว้ให้กับทางโรงเรียนใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน
ให้เด็กๆ เป็นจำ�นวนเงิน 40,705 บาท

• โครงการมอบรอยยิ้ม ปันน้ำ�ใจ ให้น้องๆ ด้วยสองมือ ณ  โรงเรียนวัดลาดบัวขาว  
จ.ฉะเชิงเทรา
เดือนพฤศจิกายน 2562  บมจ.ไทยเทพรส จับมือกับบริษัท มหานครไรซ์ จำ�กัด
ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆ ให้เด็กๆ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว จ.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม
นันทนาการให้กบั นักเรียนได้มสี ว่ นร่วม ได้แสดงความสามารถ มีความกล้าแสดงออก  
พร้อมมอบสิ่งของอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ให้กับทางโรงเรียนในการนำ�ไป
ใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษา  พร้อมทั้งจัดทำ�อาหารกลางวันครบถ้วนตามหลัก
โภชนาการให้กับน้องๆ  โดยใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสของบริษัทฯ ในการประกอบ
อาหาร  และพร้อมทั้งมอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสของบริษัทฯ ไว้ให้กับโรงเรียน
เพื่อไว้ใช้ในการประกอบอาหารให้นักเรียนต่อไป  คิดเป็นจำ�นวนเงิน 16,580 บาท   

• โครงการก้าวคนละก้าว  “ ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆภาคใต้ ”  จ.ภูเก็ต
เดือนตุลาคม 2562 บมจ.ไทยเทพรส ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนมูลนิธิก้าว
คนละก้าว ใน “ โครงการก้าวต่อไปด้วยพลังเล็ก ๆ ภาคใต้ ”  เพื่อสมทบทุนให้กับ 7 โรง
พยาบาลชุมชนใต้   ในการนำ�ไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการ
รักษาผู้ป่วยได้ทันถ่วงที เป็นจำ�นวนเงิน 100,000 บาท

• โครงการ Give Back เติมเต็มความสุขให้น้องครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนสินแร่สยาม
จ.ราชบุรี
เดือน ธันวาคม 2562   บมจ.ไทยเทพรส    ร่วมกับชมรมฅนแบ่งปันสนับสนุนชุด
เครื่องแบบนักเรียน รองเท้านักเรียน อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา  เพื่อมอบ
ให้กับน้องๆ โรงเรียนสินแร่สยาม  อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการ
สุขอนามัย โรคติดต่อที่ต้องระวังในสถานศึกษา การจัดการขยะประเภทต่างๆ
ภายในสถานศึกษา  เพื่อสร้างสุขลักษณะที่ดี   และให้นักเรียนได้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง
• โครงการมอบรอยยิ้ม ปันน้ำ�ใจ ให้น้องๆ ด้วยสองมือ ณ   โรงเรียนวัดลาดบัวขาว   ในเรื่องความเป็นอยู่ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน   และจัดทำ�อาหารกลางวันให้นักเรียน  
พร้อมมอบผลิตภัณฑ์ให้กับทางโรงเรียนในการนำ�ไปใช้ประกอบอาหารกลางวันต่อ
จ.ฉะเชิงเทรา
ไป  เป็นจำ�นวนเงิน 79,401 บาท
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
             การควบคุมภายใน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในและการติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่ารายงานทางการ
เงินของบริษัทที่แสดงต่อสาธารณชนมีความถูกต้อง  เชื่อถือได้  การบริหารทรัพย์สินของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม  และธุรกรรมต่าง ๆ ดำ�เนินไป
อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการตรวจ
สอบครั้งที่ 1/2563   เมื่อวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2563  คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำ�ปี 2562 โดยการซักถามข้อมูลจาก
ฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่า  จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ  องค์กรและสภาพแวดล้อม  การบริหารความเสี่ยง  
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล  และระบบการติดตาม
       
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ตามรายงานการตรวจสอบของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ลงวันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2563 ดังต่อไปนี้
             2  การกำ�กับดูแลระบบการควบคุมภายในและงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า “ระบบควบคุมภายในของ
บริษทั ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) มีความเพียงพอ  เหมาะสม และมีประสิทธิผล”
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจ
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด  วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง คณะ
กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง ยกเว้นนายพจน์ กองพุฒิ (ลาป่วย 1 ครั้ง) ภาระกิจที่สำ�คัญสรุปได้ดังนี้
1. การสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และงบการเงินประจำ�ปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบ
การเงินของบริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้   ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำ�หนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ประกาศของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. การกำ�กับดูแลระบบการควบคุมภายในและงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบควบคุม
ภายในของ บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) มีความเพียงพอ เหมาะสม และ มีประสิทธิผล
3. การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ำ กับให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด  (มหาชน) ได้ปฎิบัติตาม  ประกาศของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์  ประกาศและ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และมีการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศ อย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนเน้นการบริหารงานที่รัดกุม และ โปร่งใส การพิจารณารายการอาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ประจำ�ปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวโยงกันของ บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)  
เป็นรายการที่มีราคายุติธรรม ไม่มีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เป็นรายการสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
4.   การคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำ�ปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกบริษัทสอบบัญชีและกำ�หนดอัตราค่า
สอบบัญชี ที่เหมาะสมกับ บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) โดยมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้แต่ง
ตั้ง นางสาวอรวรรณ โชติวิริยะกุล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566 หรือ นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3636 หรือ       หรือ  นายเจริญ  ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัท ประจำ�ปี 2563  
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่ส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับบริษัท และ ไม่มีการให้บริการอื่นใดนอกเหนือจากการสอบบัญชี  
ระหว่างปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารร่วมประชุมด้วย จำ�นวน 5 ครั้ง
5. คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระโดยฝ่ายบริหารได้
รายงานผลการการดำ�เนินงานให้ทราบเป็นระยะ   การดำ�เนินงานของบริษัท ไม่พบว่า มีเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่
เป็นสาระสำ�คัญต่อการปฏิบัติงานของบริษัท

                   ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

						
     นายพจน์  กองพุฒิ
          ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
                                    20 กุมภาพันธ์ 2563
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน
บริ ษั ท ไม่ มี ร ายการระหว่ า งกั น กั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น แต่ มี ร ายการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น กั บ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น คื อ บริ ษั ท ร่ ว ม
(ซึ่งมีกรรมการร่วมกัน) ดังต่อไปนี้
ชื่อ              

บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (บริษัท เอ็กซ์เตอร์ จำ�กัด ประเทศเนเธอร์แลนด์
ถือหุ้น 60%)
ลักษณะความสัมพันธ์      เป็นบริษัทร่วม  บริษัทถือหุ้น 40 %
                              
มีนายธนวัฒน์  วิญญรัตน์ และนายบัญชา วิญญรัตน์ เป็นกรรมการร่วมกัน
                                                   2562                     2561
                       (พันบาท)      
รายการ                
ซื้อวัตถุดิบ                               -                           6,906                 
                                              ขายสินค้า                         36,181                   32,401                                     
นโยบายการกำ�หนดราคา    ราคาตลาด
ความจำ�เป็น             
บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อจำ�หน่าย เครื่องปรุงแต่งรสอาหาร ตรา “เอ็กซ์เตอร์”
ส่งออกสหภาพยุโรป และเอเซียอาคเนย์ โดย บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิต
วัตถุดิบส่งให้
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

             2562                          2561
         
              (พันบาท)        
รายการ               
ให้เช่าอาคารโรงงาน            1,960                         1,649    
รายได้อื่นๆ
   
ค่าน้ำ�
                244                         307
ค่าไฟฟ้า
             3,504
  3,183
                ค่าสตีม
             4,409
  4,908
                อื่นๆ
             3,333
  3,937
				
นโยบายการกำ�หนดราคา    ตามราคาที่ตกลงกันตามสัญญา โดย ค่าเช่าสามารถเทียบกับค่าเช่าใน พื้นที่ใกล้กัน/ ค่านำ�้ ค่าไฟฟ้า
ค่าสตีม ราคาที่ตกลงกัน
ความจำ�เป็น            
บริษทั เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด เช่าอาคารโรงงานขนาดพืน้ ที่ 880 ตร.เมตร ใช้เป็นทีต่ ง้ั สำ�นักงานใหญ่       
                                                             และโรงงานผลิตสินค้าเพือ่ ความสะดวกในการ บริหารงาน และประหยัดค่าขนส่ง เนือ่ งจากอยูใ่ นบริเวณ
                เดียวกัน รวมทัง้ ให้บริการสาธารณูปโภค ได้แก่ นำ�้ประปา ไฟฟ้า และสตีมด้วย
                                                 

                             2562                          2561
          (พันบาท)      
รายการ                
เงินให้กู้ยืมระยะยาว          12,000                               -                        
ดอกเบี้ยรับ
                548                             -                                  
นโยบายการกำ�หนดราคา    MLR (KBANK)+0.5%
ความจำ�เป็น             
บริษัท ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารสภาพคล่องของ นริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ให้ดำ�เนินธุรกิจต่อไปได้และอัตรา		
                ดอกเบี้ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม                                           
  
    

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามรายงานการตรวจสอบของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ดังต่อไปนี้
        “การพิจารณารายการอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำ�ปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวโยง
กันของ บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)  เป็นรายการที่มีราคายุติธรรม ไม่มีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เป็นรายการสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท”
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
ภาพรวม
ผลการดำ�เนินงานของบริษัท ในปี 2562 ดีกว่าในปี 2561 ส่งผลให้กำ�ไรสุทธิเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.95 หรือเพิ่มขึ้น 8.51 ล้านบาท  เนื่องจากยอดขาย ปี
2562 เพิ่มขึ้นกว่าปี 2561 ร้อยละ 2.32 หรือเพิ่มขึ้น 65.72 ล้านบาท ในช่องทางผู้ค้าส่งทั่วไป (ยี่ปั๊ว) ยอดขายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.49 หรือเพิ่มขึ้น 35.20
ล้านบาท แต่ช่องทางการขายหน่วยรถเงินสด ขายโมเดิร์นเทรดและการส่งออกของบริษัทฯ ลดลง และมีต้นทุนขาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.40 หรือ 26.60
ล้านบาทและต้นทุนในการจัดจำ�หน่ายปี 2562 เพิ่มขึ้นกว่าปี 2561 ร้อยละ 9.74  หรือ 26.30 ล้านบาท  
(ล้านบาท)
				
ขายในประเทศ
อุตสาหกรรม
บริษัทร่วม
ขายต่างประเทศ
รวมยอดขาย
หักส่วนลดตามปริมาณ       
สุทธิ
ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กำ�ไรสุทธิ

  ปี 2562
%
			
                2,263.51            77.07
    295.63            10.07
      36.18               1.23
   341.75             11.64
2,937.07           100.00
     (40.36)             (1.37)
2,896.71             98.63
1,921.82             66.34
    296.35             10.23
    159.99               5.52
    445.52             15.38

   ปี 2561

    %

2,252.20
78.75
     207.27
   7.25
       97.40
    3.41
     303.11
10.60
2,859.98             100.00
      (28.99)
   (1.01)
2,830.99
98.99
1,895.22
66.95
     270.05
   9.54
     157.76
    5.57
     437.01
  15.44

เปลี่ยนแปลง

   %

         11.31            0.50
         88.36          42.63
        (61.22)        (62.85)
         38.64          12.75
         77.09
2.70
        (11.37)         39.22
         65.72
2.32
         26.60
1.40
         26.30             9.74
            2.23
  1.41
            8.51            1.95

กำ�ไรสุทธิ

ต้นทุนขาย
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

การวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน
ความสามารถในการทำ�กำ�ไร
บริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิ จากผลการดำ�เนินงานสำ�หรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ดังต่อไปนี้
						
กำ�ไรสุทธิ (ล้านบาท)
อัตรากำ�ไรขั้นต้น               
%
อัตรากำ�ไรสุทธิต่อรายได้รวม
%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น %
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม    %

ปี 2562
          445.52
             33.66
             15.21
             17.88
              16.04

        ปี 2561
       437.01
         33.05
         15.28
         18.18
         16.28

เปลี่ยนแปลง
  %
   8.51             1.95
   0.61
  (0.07)
  (0.30)
   (0.24)

บริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิ ปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561ร้อยละ 1.95 หรือเพิ่มขึ้น 8.51 ล้านบาท
(หน่วยล้านบาท)
ปี 2562
%
         ปี 2561
1. ขายในประเทศ
              2,263.51              77.07         2,252.20
  ขายอุตสาหกรรม
  295.63              10.07             207.27
  ขายบริษัทร่วม
     36.18                1.23               97.40
  ขายต่างประเทศ
  341.75               11.64             303.11
รวมรายได้จากการขาย
              2,937.07            100.00         2,859.98
   หัก ส่วนลดตามปริมาณ
    (40.36)               (1.37)              (28.99)
   สุทธิ
              2,896.71              98.63         2,830.99
						
2. ต้นทุนขาย
              1,921.82        
          1,895.22
    % ต่อยอดขาย
                    66.34%         
               66.95%
						
3. ต้นทุนในการจัดจำ�หน่าย
  296.35           
            270.05
    % ต่อยอดขาย
     10.23%           
                 9.54%
						
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
  159.99           
            157.76
    % ต่อยอดขาย
                      5.52%                                                 5.57%
						
5. รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
       7.46                
5.06
อื่น ๆ
     25.60              
                23.43
รวมรายได้อื่น
     33.06             
              28.49

40

        %        เปลี่ยนแปลง
     78.75               11.31
        7.25               88.36
        3.41             (61.22)
     10.60               38.64
    100.00               77.09
       (1.01)                (11.37)
     98.99               65.72

             %
           0.50
         42.63
        (62.85)
         12.75
            2.70
         39.22
            2.32

                               26.60             1.40
                                      (0.61)
                               26.30
                        0.69

            9.74

                 2.23             1.41
                                (0.05)
                 2.40
                          2.17
                        4.57

         47.43
           9.26
         16.04  

รายงานประจำ�ปี 2562 SAUCE

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

มูลค่าการจำ�หน่ายภายในประเทศเพิ่มขึ้น 11.31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50   เนื่องจากช่องทางการจัดจำ�หน่ายค้าส่ง(ยี่ปั๊ว) เพิ่มขึ้น 35.20 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 3.49 แต่ช่องทางหน่วยรถเงินสดลดลง 6.65 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.51 ช่องทางโมเดิร์นเทรดลดลง 3.01 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.38 และช่องทางบริษัทส่ง
ออกลดลง 13.98 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.68

ผู้ค้าส่งทั่วไป (ยี่ปั๊ว)
หน่วยรถเงินสด
โมเดิร์นเทรด
บริษัทส่งออก
อื่นๆ
รวมยอดขายในประเทศ
หัก ส่วนลดตามปริมาณ
สุทธิ

             ปี 2562                %
               1,045.05             46.17
    258.28              11.41
   789.98              34.90
   168.11                 7.43
        2.09                0.09
2,263.51           100.00
       (40.36)             (1.78)
               2,223.15             98.22

    ปี 2561
  %
  1,009.85              44.84
     264.93               11.76
     792.99               35.21
     182.09               8.08
         2.34                 0.10
2,252.20            100.00
       (28.99)               (1.29)
2,223.21               98.71

   เปลี่ยนแปลง
         35.20
          (6.65)
          (3.01)
        (13.98)
          (0.25)
          11.31
        (11.37)
           (0.06)

        %
      3.49
      (2.51)
     (0.38)
     (7.68)
   (10.68)
       0.50
    39.22
      (0.00)

มูลค่าการจำ�หน่ายต่างประเทศในปี 2562 เพิ่มขึ้น 38.64 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.75 ส่วนใหญ่เพิ่มจากแถบเอเชีย

    Q1             Q2
	
  
	
  
	
  

    2562                   80.55               84.60
     2561                   68.39               79.07
    2560
  74.66               58.27

          Q3

           Q4

        รวม

        87.65
        73.04
        75.54

          88.95
          82.61
          68.47

      341.75
      303.11
      276.94
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

มูลค่าการจำ�หน่ายบริษัทร่วมปี 2562 ไม่รวมยอดขายของบริษัท ยามาซ่า (ประเทศไทย) จำ�กัด  ซึ่งได้ถูกจำ�หน่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้มีการ
ดำ�เนินธุรกิจกับบริษัท ยามาซ่า (ประเทศไทย) จำ�กัด อย่างต่อเนื่องในลักษณะลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมและยอดขายมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ยอดขายในปี 2562 เพิ่มขึ้น3.78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.67 จากปี 2561 เนื่องจากมีการลงทุนเพิ่มเกี่ยวกับเครื่องจักรและ
ปรับปรุงพื้นอาคาร ทำ�ให้เพิ่มกำ�ลังการผลิต  เพื่อขยายตลาดแถบเอเชีย
(ล้านบาท)
เอ็กซ์เตอร์  (ประเทศไทย)

ปี 2562
                   36.18

ปี 2561
32.40

เปลี่ยนแปลง  
%
      3.78             11.67%

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทำ�ให้ยอดขายในปี 2562นี้ เพิ่มขึ้น 65.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.32

    Q1             Q2
	
  
	
  
	
  

2019
2018
2017

65.46%             66.80%
                  67.58%             66.43%
                  65.05%             66.85%

          Q3

           Q4

        รวม

      67.39%
      67.27%
      67.45%

        65.80%
        66.53%
        69.17%

     66.34%
     66.95%
     67.14%

              ต้นทุนขายลดลงจากร้อยละ 66.95 ของยอดขายปี 2561 เป็นร้อยละ 66.34 ของยอดขายในปี 2562ลดลงร้อยละ 0.61 เนื่องจากสินค้าที่แถมให้กับลูกค้าลดลง
              ต้นทุนในการจัดจำ�หน่ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.54 ต่อยอดขายในปี 2561 เป็นร้อยละ 10.23 ของยอดขายในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.74 หรือเพิ่มขึ้น 26.30 ล้าน
บาท สาเหตุใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย และ ค่าโฆษณา
             ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจากร้อยละ 5.57 ของยอดขายในปี 2561 เป็นร้อยละ 5.52 ของยอดขายในปี 2562 ส่วนใหญ่มาจากหนี้สงสัยจะสูญ ,ขาดทุนจากการ
เลิกใช้ทรัพย์สิน
              จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น   ผลการดำ�เนินงานสำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีกำ�ไรสุทธิ 445.52 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี 2561 จำ�นวน 8.51ล้านบาทหรือร้อยละ1.95

    Q1             Q2
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2562
2561
2560

107.73             112.23
                  100.62             111.58
                  112.72                72.93

          Q3

           Q4

        รวม

      104.39
      101.75
        62.80

        121.17
        123.06
           96.92

     445.52
     437.01
     345.37

รายงานประจำ�ปี 2562 SAUCE

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีกำ�ไรก่อนภาษีเงินได้ (EBT)  จากผลการดำ�เนินงานสำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ31 ธันวาคม 2561 ดังต่อไปนี้
						ปี 2562		
ปี 2561		
เปลี่ยนแปลง
%
                 ม.ค.-ธ.ค.                  ม.ค.-ธ.ค.
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้ (ล้านบาท)
  552.66                    541.73                        10.93                 2.02
อัตรากำ�ไรก่อนภาษีเงินได้ต่อรายได้รวม
%
    18.86                       18.95                          (0.09)
การจ่ายเงินปันผล
     บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิในแต่ละปี โดยจะจ่ายในปีถัดไป   ในการประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อ วันที่
24 เมษายน 2562 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรเป็นเงินปันผล สำ�หรับผลการดำ�เนินงาน ปี 2561 จำ�นวน 360 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.99 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ
81.55 ของกำ�ไรสุทธิเป็นจำ�นวนเงินปันผลทั้งสิ้น 356.40 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าว จ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17พฤษภาคม 2562
						ปี 2561		
ปี 2560		
เปลี่ยนแปลง
%
                 ม.ค.-ธ.ค.                  ม.ค.-ธ.ค.
กำ�ไรสุทธิ จากปีที่แล้ว
  437.01                    345.37
     91.64               26.53
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)
  356.40                     360.00                          (3.60)                (1.00)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
       0.99
       1.00                          (0.01)                (1.00)
อัตราเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ
%
    81.55                    104.24                       (22.68)

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
โครงสร้างเงินทุน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ                                           
ปี 2562 0.11 ลดลงจากปี 2561 เท่ากับ 0.12โครงสร้างเงินทุนดังกล่าวเหมาะสม กับกิจกรรมและฐานะของกิจการ โดยหนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินทั้งสิ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
           สินทรัพย์รวม
เจ้าหนี้การค้า
ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียน
            หนี้สินทั้งสิ้น
ทุนหุ้นสามัญ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
กำ�ไรสะสมจัดสรร
กำ�ไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
              รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2562
ล้านบาท
284.75
               2,492.38
               2,777.13
   75.01
                     53.13
   99.57
    57.04
284.75
360.00
615.60
   
    (0.06)
   60.00
                1,456.84
               2,492.38

ปี 2561
%
ล้านบาท
              10.25
  280.17
              89.75          2,403.33
             100.00          2,683.50
                 2.70
    92.50
                 1.91
    54.80
                 3.59
    91.37
                 2.05
    41.50
              10.25
  280.17
              12.96
   360.00
              22.17
  615.60
                (0.00)
       0.01
                 2.16
    60.00
              52.46          1,367.72
              89.75          2,403.33

  %
                  10.44
                   89.56
                 100.00
                     3.45
                     2.04
                     3.40
                     1.55
                   10.44
                   13.41
                  22.94
                     0.00
                     2.24
                  50.97
                   89.56

บริษัทฯ ไม่มีหนี้สินจากการกู้ยืม บริษัทฯ ใช้โครงสร้างเงินทุนส่วนใหญ่จากส่วนของผู้ถือหุ้น
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

สภาพคล่อง
กระแสเงินสด
                (หน่วย ล้านบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ
(ลดลง) เพิ่มขึ้น

                 ปี 2562
605.37
(172.43)
(356.40)
      -   
                                       76.54

                (หน่วย ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
%
					
ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย  (วัน)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย        (วัน)
วงจรเงินสดเฉลี่ย                    (วัน)

                 ปี 2562
                1,491.69
                   227.71
      6.55

           ปี 2561           เปลี่ยนแปลง
   %
       515.97
  89.40              17.33
         (91.51)
(80.92)              88.43
      (359.99)
     3.59                (1.00)
            -      
      -                     -   
          64.47
  12.07              18.72
           ปี 2561           เปลี่ยนแปลง
   %
    1,369.86
121.83                 8.89
       238.67
(10.96)                (4.59)
            5.74
     0.81              14.13

         39                39
         80                84
       105              105

          0                0.00
         (4)                (4.76)
          0                 0.00

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
ปี 2562 เท่ากับ 6.55 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 5.74 เท่าในปี 2561 ทั้งนี้เนื่องจาก บริษัทฯมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น121.83 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราวและมีหนี้สินหมุนเวียนลดลง 10.96 ล้านบาท  ซึ่งส่วนใหญ่เป็น เจ้าหนี้การค้า
                 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ถือนโยบายบริหารการเงินอย่างเคร่งครัด  จะเห็นได้ว่า บริษัทฯมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนสูง ไม่มีปัญหาด้านสภาพคล่อง ระยะเวลาใน
การเก็บหนี้เฉลี่ย 39 วันเท่ากับปี 2561ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 80 วันลดลง 4 วัน จาก 84 วันในปี 2561 วงจรเงินสดเฉลี่ยในปี 2562 105วันเท่ากับปี 2561
                 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดกว่า 476.26 ล้านบาท  และยังมีวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี ที่ยังไม่ได้ใช้จากธนาคารขนาดใหญ่
อีกกว่า 32.50 ล้านบาท เพื่อรองรับความจำ�เป็นในการใช้เงินทุนกรณีฉุกเฉิน และยังมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจำ�นวนเงินอีก 65 ล้านบาท รวมเป็นวงสินเชื่อจำ�นวน
เงินรวม 97.50 ล้านบาท
ความสามารถในการชำ�ระหนี้ และ การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม
             บริษัทไม่มีการกู้ยืม มีแต่หนี้สินหมุนเวียน จากเจ้าหนี้การค้า และ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้าตามข้อตกลงแต่ละราย เป็นลูกหนี้ที่ดี จ่ายชำ�ระ
หนี้ตรงตามเงื่อนไข
คุณภาพของสินทรัพย์
             การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์                  
            บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำ�นวน 2,777.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 3.49 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมจำ�นวน 2,683.50
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
                (หน่วย ล้านบาท)
                 ปี 2562
สินทรัพย์หมุนเวียน
                                 1,491.69
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
                1,285.44
รวมสินทรัพย์
                2,777.13
อัตราสินทรัพย์หมุนเวียน
%
    53.71
อัตราสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
%
                      46.29
อัตราสินทรัพย์
                 %
                    100.00

             ปี 2561             เปลี่ยนแปลง
           1,369.86
       121.83
           1,313.64
        (28.20)
           2,683.50
         93.63
                 51.05
            2.67
                 48.95
            (2.67)
               100.00
              -   

      %
    8.89
   (2.15)
    3.49

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน และ สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.71 และ 46.29 ของสินทรัพย์รวมตามลำ�ดับ เทียบกับร้อย
ละ 51.05 และ 48.95 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

ส่วนประกอบสำ�คัญของสินทรัพย์
                ปี 2562
                ล้านบาท                 %
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
                   996.63         35.89
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
476.26         17.15
สินค้าคงเหลือ
  411.74         14.83
ลูกหนี้การค้า
311.97         11.23
เงินลงทุนชั่วคราว
  267.81            9.64
ที่ดิน ที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน
189.90            6.84
เงินลงทุนระยะยาว
   40.37            1.45
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
   18.87            0.68
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    18.19           0.65
ลูกหนี้อื่น
   13.18           0.47
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
    11.00           0.40
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
      9.73           0.35
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
      4.62           0.17
เงินฝากประจำ�ที่ติดภาระค้ำ�ประกัน
      4.59           0.17
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
      1.27            0.04
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม      1.00            0.04
ส่วนที่ครบกำ�หนดในหนึ่งปี				
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
       -                -   
รวมสินทรัพย์
                2,777.13       100.00

                     ปี 2561
        ล้านบาท  
    %
       1,056.73
      39.38
           399.71
      14.90
          443.43
      16.52
          316.23
      11.78
          177.70
        6.62
          189.90
        7.08
             20.46
        0.77
             16.47
        0.61
             17.15
        0.64
               6.35
        0.24
                -   
          -   
               6.80
        0.25
               6.58
        0.24
               4.59
        0.17
               1.77
         0.07
                                             -   
             19.63
       2,683.50

        0.73
    100.00

สำ�หรับลูกหนี้การค้าได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่างเพียงพอตามข้อเท็จจริงณ วันที่ 31ธันวาคม 2562 มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำ�นวน 2.27 ล้านบาท ลดลงจาก
จำ�นวน 3.10 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
                (หน่วย ล้านบาท)
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า

                   ปี 2562
    14.42
299.82
314.24
     (2.27)
                   311.97

          ปี 2561                 เปลี่ยนแปลง
        20.56
              (6.14)
      298.77
               1.05
      319.33
              (5.09)
         (3.10)
               0.83
      316.23
              (4.26)

      %
     (29.86)
        0.35
       (1.59)
     (26.77)
       (1.35)

          ปี 2561                 เปลี่ยนแปลง
        91.04
            (16.16)
      113.65
             13.18
      234.96
            (26.65)
           3.14
              (0.87)
           0.64
               0.05
           0.00
              (1.24)
      443.43
            (31.69)

      %
     (17.75)
      11.60
     (11.34)
     (27.71)
        7.81

       ปี 2561                    เปลี่ยนแปลง
        20.00
            20.00
          0.46
              (0.09)
        20.46
             19.91

      %
    100.00
     (19.57)
      97.31

สินค้าคงเหลือ ไม่มีการเสื่อมสภาพหรือล้าสมัย
                (หน่วย ล้านบาท)
สินค้าสำ�เร็จรูป
สินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบและหีบห่อ
หีบห่อระหว่างทาง
วัสดุ
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้า
สินค้าคงเหลือ

                   ปี 2562
    74.88
126.83
  208.31
      2.27
      0.69
     (1.24)
411.74

       (7.15)

เงินลงทุนระยะยาวก็มีกำ�หนดไถ่ถอน  2572 จำ�นวน 40 ล้านบาท  
                (หน่วย ล้านบาท)
หุ้นกู้
หุ้นสามัญ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น

                   ปี 2562
                     40.00
      0.37
    40.37
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

การด้อยค่า
ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน
                (หน่วย ล้านบาท)
ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
สุทธิ

              ปี 2562
204.07
                   (14.17)
189.90

          ปี 2561           เปลี่ยนแปลง                          %
               204.07         0.00                         0.00
                 (14.17)         0.00                         0.00
               189.90         0.00                         0.00

ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน บริษัทซื้อไว้เพื่อการขยายโรงงานปี 2537 โดยบริษัทได้ทบทวนนโยบายและยกเลิกการขยายโรงงาน เนื่องจากโรงงานปัจจุบันยัง
สามารถรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทได้
ตามรายงานการประเมินราคาวันที่ 14 กันยายน 2561 บริษัทประเมินราคาอิสระได้ประเมินราคาที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงานของบริษัท โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบ
ราคาตลาด โดยมีราคาประเมินมูลค่า 189.90 ล้านบาท
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
งบการเงินของ บริษัท ไทยเทพรสจำ�กัด (มหาชน)  ได้จัดทำ�ขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.
2543 ซึ่งหมายความรวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกำ�หนดของคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดทำ�และนำ�เสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535  รวมทั้งประกาศของกรมทะเบียนการค้า เรื่อง “กำ�หนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2544” ลงวันที่ 14 กันยายน 2544  ออก
ตามความในมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
คณะกรรมการรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของ  บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) ที่จัดทำ�ขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ได้แสดง
ฐานะการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสด ที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน เพียง
พอที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งการป้องกันการทุจริตและการดำ�เนินการที่ผิดปกติ  และในการจัดทำ�รายงานทางการเงิน ได้พิจารณาเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสมำ่�เสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) ในรายงานผู้สอบ
บัญชี
						
    ในนามคณะกรรมการ

   

(นายปริญญา  วิญญรัตน์)
  ประธานกรรมการบริหาร

      
(นายธนวัฒน์   วิญญรัตน์)
                      กรรมการ
20 กุมภาพันธ์  2563
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
KPMG Phoomchaith Audit
Ltd.		
st
Empire Tower, 50 - 51 Floors		
1 South Sathorn Road, Yannawa
Sathorn, Bangkok 10120, Thailand		
Tel +66 2677 2000, Fax +66 2677 2222

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด
ชั้น 50 - 51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120
โทร +66 2677 2000 แฟกซ์ +66 2677 2222

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำ�หรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญและเรื่องอื่น ๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผล
การดำ�เนินงาน และกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำ�หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำ�หนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำ�เรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำ�หรับเรื่องเหล่านี้

ความสามารถในการรับชำ�ระเงินจากลูกหนี้การค้า
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3(ค) และ 7
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ						 ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
บริษัทมีช่องทางการจำ�หน่ายสินค้าที่หลากหลาย ครอบคลุมร้านค้าส่ง (ยี่
ปั๊ว) ร้านค้าปลีก (หน่วยรถเงินสด) ลูกค้าโมเดิร์นเทรด ภัตตาคาร ร้านอาหาร
โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนลูกค้าบริษัทส่งออกและลูกค้าต่างประเทศ
ซึ่งบริษัทให้ระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าดังกล่าว โดยลูกค้าของบริษัท
ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าส่ง (ยี่ปั๊ว) จำ�นวนมากรายซึ่งมีสัดส่วนการขายต่อยอด
ขายรวมและต่อลูกหนี้การค้าของบริษัทที่มีนัยสำ�คัญ
บริ ษั ท ต้ อ งใช้ วิ จ ารณญาณที่ สำ � คั ญ และการประมาณการหลายประการ
ในการพิจารณาความสามารถในการจ่ายชำ�ระหนี้ของลูกหนี้การค้า เพื่อ
ประเมินถึงความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่บริษัทประมาณการไว้
และเนื่องจากมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าของบริษัท มีนัยสำ�คัญ ดังนั้น
จึงพิจารณาเป็นเรื่องที่มีความสำ�คัญต่อการตรวจสอบของข้าพเจ้า

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
- ทำ�ความเข้าใจระบบการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณารายงานลูก      
หนี้ผิดนัด
-  ทดสอบการออกแบบระบบและการปฏิบัติตามการควบคุมและการคาด
การณ์เกี่ยวกับการชำ�ระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้จากรายงานลูกหนี้ผิดนัดดัง
กล่าว
-  ตรวจสอบและประเมินความถูกต้องของรายงานอายุลูกหนี้ จากการสุ่ม
ตัวอย่างตรวจเอกสารใบแจ้งหนี้ และทดสอบการคำ�นวณ
- ทดสอบการรับชำ�ระเงินภายหลังวันสิ้นปีจากลูกหนี้ผิดนัดและลูกหนี้ที่ชำ�ระ
เงินล่าช้าที่เกินกำ�หนดชำ�ระมากกว่า 3 เดือน
- ประเมินความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
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ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำ�ปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำ�ปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลัง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้
ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่าน
ข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำ�แล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำ�คัญกับงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำ�ปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าว
กับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลและขอให้ทำ�การแก้ไข
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบ
การเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำ�งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ   ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัท
ในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อ
เนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัท หรือหยุดดำ�เนินงานหรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกัน
ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำ�คัญเมื่อคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจ
สอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•   ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการ
เงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น
และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำ�คัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำ�ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ง
จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร
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• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความ
ไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำ�คัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำ�เนินงาน
ต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น
ของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนำ�เสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ ในรูปแบบที่ทำ�ให้มีการนำ�เสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่
ควรหรือไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำ�หนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำ�คัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัย
สำ�คัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำ�รับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่
ในการกำ�กับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำ�หนดเป็นเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ   ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่
กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าว
ในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ�ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสีย
สาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(นางสาวอรวรรณ โชติวิริยะกุล)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 10566
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด
กรุงเทพมหานคร
20 กุมภาพันธ์ 2563
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รายงานประจำ�ปี 2562 SAUCE

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)								
งบแสดงฐานะการเงิน								
								
								
					
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน					
							
ตามวิธีส่วนได้เสีย		
งบการเงินเฉพาะกิจการ
                                31 ธันวาคม                 31 ธันวาคม
    31 ธันวาคม
     31 ธันวาคม
สินทรัพย์                                     
      หมายเหตุ                 2562
         2561
         2562
          2561
			
		
			
(บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
                  5              476,257,619
    399,711,757
     476,257,619      399,711,757
เงินลงทุนชั่วคราว
                  6              267,812,082
    177,702,529
     267,812,082      177,702,529
ลูกหนี้การค้า
                               4, 7                311,967,129
    316,233,270
     311,967,129      316,233,270
ลูกหนี้อื่น
13,178,317
         6,346,846        13,178,317           6,346,846
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมส่วนที่ครบกำ�หนด									
      ชำ�ระภายในหนึ่งปี				4
    1,000,000
             1,000,000
   สินค้าคงเหลือ
                  8               411,740,146
    443,428,332
     411,740,146      443,428,332
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
      
                       19,632,171
            19,632,171
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    9,731,085
         6,799,432           9,731,085           6,799,432
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
1,491,686,378
1,369,854,337
1,491,686,378
1,369,854,337
									
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน 								
เงินฝากที่ติดภาระผูกพัน
6
    4,593,000
         4,593,000
          4,593,000           4,593,000
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
                  9
  18,186,104
      17,151,209
          8,000,000           8,000,000
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
6
  40,369,132
      20,461,415
        40,369,132        20,461,415
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
4
  11,000,000
          11,000,000
   ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน		
10                189,904,000
    189,904,000
     189,904,000      189,904,000
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
                11              996,628,856
1,056,725,804      996,628,856   1,056,725,804
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
                12
    4,620,952
         6,565,951           4,620,952           6,565,951
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
                21
  18,869,303
       16,474,861         19,306,528        16,705,107
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
4
    1,265,677
         1,767,172           1,265,677           1,767,172
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน		
1,285,437,024
1,313,643,412
1,275,688,145
1,304,722,449
									
รวมสินทรัพย์				
2,777,123,402
2,683,497,749
2,767,374,523
2,674,576,786

							

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำ�ปี 2562 SAUCE

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)								
งบแสดงฐานะการเงิน								

								
															
                งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
      ตามวิธีส่วนได้เสีย
                   งบการเงินเฉพาะกิจการ
                                                             31 ธันวาคม           31 ธันวาคม                31 ธันวาคม             31 ธันวาคม     
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ
              2562
                2561
                2562
                  2561           
		
		
(บาท)					
หนี้สินหมุนเวียน
							
เจ้าหนี้การค้า
        75,011,822           92,496,334           75,011,822            92,496,334
เจ้าหนี้อื่น
                   4, 13         99,570,063           91,371,617           99,570,063           91,371,617
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
        53,127,744           54,804,348           53,127,744           54,804,348
รวมหนี้สินหมุนเวียน
     227,709,629        238,672,299        227,709,629        238,672,299
								
หนี้สินไม่หมุนเวียน
							
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำ�หรับ								
ผลประโยชน์พนักงาน        
      14         57,036,390            41,496,274           57,036,390            41,496,274
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
57,036,390
41,496,274
57,036,390
41,496,274
								
รวมหนี้สิน					
284,746,019
280,168,573
284,746,019
280,168,573
								
ส่วนของผู้ถือหุ้น								
ทุนเรือนหุ้น
     15 							
   ทุนจดทะเบียน
      600,000,000         600,000,000         600,000,000         600,000,000
   ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
      360,000,000         360,000,000         360,000,000         360,000,000
ส่วนเกินทุน
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
      615,600,000         615,600,000         615,600,000         615,600,000
กำ�ไรสะสม								
   จัดสรรแล้ว
      ทุนสำ�รองตามกฎหมาย 		
16         60,000,000           60,000,000           60,000,000           60,000,000
   ยังไม่ได้จัดสรร
  1,456,842,077      1,367,720,044      1,447,093,198      1,358,799,081
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
   ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
      ของเงินลงทุนเผื่อขาย
               (64,694)
   9,132                  (64,694)
   9,132
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น				
2,492,377,383
2,403,329,176
2,482,628,504
2,394,408,213
								
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		
2,777,123,402
2,683,497,749
2,767,374,523
2,674,576,786
									
								

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำ�ปี 2562 SAUCE

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)								
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

																
				
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
						
ตามวิธีส่วนได้เสีย		
งบการเงินเฉพาะกิจการ			
                                  สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
                           สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
                                                                                           31 ธันวาคม
                                           31 ธันวาคม     
		
หมายเหตุ           2562
            2561
                2562
                   2561           
		
		
(บาท)
รายได้ 					 							
รายได้จากการขาย
                 4, 17
2,896,712,868     2,830,986,689         2,896,712,868             2,830,986,689
รายได้อื่น
                 4, 18
      33,064,385
          28,494,865               33,064,385
34,029,481
รวมรายได้					
2,929,777,253
2,859,481,554
2,929,777,253
2,865,016,170
										
ค่าใช้จ่าย
   20 									
ต้นทุนขาย
                   1,921,815,826
    1,895,222,572         1,921,815,826             1,895,222,572
ต้นทุนในการจัดจำ�หน่าย
                      296,347,324        270,049,972             296,347,324                270,049,972
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    159,992,048
       157,757,493            159,992,048                157,757,493
รวมค่าใช้จ่าย				
2,378,155,198
2,323,030,037
2,378,155,198
2,323,030,037
										
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		
9
         1,034,895
            5,279,208
                    กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				
552,656,950
541,730,725
551,622,055
541,986,133
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    21
   (107,134,917)       (104,723,503)           (106,927,938)               (105,270,060)
กำ�ไรสำ�หรับปี				
445,522,033
437,007,222
444,694,117
436,716,073
										
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น										
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้										
ในกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง										
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ
      ของเงินลงทุนเผื่อขาย
    21
             (73,826)                 (71,236)
   (73,826)
       (71,236)
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้										
ในกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง										
ผลกำ�ไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์										
      พนักงานที่กำ�หนดไว้ 			
14
               1,499,834
            1,499,834
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี - สุทธิจากภาษี		
(73,826)
1,428,598 		
(73,826)		
1,428,598
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี			
445,448,207
438,435,820
444,620,291
438,144,671
										
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 			
22		
1.24 		
1.21 		
1.24 		
1.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)								
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
						
								

			
							

          งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
                       องค์ประกอบอื่น
                           ส่วนเกินทุน                     กำ�ไรสะสม                       ของส่วนของผู้ถือหุ้น
											
                              ทุนเรือนหุน้
      การเปลีย่ นแปลง
                                  ทีอ่ อก                   ส่วนเกิน                   ทุนสำ�รอง                  ยังไม่ได้      ในมูลค่ายุตธิ รรมสุทธิของ        รวมส่วน
                                  หมายเหตุ                       และชำ�ระแล้ว       มูลค่าหุน้ สามัญ         ตามกฎหมาย               จัดสรร             เงินลงทุนเผือ่ ขาย            ของผูถ้ อื หุน้         
                                  (บาท)
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561								 						
				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561			
360,000,000
615,600,000 60,000,000 1,289,212,988
80,368 2,324,893,356
													
รายการกับผูถ้ อื หุน้ ทีบ่ นั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้ 												

การจัดสรรส่วนทุนให้ผถู้ อื หุน้ 													
    เงินปันผลให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั
  23
                                   -               (360,000,000)                  -                (360,000,000)
รวมรายการกับผูถ้ อื หุน้ ทีบ่ นั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้ 		
- 		
(360,000,000)
(360,000,000)
													
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี													
     กำ�ไร
                     
                                   -                437,007,222                  -                  437,007,222
     กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 													
         การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมสุทธิของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
                                                       (71,236)
      (71,236)
         ผลกำ�ไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์												
พนักงานทีก่ �ำ หนดไว้
                     
                                   1,499,834                  1,499,834
รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี			
- 		
438,507,056
(71,236) 438,435,820
													
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
360,000,000 615,600,000 60,000,000 1,367,720,044
9,132 2,403,329,176

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำ�ปี 2562 SAUCE

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)								
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น							
								
			
							

          งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
                       องค์ประกอบอื่น
                           ส่วนเกินทุน                     กำ�ไรสะสม                       ของส่วนของผู้ถือหุ้น
											
                          ทุนเรือนหุน้
    การเปลีย่ นแปลง
                              ทีอ่ อก                     ส่วนเกิน                   ทุนสำ�รอง                    ยังไม่ได้       ในมูลค่ายุตธิ รรมสุทธิของ      รวมส่วน
                                     หมายเหตุ               และชำ�ระแล้ว         มูลค่าหุน้ สามัญ          ตามกฎหมาย                  จัดสรร           เงินลงทุนเผือ่ ขาย             ของผูถ้ อื หุน้        
                                  (บาท)
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
												

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562		
360,000,000
615,600,000
60,000,000 1,367,720,044
9,132 2,403,329,176
													
รายการกับผูถ้ อื หุน้ ทีบ่ นั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้ 												
การจัดสรรส่วนทุนให้ผถู้ อื หุน้ 													
    เงินปันผลให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั
                         23
                       -                (356,400,000)                     -                  (356,400,000)
รวมรายการกับผูถ้ อื หุน้ ทีบ่ นั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้ 		
- 		
(356,400,000)
(356,400,000)
													
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี													
     กำ�ไร
                    
                       -                  445,522,033                     -                   445,522,033
     กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 													
         การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมสุทธิของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
                                                 (73,826)
      (73,826)
รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี			
- 		
445,522,033
(73,826) 445,448,207
													
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		
360,000,000
615,600,000
60,000,000 1,456,842,077
(64,694) 2,492,377,383
													

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำ�ปี 2562 SAUCE

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)								
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น							
									
			
							

งบการเงินเฉพาะกิจการ
                           องค์ประกอบอื่น
                           ส่วนเกินทุน                     กำ�ไรสะสม                          ของส่วนของผู้ถือหุ้น
											
                                  ทุนเรือนหุน้
       การเปลีย่ นแปลง
                                     ทีอ่ อก                    ส่วนเกิน                  ทุนสำ�รอง                   ยังไม่ได้     ในมูลค่ายุตธิ รรมสุทธิของ      รวมส่วน
			
หมายเหตุ                  และชำ�ระแล้ว          มูลค่าหุน้ สามัญ         ตามกฎหมาย              จัดสรร             เงินลงทุนเผือ่ ขาย         ของผูถ้ อื หุน้         
                                          (บาท)
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561													
													
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561			
360,000,000
615,600,000
60,000,000 1,280,583,174
80,368 2,316,263,542
											
		
รายการกับผูถ้ อื หุน้ ทีบ่ นั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้

การจัดสรรส่วนทุนให้ผถู้ อื หุน้ 													
    เงินปันผลให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั
    23
                                -                  (360,000,000)
  -                (360,000,000)
รวมรายการกับผูถ้ อื หุน้ ทีบ่ นั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้ 		
- 		
(360,000,000)
(360,000,000)
													
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี													
     กำ�ไร
                     
                                -                   436,716,073
  -                 436,716,073
         การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมสุทธิของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
                                            -                     (71,236)
        (71,236)
         ผลกำ�ไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์													
พนักงานทีก่ �ำ หนดไว้
                    
                                 -                         -                        1,499,834
     1,499,834
รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี			
- 		
438,215,907
(71,236) 438,144,671
													
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
360,000,000
615,600,000
60,000,000 1,358,799,081
9,132 2,394,408,213
															

									

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำ�ปี 2562 SAUCE

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)								
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น							
									
			
							

งบการเงินเฉพาะกิจการ
                           องค์ประกอบอื่น
                           ส่วนเกินทุน                     กำ�ไรสะสม                          ของส่วนของผู้ถือหุ้น
											
                                  ทุนเรือนหุน้
       การเปลีย่ นแปลง
                                     ทีอ่ อก                    ส่วนเกิน                  ทุนสำ�รอง                   ยังไม่ได้     ในมูลค่ายุตธิ รรมสุทธิของ      รวมส่วน
			
หมายเหตุ                  และชำ�ระแล้ว          มูลค่าหุน้ สามัญ         ตามกฎหมาย              จัดสรร             เงินลงทุนเผือ่ ขาย         ของผูถ้ อื หุน้         
                                          (บาท)
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562													
													
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562				
360,000,000
615,600,000
60,000,000 1,358,799,081
9,132 2,394,408,213
													
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น													
    เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท    
   23
                            -            (356,400,000)
  -           (356,400,000)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น		
- 		
(356,400,000)
(356,400,000)
													
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี													
     กำ�ไร
                         
   
                            -             444,694,117
  -            444,694,117
         การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย
                                     -                (73,826)
     (73,826)
รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี			
- 		
444,694,117
(73,826) 444,620,291
													
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
360,000,000 615,600,000 60,000,000 1,447,093,198
(64,694) 2,482,628,504
															

									

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำ�ปี 2562 SAUCE

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)								
งบกระแสเงินสด 								

									
				
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน					
				
ตามวิธีส่วนได้เสีย		
งบการเงินเฉพาะกิจการ		
                                                                       สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที		
่
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
                  31 ธันวาคม
             31 ธันวาคม
			
หมายเหตุ        2562
2561
                2562
                 2561
								
(บาท)					
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน 								
กำ�ไรสำ�หรับปี			
445,522,033
437,007,222
444,694,117
436,716,073
ปรับรายการที่กระทบกำ�ไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 								
ภาษีเงินได้
        21 107,134,917
104,723,503
106,927,938
105,270,060
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย			
117,282,832
119,512,020
117,282,832
119,512,020
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    8, 20
1,243,758
1,243,758 		
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
         11
(514,418)
(514,418)		
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
         42,393
156,548                    42,393                   156,548
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		
9
(1,034,895)
(5,279,208)		
-		
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม		
9, 18
(3,305,791)		
(8,840,407)
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
สำ�หรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น			
(830,748)
1,506,318
(830,748)
1,506,318
ขาดทุนจากการตัดจำ�หน่ายสินค้า				
1,153,584
350,091
1,153,584
350,091
ขาดทุนจากการตัดจำ�หน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์		
3,713,272
10,038,455
3,713,272
10,038,455
เงินปันผลรับ
       (22,666)                 (677,515)                   (22,666)                  (677,515)
ดอกเบี้ยรับ
        18 (7,437,514)
(4,386,480)
(7,437,514)
(4,386,480)
					
666,252,548
659,645,163
666,252,548
659,645,163
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน 								
ลูกหนี้การค้า
   5,058,892            (19,945,378)              5,058,892            (19,945,378)
ลูกหนี้อื่น
  (6,260,778)                 (474,669)             (6,260,778)                  (474,669)
สินค้าคงเหลือ
29,290,844              (7,188,842)            29,290,844               (7,188,842)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
19,632,171              (6,082,063)             19,632,171               (6,082,063)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
  (2,931,653)
649,779             (2,931,653)                   649,779
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
      501,495
390,583                 501,495                   390,583
เจ้าหนี้การค้า
(17,484,971)
515,445           (17,484,971)                   515,445
เจ้าหนี้อื่น
   6,959,834            (23,937,605)              6,959,834            (23,937,605)
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำ�หรับ									
ผลประโยชน์พนักงาน
15,540,116               1,531,989            15,540,116               1,531,989
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน			
716,558,498
605,104,402
716,558,498
605,104,402
ภาษีเงินได้จ่ายออก
                 (111,187,506)          (89,132,906)         (111,187,506)            (89,132,906)
กระแสเงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน		
605,370,992
515,971,496
605,370,992
515,971,496 		
										

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำ�ปี 2562 SAUCE

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)								
งบกระแสเงินสด								

								
								
				
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน					
				
		
ตามวิธีส่วนได้เสีย		
งบการเงินเฉพาะกิจการ		
                สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
                        สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที		
่
                    31 ธันวาคม
          31 ธันวาคม
				    หมายเหตุ
     2562
2561                          2562
               2561
								
(บาท)					
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
                  (90,109,553)            (60,118,585)            (90,109,553)         (60,118,585)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
            -                14,039,820
              14,039,820
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
                  (20,000,000)
         -           (20,000,000)
  เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
       27,030
         739
27,030
   739
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
                  (56,743,009)             (49,664,399)           (56,743,009)         (49,664,399)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
    (489,085)
(471,384)                 (489,085)               (471,384)
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
                  (12,000,000)
         -           (12,000,000)
  รับเงินปันผล
       22,666
677,515
22,666                677,515
รับดอกเบี้ย
                      6,866,821                 4,025,432               6,866,821             4,025,432
กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
               (172,425,130)            (91,510,862)        (172,425,130)         (91,510,862)
									
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 								
เงินฝากที่ติดภาระผูกพันลดลง
  
              10,000
                   10,000
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท                             23
(356,400,000)
(360,000,000)
(356,400,000)
(360,000,000)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
               (356,400,000)          (359,990,000)        (356,400,000)      (359,990,000)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
                  76,545,862               64,470,634            76,545,862          64,470,634
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
                399,711,757             335,241,123          399,711,757        335,241,123
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5                 476,257,619            399,711,757         476,257,619       399,711,757
									
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม									
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
           11		
57,977,684
49,846,850
57,977,684
49,846,850
บวก เงินจ่ายชำ�ระหนี้ค่าเครื่องจักรและ									
อุปกรณ์ที่ซื้อในปีก่อน
                        897,832
  715,381                  897,832                715,381
หัก   เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
(2,136,439)
(897,832)              (2,136,439)               (897,832)
					
56,739,077              49,664,399            56,739,077          49,664,399 			
															
						
									
									
									
									
									

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ

สารบัญ

1

ข้อมูลทั่วไป

2

เกณฑ์การจัดทำ�งบการเงิน

3

นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ

4

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

เงินลงทุนอื่น

7

ลูกหนี้การค้า

8

สินค้าคงเหลือ

9

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

10

ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน

11

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

12

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

13

เจ้าหนี้อื่น

14

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำ�หรับผลประโยชน์พนักงาน

15

ทุนเรือนหุ้น

16

สำ�รอง

17

ส่วนงานดำ�เนินงานและการจำ�แนกรายได้

18

รายได้อื่น

19

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

20

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

21

ภาษีเงินได้

22

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

23

เงินปันผล

24

เครื่องมือทางการเงิน

25

ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

26

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

27

การจัดประเภทรายการใหม่
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
1

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 208 หมู่ 6 ถนนท้ายบ้าน ตำ�บลท้ายบ้าน อำ�เภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ประเทศไทย และมีสาขาอยู่ที่จังหวัดลำ�ปาง
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2538
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ ตระกูลวิญญรัตน์ ซึ่งถือหุ้นรวมทั้งสิ้นร้อยละ 75.88
บริษัทดำ�เนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับธุรกิจการผลิตและจำ�หน่ายเครื่องปรุงรสอาหาร
2

เกณฑ์การจัดทำ�งบการเงิน

(ก)

เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่1  มกราคม 2562  การถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัท ซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำ�คัญต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำ�กับลูกค้า (“TFRS 15”) เป็นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง รายได้ (“TAS 18”)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่อง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดของนโยบายการบัญชีได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ
3 (ฒ)
บริษัทประเมินผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 15 โดยใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสม ซึ่งผลกระทบของการถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้เป็นครั้งแรกสำ�หรับสัญญาที่ยังไม่เสร็จ
สมบูรณ์ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 ไม่มีสาระสำ�คัญต่อกำ�ไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2562  ดังนั้น บริษัทจึงไม่ได้ปรับปรุงกำ�ไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2562  และไม่ปรับปรุงข้อมูลที่
นำ�เสนอในปี 2561 ซึ่งได้เคยรายงานไว้ตาม TAS 18 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อกำ�หนดในการเปิดเผยข้อมูลของ TFRS 15 จะไม่ถูกนำ�มาใช้กับ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
นอกจากนี้บริษัทไม่ได้นำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบันมาถือปฏิบัติในการจัดทำ�งบการเงินนี้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัทได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 26
(ข)

สกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานและนำ�เสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำ�และแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานของบริษัท                ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้
แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
(ค)

การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ

ในการจัดทำ�งบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณการและข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตาม
นโยบายการบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้ ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำ�งบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง  การปรับประมาณ
การทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป
(1)

การใช้วิจารณญาณ

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้วิจารณญาณในการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีซึ่งมีผลกระทบที่มีนัยสำ�คัญที่สุดต่อจำ�นวนเงินที่รับรู้ในงบการเงิน ประกอบด้วยหมายเหตุข้อต่อไปนี้
หมายเหตุข้อ 3  การพิจารณาเกี่ยวกับการรับรู้รายได้
(ฒ) และ 17   การขายสินค้าควรจะรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง หรือควรจะรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
หมายเหตุข้อ 9  การพิจารณาว่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย บริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำ�คัญในกิจการที่บริษัทลงทุนหรือไม่
(2)

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำ�คัญที่จะส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงที่มีสาระสำ�คัญในมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินในปีบัญชีถัดไป ได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อต่อไปนี้
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุข้อ 7     การวัดมูลค่าของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เกี่ยวกับการประเมินการจ่ายชำ�ระหนี้ในอดีตและการคาดการณ์การจ่ายชำ�ระหนี้ในอนาคตของลูกค้าจากการวิเคราะห์เบื้องต้น
3 นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
นโยบายการบัญชีที่นำ�เสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำ�เสมอสำ�หรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน
(ก)  เงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานของบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ
วันที่เกิดรายการ
(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท      เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
(ค) ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำ�ระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำ�ระหนี้ในอนาคตของลูกค้า  ลูกหนี้จะถูกตัดจำ�หน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ
(ง) สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำ�กว่า
ต้นทุนของสินค้าคำ�นวณโดยใช้วิธีดังนี้
สินค้าสำ�เร็จรูป วัตถุดิบและวัสดุ
สินค้าระหว่างผลิต

                - ราคาทุน (วิธีเข้าก่อนออกก่อน)
                - ราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย)

ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน  ในกรณีของสินค้าสำ�เร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุน
สินค้ารวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคำ�นึงถึงระดับกำ�ลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำ�เนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำ�เป็นโดยประมาณในการขาย
บริษัทบันทึกค่าเผื่อสำ�หรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัย และค้างนาน
(จ)

เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียใช้วิธี
ส่วนได้เสีย
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น
ตราสารหนี้ซึ่งบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนครบกำ�หนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนดแสดงในราคาทุนตัดจำ�หน่ายหักด้วยขาดทุนจาก
การด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ
ตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด  นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้จนครบกำ�หนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย  ภายหลังการรับรู้มูลค่าในครั้งแรก
เงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่า บันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น  ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน  
เมื่อมีการจำ�หน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกำ�ไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้าในกำ�ไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสำ�หรับหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การจำ�หน่ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจำ�หน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจำ�นวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกำ�ไรหรือขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือ
หุ้น จะถูกบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุน
ในกรณีที่บริษัทจำ�หน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคำ�นวณต้นทุนสำ�หรับเงินลงทุนที่จำ�หน่ายไปและ       เงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อนปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของ
เงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด
(ฉ)

ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน

ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงานแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
(ช)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

การรับรู้และการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์  ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการ
กู้ยืม สำ�หรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำ�งานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่า   ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่วนประกอบของรายการอาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำ�คัญแยกต่างหากจากกัน
กำ�ไรหรือขาดทุนจากการจำ�หน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำ�หน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกำ�ไร
หรือขาดทุน
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ  ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจำ�หน่ายตามมูลค่าตามบัญชี  ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำ�รุงที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ�จะรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาคำ�นวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำ�ไรหรือขาดทุน คำ�นวณโดยวิธียอดลดลงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์   โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการที่ได้มาก่อนวันที่
1 มกราคม 2555 อัตราร้อยละที่ใช้ในการคำ�นวณตามวิธียอดลดลงแสดงได้ดังนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำ�นักงาน
ยานพาหนะ

            ร้อยละต่อปี
20
20
               20 - 33
               10 - 20

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำ�ไรหรือขาดทุน คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ  ประมาณการอายุ
การให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำ�นักงาน
ยานพาหนะ

               10 - 20   ปี
                 3 - 20   ปี
                 3 - 10   ปี
                 5 - 12   ปี

บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำ�หรับที่ดิน อะไหล่ และสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ซ)   สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่บริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจำ�กัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและ     ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าตัดจำ�หน่ายคำ�นวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำ�นวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าตัดจำ�หน่ายรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์จากสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สำ�หรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้
ค่าเครื่องหมายการค้า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์        

3 - 10  ปี
        5  ปี

วิธีการตัดจำ�หน่าย  ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม
(ฌ)   การด้อยค่า
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่  ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำ�การประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า  ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกใน
ส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่า
ยุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในกำ�ไรหรือขาดทุน
การคำ�นวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนกว่าจะครบกำ�หนดที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจำ�หน่าย คำ�นวณโดยการหามูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับใน
อนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง  
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินสำ�หรับหลักทรัพย์เผื่อขาย คำ�นวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูง
กว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์  ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำ�นึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่
อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์    สำ�หรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น   จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง  และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคย
รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน สำ�หรับสินทรัพย์ทางการเงินที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจำ�หน่ายและตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกบันทึกในกำ�ไรหรือ
ขาดทุน  ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย    การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ         ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่าข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าได้ลดลงหรือหมดไป
หรือไม่  ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำ�นวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน  ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือ     ค่าตัดจำ�หน่ายเสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ญ)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
(ฎ)

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพันที่จะต้องโอนสินค้าให้กับลูกค้า หนี้สินที่เกิดจากสัญญารับรู้เมื่อบริษัทได้รับชำ�ระหรือมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทนที่เรียกคืนไม่
ได้จากลูกค้าก่อนที่บริษัทรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้อง
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ฏ)    ผลประโยชน์ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำ�ไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำ�งานให้กับกิจการ
โครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้
ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ถูกคำ�นวณจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำ�งานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ  ผล
ประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน
การคำ�นวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้นั้นจัดทำ�โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจำ�ทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้    
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้สุทธิ กำ�ไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที
บริษัทกำ�หนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคำ�นึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สิน
ผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกำ�ไรหรือ
ขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือ กำ�ไรหรือขาดทุนจากการลดขนาด
โครงการต้องรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุนทันที บริษัทรับรู้กำ�ไรและขาดทุนจากการจ่ายชำ�ระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำ�งานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลด
กระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำ�งานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำ�ระ หากบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่
จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำ�งานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ฐ)   ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรืออันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อน
ข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำ�ระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาด
ปัจจุบันก่อนคำ�นึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำ�นวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่าน
ไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน
(ฑ)   การวัดมูลค่ายุติธรรม
บริษัทกำ�หนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสำ�คัญ
รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน
กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยสำ�คัญอย่างสม่ำ�เสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคา
จากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่
กำ�หนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยสำ�คัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน บริษัทใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตาม
ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
•   ข้อมูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสำ�หรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
•   ข้อมูลระดับ 2  เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสำ�หรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
•   ข้อมูลระดับ 3  ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำ�หรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น
หากข้อมูลที่นำ�มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมใน
ระดับเดียวกันตามลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำ�สุดที่มีนัยสำ�คัญสำ�หรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
บริษัทรับรู้การโอนระหว่างลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ฒ)

รายได้

นโยบายการบัญชีสำ�หรับการรับรู้รายได้ในปี 2562
รายได้รับรู้เมื่อลูกค้ามีอำ�นาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจำ�นวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่บริษัทคาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับซึ่งไม่รวมจำ�นวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม ภาษีมูลค่า
เพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้าและส่วนลดตามปริมาณ
การขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อลูกค้ามีอำ�นาจควบคุมในสินค้าซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า สำ�หรับสัญญาที่ให้สิทธิลูกค้าในการคืนสินค้า รายได้จะรับรู้ใน
จำ�นวนที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากว่าจะไม่มีการกลับรายการอย่างมีนัยสำ�คัญของรายได้ที่รับรู้สะสม ดังนั้น รายได้ที่รับรู้จะปรับปรุงด้วยประมาณการรับคืนสินค้า
ซึ่งประมาณการจากข้อมูลในอดีต
นโยบายการบัญชีสำ�หรับการรับรู้รายได้ในปี 2561
รายได้ที่รับรู้ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดตามปริมาณ
การขายสินค้า
รายได้รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำ�คัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือ
บริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำ�คัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้า ไม่อาจวัดมูลค่าของจำ�นวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อ
ถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า
(ณ)

รายได้ค่าเช่า

รายได้ค่าเช่ารับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น
(ด)

รายได้จากการลงทุน

รายได้จากการลงทุนประกอบด้วยเงินปันผลและดอกเบี้ยรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร โดยเงินปันผลรับบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุนในวันที่บริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล และดอกเบี้ย
รับบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
(ต)

สัญญาเช่าดำ�เนินงาน

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำ�เนินงานบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนำ�มารวมคำ�นวณจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า
(ถ)

ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำ�หรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุนเว้นแต่
ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือ รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำ�ระหรือได้รับชำ�ระ โดยคำ�นวณจากกำ�ไรหรือขาดทุนประจำ�ปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ
วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำ�นวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำ�นวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้  การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก  การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้น
ไม่มีผลกระทบต่อกำ�ไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำ�ระหนี้สินตามมูลค่า
ตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ในการกำ�หนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   บริษัทต้องคำ�นึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำ�ให้จำ�นวนภาษีที่ต้องจ่าย
เพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำ�ระ  บริษัท เชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำ�หรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความ
ทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต  ข้อมูลใหม่ๆ
อาจจะทำ�ให้บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่   การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำ�สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สิน
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและ           ภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำ�หรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน      สำ�หรับหน่วยภาษีต่างกันนั้น
กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำ�ระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำ�ระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำ�ไรเพื่อเสียภาษี
ในอนาคตจะมีจำ�นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์
ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง
(ท)    กำ�ไรต่อหุ้นขั้นเพื้นฐาน
บริษัทแสดงกำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำ�นวณโดยการหารกำ�ไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักที่ออกจำ�หน่ายระหว่างปี
(ธ)    บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำ�นาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำ�คัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารของ
บริษัท หรือบุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำ�คัญเดียวกันกับบริษัท หรือบริษัทมีอำ�นาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมี
อิทธิพลอย่างมีสาระสำ�คัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น
(น)     รายงานทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน
ผลการดำ�เนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท (ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำ�เนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำ�เนินงานนั้น
โดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล
4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทร่วมได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 9 บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการระหว่างกันที่มีนัยสำ�คัญกับบริษัทในระหว่างปีมีดังต่อไปนี้
ชื่อกิจการ					
ประเทศที่จัดตั้ง		
ลักษณะความสัมพันธ์
					
/สัญชาติ
บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด                                             ไทย  
                   เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40
ผู้บริหารสำ�คัญ
                                             ไทย
                   บุคคลที่มีอำ�นาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของบริษัท (ไม่ว่าจะทำ�
หน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)
นโยบายการกำ�หนดราคาสำ�หรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้
รายการ								
		
ขายสินค้า
รายได้ค่าเช่า
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ซื้อวัตถุดิบ
ค่าบริการ
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการที่สำ�คัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้
									งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
									
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
    2562
    2561
									
(พันบาท)
บริษัทร่วม - บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
						
ขายสินค้า
   36,181
  32,401
รายได้ค่าเช่า
     1,960
    1,649
ดอกเบี้ยรับ
        548
         รายได้อื่น
  11,490
  12,335
ซื้อวัตถุดิบ
              6,906
							
ผู้บริหารสำ�คัญ							
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำ�คัญ							
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
  26,180
  25,267
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
     2,881
       617
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
          13
          13
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำ�คัญ
   29,074
  25,897
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
									งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
									
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
    2562
    2561
										(พันบาท)
บริษัทร่วม - บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด							
ลูกหนี้การค้า
                     14,418
  20,567
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
  12,000
       สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
    1,363
       995
เจ้าหนี้อื่น
        200
        200
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำ�หรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้
						
อัตราดอกเบี้ย			
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
											
งบการเงินเฉพาะกิจการ
      ณ วันที่
ณ วันที่
      ณ วันที่
  31 ธันวาคม
                1 มกราคม
                     31 ธันวาคม
        2562
2562
               เพิ่มขึ้น
ลดลง
       2562
						 (ร้อยละต่อปี)				
(พันบาท)
บริษัทร่วม    MLR บวก
บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
   ร้อยละ 0.5
                      12,000
          12,000
รวม									
-				
12,000
แยกแสดงตามรายละเอียดเวลาถึงกำ�หนดการรับชำ�ระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดังนี้
									งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
									
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
    2562
    2561
										(พันบาท)
ถึงกำ�หนดการรับชำ�ระภายในหนึ่งปี
    1,000
         ถึงกำ�หนดการรับชำ�ระหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี
    8,000
         ถึงกำ�หนดการรับชำ�ระหลังจากห้าปี
    3,000
         รวม									
12,000		
-
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สัญญาสำ�คัญที่ทำ�กับบุคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในเดือนเมษายน 2562 บริษัทได้ทำ�สัญญาให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม เป็นจำ�นวนเงิน 12 ล้านบาท (2561: ไม่มี) อัตราดอกเบี้ยลอยตัวร้อย
ละ MLR บวกร้อยละ 0.5 ต่อปี (2561: ไม่มี)  โดยจ่ายชำ�ระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาส สำ�หรับเงินต้นจะเริ่มจ่ายชำ�ระคืนในเดือนพฤษภาคม 2563 สัญญาจะครบกำ�หนดในเดือน
มีนาคม 2569
สัญญาเช่าดำ�เนินงาน
เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2562 บริษัทได้ทำ�สัญญาให้เช่าอาคารเป็นสำ�นักงานกับบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง (บริษัทเอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด) สัญญาเช่ามีอายุ 10 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม
2562 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2572 โดยบริษัทได้รับค่าเช่าเดือนละ 61,824 บาท ทั้งนี้บริษัทดังกล่าวต้องจ่ายเงินมัดจำ�การเช่าเป็นจำ�นวนเงิน 200,000 บาท
5

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

									
									

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
    2562
   2561
										(พันบาท)
เงินสดในมือ
        608
   2,058
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
     7,321
11,366
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
357,546                  352,803
เงินฝากประจำ�ธนาคาร  ระยะเวลาการฝากไม่เกิน 3 เดือน
110,000
30,000
เช็คในมือ
        783
  3,485
รวม
476,258                  399,712
6

เงินลงทุนอื่น

									
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
									
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
							หมายเหตุ
    2562
   2561
										(พันบาท)
เงินลงทุนชั่วคราว				
เงินฝากประจำ�ธนาคารระยะเวลาการฝากเกิน 3 เดือน
                   272,405                  182,296
หัก เงินฝากประจำ�ธนาคารระยะเวลาการฝากเกิน 3 เดือน			
25			
            ที่ติดภาระผูกพัน
    (4,593)
  (4,593)
รวม
267,812                   177,703
									
									
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 			
ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด - หุ้นทุน
ตราสารหนี้อื่นที่จะถือจนครบกำ�หนด - หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
รวม									

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
    2562
   2561
        369

      461

  40,000
40,369		

20,000
20,461

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากประจำ�ธนาคารจำ�นวน 4.6 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 4.6 ล้านบาท) ติดภาระ
ค้ำ�ประกันการใช้ ไฟฟ้า
ในระหว่างปี 2562 บริษัทลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิธนาคาร ทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน 20 ล้านบาท ซึ่งเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด มีอายุ 10 ปี ครบกำ�หนดไถ่ถอนวันที่ 28
มิถุนายน 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ    ไถ่ถอนก่อนกำ�หนด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปีตลอดอายุหุ้นกู้
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
7

ลูกหนี้การค้า

										
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
										
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
									หมายเหตุ
2562
  2561
											
(พันบาท)
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ
                     3,794
  5,457
เกินกำ�หนดชำ�ระ 				
น้อยกว่า 3 เดือน
5,924
10,859
3 - 6 เดือน
                    4,700
   4,251
									
4
14,418		
20,567
				
								
2562
  2561
											
(พันบาท)
กิจการอื่น				
ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ
                191,219                  192,944
เกินกำ�หนดชำ�ระ 				
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
									
				
สุทธิ										
				
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) สำ�หรับปี

                106,069
     261
       2,271
                299,820
(2,271)
297,549

                 102,526
      109
  1,809
  1,380
                 298,768
(3,102)
295,666

311,967

316,233

                       (831)

  1,727

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัท มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วันถึง 90 วัน
8

สินค้าคงเหลือ

										
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
										
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
											
(พันบาท)
                    2562
  2561
สินค้าสำ�เร็จรูป
                   74,884
91,044
สินค้าระหว่างผลิต
                126,826                  113,650
วัตถุดิบ
                208,315                  234,960
วัตถุดิบระหว่างทาง
2,267
  3,143
วัสดุ
     692
      631
                412,984                  443,428
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้า
(1,244)
       รวม										
411,740
443,428
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
9

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

								
								

แงบการเงินที่แสดงเงินลงทุน		
ตามวิธีส่วนได้เสีย			
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
               2562
         2561
										
(พันบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม
                  17,151                   22,606                8,000
       13,199
ส่วนแบ่งกำ�ไรสุทธิจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม
1,035
5,929
            รายได้เงินปันผล
        (650)
            จำ�หน่าย
                                        (10,734)
        (5,199)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
                 18,186
                  17,151                8,000
         8,000
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้ขายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดในบริษัท ยามาซ่า (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทออกไปคิดเป็นส่วนได้เสียร้อยละ 26 ของทุนที่ออกและชำ�ระ
แล้ว เป็นจำ�นวนเงิน 14.04 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ยามาซ่า (ประเทศไทย) จำ�กัด ไม่ได้เป็นบริษัทร่วมของบริษัทอีกต่อไป บริษัทรับรู้กำ�ไรจากการขายจำ�นวน 3.31 ล้านบาท
และ 8.84 ล้านบาทในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามลำ�ดับ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และเงินปันผลรับสำ�หรับแต่ละปี มีดังนี้
				
		
ลักษณะธุรกิจ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ทุนชำ�ระแล้ว
ราคาทุน
มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
เงินปันผลรับ
      2562               2561             2562
2561
2562
  2561    2562        2561         2562           2561
			
(ร้อยละ)		
(พันบาท)
บริษัทร่วม																
บริษัท ยามาซ่า
       จำ�หน่ายเครื่อง
  (ประเทศไทย) จำ�กัด         ปรุงรสอาหาร                                                       -             -            650
บริษัท เอ็กซ์เตอร์
     ผลิตและจำ�หน่าย
  (ประเทศไทย) จำ�กัด      ผงปรุงแต่งอาหาร           40                  40              40,000       40,000        16,000
16,000 18,186      17,151             -              รวม				
		
40,000 40,000 16,000
16,000 18,186
17,151
650
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
                  (8,000)
(8,000)
		
สุทธิ								
8,000
8,000						
		
บริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทร่วมทั้งหมดดำ�เนินธุรกิจในประเทศไทย
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในตราสารทุน-การบัญชีด้านผู้ลงทุน ซึ่งบริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสีย โดยแสดงเป็นยอดรวมไม่ปรับปรุง
ตามส่วนได้เสียของบริษัท

                     วันที่            สัดส่วนความ         สินทรัพย์        สินทรัพย์ ไม่         สินทรัพย์           หนี้สิน         หนี้สินไม่
   หนี้สิน       รายได้     ค่าใช้จ่าย            กำ�ไร		
                                        รายงาน          เป็นเจ้าของ            หมุนเวียน         หมุนเวียน              รวม             หมุนเวียน      หมุนเวียน             รวม                 รวม              รวม                  สุทธิ
ปี 2562			
(ร้อยละ)				
(พันบาท)
บริษัทร่วม 															
บริษัท เอ็กซ์เตอร์
    (ประเทศไทย) จำ�กัด
31
                 ธันวาคม
         40         94,649             37,594            132,243           56,681         29,242
85,924   140,164     137,636           2,528
รวม
        94,649             37,594            132,243           56,681         29,242            85,924          140,164     137,636           2,528
																
				
ปี 2561																
บริษัทร่วม 															
บริษัท เอ็กซ์เตอร์
    (ประเทศไทย) จำ�กัด                              31
                ธันวาคม
         40          65,079             29,383              94,462           45,030        5,640
50,670    136,441     130,799           5,642
รวม				
65,079
29,383
94,462
45,030
5,640
50,670
136,441 130,799
5,642
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
10

ที่ดินที่ยังไม่ ได้ใช้ดำ�เนินงาน

										งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
										
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
       2562
2561
											(พันบาท)
ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน
    204,073                  204,073
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
                        (14,169)                   (14,169)
สุทธิ										
189,904
189,904
ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน บริษัทซื้อไว้เพื่อการขยายโรงงานในปี 2537 โดยบริษัทได้ทบทวนนโยบายและยกเลิกการขยายโรงงาน เนื่องจากโรงงานปัจจุบันยังสามารถรองรับการเจริญเติบโต
ของบริษัทได้
ตามรายงานการประเมินราคาของผู้ประเมินราคาอิสระลงวันที่ 14 กันยายน 2561 ผู้ประเมินราคาอิสระได้ประเมินราคาที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงานของบริษัทโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบราคา
ตลาด โดยมีราคาประเมินมูลค่า 189.9 ล้านบาท
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ลำ�ดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระจากภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติ
ในวิชาชีพที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว
การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำ�นวน 189.9 ล้านบาท (2561: 189.9 ล้านบาท) ถูกจัดลำ�ดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 3 จากเกณฑ์ข้อมูลที่นำ�มาใช้
ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม
เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำ�คัญ
เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำ�คัญที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในตารางดังต่อไปนี้
										
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ ไม่สามารถ
เทคนิคการประเมินมูลค่า				
ข้อมูลที่ ไม่สามารถสังเกตได้
		
สังเกตได้ที่มีนัยสำ�คัญและการวัดมูลค่า			
					
ที่มีนัยสำ�คัญ				
ยุติธรรม
วิธีราคาตลาด โดยใช้แบบจำ�ลอง  
การพิจารณาราคาขายโดยวิธีการเปรียบเทียบตลาด
ด้วยการเฉลี่ยเชิงคุณภาพหรือแบบ
ถ่วงน้ำ�หนัก
ปัจจัยที่มีผลต่อราคาประกอบด้วย ที่ตั้ง
ขนาดของที่ดิน ประโยชน์ใช้สอย
และสภาพการใช้งานของที่ดิน

•  ความผันผวนของราคาเสนอขายที่ดิน  
    ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
•  การเปลี่ยนแปลงบริเวณรอบๆ
    ที่ตั้งของที่ดิน
•  สภาพการใช้งานของที่ดิน

                        มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณการไว้จะ
     เพิ่มขึ้น (ลดลง) หาก
   • การเพิ่มขึ้นของราคาเสนอขาย
                         ของที่ดินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
      เพิ่มขึ้น (ลดลง)
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รายงานประจำ�ปี 2562 SAUCE

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
11

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

					
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
             อาคารและ
      เครื่องตกแต่ง
                    เงินจ่าย
      ที่ดินและ                  ส่วน
          ติดตั้งและ
        
                    ล่วงหน้า
                                         ส่วนปรับปรุง          ปรับปรุง         เครื่องจักรและ          เครื่องใช้
       งานระหว่าง               ค่าซื้อ
                           ที่ดิน               อาคาร
อุปกรณ์          สำ�นักงาน          ยานพาหนะ     อะไหล่           ก่อสร้าง             เครื่องจักร        รวม
								
(พันบาท)
ราคาทุน 															
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
     113,700             586,481        1,910,027
เพิ่มขึ้น
               1,543
โอน
          552
  28,892
จำ�หน่าย
          (854)
(69,344)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
			
   และ 1 มกราคม 2562
     113,700            586,179         1,871,118
เพิ่มขึ้น
             2,547
โอน
         -                  3,715
  47,713
จำ�หน่าย
         (53,852)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
     113,700            589,894         1,867,526

           63,090             137,127
             1,718
                     586
  4,172
            (1,770)
    -

   29,147               9,640              14,872        2,864,084
                   11,189              35,397      49,847
     2,566               7,559              (44,327)              (5,091)
        (77,059)

           63,624             141,299
             1,402
                     171
  4,038
            (3,104)
               62,093             145,337

   26,622
     4,804
  (13,797)
          17,629

           28,388
5,942
           11,986              37,239
          (12,108)            (29,732)
                28,266              13,449

2,836,872
     57,978
              (56,956)
2,837,894

    ค่าเสื่อมราคาและ                      

   ขาดทุนจากการด้อยค่า															
		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
             281            282,634         1,313,821             46,401              87,025            1,730,162
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
                 2               19,180
  86,542                 4,443
  6,837                               -                 117,004
โอน
            (91)
       91
                           จำ�หน่าย
          -                    (588)
  (64,861)              (1,571)
                    (67,020)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
			
   และ 1 มกราคม 2562
             283            301,135        1,335,502            49,364               93,862            1,780,146
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
                 2               18,879
  84,599              4,017
  7,352               114,849
กลับรายการขาดทุน
จากการด้อยค่า
                (514)
                           (514)
จำ�หน่าย
         (50,443)             (2,773)
                     (53,216)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
285
320,014 1,369,144
50,608
101,214
-		
1,841,265

มูลค่าสุทธิทางบัญชี															
		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
113,419
303,847
596,206
16,689
50,102
29,147
9,640
14,872 1,133,922
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561														
			
และ 1 มกราคม 2562
113,417
285,044
535,616
14,260
47,437
26,622
28,388
5,942 1,056,726
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
113,415
269,880
498,382
11,485
44,123
17,629
28,266
13,449
996,629
ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำ�นวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำ�นวน 615.65 ล้านบาท
(2561: 636.64 ล้านบาท)
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รายงานประจำ�ปี 2562 SAUCE

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
12

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

							
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
								
โปรแกรม
เครื่องหมาย		
								
คอมพิวเตอร์
การค้า		
รวม
										(พันบาท)
ราคาทุน 					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
21,275
30,927
52,202
เพิ่มขึ้น
      301
     170
      471
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561					
และ 1 มกราคม 2562							
21,576
31,097		
52,673
เพิ่มขึ้น
      299
     190
      489
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562							
21,875
31,287		
53,162
						
ค่าตัดจำ�หน่าย					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
14,072
29,528
43,600
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
   1,887
     620
  2,507
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561					
และ 1 มกราคม 2562							
15,959
30,148		
46,107
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
   1,848
     586
   2,434
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562							
17,807		
30,734		
48,541
มูลค่าสุทธิทางบัญชี 				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561							
7,203		
1,399		
8,602
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561					
และ 1 มกราคม 2562							
5,617		
949		
6,566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562							
4,068		
553		
4,621
13

เจ้าหนี้อื่น

										
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
										
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
							หมายเหตุ
2562
  2561
											
(พันบาท)
โบนัสพนักงานค้างจ่าย
30,072
29,210
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายค้างจ่าย
23,455
18,623
ค่าขนส่งออกค้างจ่าย
10,081
  9,569
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร
  8,307
  9,539
ค่าโฆษณาค้างจ่าย
  4,802
  4,305
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
   3,951
      820
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย
   3,211
  3,380
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
      4
     200
      200
อื่นๆ
15,491
15,726
รวม										
99,570		
91,372
14

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำ�หรับผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
  2561
											
(พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงิน			
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำ�หรับ 		
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
49,934
34,905
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
  7,102
   6,591
รวม											
57,036		
41,496
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รายงานประจำ�ปี 2562 SAUCE

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

										
										

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
            2562
        2561
											 (พันบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน			
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
           17,646
4,738
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
              1,641
1,447
รวม										
19,287		
6,185
รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำ�ไรจากการประมาณตามหลัก			
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างปี
กำ�ไรสะสมจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์			
ประกันภัยที่รับรู้
รวม										

-

1,875

             7,856
7,856		

5,981
7,856

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริษัทจัดการโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ตามข้อกำ�หนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
โครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความ
เสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นถือตามอายุงานของพนักงานและข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นเกณฑ์
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
									
									

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลประโยชน์		
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม					
หลังออกจากงาน		
     โครงการผลประโยชน์
				
2562
2561		
										
(พันบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม
            34,905
     34,727
							
รับรู้ในกำ�ไรขาดทุน							
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
              5,827
       4,010
ต้นทุนบริการในอดีต
            10,887
          ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
932
           728
            17,646
       4,738

1,497            1,304
   -                                144               143
1,641            1,447

รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 						
กำ�ไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
                          (1,341)
       (1,341)

    -

อื่น ๆ
ผลประโยชน์จ่าย
							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม						

76

             (2,617)
             (2,617)
49,934

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
2562
2561
6,591

      (3,219)                (1,130)
      (3,219)                (1,130)
34,905

7,102

           7,112

             (534)
             (534)
          (1,434)
          (1,434)
6,591

รายงานประจำ�ปี 2562 SAUCE

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานได้ถูกปรับปรุงให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเพิ่มเติม หากลูกจ้างทำ�งานติดต่อกันครบ 20
ปีขึ้นไป ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน บริษัทจึงแก้ ไขโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานในปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับพระ
ราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับปรับปรุงจากการแก้ ไขโครงการดังกล่าวทำ�ให้บริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุและต้นทุนบริการในอดีตเพิ่มขึ้น
ข้อสมมติในการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

					

อัตราคิดลด (ร้อยละ)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (ร้อยละ)
อายุครบเกษียณ (ปี)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
          2562                       2561
          2.18
       2.18
          5.50
       5.50
        0 - 34
     0 - 34
              55
           55

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้เป็น 21.69 ปี (2561: 20.97 ปี)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ
คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลของโครงการผลประโยชน์เป็นจำ�นวนเงินดังต่อไปนี้
ผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์						
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
										
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้อสมมติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ข้อสมมติลดลงร้อยละ 1
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  2562         2561                     2562        2561
											(พันบาท)			
อัตราคิดลด
(3,956)        (2,839)
  4,499       3,222
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
  4,908          3,047
(4,361)      (2,725)
อัตราการลาออก
อายุขัยเฉลี่ย (1 ปี)

(4,272)         (3,068)
      171             122

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้คำ�นึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว
ต่างๆ
15

  2,837       2,050
     (171)         (122)

แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติ

ทุนเรือนหุ้น

									งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
										
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าหุ้น
              2562
                             2561
  ต่อหุ้น
                               จำ�นวนหุ้น    จำ�นวนเงิน           จำ�นวนหุ้น      จำ�นวนเงิน
					 (บาท)					
(พันหุ้น / พันบาท)
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม				
600,000
600,000
600,000 600,000
									
หุ้นที่ออกและชำ�ระแล้ว 								
ณ วันที่ 1 มกราคม
-  หุ้นสามัญ
        1
               360,000     360,000              360,000   360,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม									
- หุ้นสามัญ				
1			
360,000
360,000
360,000 360,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำ�ค่าหุ้นส่วนเกินนี้
ตั้งเป็นทุนสำ�รอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำ�ไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

16
สำ�รอง
สำ�รองประกอบด้วย
การจัดสรรกำ�ไร
สำ�รองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำ�รอง
(“สำ�รองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำ�รองดังกล่าวมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน เงินสำ�รองนี้จะนำ�ไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจน
กระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการด้อยค่า
17

ส่วนงานดำ�เนินงานและการจำ�แนกรายได้

บริษัทดำ�เนินกิจการในส่วนงานเดียวคือเครื่องปรุงรสอาหาร ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่าบริษัทมีส่วนงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว
การจำ�แนกรายได้
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลรายได้ที่ถูกจำ�แนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก ช่องทางการจัดจำ�หน่าย และจังหวะเวลาในการรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
										งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
										
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
          2562
    2561
											 (พันบาท)
ส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก				
ประเทศไทย
     2,595,319          2,556,869
ต่างประเทศ
         341,755
303,105
รวม
      2,937,074          2,859,974
หัก ส่วนลดตามปริมาณ
           (40,361)
  (28,987)
สุทธิ										
2,896,713
2,830,987
				
ช่องทางการจัดจำ�หน่าย				
ขายในประเทศ
      2,263,506          2,252,196
อุตสาหกรรม
         295,632
  207,271
บริษัทร่วม
            36,181
    97,402
ต่างประเทศ
         341,755
303,105
รวม										
2,937,074
2,859,974
หัก ส่วนลดตามปริมาณ
          (40,361)
   (28,987)
สุทธิ										
2,896,713
2,830,987
18

รายได้อื่น

							
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
							
ตามวิธีส่วนได้เสีย		
				
			
หมายเหตุ
2562              2561
								(พันบาท)		
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุน
       ในบริษัทร่วม
  9
               3,306
ดอกเบี้ยรับ
                7,438
             4,386
อื่นๆ
              25,626
          20,803
รวม						
33,064
28,495
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
         2562

  2561
(พันบาท)

             -                    8,840
         7,438
4,386
       25,626               20,803
33,064
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
19

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

										
										

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
       2562                      2561
											(พันบาท)
ผู้บริหาร 		
เงินเดือนและค่าแรง
      21,004
20,110
ต้นทุนบำ�เหน็จบำ�นาญ -โครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้
        2,894
       630
ต้นทุนบำ�เหน็จบำ�นาญ -โครงการสมทบเงินที่กำ�หนดไว้
           580
       570
อื่นๆ
        4,596
    4,587
										 29,074
25,897
พนักงานอื่น			
เงินเดือนและค่าแรง
    188,383                 186,809
ต้นทุนบำ�เหน็จบำ�นาญ -โครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้
      16,393
    5,969
ต้นทุนบำ�เหน็จบำ�นาญ -โครงการสมทบเงินที่กำ�หนดไว้
        5,720
    5,755
อื่นๆ
      40,946
39,253
                     251,442                 237,786
			
รวม										
280,516
263,683
โครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้
รายละเอียดของโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 3 (ฏ)
โครงการสมทบเงินที่กำ�หนดไว้
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพสำ�หรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตรา
ร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
ตามข้อกำ�หนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต
20
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิดเผยตามข้อกำ�หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่าง ๆ ดังนี้
										
							
หมายเหตุ			

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
       2562
   2561
											(พันบาท)
รวมอยู่ในต้นทุนขาย 			
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูปและงานระหว่างทำ�
        2,985
  (5,255)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ ไป
1,553,557             1,548,246
การปรับลดมูลค่าสินค้า
    8
                     
        1,244
      ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
                      19
   143,908                  135,390
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
   100,659                  101,044
สินค้าเพื่อใช้ส่งเสริมการขาย
   125,306                  131,895
อื่นๆ
       (5,843)
(16,097)
รวม									
1,921,816
1,895,223
										
							
หมายเหตุ			

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
       2562
   2561
											(พันบาท)
รวมอยู่ในต้นทุนการจัดจำ�หน่าย				
ค่าใช้จ่ายการตลาด
   105,727
  79,624
ค่าใช้จ่ายในการจัดจำ�หน่าย
   123,493                  124,204
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    19
      26,834
23,105
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย								
222
233
อื่นๆ
      40,071
  42,884
รวม										
296,347
270,050
				
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร 			
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    19
    109,774                105,188
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
      16,402
18,234
อื่น ๆ
                       33,816
34,335
รวม										
159,992
157,757
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
21

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน						
						
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
									(พันบาท)
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 								
สำ�หรับงวดปัจจุบัน
                                109,511                105,635               109,511               105,635
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกต่ำ�ไป
         1,766
     1,766
               109,511                 107,401               109,511                107,401
								
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
							
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว   
(2,376)
(2,678)
(2,583)
(2,131)
                  (2,376)
(2,678)
(2,583)
(2,131)
								
รวมภาษีเงินได้					
107,135
104,723
106,928
105,270

ภาษีเงินได้
					งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
								
2562			
2561				
                 
รายได้
                                             รายได้
                    
                    ก่อนภาษี                (ค่าใช้จ่าย)       สุทธิจาก               ก่อนภาษี          (ค่าใช้จ่าย)          สุทธิจาก
                                           
     เงินได้                   ภาษีเงินได้         ภาษีเงินได้                  เงินได้            ภาษีเงินได้         ภาษีเงินได้
										(พันบาท)
รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 										
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย
      (92)
   18
          (74)
     (89)             18
     (71)
ผลกำ�ไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำ�หนดไว้                          1,875          (375)                  1,500
รวม					
(92)		
18
(74)		
1,786
(357)		
1,429
การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง					 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
            2562
          2561
      อัตราภาษี
          อัตราภาษี
						
(ร้อยละ)
(พันบาท)
(ร้อยละ)
(พันบาท)
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้รวม
                     552,657
                         541,731
จำ�นวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
           20
    110,531
20
       108,346
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
   ที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงวดก่อน
                        (496)
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
               (4)
              (135)
ค่าใช้จ่ายมีสิทธิให้หักเพิ่มทางภาษี
       (4,578)
           (4,584)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
        1,186
           1,592
รวม							
19
107,135
19
104,723
งบการเงินเฉพาะกิจการ
            2562
          2561
      อัตราภาษี
          อัตราภาษี
(ร้อยละ)
(พันบาท)
(ร้อยละ)
(พันบาท)
    551,622
       541,986
           20
    110,324
20
       108,397
               (4)
              (135)
       (4,578)
           (4,584)
        1,186
            1,592
19		
106,928
19
105,270

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง					
						
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จำ�นวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
ค่าใช้จ่ายมีสิทธิให้หักเพิ่มทางภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
รวม							

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
								 สินทรัพย์		
หนี้สิน
ณ 31 ธันวาคม
     2562
        2561             2562
           2561
										(พันบาท)
รวม
   19,423
      16,929               (554)
              (454)
การหักกลบรายการของภาษี
        (554)
           (454)               554
               454
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ				
18,869		
16,475
-		
-
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

										
งบการเงินเฉพาะกิจการ
									
สินทรัพย์		
หนี้สิน
          2562
   2561          2562
2561
										
(พันบาท)
รวม
         19,423
16,929          (117)
(224)
การหักกลบรายการของภาษี
             (117)
      (224)           117
  224
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ					
19,306
16,705
-		
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 						
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
									
บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน		
								 ณ วันที่ 1              กำ�ไรหรือ     กำ�ไรขาดทุน       ณ วันที่ 31
			
				
มกราคม
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ธันวาคม
										
(พันบาท)		
2562
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
						
ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน
           2,834
        -            -                  2,834
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
           1,988
      (642)            -                 1,346
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายค้างจ่าย
                             2,117
        (71)            -                 2,046
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
           7,924
    3,108            -               11,032
อื่นๆ
           2,066
         83             16                 2,165
รวม								
16,929
2,478
16
19,423
							
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 						
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
                  (2)
         -               2
  อื่นๆ
             (452)
      (102)             (554)
รวม								
(454)
(102)
2		
(554)
							
สุทธิ								
16,475
2,376
18
18,869
2561 						
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี							
ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน
           2,834
         ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
               374
    1,614
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายค้างจ่าย
           1,906
        211
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    
           8,368
        (69)
อื่นๆ
           1,765
       301
รวม								
15,247
2,057

             -                  2,834
             -                 1,988
             -                 2,117
         (375)                7,924
             -                 2,066
(375)
16,929

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี								งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
         บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน
								 ณ วันที่ 1              กำ�ไรหรือ     กำ�ไรขาดทุน       ณ วันที่ 31
			
				
มกราคม
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ธันวาคม
										
(พันบาท)
2561
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 						
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
                (20)
                  18
     (2)
อื่นๆ
          (1,073)
       621             (452)
รวม								
(1,093)
621
18		
(454)
							
สุทธิ								
14,154
2,678
(357)
16,475
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

									

งบการเงินเฉพาะกิจการ
         บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน
								 ณ วันที่ 1              กำ�ไรหรือ     กำ�ไรขาดทุน       ณ วันที่ 31
			
				
มกราคม
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ธันวาคม
										
(พันบาท)
2562							
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี							
ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน
         2,834
       -             2,834
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
         1,988
     (642)             1,346
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายค้างจ่าย
         2,117
       (71)             2,046
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
         7,924
  3,108             -                 11,032
อื่นๆ
         2,066
        83           16
2,165
รวม								
16,929
2,478
16
19,423
							
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 						
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
               (2)
       -             2
     อื่นๆ
           (222)
      105               (117)
รวม								
(224)
105
2		
(117)
							
สุทธิ								
16,705
2,583
18
19,306
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
									
งบการเงินเฉพาะกิจการ
         บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน
								 ณ วันที่ 1              กำ�ไรหรือ     กำ�ไรขาดทุน       ณ วันที่ 31
			
				
มกราคม
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ธันวาคม
										
(พันบาท)
2561
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี							
ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน
         2,834
       -           2,834
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
             374
   1,614           1,988
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายค้างจ่าย
         1,906
      211           2,117
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
         8,368
       (69)        (375)
7,924
อื่นๆ
         1,765
      301           2,066
รวม								
15,247
2,057
(375)
16,929
							
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 						
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
             (20)
        -           18
       (2)
อื่นๆ
           (296)
        74             (222)
รวม								
(316)
74
18		
(224)
							
สุทธิ								
14,931
2,131
(357)
16,705
22

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คำ�นวณจากกำ�ไรสำ�หรับปีที่เป็น
ส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักที่ออกจำ�หน่ายแล้วระหว่างปีโดยแสดงการคำ�นวณดังนี้
								
								

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน		
ตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
        2562
2561      2562
2561
										(พันบาท / พันหุ้น)
กำ�ไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ
     สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
						
กำ�ไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ
ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน)
								
445,522
437,007 444,694
436,716
							
จำ�นวนหุ้นสามัญที่ออกจำ�หน่ายแล้ว					
360,000
360,000 360,000
360,000
							
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)						
1.24
1.21
1.24		
1.21
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
23

เงินปันผล

ในการประชุมสามัญประจำ�ปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำ�เนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.99
บาท เป็นจำ�นวนเงินรวม 356.4 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
ในที่ประชุมสามัญประจำ�ปีของผู้ถือหุ้นบริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำ�เนินงานปี 2559 และ 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.08
บาท และอัตราหุ้นละ 0.92 บาทตามลำ�ดับ รวมเป็นอัตราหุ้นละ 1 บาท เป็นจำ�นวนเงินรวม 360 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
24
เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน
บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำ�เนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สัญญาของคู่สัญญา บริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำ�ไรหรือการค้า

และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดตาม

การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่สำ�คัญของธุรกิจของบริษัท  บริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงให้เป็นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุน
ที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง   ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความ
สมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง
การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของ
ธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำ�กับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำ�เนินงานต่อส่วน

ของเจ้าของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม อีกทั้งยังกำ�กับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำ�เนิน
งานและกระแสเงินสดของบริษัท
อัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะเวลาที่ครบกำ�หนดมีดังนี้
							งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
									
ระยะเวลาที่ครบกำ�หนดชำ�ระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราดอกเบี้ย
ภายใน    หลังจาก 3 เดือน
   
    ที่แท้จริง               3 เดือน     แต่ภายใน 1 ปี       หลังจาก 1 ปี
						
(ร้อยละต่อปี)			
(พันบาท)
2562								
สินทรัพย์ทางการเงิน								
เงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์
0.10 - 0.75           357,546                                  เงินฝากประจำ�ธนาคาร
0.70 - 1.70           140,000          237,812
หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้
3.50 - 4.00
            40,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
      MLR +
                                ร้อยละ 0.5
            12,000
รวม						
497,546
237,812
52,000
								
2561								
สินทรัพย์ทางการเงิน								
เงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์
0.10 - 0.75           352,803
เงินฝากประจำ�ธนาคาร
0.50 - 1.70
30,000           182,296
หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้
            3.50
            20,000
รวม							
382,803
182,296
20,000

       รวม

  357,546
  377,812
     40,000
     12,000
787,358

  382,803
  182,296
    20,000
585,099

						

83

รายงานประจำ�ปี 2562 SAUCE

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน			
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ บริษัทไม่ได้ใช้มาตรการใน
การป้องกันความเสี่ยงเนื่องจากบริษัทมีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นจำ�นวนไม่เป็นสาระสำ�คัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้
									
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
									
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
						
หมายเหตุ
         2562                       2561
										(พันบาท)
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
     5
           531
          578
ลูกหนี้การค้า
     7
     18,590
     13,588
เจ้าหนี้การค้า
                 (1,499)
เงินสกุลยูโร
				
เจ้าหนี้การค้า
      (1,722)
      (1,444)
เงินเหรียญออสเตรเลีย
ลูกหนี้การค้า
     7
       1,053
          798
เงินเยน 				
เจ้าหนี้การค้า
                      (551)
สกุลเงินสหราชอาณาจักร (ปอนด์สเตอร์ลิง)					
ลูกหนี้การค้า
     7
                      295
เงินเหรียญสิงคโปร์
			
ลูกหนี้การค้า
     7
           471
              ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง					
18,923
11,765
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำ�ระหนี้แก่บริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำ�หนด
ฝ่ายบริหารได้กำ�หนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ำ�เสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุก
รายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำ�คัญ   ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตาม
บัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน   อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทมีฐานลูกค้าจำ�นวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผล
เสียหายที่มีสาระสำ�คัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้
ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง
บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำ�เนินงานของบริษัท และ
เพื่อทำ�ให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม  
ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินรวมถึงลำ�ดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
แต่ไม่รวมถึงการ
แสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสำ�หรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่า
ยุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
										
								
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
									
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
						
มูลค่าตาม		
มูลค่ายุติธรรม
						
บัญชี
  ระดับ 1
ระดับ 2
รวม
											
(พันบาท)

31 ธันวาคม 2562 						
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม							
ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย
              369
     369
      369
สินทรัพย์ทางการเงินที่ ไม่ ได้วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม 						
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
         40,000
      42,022             42,022
							
31 ธันวาคม 2561 						
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม							
ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย
               461
      461
        461
สินทรัพย์ทางการเงินที่ ไม่ ได้วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม 						
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
         20,000
      19,904             19,904
การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขายในบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถูกจัดลำ�ดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 1 ประเมิน
โดยใช้ราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้ายในตลาดที่มีสภาพคล่อง ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 และ 2561
เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำ�คัญ
ตารางดังต่อไปนี้แสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำ�คัญที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 ของเครื่องมือทางการเงินที่วัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ขั้นตอนการประเมินมูลค่าได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 3 (ฑ)
เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ประเภท				
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
25

เทคนิคการประเมินมูลค่า
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสด
โดยใช้อัตราคิดลดจากอัตราดอกเบี้ยซึ่งสะท้อนความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของบริษัท
ร่วมในปัจจุบัน
ราคาซื้อขายที่ประกาศอยู่ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยใช้ราคาปิด ณ วันที่รายงาน

ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน

										
										
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน			
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้ 		
ส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
รวม										
จำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น
  ภายใต้สัญญาเช่าดำ�เนินงานที่บอกเลิกไม่ ได้			
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม										
			
ภาระผูกพันอื่นๆ 		
หนังสือค้ำ�ประกันจากธนาคาร								

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
        2562
         2561
(พันบาท)
                   2,133
2,133

            359
         1,905
2,264

            293
            732
1,025

            358
         1,025
1,383

4,593

4,593
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน			
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนังสือค้ำ�ประกันจากธนาคาร
บริษัทมีภาระผูกพันกับธนาคารแห่งหนึ่งจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำ�ประกันการใช้ไฟฟ้า โดยมีเงินฝากธนาคารใช้เป็นหลักประกัน (ดูหมายเหตุ 6)
26

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ ได้ใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัท และคาดว่าจะมีผลกระทบที่มีต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ระหว่างกาลและงบการเงินเฉพาะกิจการเมื่อนำ�มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวกำ�หนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำ�หรับรอบระยะ
เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน					
เรื่อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7*
การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9*
เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32*
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16*
การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19*
การชำ�ระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
* มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน
(ก)    มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินนี้ให้ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทาง การเงินตลอดจนการรับรู้ การวัด
มูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำ�ให้
มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป
(ข)    มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ได้นำ�เสนอวิธีการบัญชีเดียวสำ�หรับผู้เช่า โดยผู้เช่าต้องรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ซึ่งยกเว้นการรับรู้
รายการสำ�หรับสัญญาเช่าระยะสั้นหรือสินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ� เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้ จะทำ�ให้มาตรฐานการบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป
บริษัทได้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มี
สาระสำ�คัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ
27 การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบการเงินปี 2561 ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินปี 2562 เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนำ�
เสนองบการเงินปี 2562 ดังนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน			
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
      2561
									งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
									
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
            
ก่อนการ
     หลังการ
                              จัดประเภทใหม่             จัดประเภทใหม่
จัดประเภทใหม่
										
(พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 				
ลูกหนี้อื่น
13,146
(6,799)
      6,347
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
     6,799
6,799
                      งบกำ�ไรขาดุทนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 				
รายได้จากการขาย
           (2,835,764)
4,777                (2,830,987)
ต้นทุนขาย
            1,882,680                  12,543                 1,895,223
ต้นทุนในการจัดจำ�หน่าย
               287,370                 (17,320)
270,050
    การจัดประเภทรายการใหม่นี้ เนื่องจากผู้บริหารเห็นว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทมากกว่า
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