ส่วนที่ 1.
การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แบบ 56-1 One Report/

รายงานประจำ�ปี 2564

แบบ 56-1 ONE REPORT
รายงานประจำป 2564
THAITHEPAROS PUBLIC COMPANY LIMITED

1

แบบ 56-1 One Report/

ส่วนที่ 1.
การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

รายงานประจำ�ปี 2564

สารบัญ
จุดเด่นทางการเงิน
สารจากท่านประธานกรรมการบริหาร
ส่วนที่ 1  การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน
1. โครงสร้างและการดำ�เนินงาน
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
4. การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
ส่วนที่ 2 การกำ�กับดูแลกิจการ
6. นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
7. โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
    คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ
8. รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
ส่วนที่ 3   งบการเงิน
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
เอกสารแนบ
1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำ�นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
3. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
    (Compliance)
4.ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
5. นโยบายและแนวปฏิบัติการกำ�กับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
6. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

2

หน้า

3
5
6
7
26
28
36
44
45
46
50
63
66
69
109
111
112
118
119
120
121
130

แบบ 56-1 One Report/

ส่วนที่ 1.
การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

รายงานประจำ�ปี 2564

จุดเด่นทางการเงิน
จุดเด่นทางการเงิน 		

(ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

         
     
         

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

                              
                                 
         
         
        
         
                       
         

        

หุ้นหรือข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ
กำ�ไรต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
เงินปันผลต่อหุ้น                      
อัตราเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ  

         

2564

                                   3,120.63
                                       317.21
                    2,803.42

2563

2562

      2,931.01               2,777.13                                         
          296.52                   284.75                                                 
      2,634.49               2,492.38                       

     3,102.81               2,927.93                2,896.71                              
     1,953.58               1,859.25          1,921.82                                       
     1,149.23               1,068.68                 974.89          
        269.27                       270.45                    296.35                                      
        144.88                         158.37              159.99                                    
        770.94                       675.95                   552.66                                   
        618.93                        543.41                   445.52                                    

                                       (บาท)                       1.72                        1.51                       1.24                                             
    
                        (บาท)                       7.79                       7.32                        6.92                                            
                                        (บาท)                       1.60                       1.25                       1.15                                                                 
                          
%
          93.06                            82.81                     92.92                                         

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

%
             5.97                         1.08                       2.32                                          
%
          13.90                         21.97                       1.95                                    
%
          62.96                                 63.50                      66.34                                      
%
           37.04                       36.50                     33.66                                        
%
          24.60                               22.83                     18.86                                        
%                     19.75                        18.35                      15.21                                    
%                     22.76                          21.20                      18.20                                        
%
           20.45                         19.04                    16. 32                                       
เท่า                      7.44                        6.98                        6.55                                           
เท่า
             0.11                         0.11                        0.11                                             
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สารจาก

ท่านประธานกรรมการบริหาร

“

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อันประกอบด้วยผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ
ลูกค้า และผู้บริโภค ที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริษัทฯด้วยดีเสมอมา
และขอขอบคุณคณะผู้บริหาร เพื่อนพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเทพลังกาย พลัง
ใจร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถ สอดคล้องกับค่านิยมหลักของ
องค์กรคือ “สามัคคีก่อให้เกิดประโยชน์สุข” อันเป็นแรงผลักดันให้บริษัทฯ
ประสบผลสำ�เร็จ ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯจะเติบโตอย่างมั่นคง
และยั่งยืนยิ่งขึ้นไปในอนาคต

“

ในปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ยังคงต่อเนื่อง และเพิ่มความรุนแรง ทั้งในประเทศไทย และทั่วโลกจาก
การกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส ทำ�ให้ภาครัฐต้องใช้มาตรการขั้นสูงสุดคือ ปิดประเทศ  ปิดการบริการของห้างร้าน สถานศึกษาต่างๆ  ตลอดจนจำ�กัดการเดิน
ทางระหว่างจังหวัด ภาวะเศรษฐกิจ ภาคการลงทุน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการส่งออก ได้รับผลกระทบอย่างมาก ภาครัฐต้องใช้มาตรการเยียวยา
ต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อภาพรวมของประเทศ ตลอดจนเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) ตระหนักในสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่เกิดขึ้น และเตรียมรับมือกับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศที่ถดถอย  บริษัทฯมีการปรับตัวทั้งในด้านการทำ�งาน เฝ้าระวังและติดตามปัจจัยแวดล้อมต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่เชื้ออย่างรัดกุม มี
การปรับแผนการผลิตและการขายอย่างรอบคอบ มีการใช้แอปพลิเคชั่น FACEBOOK, LINE, SHOPEE, LAZADA, INSTAGRAM และอื่นๆ เป็นเครื่อง
มือสื่อสารในโลกออนไลน์กับลูกค้าและผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว กว้างขวาง และทรงพลัง ติดตามสถานการณ์ ให้ความสำ�คัญแก่ลูกค้าอย่างใกล้ชิด ทำ�ให้การ
ขายในประเทศ  และต่างประเทศเป็นไปได้ตามเป้าหมาย ในส่วนการผลิต บริษัทฯให้ความสำ�คัญในการตรวจสอบ ปรับปรุงเครื่องจักรต่างๆ อย่างสม่ำ�เสมอ
การบริหารจัดการต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่าย ควบคุมการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนรักษาความเข้มแข็งด้านคุณภาพ ความสะอาดและ
ความปลอดภัยอาหาร ของผลิตภัณฑ์  โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำ�หรับ
การผลิตอาหาร ในเวอร์ชั่น 5.1 (FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICAION Version 5.1) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติจาก GLOBAL FOOD
SAFETY INITIATIVE (GFSI)  จากการตรวจประเมินโดย บริษัท บูโร เวอริทัส ประเทศไทย จำ�กัด (BURO VERITAS THAILAND CO., LTD)
ท่ามกลางวิกฤติในครั้งนี้ ทำ�ให้มองเห็นพลังบวกของทีมงาน ความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน ตลอดจนผู้บริหารทุกคน ที่มุ่งมั่น ผลักดันให้
บริษัทฯก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ ทำ�ให้ผลประกอบการของบริษัทฯเป็นไปตามที่คาดการณ์ ไว้อย่างน่าพอใจระดับหนึ่ง บริษัทฯ ยังต้องเตรียมพร้อมที่จะ
รับมือกับความไม่แน่นอนต่างๆ และความท้าทายใหม่ๆ ที่จะเข้ามาในอนาคต ซึ่งคาดการณ์ว่าต้นทุนวัตถุดิบทางตรง บรรจุภัณฑ์ และสารเคมีจะสูงขึ้นมาก
บางรายการส่งสัญญาณสูงขึ้นเกือบเท่าตัว นอกจากนี้การแพร่เชื้อและกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสยังคงระบาดต่อเนื่อง เศรษฐกิจภายในประเทศที่อยู่ในภาวะ
ชะลอตัว กำ�ลังซื้อที่ถดถอย ยังมีเรื่องความขัดแย้งของประเทศมหาอำ�นาจ ตลอดจนราคาน้ำ�มันในตลาดโลกที่จะสูงขึ้น อุปสรรคเหล่านี้ยังคงท้าทายการ
บริหารงานตลอดจนพลังของทีมงานที่จะก้าวผ่าน และทำ�ให้ธุรกิจของบริษัทฯสามารถดำ�เนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และได้รับผลกระทบน้อยที่สุด  
บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นในหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน การกำ�กับดูแลกิจการ ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และยึดหลักคุณธรรม สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำ�เนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการ
บริหารจัดการลุ่มน้ำ�และวางระบบธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สถานประกอบการอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ โดยเป็นสถานประกอบการที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม
ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันประกอบด้วยผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ
ลูกค้า และผู้บริโภค ที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริษัทฯด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณคณะผู้บริหาร เพื่อนพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเทพลังกาย พลังใจ
ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถ สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กรคือ “สามัคคีก่อให้เกิดประโยชน์สุข” อันเป็นแรงผลักดันให้บริษัทฯประสบผล
สำ�เร็จ ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯจะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นไปในอนาคต

นายปริ ญ ญา วิ ญ ญรั ต น์
   ประธานกรรมการบริหาร

5

แบบ 56-1 One Report/

ส่วนที่ 1.
การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

6

แบบ 56-1 One Report/

ส่วนที่ 1.
การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

รายงานประจำ�ปี 2564

1. โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการดำ�เนินงานของบริษัท

คุณค่านิยมหลัก

วิสัยทัศน์
“บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด(มหาชน) มุ่งสู่
การเป็นผู้นำ� ในธุรกิจเครื่องปรุงรสของไทย
เป็นรสชาติของคุณ ความสุขของคุณ”

1. มอบงานให้ถูกคน
2. รู้ทันที ทำ�ทันที เดินทันที
3. สัตย์ซื่อ ถือวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งานหนัก สร้างสุขลักษณะ และประหยัด

พันธกิจ

4. สามัคคีก่อให้เกิดประโยชน์สุข

“ผลิตเครื่องปรุงรสด้วยความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ และภักดีต่อตราสินค้า”

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำ�คัญ
(1) ประวัติความเป็นมา
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) ก่อกำ�เนิดขึ้นภายใต้ชื่อ หสน.โรงานไทยเทพรส เมื่อปี 2497 โดยคุณพ่อใช้ แซ่โค้ว ดำ�เนินธุรกิจ
ผลิตและจำ�หน่ายเครื่องปรุงรสอาหาร ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตรา “ภูเขาทอง” ด้วยการดำ�เนินธุรกิจที่เจริญเติบโตมาเป็นลำ�ดับ นับตั้งแต่
นายใช้ แซ่โค้ว, นายไกรลาศ วิญญรัตน์ จวบจนมาถึง นายปริญญา วิญญรัตน์ ได้ทำ�การจัดตั้ง บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด
(มหาชน) มีสถานที่ตั้งโรงงานผลิตอันทันสมัย ณ จังหวัดสมุทรปราการ ทำ�การผลิตซอสปรุงรส ซอสปรุงรส น้ำ�ส้มสายชูกลั่น ซอสพริก ซอส
หอยนางรม ตรา“ภูเขาทอง”ด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรและอุปกรณ์อันทันสมัย ได้รับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมากว่า 67 ปี

มุ่งมั่นมาตรฐานสากล

บริษัทฯ ประสบความสำ�เร็จและได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

บริษัทฯยังคงมุ่งเน้น
การมอบความพึงพอใจสูงสุด
ให้ กั บ ลู ก ค้ า และผู้ บ ริ โ ภคด้ ว ย
การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยม
ด้วยคุณภาพด้วยสัมพันธภาพ
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รายงานประจำ�ปี 2564

การประกอบการธุรกิจ
การประกอบการธุรกิจ

ปี 2513 ย้ายโรงงานจากเลขที่ 1630 ซอยเกษมสุวรรณ (สุขุมวิท 50)   แขวงพระโขนง กรุงเทพฯ มายังเลขที่ 208 ถนนท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ ผลิตซอสปรุงรส (ฝาเหลือง  /ฝาแดง /ฝาเขียว และ ฝาน้ำ�ตาล) ตราภูเขาทอง ภายใต้ หสน. โรงงานไทยเทพรส
ปี 2527 ออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ - น้ำ�ส้มสายชูกลั่น ตราภูเขาทอง
ปี 2528 ออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ - ซอสพริกเผ็ดน้อย และ ซอสพริกเผ็ดกลาง ตราภูเขาทอง            
ปี 2529 ออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ - ซอสมะเขือเทศ   
ปี 2531 ออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ - ซอสหอยนางรม
ปี 2532 ออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ - ซอสพริกผสมมะเขือเทศ  ตราภูเขาทอง
ปี 2534 ออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ - ซอสผง ตราภูเขาทอง
ปี 2538 ออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ - ซีอิ๊วขาว ตราภูเขาทอง  และ ปี 2538 เป็นตัวแทนจำ�หน่ายซอสพริกตรา “ศรีราชาพานิช” แต่เพียงผู้เดียว
ปี 2539 ออกผลิตภัณฑ์ ใหม่   - ซีอิ๊วผง ตราภูเขาทอง และ ขยายกำ�ลังการผลิตซอสปรุงรส จาก 28,320 ตันต่อปีในปี 2537 มาเป็น 56,000 ตันต่อปีแล้วเสร็จ
ปี 2541 ซื้อเครื่องหมายการค้า  และสูตรการผลิตซอสพริก  ตรา “ศรีราชาพานิช”  จาก บริษัท น้ำ�พริกศรีราชาพานิช จำ�กัด และเริ่มทำ�การผลิต ซอสพริก
ตรา“ศรีราชาพานิช” ที่โรงงาน  จ.สมุทรปราการ  
ปี 2542 ออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ - ซีอิ๊วญี่ปุ่น คินซัน
ปี 2551 ออกบรรจุผลิตภัณฑ์ ใหม่   E ZEE SQUEEEZE ในบรรจุภัณฑ์ Flexible Packaging  แค่บีบก็อร่อย ใน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ซอสพริกเผ็ดน้อย /
ซอสมะเขือเทศ /ซอสพริกผสมมะเขือเทศ
ปี 2552 ออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ - ซีอิ๊วญี่ปุ่น ตรา ยามาซ่า จำ�หน่ายให้ บริษัทร่วม- บริษัท ยามาซ่า (ประเทศไทย) จำ�กัด
ปี 2554 ออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ - ซอสดิบเอ็กซ์เตอร์  จำ�หน่ายให้ บริษัทร่วม – บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ปี 2555 ยกเลิกการผลิตซอสปรุงรสฝาเขียว/ ซอสปรุงรสฝาน้ำ�ตาล/ซอสปรุงรสฝาแดง และซีอิ๊วขาว ขวดแก้วขนาด  740 ซีซี บรรจุ 1x12 สำ�หรับเขตการ
ขายโมเดิร์นเทรด เปลี่ยนเป็นขวดเพ็ท 980 ซีซี ขนาด 1x12 แทน (ขวดเพท แข็งแรง เหนียว น้ำ�หนักเบา ไม่แตกง่าย สะดวกในการขนส่ง)
ปี 2556 ออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ - ซีอิ๊วถั่วเหลือง ตราภูเขาทอง ขนาด 500 ซีซี และ 100 ซีซี และยกเลิกขวดเพ็ท 980 ซีซี เปลี่ยนเป็นขวดเพ็ท 1000 ซีซี ใน
ราคาเดิม เป็นการคืนกำ�ไรให้กับผู้บริโภค ปรับเปลี่ยนและพัฒนาโฉมใหม่ขวดแก้ว ซอสปรุงรสฝาเขียว 200 ซีซี ซึ่งน้ำ�หนักเบา สะดวกในการขนส่ง ลดการ
ใช้ทรัพยากร
ปี 2557 ออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ - ศรีราชามาโย 250 กรัม
ปี 2558  ออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ - ซอสปรุงรสอาหาร ตราภูเขาทอง ขนาด 700 ซีซี
ปี 2559 ออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ - ซอสพริกตราอีซี่ ขนาด 640 กรัม และ 900 กรัมออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ - ซีอิ้วดำ� สูตรมืออาชีพ ตราภูเขาทอง
ขนาด 810 กรัม และ 160 กรัม
ปี 2560 ออกผลิตภัณฑ์ ใหม่     - ซอสหอยนางรมตราอีซี่ ขนาด 660 กรัม และ 900 กรัม

การจัดการ

ปี 2529 ได้รับเครื่องหมาย 3 มาตรฐานอุตสาหกรรม ได้แก่  ซอสปรุงรส น้ำ�ส้มสายชูกลั่นและ ซอสพริก
ปี 2530 จัดตั้ง บจก. ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร  ดำ�เนินกิจการแทน หสน.โรงงานไทยเทพรส
ปี 2536 แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
ปี 2538 เข้าเป็นสมาชิกบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชื่อย่อ “SAUCE”
ปี 2543 ได้รับเครื่องหมายมาตรฐาน ISO 9002 จาก  SGS Yarsley International Certification Services.
ปี 2544 ได้รับเครื่องหมาย HACCP จาก SGS Yarsley International Certification Services และได้รับเครื่องหมาย GMP จากสำ�นักงานคณะ              
กรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ปี 2551 ร่วมกับ บ. ยามาซ่าคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด ประเทศญี่ปุ่น จัดตั้ง บริษัทร่วม ชื่อ บจก. ยามาซ่า (ประเทศไทย) จำ�กัด เพื่อจำ�หน่ายซีอิ๊วญี่ปุ่น ตรา
“ยามาซ่า” ในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์
ปี 2553 ร่วมกับ บ. เอ็กซ์เตอร์ บี.วี. ประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดตั้ง บริษัทร่วม ชื่อ บจก. เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด เพื่อผลิตและจำ�หน่ายเครื่องปรุง
รสอาหาร (Reaction flavor)  ตรา “เอ็กซ์เตอร์” ส่งออกสหภาพยุโรป และในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์  โดยเริ่มดำ�เนินการผลิตและจำ�หน่าย ในไตรมาส
3/2554
ปี 2554 เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)  เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จาก 10.00 บาท เป็น 1.00 บาท  ทุนจดทะเบียนจาก 60 ล้าน
หุ้น เป็น 600ล้านหุ้น ทุนที่เรียกชำ�ระแล้ว 36 ล้านหุ้น เป็น 360 ล้านหุ้น
ปี 2554 ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 2 ตามหลักเกณฑ์การให้สัญลักษณ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ปี 2559 จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “ตราอีซี่” กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ปี 2561 บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) ได้ขายหุ้นที่ถืออยู่ใน บริษัท ยามาซ่า (ประเทศไทย) จำ�กัด (บริษัทร่วมค้า) ได้ถูกจำ�หน่ายเมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน 2561  และบริษัทฯได้มีการดำ�เนินธุรกิจกับ บริษัท ยามาซ่า (ประเทศไทย) จำ�กัด อย่างต่อเนื่องในลักษณะลูกค้าอุตสาหกรรม มียอดขาย
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
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รายงานประจำ�ปี 2564

(2) ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ปัจจุบันบริษัทฯ   ประกอบธุรกิจ ดังนี้
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตรา “ภูเขาทอง” ซึ่งประกอบด้วย ซอสปรุงรส น้ำ�ส้มสายชูกลั่น
ซอสพริก ซอสมะเขือเทศ ซอสหอยนางรม ซอสพริกผสมมะเขือเทศ ซีอิ๊วขาว ซอสผง และ ซีอิ๊วผง นอกจากนั้น ยังเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่ายซอสพริกศรีราชา            
ตรา “ศรีราชาพานิช” แต่เพียงผู้เดียว

ซอสมะเขือเทศ

ซอสปรุงรส

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายสูงสุดของบริษัทฯ ด้วยรสชาติที่เข้มข้น ติดลิ้น และ
มีกลิ่นหอม ปรุงรสอาหารให้มีรสชาติอร่อยถูกใจ เข้มข้นด้วยการย่อยโปรตีน
ของถั่วเหลืองได้กรดอะมีโนต่างๆ ออกมา ทำ�ให้มีรสชาติหอม กลมกล่อม
เฉพาะตัว ได้โปรตีนสูงสุดตั้งแต่ 10% - 20%   การนำ�ไปใช้งานสามารถนำ�
ไปทำ�อาหารได้หลากหลายเหมาะสำ�หรับเหยาะ ผัด หมัก ต้มและตุ๋นอาทิ เช่น
นำ�ไปหมักเนื้อสัตว์เพื่อปิ้ง ย่าง หรือทอด ตามความชอบ นำ�ไปปรุงเป็นน้ำ�ซุป
และนอกจากนี้ยังนิยมนำ�ไปทำ�น้ำ�จิ้มแจ่วหรือปรุงอาหารประเภทผัดผักหรือ
อาหารจานเดี่ยวได้อีกมากมายหลายรายการ ทำ�ให้อาหารทุกจานอร่อย
กลมกล่อมโดยปราศจากผงชูรส

นำ�้ส้มสายชูกลั่น
เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ จ ากการนำ �
เอทิลแอลกอฮอล์หมักกับจุลินทรีย์
เพื่อให้ ได้กรดน้ำ�ส้มที่บริสุทธิ์ ใส
ไม่มีตะกอน ให้รสชาติเปรี้ยว ไม่มี
พิษต่อร่างกาย การนำ�ไปใช้งาน
นำ �้ ส้ ม สายชู ก ลั่ น มี ส รรพคุ ณ
มากมาย เช่น ใช้หมักดองผัก ผลไม้ต่างๆใช้ปรับอาหารให้เป็นกรด (Acidifier)
ปรุงแต่งอาหาร ให้มีรสชาติ ใช้ล้างสารพิษจากผักและผลไม้ ช่วยดับกลิ่นในตู้
ไมโครเวฟหรือใส่ในข้าวเวลาหุง ข้าวจะร่วนซุยหุงขึ้นหม้อ นอกจากนี้ยังใช้แช่
ผักให้ดูสดน่ารับประทาน ช่วยให้เนื้อนุ่มเมื่อนำ�มาใช้ในการหมัก

ซอสพริก
ซอสพริกตราภูเขาทอง แบ่งเป็น 2
ประเภท คือ ซอสพริกเผ็ดมากและซอส
พริกเผ็ดน้อยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำ�จาก
พริกผสมกับกระเทียม น้ำ�ตาล น้ำ�ส้ม
สายชู และ เกลือ ลักษณะของซอส
พริกจะข้นเป็นเนื้อเดียวกัน การนำ�ไป
ใช้ ซอสพริกเหมาะเป็นเครื่องจิ้มทานคู่
กับ เฟรนช์ฟรายด์   ไก่ทอด ไส้กรอก
อาหารทะเล ไข่เจียว ซาลาเปา  พิซซ่า
หอยทอด และ อีกอย่างคือนำ�ไปผัดกับเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบผัดแห้งหรือก๋วยเตี๋ยว
คั่วไก่  นอกจาก นี้ยังนิยมนำ�ไปหมักกับเนื้อสัตว์ทำ�บาร์บีคิว ฯลฯ

เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต จากมะเขื อ
เทศผสมกับส่วนผสมอื่นๆ เช่น
น้ำ�ส้มสายชู น้ำ�ตาล เกลือ และ
เครื่องเทศ ในอัตราส่วนที่เหมาะสม
การนำ�ไปใช้ ซอสมะเขือเทศเหมาะ
เป็นเครื่องจิ้มทานคู่กับ เฟรนช์ฟ
รายด์ ไก่ทอด ไส้กรอก พิซซ่า หรือ
นำ�ไปผัดกับมักกะโรนี สปาเก็ตตี้
ข้าวผัดอเมริกัน ผัดเปรี้ยวหวาน
และอีกอย่างที่นิยมคือ นำ�ไปหมัก
กับเนื้อสัตว์เพื่อทำ�บาร์บีคิว

ซอสหอยนางรม

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากหอยนางรม
แท้จากธรรมชาติ ให้คุณค่าทาง
อาหารจากสารอาหารและแร่ธาตุ
ตลอดจนเกลื อ ไอโอดี น จากทะเล
ผสมกับเครื่องปรุงอื่น เช่น ซีอิ๊ว
นำ�้ตาล แป้งดัดแปรมีลักษณะเป็น
ของเหลวข้นหนืดสีนำ�้ตาลมันวาว
กลิ่นคาวหอยเล็กน้อย ทุกหยดเต็มไปด้วยกลิ่นหอมและความเข้มข้นปราศจาก
การแต่งกลิ่น สังเคราะห์และผงชูรส  การนำ�ไปใช้ ซอสหอยนางรมนิยมนำ�ไปผัด
ผักนำ�้มันหอยหรือนำ�ไปหมักกับเนื้อสัตว์ เพื่อใช้สำ�หรับ ปิ้ง ย่าง ทอด และผสม
กับนำ�้จิ้มสุกี้ยากี้ นอกจากนี้ยังนิยมหยอดใส่ไข่เจียว สำ�หรับปรุงรสชาติอาหาร
ให้อร่อยกลมกล่อม

ซอสพริกผสมมะเขือเทศ
บริ ษั ท เป็ น รายแรกที่ มี ก ารผลิ ต ซอส
พริ ก ผสมมะเขื อ เทศมี ร สชาติ เ ปรี้ ย ว
หวานจากมะเขื อ เทศและเผ็ ด เล็ ก น้ อ ย
จากพริก ซึ่งเป็นการผสมผสานอย่าง
ลงตัว รสชาติกลมกล่อมใช้ปรุงอาหาร
ประเภทต่าง ๆ ได้หลากหลายชนิด ซอส
มะเขือเทศเหมาะเป็นเครื่องจิ้มทานคู่กับ
เฟรนช์ฟรายด์ ไก่ทอด ไส้กรอก พิซซ่า
หรือนำ�ไปผัดกับมักกะโรนี สปาเก็ตตี้ ข้าวผัดอเมริกัน ผัดเปรี้ยวหวาน และ
ที่นิยมคือนำ�ไปหมักกับเนื้อสัตว์เพื่อทำ�บาร์บีคิว เป็นการผสมผสานระหว่าง
อาหารตะวันออกและอาหารตะวันตก
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ซอสปรุงรสอาหาร

ผลิตภัณฑ์ใหม่ ในปี 2558 “ซอสปรุงรส
อาหารตราภูเขาทอง” ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบที่
มีคุณภาพ และมีการพัฒนาสูตรให้เหมาะกับ
เมนูผัด เพื่อตอบสนอง Lifestyle ผู้บริโภค
รุ่นใหม่ที่ต้องการซอสปรุงรสที่มีรสชาติอร่อย
กลิ่นหอม เหมาะสำ�หรับเมนูประจำ�บ้านคือ
เมนูผัด และมีบรรจุภัณฑ์ที่ทันทันสมัยใช้งาน
สะดวก โดยวางตลาดตั้งแต่เดือน กรกฎาคม
2558 “ซอสปรุงรสอาหาร ตรา ภูเขาทอง
ซีอิ๊วขาว
เป็นผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ได้จากถั่วเหลืองและ ข้าวสาลีย่อยด้วยด้วยจุลินทรีย์   หอมอร่อยทุกเมนูผัด”
และหมักบ่มด้วยวิธีธรรมชาติ 100% นานกว่า 4 เดือน ให้กลิ่นหอมอ่อนๆ
รสชาติกลมกล่อมนุ่มลิ้น และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีสนี ้ำ�ตาลแดงอ่อน ซอสพริกตราอีซี่
สามารถใช้แทนน้ำ�ปลาได้ สามารถนำ�ผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วขาวไปปรุงทำ�อาหาร ผลิตภัณฑ์ใหม่ ในปี 2559 “ซอส
ได้หลากหลายเมนูปรุงเพื่อใช้ทำ�น้ำ�ซุปใส แกงจืด เหยาะปรุงรสโจ๊ก ข้าวต้ม พริก ตราอีซี่” เป็นสินค้าที่เน้น
นอกจากนี้ยังใช้ปรุงอาหารประเภทจานนึ่งต่างๆ อีกมากมาย อาทิปลานึ่งซีอิ๊ว เรื่องราคาถูก มีรสชาติอร่อย สีสัน
หรือเหมาะสำ�หรับการปรุงอาหารประเภทที่ไม่ต้องการสีเข้ม
สวยงาม เหมาะสำ�หรับนำ�ไปทานกับ
อาหารประเภทของทอดทุกเมนู และ
เป็นที่นิยมอย่างยิ่งในปัจจุบันคือใช้
ซีอิ๊วถั่วเหลือง
เป็นน้ำ�จิ้มหมูกระทะ จึงทำ�ให้เหมาะ
เป็นผลิตภัณฑ์น้องใหม่ที่ ได้จากถั่วเหลือง
กับผู้ประกอบการร้านอาหาร ทุก
และข้ าวสาลี ที่ผ่ านคั ด สรรค์อย่างดีผ่า น
ประเภท เหมือนดั่งสโลแกนสินค้า
การหมั ก บ่ ม ตามกรรมวิ ธี ธ รรมชาติ
ซอสพริก ตราอีซี่ “อร่อยง่าย ๆมืออาชีพที่ไหนก็ใช้กัน”  โดยวางตลาดตั้งแต่
100% นานกว่า 6 เดือน ทำ�ให้มีกลิ่น
เดือน เมษายน 2559
หอมกว่าและรสชาติเข้มข้นกว่าซีอิ๊วขาว  
ปราศจากการปรุงแต่ง  มีสีน้ำ�ตาลแดงเข้ม
ซีอิ๊วดำ�สูตรมืออาชีพ
ทำ�ให้เพิ่มสีสันของอาหารให้น่ารับประทาน
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ในปี 2559   “ซีอิ๊ว
ยิ่งขึ้น สามารถนำ�ผลิตภัณฑ์ซีอิ๊ว
ดำ�  สูตรมืออาชีพ ตราภูเขาทอง”
ถั่วเหลืองไปปรุงทำ�อาหารได้หลากหลาย
เป็น     ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำ�ไป
เพิ่มสีสันให้อาหารน่ารับประทานยิ่ง
มากยิ่งขึ้น เมนูทั้งประเภทหมัก   จิ้ม   ตุ๋น  
เพื่อเพิ่มรสชาติที่เข้มข้นกว่าให้แก่อาหารจานโปรดของคุณให้ดูน่ารับประทาน ขึ้น โดยเฉพาะนำ�มาปรุงรสคู่กับซอส
ปรุ ง รสฝาเขี ย วตราภู เ ขาทองด้ ว ย
แล้ว จะได้รสชาติที่หอมและสีสันที่น่า
รับประทานมากยิ่งขึ้น เหมาะสำ�หรับ
เมนู ผัดซีอิ๊ว, ผัดกะเพรา, ขาหมู
พะโล้ หรือจะนำ�ไปทำ�น้ำ�จิ้มกุยช่าย
ก็อร่อยทุกเมนู โดยวางตลาดตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559

ซอสหอยนางรม ตราอีซี่
ซอสพริก ตราศรีราชาพานิช
ประวัติยาวนานและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก บริษัทฯ ซื้อลิขสิทธิ์และสูตรลับ
เฉพาะจากอำ�เภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่มีรสชาติแท้ดั้งเดิมมาผลิต บริษัทฯ
ได้คัดสรรพริกสดพันธุ์ดีมาดองกับเครื่องเทศต่าง ๆ ด้วยความละเอียดและ
ใส่ใจในทุกขั้นตอน จึงทำ�ให้ซอสพริกตราศรีราชาพานิชคงไว้ซึ่งรสชาติต้น
ตำ�รับอย่างแท้จริง ซอสพริกตราศรีราชาพานิชเหมาะกับอาหารทะเล หอย
ทอด ไข่เจียวและซาลาเปา เพราะมีความเข้นข้นและรสชาติที่จัดจ้านเป็นเอก
ลักษณะเฉพาะ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ ในปี 2560 “ซอส
หอยนางรม ตราอีซี่” เป็นผลิตภัณฑ์
ที่เน้นเรื่องราคาถูก เพื่อตอบสนอง
กลุ่ ม ลู ก ค้ า ผู้ ป ระกอบการร้ า น
อาหาร ทุกประเภท ด้วยรสชาติ
อร่อย กลมกล่อม เนื้อซอสเข้มข้น
และมีกลิ่นหอม เหมาะเมนูผัด ทุกเมนู  
เหมืญนดั่งสโลแกน สินค้า
ซอสหอยนางรมอีซี่ “อร่อยง่ายๆ มืออาชีพที่ไหนก็ใช้กัน” โดยวางตลาดเดือน
กุมภาพันธ์ 2560
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บริษัทร่วม

บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

ชื่อกิจการ

ประเทศ/ สัญชาติ

1)  บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด        

ไทย

    วัตถุประสงค์    เพื่อผลิตและจำ�หน่ายเครื่องปรุงรสอาหาร (Reaction
flavor)  ตรา “เอ็กซ์เตอร์” ส่งออกสหภาพยุโรป และในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์
โดยมอบหมายให้บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบส่งให้
  จดทะเบียนเป็นบริษัทจำ�กัด  วันที่ 17 พฤษภาคม 2553  โดยเริ่มดำ�เนินการ
ผลิตและจำ�หน่ายได้ ในเดือนสิงหาคม 2554    คณะกรรมการบริษัทมีมติให้
บริษัทเพิ่มลงทุนในบริษัท เอ็กซ์เตอร์(ประเทศไทย) จำ�กัด อีก 40% ของทุนจด
ทะเบียนเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 จาก 20 ล้านบาทเป็น 40 ล้านบาท

สัดส่วนการถือหุ้น
      ร้อยละ 40

จำ�นวนเงินที่ลงทุน
                16,000,000.00

บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด มีการผลิตสินค้า 2 ประเภท
ดังนี้
1. วัตถุแต่งกลิ่นรสเลียนธรรมชาติ (Natural Identical Flavor) เช่น
SAVOUREX BR009P, SAVOUREXBB003P, EXTER RM14,
SAVOUREX YB039P และSAVOUREXBR047PKเป็นต้น

2.ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง

(Hydrolyzed vegetable protein) เช่น EXTER YB018P, EXTER YB044P
และ EXTER XB012P เป็นต้น

โครงสร้างและการดำ�เนินงาน
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1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้

มูลค่าการจำ�หน่ายของผลิตภัณฑ์

(หน่วย:ล้านบาท)
2564

ผลิตภัณฑ์/ กลุ่มธุรกิจ

                         จำ�นวนเงิน

มูลค่าการจำ�หน่ายในประเทศ

2563		
ร้อยละ           จำ�นวนเงิน

2562

     ร้อยละ         จำ�นวนเงิน

     ร้อยละ

                    2,721.24            87.70           2,569.38           87.75               2,554.96           88.20                   

มูลค่าการจำ�หน่ายต่างประเทศ                                              381.57              12.30                           358.55           12.25                  341.75           11.80                         
รวมมูลค่าการจำ�หน่าย

                        3,102.81            100.00                2,927.93         100.00                2,896.71         100.00                   

อัตราเพิ่ม(ลด)ของมูลค่าการจำ�หน่าย

                         174.88                5.97                                 31.22              1.08     

    65.72               2.32

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
(1)  ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตรา “ภูเขาทอง”     ซึ่งประกอบด้วย ซอสปรุงรส น้ำ�ส้มสายชูกลั่น
ซอสพริก ซอสมะเขือเทศ ซอสหอยนางรม ซอสพริกผสมมะเขือเทศ ซีอิ๊วขาว ซอสผง และ ซีอิ๊วผง นอกจากนั้น ยังเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่ายซอสพริกศรีราชา ตรา
“ศรีราชาพานิช” แต่เพียงผู้เดียว
ทั้งนี้การผลิตและการจำ�หน่ายอยู่ภายใต้การดำ�เนินการของบริษัทฯ โดยไม่มีบริษัทย่อย                                 
(2)  การตลาดและภาวะการแข่งขัน
2.1 นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ เน้นการขายเข้าร้านค้าส่ง (ยี่ปั๊ว) เป็นส่วนใหญ่  เพื่อให้ควบคุมและกระจายการขายได้ทั่วถึง  และใช้  “หน่วยรถขายตรง” ทำ�หน้าที่กระจายสินค้าไปยังร้าน
ค้าย่อยและผู้บริโภคโดยตรง  เน้นหนักไปที่พื้นที่กรุงเทพฯ และพื้นที่ต่างจังหวัด  และใช้นโยบายราคาเดียวทั่วประเทศ
การจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง คือ การจำ�หน่ายในประเทศ และ การจำ�หน่ายต่างประเทศ โดยในปี 2564 มูลค่าสินค้าที่จำ�หน่าย
ภายในประเทศและต่างประเทศเป็นร้อยละ 87.70 และ 12.30  ตามลำ�ดับ
ตลาดในประเทศประกอบด้วย ผู้ค้าส่งทั่วไป (ยี่ปั้ว) โมเดิร์นเทรด ลูกค้าอุตสาหกรรม ภัตตาคารและร้านอาหาร ร้านค้าย่อย ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด  และ
บริษัทส่งออก (Trading firm)
สำ�หรับตลาดต่างประเทศ ประกอบด้วย   ตัวแทนจำ�หน่ายในต่างประเทศ (Direct export)   และลูกค้าอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ตลาดส่งออกส่วนใหญ่ส่งไป
ประเทศ สหรัฐอเมริกา และยุโรปเป็นหลัก ส่วนตลาดทางด้านเอเชีย ออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง เป็นตลาดรองลงมา
ลูกค้าของบริษัทฯ เป็นลูกค้ารายย่อยจำ�นวนกว่า 7,000 ราย   ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าส่งที่มีการติดต่อซื้อขายมาเป็นเวลานาน   1,000 ราย ร้านค้าปลีก และผู้
บริโภคโดยตรง 6,000 ราย  ทำ�ให้บริษัทฯ ไม่มีผลกระทบจากการสูญเสียลูกค้ารายใดรายหนึ่งไป ยกเว้น Discount Store รายใหญ่ 3 ราย
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา  ยอดขายให้ลูกค้า 10 รายแรกรวมกัน ไม่เกินร้อยละ 35   ของยอดขาย
ยอดขายลูกค้า 10 รายแรก (พันบาท)
คิดเป็น อัตราร้อยละของยอดขายรวม

    2564
              1,073,262
     34.59

    2563
   2562
1,025,782
980,629
        35.03                   33.85
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2.2 สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
ตลาดเครื่องปรุงรส โอกาสในวิกฤตเติบโตสวนกระแสโควิค และในปี 2564 ยังคงเป็นอีกปีที่ ซอสและเครื่องปรุงรส คือหนึ่งสินค้าดาวเด่น ที่มีศักยภาพเติบโต ได้
อานิสงส์ในช่วงสถานการณ์โควิค-19 เพราะโควิดทำ�ให้ผู้คนต้องอยู่บ้านมากขึ้น และหนึ่งในกิจกรรมที่ผู้คนทำ�มากขึ้นคือ ‘การทำ�อาหาร’ นั่นเอง ขณะที่ตลาดใน
ส่วนของร้านค้า หรือผู้ประกอบการจะได้รับผลกระทบจากการที่ต้องปิด ลดเวลาในการเปิดร้านอาหาร ที่ทำ�ให้ปริมาณความต้องการลดลง แต่ในฝั่งผู้บริโภคเอง
มองว่าตลาดซอสและเครื่องปรุงรสสามารถขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ จากการ WFH ได้มากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่เคยทำ�อาหาร
(ที่มา: Marketeeronline.com / https://marketeeronline.co/archives/216406)
มูลค่าตลาดรวมเครื่องปรุงรสในประเทศ (ไม่รวมน้ำ�ปลาและผงปรุงรส) รวมในปี 2564  ประมาณการได้ดังนี้
       หน่วย : ล้านบาท
ประเภทเครื่องปรุงรส
                ปี 2564                 ปี 2563            เปลี่ยนแปลง                  %
๏
ซอสปรุงรส
3,715
3,556
159
4.47
๏
ซีอิ๊วขาว/ดำ�/เต้าเจี้ยว
3,396
3,251
145
4.47
๏
ซอสพริก/น้ำ�จิ้มพริกต่างๆ
2,292
2,142
150
7.00
๏
ซอสหอยนางรม
3,544
3,365
179
5.31
๏
ซอสมะเขือเทศ
1,269
1,128
   41
3.31
๏
น้ำ�ส้มสายชูกลั่น   
   694
    666
   28
4.25
มูลค่าตลาดรวม
              14,910                14,208
702
4.94
(ที่มา : ตัวเลขประมาณการของบริษัทฯ)
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สภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ปี 2564 ที่ผ่านมามีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หลายระลอกและมีความรุนแรงส่งผลให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยล่าช้า การกลับมาแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่นับตั้งแต่ปลายปี 2563 โดยเฉพาะไวรัสสายพันธุ์เดลตาที่ระบาดเป็นวงกว้างในไทยช่วงไตรมาสสามของปี 2564 ส่งผล
ให้กิจการและกิจกรรม หลายอย่างถูกจำ�กัดภายใต้มาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดเป็นเวลาหลายเดือน การท่องเที่ยวซบเซา แม้ว่าไทยเริ่มเปิดรับนักท่อง
เที่ยวต่างชาติผ่านโครงการภูเก็ตแซนด์บอกซ์ โดยอนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติจาก 63 ประเทศ สามารถเข้าไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว (test & go) แต่ก็ต้อง
ยกเลิกมาตรการ test & go ไป นอกจากนี้ การระบาดยังกระจายไปสู่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของบริษัทฯต่าง ๆ โดยทั่วไป ทำ�ให้ผลกระทบในสายการผลิตใน
บางภาคอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อม อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี การฉีดวัคซีนมีความคืบหน้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก การระบาด
ในประเทศคลี่คลายลง มีการทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุมที่เข้มงวด กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถกลับมาดำ�เนินการได้ แต่การระบาดของไวรัสสาย
พันธุ์ใหม่โอมิครอนในช่วงปลายปีก็กลับมาสร้างความกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอีกครั้ง
แต่ถึงอย่างไรท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นโยบายการทำ�งานที่บ้าน(work from home) การออกไปนั่งรับประทาน
อาหารนอกบ้านได้น้อยลง เลยทำ�ให้แต่ละครอบครัวต้องทำ�อาหารรับประทานกันเองในบ้านส่งผลให้ต้องใช้เครื่องปรุงรสเพิ่มขึ้นไปด้วย
บริษัทฯ(ในฐานะผู้นำ�ตลาด) ใด้ให้ความสำ�คัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยการออกนโยบายการมาตรการป้องกันและ
ควบคุม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า พนักงาน ตลอดการผลิตจนถึงการส่งมอบสินค้าให้ใด้ทั่วถึงและปลอดภัย
ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพ ปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและคู่ค้าเป็นสำ�คัญ

ตลาดส่งออก

ตลาดส่งออกเครื่องปรุงรสของประเทศไทยในปี 2564 มีมูลค่ากว่า 29,792 ล้านบาท เติบโต
ขึ้นประมาณกว่า 13.32% เมื่อเทียบกับปี 2563 เครื่องปรุงรสหลักๆที่ส่งออก ได้แก่ ซอสต่างๆ ซอส
พริก น้ำ�ปลา เครื่องแกงสำ�เร็จรูป ผงชูรส สิ่งปรุงรสต่างๆ โดยแบ่งสัดส่วนของกลุ่มสินค้า ซอสถั่ว
เหลือง เป็นมูลค่า 1,387 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 4.65% ของเครื่องปรุงรสทั้งหมด และหากดูสัดส่วน
ซอสหอยนางรม ซอสพริก ผงปรุงรส เครื่องแกงสำ�เร็จรูป น้ำ�ปลา เป็นมูลค่ากว่า 27,968 ล้านบาท
หรือคิดเป็นสัดส่วน 93.88 % ของเครื่องปรุงรสทั้งหมด
ตลาดส่งออกซอสถั่วเหลืองของประเทศไทย 5 อันดับแรก คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา สปป.
ลาว เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และ เวียดนาม รวมเป็นมูลค่ากว่า 735 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
52.99% จากมูลค่าการส่งออกซอสถั่วเหลืองทั้งหมด 1,387 ล้านบาท ส่วนตลาดซอสพริกที่ส่งออก
ของประเทศไทย 5 อันดับแรก คือ สหราชอาณาจักร เยอรมนีเนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา และ สวีเดน
รวมเป็นมูลค่ากว่า 1,925 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 43.78 % ของมูลค่าซอสพริกที่ส่งออกทั้งหมด
4,396 ล้านบาท
ในปี 2564 บมจ. ไทยเทพรส ส่งออกเครือ่ งปรุงรสทัง้ หมด 381.57  ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 6.42 %
หรือ 23.02 ล้านบาท เทียบกับปี 2563 ทีส่ ง่ ออกทัง้ หมด 358.55 ล้านบาท ด้วยทางบริษทั ฯ มีนโยบาย
การขยายตลาดในภูมิภาคต่างๆและเพิ่มจำ�นวนลูกค้าใหม่ทั้งตลาดใหม่และตลาดเก่าอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งถือว่าประสบความสำ�เร็จในเกณฑ์ดี
ส่วนสภาวะลูกค้าอุตสาหกรรมต่างประเทศในปีนี้มีการสั่ง
ซื้อเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วโดยรวมความต้องการสินค้าของบริษัทฯจากลูกค้าทั่วโลกพบว่าในภูมิภาค
เอเซียมีความต้องการมากขึ้นเป็นพิเศษแม้จะมีปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19 ทางบริษัทฯ ประสบ
ปัญหาในการส่งสินค้าทางเรือเป็นอย่างมากต่อเนื่องจากที่ผ่านมา เนื่องจากไม่มีตู้บรรจุสินค้าและเรือ
มีการยกเลิกเส้นทางการเดินเรือ โดยเฉพาะเส้นทางเดินทางไปภูมิภาคยุโป และ สหรัฐอเมริกา และอีก
ปัจจัยหนึ่งคือค่าขนส่งสินค้าทางเรือได้ปรับตัวสูงขึ้นมาก ส่งผลให้การส่งออกได้หยุดชะงักลง และจาก
สถานการณ์โควิด-19 บางประเทศ
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กิจกรรมการตลาดปี 2564
ภาพกิจกรรมออกบูธทำ�ชิมและเชียร์ผลิตภัณฑ์ตรุษจีน ณ ไอคอนสยาม
ระยะเวลา 8-14 กุมภาพันธ์ 2564 (7 วัน)

ภาพกิจกรรมงาน งาน Work Shop “ภูเขาทอง By LocknLock ”ณ ห้าง The
Mall บางกะปิ20-28 เมษายน 2564 (9 วัน)

ภาพกิจกรรมออกบูธเปิดร้านค้า พิทูนซุปเปอร์ จ.อุตรดิตถ์ 27 กุมภาพันธ์.- 2
มีนาคม 2564 (4วัน)

ภาพกิจกรรมงาน งาน Work Shop “ภูเขาทอง By LocknLock ”ณ ห้าง The
Mall บางกะปิ20-28 เมษายน 2564 (9 วัน)

ภาพกิจกรรมงานสินค้าราคาถูกเพื่อประชาชนผู้ ใช้แรงงาน(พระประแดง
แฟร์2564)”ระยะเวลา 5-11 เมษายน 2564 (7 วัน)
บรรยากาศงานเปิดร้าน สี่แยกเซ็นเตอร์ จ. ชลบุรี วันที่ 22-25 ตุลาคม 2564
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ภาพกิจกรรมงาน Grand Opening Central Ayutthaya ระยะเวลา
29 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม (8 วัน)

ภาพกิจกรรมงาน Word Food Fest Central chaengwattana ระยะเวลา
8-14 ธันวาคม 2564 (7 วัน)

ภาพกิจกรรมงาน Grand Opening ศรีธิคำ�มาร์เกตติ้ง ชลบุรี ระยะเวลา
31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564(3 วัน)

ภาพกิจกรรมงานชงชิมเชียร์ CJ Express สาขาอุดมเดช ระยะเวลา 6-7
พฤศจิกายน 2564 (2 วัน)

โครงสร้างและการดำ�เนินงาน
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เทศกาลกินเจ 2564
บรรยากาศงานเจ วันที่ 5-14 ตุลาคม 64  ที่ ไอคอนสยาม

บรรยากาศงานเจ วันที่ 5-14 ตุลาคม 64  ที่ เซ็นทรัลบางนา

บรรยากาศงานเจ วันที่ 5-18 ตุลาคม 64  ที่ เซ็นทรัลเวสเกต

บรรยากาศงานเจ วันที่ 5-14 ตุลาคม 64  ที่ เซ็นทรัลเวิลด์

บรรยากาศงานเจ วันที่ 5-14 ตุลาคม 64  ที่ เซ็นทรัลพระราม 9
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ภาพรวมอุตสาหกรรมปี 2564
ตลาดเครื่องปรุงรสโตเกาะเทรนด์ทำ�อาหารทานเองยุค New Normal จากเมกะเทรนด์ กระแสการดูแลสุขภาพ ด้วยอาหารและเครื่องดื่มที่มีโภชนการสูง รวมทั้ง
พฤติกรรมการใช้ชีวิตอยู่ที่บ้าน ทำ�อาหารเองมากขึ้นในช่วงโควิด-19 ผลักดันอุตสาหกรรมอาหารหลายกลุ่มเติบโต   ข้อมูลจากศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรม
อาหาร สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ระบุว่าปัจจุบันคนไทยบริโภคซอสและเครื่องปรุงรสเฉลี่ย 5.8 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เป็นตลาดที่มีแนวโน้มเติบโตทุก
ปีตามเทรนด์อุตสาหกรรมอาหารในไทย เป็นสินค้าที่จำ�หน่ายในประเทศสัดส่วน 65% และส่งออกต่างประเทศ 35%
ผลการวิจัยสำ�รวจผู้บริโภคปี 2564
1. สัดส่วนที่มีการใช้ซอสปรุงรสอาหาร
กลุ่มตัวอย่างสูงถึง 96% มีการใช้ซอสปรุงรสอาหาร และส่วนใหญ่จะเป็นการใช้เฉพาะในครัวเป็นหลัก มีกลุ่มตัวอย่างเพียง 13% ที่นำ�มาวางไว้บนโต๊ะอาหาร ซึ่ง
ส่วนใหญ่ยกจากในครัวมามาใช้หรือเสริฟ ใส่ภาชนะอื่น

2. สัดส่วนยี่ห้อซอสปรุงรสที่ใช้ในครัว
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3. ส่วนแบ่งการตลาดซอสปรุงรสที่ได้จากการสำ�รวจ

ยี่ห้อ “ภูเขาทอง” มีระดับ Brand Awareness สูงเป็นอันดับหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างทุกคนรู้จัก จากการทำ�Kitchen Audit พบส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง 54% (ซอส
ฝาเขียว 48%)
4. สัดส่วนที่มีการใช้ซอสหอยนางรม
กลุ่มตัวอย่าง มีการใช้ซอสหอยนางรมสูงถึง95% ที่ใช้ประกอบอาหาร  โดยทั้งหมดจะเป็นการใช้งานเฉพาะในครัว  พบความเชื่อมโยงกับเมนูอาหารประเภทผัด
อย่าง ชัดเจน

โครงสร้างและผลการดำ�เนินงาน
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5. สัดส่วนยี่ห้อซอสหอยนางรมที่ใช้ในครัว

6. ส่วนแบ่งการตลาดซอสหอยนางรมที่ได้จากการสำ�รวจ

ยี่ห้อ “ภูเขาทอง” เป็นที่รู้จักประมาณ 80% ยังตามหลัง 2 ยี่ห้อหลักอย่าง “แม่ครัว” และ “เด็กสมบูรณ์” จากการทำ�Kitchen Audit พบส่วนแบ่งการตลาดเพียง
2% เท่านั้น
7. สัดส่วนที่มีการใช้ซอสพริก
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะไม่ใช้ “ซอสพริก” โดยพบสัดส่วนที่ใช้เพียง 35% เท่านั้น ต่างจากซอสทั้งสองก่อนหน้านี้ที่มีสัดส่วนการใช้งานสูงชัดเจน (ซอสปรุงรส
96%, ซอสหอยนางรม 95%
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8.  สัดส่วนยี่ห้อซอสพริกที่ใช้ในครัว

9. ส่วนแบ่งการตลาดซอสพริกที่ได้จากการสำ�รวจ

อย่างไรก็ตาม ยี่ห้อ “ภูเขาทอง” มีระดับ Brand Awareness อันดับสองเป็นรอง “โรซ่า” เล็กน้อย แต่การทำ�Kitchen Audit พบส่วนแบ่งการตลาดที่ได้จากยี่ห้อ
“ภูเขาทอง” สูตรเผ็ดน้อย 32% สูงเป็นอันดับหนึ่ง
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(3)    การจัดหาผลิตภัณฑ์
3.1  การจัดให้ ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ มีโรงงาน 2 แห่ง คือ
           1)  บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) สำ�นักงานใหญ่ เลขที่ 208 หมู่ 6 ถนนท้ายบ้าน ตำ�บลท้ายบ้าน  อำ�เภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 10280  
ดำ�เนินการผลิตเครื่องปรุงรสอาหาร ในปี 2564 มีกำ�ลังการผลิต 111,790  ตัน/ปี เท่ากับปี 2563 ในปี 2564 มีอัตราการใช้กำ�ลังการผลิต 97.80% เพิ่มขึ้น
จาก 93.60%ในปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 4.20%  
          2)  สาขาลำ�ปาง เลขที่ 162/1 หมู่ 2 ถนนบ้านฟ่อน-แม่ทะ ตำ�บลชมพู อำ�เภอเมือง จังหวัด ลำ�ปาง 52000  ดำ�เนินการผลิตดองพริก และ ดองกระเทียม ส่ง
สำ�นักงานใหญ่เพื่อเป็นวัตถุดิบผลิตซอสพริก  
วัตถุดิบ และผู้จำ�หน่ายวัตถุดิบ
วัตถุดิบที่สำ�คัญมีดังต่อไปนี้
ประเภทสินค้า
ซอสปรุงรส / ซีอิ๊วขาว
ซอสพริก

ชนิดวัตถุดิบ
ธัญญพืชสกัดน้ำ�มันถั่วเหลืองเม็ด
น้ำ�ตาลทราย, เกลือป่น
พริกชี้ฟ้า
กระเทียม
น้ำ�ส้มสายชูกลั่น
มะเขือเทศเข้มข้น
หอยนางรมสด
แอลกอฮอล์

แหล่งที่มา
ในประเทศ กลุ่มประเทศยุโรปและอินเดีย
ในประเทศ
ในประเทศ
ในประเทศ
ผลิตเอง
ชิลี
ในประเทศ
ในประเทศ

ซอสมะเขือเทศ
ซอสหอยนางรม
น้ำ�ส้มสายชูกลั่น
          
  
สัดส่วนวัตถุดิบในการผลิตเครื่องปรุงรสที่ซื้อจากแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศเป็น 46.05 % และที่ซื้อจากแหล่งวัตถุดิบต่างประเทศเป็น 53.95% ไม่มี
ต้นทุนวัตถุดิบชนิดใดชนิดหนึ่งสูงกว่าร้อยละ 50 ของต้นทุนการผลิตรวม     
ไม่มีผู้จำ�หน่ายรายใดที่บริษัทฯซื้อวัตถุดิบเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการซื้อวัตถุดิบทั้งหมด  สำ�หรับวัตถุดิบที่ซื้อจากผู้จำ�หน่ายรายเดียว   บริษัทฯ
ทำ�สัญญาซื้อขายผูกพันเป็นรายปี โดยมีจำ�นวนและราคาที่แน่นอน และไม่มีข้อจำ�กัดในการซื้อวัตถุดิบดังกล่าวจากผู้จำ�หน่ายรายอื่นๆ ยกเว้น แอลกอฮอล์ที่ซื้อ
จากองค์การสุรา กรมสรรพสามิต  ซึ่งผูกขาดโดยรัฐบาล
บริษัทฯ ไม่มีปัญหาในเรื่องการจัดหาวัตถุดิบสำ�คัญๆ เนื่องจากผู้จัดจำ�หน่ายส่วนมากเป็นผู้ผลิตหรือจัดจำ�หน่ายรายใหญ่ของอุตสาหกรรมประเภท
นั้นๆ
3.2  การดำ�เนินการของบริษัทฯ เพื่อลดผลกระทบของกระบวนการผลิตต่อสิ่งแวดล้อม
ของเสียจากกระบวนการผลิตของบริษัทจำ�แนกได้เป็น 2 ลักษณะคือ น้ำ�เสีย และ อากาศเสีย  ซึ่งบริษัทใช้ระบบบำ�บัดในสถานที่ของบริษัทเอง  โดยมี
รายละเอียดคือ
ระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย ใช้สารเคมีปรับความเป็นกรดด่าง กรองแบบไร้อากาศ และการให้อากาศแบบตะกอนเร่งประกอบกัน รองรับน้ำ�เสียได้วันละ 600
ลบ.ม.
ระบบบำ�บัดอากาศเสีย   ใช้น้ำ�เป็นตัวลดอุณหภูมิและจับฝุ่น, ไอสารเคมีที่ใช้ในขบวนการผลิตไปพร้อมกัน ทั้งระบบบำ�บัดน้ำ�เสียและบำ�บัดอากาศเสีย
ออกแบบโดยวิศวกรที่ปรึกษา   ส่วนการใช้งานระบบนั้นบริษัทฯ มีวิศวกรและผู้ปฏิบัติงานควบคุมดูแลตลอดเวลาการผลิต   จึงมั่นใจได้ว่าไม่มีผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  กำ�หนดคุณลักษณะของน้ำ�ทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ข้อ 2 กำ�หนดไว้ดังนี้ (15) ค่าบีโอดี (Biochemical
Oxygen Demand) ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน ไม่มากกว่า 20 มิลลิกรัมต่อลิตร  ค่าบีโอดีเฉลี่ยทั้งปี 2564 เท่ากับ  18.42 มิลลิกรัมต่อลิตร
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บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการควบคุมสิ่งแวดล้อม 3 ปีย้อนหลังดังต่อไปนี้
2564           จำ�นวน         2.37  ล้านบาท
                                                 2563           จำ�นวน         3.53  ล้านบาท
2562     จำ�นวน         2.59  ล้านบาท
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินที่มีนัยสำ�คัญของบริษัท มีดังนี้
              

ประเภทลักษณะทรัพย์สิน

1. ที่ดิน 13 แปลง ที่ตั้ง จ. สมุทรปราการ
     จำ�นวน 54 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา          
2. ที่ดิน 5 แปลง  ที่ตั้ง  จ. ลำ�ปาง
     จำ�นวน  34 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา
          
3. อาคารสำ�นักงาน ที่ตั้ง  จ.สมุทรปราการ
4. อาคารสำ�นักงาน ที่ตั้ง  จ.ลำ�ปาง           
5. อาคารโรงงาน    ที่ตั้ง จ.สมุทรปราการ           
6. อาคารโรงงาน    ที่ตั้ง จ.ลำ�ปาง
          
7. เครื่องจักรในการผลิตเครื่องปรุงรส  
    จ.สมุทรปราการ    
8. เครื่องจักรในการผลิตเครื่องปรุงรส
    ระหว่างก่อสร้าง           

ลักษณะกรรมสิทธิ              มูลค่า(พันบาท)
เป็นเจ้าของ

107,203      

เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ

     6,925
   58,545
     2,499
177,690
  19,178

เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ

     

387,820
  23,303

ที่ดินยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน
1. ที่ดิน 11 แปลง ที่ตั้ง อ. บางประกง จ. ฉะเชิงเทรา
จำ�นวน 118 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา                       
เป็นเจ้าของ
ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน
204,073
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
  
  14,169
ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงานสุทธิ
189,904
ที่ดินดังกล่าว บริษัท ซื้อไว้เพื่อการขยายโรงงาน เมื่อปี 2537 ปัจจุบัน บริษัทได้ทบทวนนโยบายดังกล่าว    โดยยกเลิกการขยายโรงงานดังกล่าว
เนื่องจาก โรงงานปัจจุบันยังสามารถรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทได้ และจะดำ�เนินการขายที่ดินดังกล่าวต่อไป
มูลค่าตามบัญชีของที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นราคาประเมิน ตามรายงานการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระเมื่อ
ปี 2561   
ตามรายงานการประเมินราคาวันที่ 14 กันยายน 2561 บริษัทประเมินราคาอิสระได้ประเมินราคาที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงานของบริษัท โดยใช้วิธีการ
เปรียบเทียบราคาตลาด โดยมีราคาประเมินมูลค่า 189.90 ล้านบาท
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนของบริษัท ได้แก่ เครื่องหมายการค้า  ค่าลิขสิทธิ์ และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
บริษัทได้ซื้อเครื่องหมายการค้า “ตราศรีราชาพานิช” เมื่อปี 2541 จึงมีกรรมสิทธิแต่เพียงผู้เดียว บริษัทได้บันทึกบัญชีเป็นค่าเครื่องหมายการค้ารอตัดบัญชี มี
กำ�หนดตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย 10 ปี                                                                    
เครื่องหมายการค้า (พันบาท)                                           
24,102
หัก ค่าตัดจำ�หน่าย                                                               
23,586
เครื่องหมายการค้าสุทธิ                                                          
      516
ค่าธรรมเนียมสิทธิ (พันบาท)                                                         
  2,000
หัก ค่าตัดจำ�หน่าย                                                                          
  2,000
ค่าธรรมเนียมสิทธิสุทธิ
      โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (พันบาท)
14,729
หัก ค่าตัดจำ�หน่าย                                                               
13,499
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สุทธิ                                                   
  1,230
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง (พันบาท)
            
      รวมสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
  1,746
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บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยแต่อย่างไร
              เงินลงทุนในบริษัทร่วม (พันบาท)
                                                  
สัดส่วนความเป็นเจ้าของ  
                                                                                                                    
บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด    
40 %
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม
       
รายได้เงินปันผล                 
สุทธิ                                                                                              

ทุนชำ�ระแล้ว     
40,000
     

เงินลงทุน        
เงินลงทุน
ราคาทุน                วิธีส่วนได้เสีย
8,000
21,454
     -            
  4,759
          (800)
8,000
25,413

1.4 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
1.3.1  คณะกรรมการชุดย่อย
             คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท
1.3.2  ผู้ถือหุ้น
รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2564 วันที่ 23 เมษายน 2564 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำ�นวนหุ้น

ร้อยละของ

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. นางสาว เนตรชนก  สุวรรณชีพ

    3,650,000

    1.01

7. บมจ.กรุงเทพประกันภัย

    3,579,500

    0.99

8. นางสาววันเพ็ญ ก้านบัว

    2,400,000

    0.67

9. บจก. ซี.เอส.แคปปิตอล

   2,346,300

    0.65

10. นายเชิดพงศ์ วงศ์วิทย์วิโชติ

                   2,110,000

                   0.59

  รวม

               312,437,820

86.78

         
                       รายชื่อผู้ถือหุ้น			
               นาย ปริญญา  วิญญรัตน์    และผู้ที่เกี่ยวข้อง
นางสาว มาลี   วิญญรัตน์    และผู้ที่เกี่ยวข้อง
นาง พรนภา    วิญญรัตน์    และผู้ที่เกี่ยวข้อง
รวม กลุ่มตระกูลวิญญรัตน์

จำ�นวนหุ้น

ร้อยละของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด

         167,790,580
                          58,103,470
           47,267,570

                           46.61
          16.14
          13.13

         273,161,620

           75.88
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1.5 จำ�นวนทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้ว
(1) บริษัท มีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท เรียกชำ�ระแล้ว 360 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 360 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท  

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิในแต่ละปี โดยจะจ่ายในปีถัดไป
        
เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนินประจำ�ปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท  
กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2564 คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 93.06 ของกำ�ไรสุทธิ ประจำ�ปี 2564 โดยมีกำ�หนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 (รอ
เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 วันที่ 22 เมษายน 2565 อนุมัติ)
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2.  การบริหารจัดการความเสี่ยง
     2.1  ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ
            -การพึ่งพิงลูกค้า

ลูกค้าของบริษัทฯ   ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าส่ง(ยี่ปั๊ว) กว่า 1,000 รายที่มีการติดต่อซื้อขายมาเป็นเวลานานและมีสัมพันธภาพทางธุรกิจเป็นอันดีกับบริษัทตลอดมา
ร้านค้าปลีก และผู้บริโภคโดยตรง  ทำ�ให้บริษัทฯไม่มีผลกระทบจากการสูญเสียลูกค้ารายใดรายหนึ่งไป ยกเว้น Discount Store รายใหญ่ 3 ราย
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา  ยอดขายให้ลูกค้า Discount Store รายใหญ่ 3 รายรวมกันประมาณร้อยละ 22 ของยอดขาย
                                                 2564
2563
ยอดขายลูกค้าโมเดิร์นเทรด 3 รายใหญ่ (พันบาท)   663,593              657,666
คิดเป็น อัตราร้อยละของยอดขายรวม                    22.66                  22.46

2562
              630,180
                21.76

            
นอกจากลูกค้าโมเดิร์นเทรดแล้ว บริษัทฯ ยังมีช่องทางการจัดจำ�หน่ายที่หลากหลาย ครอบคลุมร้านค้าส่ง (ยี่ปั๊ว)   ภัตตาคาร ร้านอาหาร ตลอดจนโรงงาน
อุตสาหกรรม และผู้ค้าต่างประเทศ   กว่า 1,000 ราย และ ร้านค้าปลีกอีกกว่า 6,000 ราย                                  
จากฐานลูกค้าที่หลากหลายดังกล่าว ประกอบกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ เครื่องหมายการค้า “ตราภูเขาทอง” ที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมานานกว่า 67 ปี
จึงเป็นข้อได้เปรียบของบริษัท
2.2   ความเสี่ยงด้านการผลิต                        
          -การขาดแคลนวัตถุดิบ
ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำ�หน่ายน้อยราย แต่ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจำ�หน่ายรายใหญ่ของอุตสาหกรรมประเภทนั้นๆ และ
สามารถส่งมอบวัตถุดิบให้บริษัทฯ ได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี   ไม่มีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ   เนื่องจากหากไม่ซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้จำ�หน่ายประจำ�ก็สามารถ
ซื้อจากผู้จำ�หน่ายรายอื่นๆ  ในอุตสาหกรรมประเภทนั้นๆ  ซึ่งมีจำ�นวนหลายราย  แต่อาจจะต้องซื้อในราคาที่แพงขึ้นเล็กน้อย  สำ�หรับวัตถุดิบบางประเภทซึ่งมี
ลักษณะเป็นฤดูกาล   เช่น  พริกชี้ฟ้า  พริกขี้หนู   กระเทียม ทางบริษัทฯจะบริหารความเสี่ยงโดยจะทำ�การซื้อในฤดูกาลผลิตและจะทำ�การแปรรูปวัตถุดิบเพื่อให้
ใช้ ได้ตลอดปี
2.3   ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ
ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 กลุ่มตระกูล วิญญรัตน์ ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 75.88 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงทำ�ให้
สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่งตั้งกรรมการหรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ยกเว้นเรื่องที่กฎหมาย หรือ ข้อบังคับบริษัทกำ�หนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ
ตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้
2.4   การบริหารจัดการภาวะวิกฤติ Covid-19
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID -19) สำ�หรับสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขยายเป็นวงกว้างและรุนแรงมากขึ้น บริษัทฯ มีความตระหนักให้ความสำ�คัญใน
การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรค โดยมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของพนักงาน (ส่วนสำ�นักงานและฝ่ายผลิต)และผู้มาติดต่อภายนอก ที่
เข้ามาทำ�งานในบริษัทฯ ต้องถือปฏิบัติ ดังนี้
1. กำ�หนดจุดคัดกรอง ซึ่งพนักงานทุกคนต้องผ่านการคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิ ร่างกาย
2.พนักงานทุกคนและผู้มาติดต่อ ต้องสวมแมสตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณภายในบริษัท
3. ขอความร่วมมือในการประชุม บริษัทฯ กำ�หนดพื้นที่ประชุมส่วนกลางไว้ สำ�หรับให้พนักงานประชุมหรือพบปะกับลูกค้า ผู้ใช้ห้องต้องแจ้งการจองใช้
ห้องล่วงหน้าก่อนวันนัด 3 วัน จะมีพนักงานทำ�ความสะอาดช่วงเช้าทุกวัน
4. การสื่อสารกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และผู้ติดต่อประสานงานถึงความจำ�เป็นในการประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิค เอกสารทางอีเมล์หรือ
ไปรษณีย์เป็นหลักในการสื่อสารในช่วงเวลานี้
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คัดกรองก่อนเข้าไปปฏิบัติงาน

  ฉีดวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

ATK test  เมื่อรู้ว่ามีความเสี่ยง

โต๊ะรับประทานอาหารมีฉากกั้น

    มีจุดวางแอลกอฮอลล์หน้าประตูอาคาร     มีจุดวางแอลกอฮอลล์หน้าห้องน้ำ�
2.5  ความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัย Cybersecurity
บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับ Cybersecurity และมีวิธีจัดการความเสี่ยงในเรื่องของ Cyber security   โดยการติดตั้ง Firewall   และมีมาตรการ
ควบคุมที่มีอยู่ดังนี้
1. กำ�หนดระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมข้อมูลในรูปแบบคอมพิวเตอร์ (QP-COM-01)
2. มีระบบป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก (Firewall) และระบบป้องกันภัยคุกคามภายใน (Virus Kaspersky)
3. Monitoring Server (แบบฟอร์ม Monitoring Server)
4. แจ้งเตือนภัยคุกคามใหม่ๆ ผ่านทาง E-Mail
5. กำ�หนดให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าเครื่องทุก 3 เดือน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลอื่น
6. กำ�หนดให้ผู้ใช้งานทำ�การสำ�รองข้อมูลไปยัง Share Drive (S:) ป้องกันข้อมูลสูญหายกรณีเครื่องเกิดปัญหา
7. สามารถกู้ข้อมูลคืนกลับได้ เนื่องจากมีการ Backup ข้อมูลจาก Share Drive ไปยัง External HDD อีกขั้นหนึ่ง
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3.  การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
    การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคมและมิติสิ่งแวดล้อม
มิติสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
    

    

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดระยะเวลาการดำ�เนินงานของเรา บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัท อัน
ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้จาก แนวทางนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจ
จริงของเรา 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 โดยการ
คัดเลือกบุคลากร สอนวิธีคิด มีทัศนคติ อุปนิสัย ตลอดจนการดำ�เนินชีวิต ความมีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความรับผิดชอบส่วนรวมมากกว่าส่วน
ตน และทำ�ให้องค์กรน่าอยู่ ยั่งยืนและเอื้อให้ทุกคนเป็นคนดีด้วย
  
เราสนับสนุนให้พนักงานของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีเทียบเท่ากับมาตรฐานด้านแรงงาน ด้วยการปฏิบัติและให้การดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เปิด
โอกาสด้านการจ้างงานอย่างเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสม และเสริมสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีในการทำ�งาน
             นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.)
        “ทำ�งานอย่างปลอดภัย ไม่ประมาท ปราศจากอุบัติเหตุ”
             นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สืบทอดการดำ�เนินโครงการกองทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ที่เริ่มถือกำ�เนิดขึ้นตั้งแต่เมื่อปี 2535 ตามดำ�ริของคุณแม่กิมเซียว
แซ่ตั้ง (ภริยาของคุณพ่อใช้ แซ่โค้ว ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงาน ที่ศึกษาเล่าเรียนดี และมีความประพฤติที่ดี
5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
• บริษัทฯ ได้เปิดบริการสายด่วนผู้บริโภคเพื่อรับข้อติชมจากลูกค้า เพื่อนำ�ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าและการ
บริการของเราต่อไป
• เราทุ่มเทพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
และกระบวนการการผลิต จนได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล อาทิ ระบบมาตรฐาน GMP, การรับรองระบบ HACCP และ ระบบคุณภาพ ISO
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รายงานประจำ�ปี 2564

       นโยบายคุณภาพ
“ผลิตสินค้าคุณภาพ ปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมายอาหาร สอดคล้องตามความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า”
           
นโยบายด้านฮาลาล (HALAL)
“ผลิตเครื่องปรุงรสที่ได้คุณภาพ ปลอดภัยต่อสุขภาพ  ปราศจากสิ่งปนเปื้อนหรือสิ่งต้องห้ามตามบทบัญญัติทางศาสนาอิสลาม”
• เราทุ่มเททรัพยากรที่มีในการดำ�เนินงานด้านวิจัยและพัฒนา เพื่อนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพแก่ผู้บริโภค

6.  การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
เราทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์การมีส่วนร่วม และสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างบริษัท ชุมชน และสังคม ส่งเสริมบุคลากรเกี่ยวข้องในท้อง
ถิ่นรอบสถานประกอบการ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทำ�งานอาสาสมัครและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน         
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) พร้อมมุ่งมั่นและอุทิศกำ�ลังและความสามารถในการดำ�เนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนาและขับเคลื่อนชุมชน สังคม และประชาชนไทยไปข้างหน้าพร้อมกัน
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  4 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป
มิติสิ่งแวดล้อม
  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 รวมทั้ง
ยังมีน้ำ�หนักเบา และแข็งแรงยิ่งขึ้นกว่าเดิม
• เราปลูกฝังจิตสำ�นึกที่ดีให้พนักงานร่วมกันประหยัดและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

(นายปริญญา วิญญรัตน์)
ประธานกรรมการบริหาร
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กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
โครงการ “ภูเขาทองร่วมปันน้�ำ ใจ สูภ้ ยั โควิด-19” ปี 2564

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  ครั้งที่ 1

วันที  
่ 7 มกราคม 2564   มอบผลิตภัณฑ์เครือ่ งปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง มูลค่า
20,000 บาท  ให้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เพือ่ จัดทำ�ชุดยังชีพเนือ่ งจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึง่ ทำ�ให้ประชาชนได้รบั ความเดือด
ร้อนเป็นวงกว้าง

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 2

วันที่ 18 มกราคม 2564   มอบผลิตภัณฑ์เครือ่ งปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง มูลค่า
29,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  รับมอบโดยนายไพศาล
พรหมยงค์ประธานฝ่ายซะกาตและสังคมสงเคราะห์เนื่องจากสถานการณ์นำ้�ท่วมใน
พืน้ ทีส่ ามจังหวัดภาคใต้  เนือ่ งจากน้�ำ ในแม่น�ำ้ สายหลักหลายสายหนุนสูง ฝนตกต่อเนือ่ ง
ประกอบกับการปล่อยมวลน้�ำ จากเขือ่ นบางลาง ทำ�ให้เกิดน้�ำ ท่วมขัง ถนนถูกตัดขาด
และประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำ�ให้ประชาชนได้รบั
ความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง  ทางบริษทั ฯ จึงสนับสนุนผลิตภัณฑ์ภเู ขาทองเพือ่ จัดทำ�ถุง
ยังชีพแจกจ่ายให้ผทู้ ่ีได้รบั ผลกระทบ

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  ครั้งที่ 2

วันที่ 17 สิงหาคม 2564   มอบผลิตภัณฑ์เครือ่ งปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง   เจล
แอลกอฮอล์   หน้ากากอนามัย มูลค่า 43,000  บาท  ให้แก่สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
สมุทรปราการ  เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  เพือ่ มอบ โรงพยาบาลสุมทรปราการ ครัง้ ที่ 1
ให้ประชาชนได้รบั ความเดือดร้อนและได้รบั ผลกระทบอย่างต่อเนือ่ ง   ทางบริษทั ฯ จึง วันที่ 19  พฤษภาคม 2564  บริษทั ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)  มอบผลิตภัณฑ์เครือ่ ง
ปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง มูลค่า  35,000 บาท  เพือ่ ปรุงอาหารให้ผปู้ ว่ ยโควิด และเจ้า
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ภเู ขาทองเพือ่ จัดทำ�ถุงยังชีพ
หน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ และโรงพยาบาลสนาม
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร  ี สมุทรปราการ

อบต.ชัยมงคล  อ.กระทุม่ แบน  จ.สมุทรสาคร

วันที่ 21 มกราคม 2564   มอบผลิตภัณฑ์เครือ่ งปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง มูลค่า
25,000   บาท   ให้แก่นายทองคำ�   หลงเปลีย่ ว   นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
ชัยมงคล   อ.กระทุม่ แบน   จ.สมุทรสาคร   เพือ่ จัดทำ�ถุงยังชีพเนือ่ งด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำ�ให้ประชาชนได้รบั ความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง
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โรงพยาบาลสุมทรปราการ ครัง้ ที่ 2

วันที่ 21  กรกฎาคม 2564  บริษทั ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)  มอบผลิตภัณฑ์เครือ่ ง
ปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง มูลค่า  30,000 บาท เพือ่ ให้ทางโรงพยาบาลสมุทรปราการ
ใช้ในการปรุงอาหารให้ผปู้ ว่ ยโควิด และเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ของโรง
พยาบาลสมุทรปราการ และโรงพยาบาลสนาม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร  ี พร้อม
ทัง้ มอบข้าวกล่อง 850 กล่อง มูลค่า 55,000 บาท   รวมเป็นมูลค่าทัง้ หมด   85,000 บาท
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บ. Future Park And Zpell  (ห้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต)

วันที่ 7 มิถนุ ายน   2564    มอบผลิตภัณฑ์เครือ่ งปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง มูลค่า
122,000 บาท  เพือ่ จัดทำ�ชุด  Gift set  จำ�นวน 1,320 ชุด  มอบให้หา้ ง Future Park
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564  บริษทั ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)  ร่วมกับมูลนิธริ ว่ มกุศล And Zpell , โรงพยาบาลปทุมธานี ,โรงพยาบาลคลองหลวง , โรงพยาบาลสามโคก
สมุทรปราการ มอบผลิตภัณฑ์เครือ่ งปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง มูลค่า 32,500 บาท จังหวัดปทุมธานี , สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี , หอการค้าปทุมธานี   เพือ่ แจกจ่ายเจ้า
จัดทำ�ถุงยังชีพแจกจ่ายให้ประชาชนทีอ่ าศัยบริเวณชุมชนรอบๆ โรงงาน ต.ท้ายบ้าน หน้าทีโ่ รงพยาบาลทีม่ าให้บริการฉีดวัคซีน  และประชาชนทีม่ าใช้บริการฉีดวัคซีน
เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบจากภัยวิกฤตโรคระบาดโควิด-19   ได้รบั
เกียรติจากนายอเนกพงศ์ คูณทรัพย์สนิ   ประธานมูลนิธริ ว่ มกุศลสมุทรปราการ  และ
คณะกรรมการมูลนิธ  ิ รับมอบผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ

มูลนิธริ ว่ มกุศลสมุทรปราการ ครัง้ ที่ 1

ชุมชน 4 ส.พัฒนา ต.บางหัวเสือ  จ.สมุทรปราการ ครัง้ ที่ 1  

มูลนิธริ ว่ มกุศลสมุทรปราการ ครัง้ ที่ 2

วันที่ 11 มิถนุ ายน  2564  มอบผลิตภัณฑ์เครือ่ งปรุงรสตราภูเขาทอง  มูลค่า  34,000
บาท  ให้คณ
ุ ณัฐทยา  สลัดทุกข์  ประธานชุมชน 4 ส.พัฒนา ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง  
จ.สมุทรปราการ   โครงการ “ถุงยังชีพ”   ทีป่ ระกอบด้วยผลิตภัณฑ์เครือ่ งปรุงรส
ภูเขาทอง ข้าวสาร อาหารแห้ง  ผักสด อาหารสด แจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รบั ผลกระทบ
และต้องกักตัวอยูบ่ า้ นเนือ่ งจากสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 12 สิงหาคม 2564   มอบผลิตภัณฑ์เครือ่ งปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง
มูลค่า 50,000 บาท   ให้แก่นายอเนกพงศ์ คูณทรัพย์สนิ ประธานมูลนิธริ ว่ มกุศล
สมุทรปราการ เพือ่ จัดทำ�ถุงยังชีพแจกจ่ายให้ประชาชนทีอ่ าศัยบริเวณชุมชน ต. ท้าย
บ้าน  เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบจากภัยวิกฤตโรคระบาดโควิด-19  

ชุมชน 4 ส.พัฒนา ต.บางหัวเสือ  จ.สมุทรปราการ ครัง้ ที่ 2  

วันที่ 10 กันยายน  2564   มอบผลิตภัณฑ์เครือ่ งปรุงรสตราภูเขาทอง มูลค่า  12,000
บาท  ให้คณ
ุ ณัฐทยา  สลัดทุกข์  ประธานชุมชน 4 ส.พัฒนา ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง  
CENTRALPATTANA (CPN) / บ.เซ็นทรัล พัฒนา จำ�กัด (มหาชน)
จ.สมุทรปราการ  โครงการ “ศูนย์รวมอาหารปันสุข สูภ้ ยั โควิด 19”  เพือ่ ใช้ในการปรุง
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564  มอบผลิตภัณฑ์เครือ่ งปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง มูลค่า อาหารสำ�เร็จใส่กล่องเพือ่ แจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รบั ผลกระทบ และต้องกักตัวอยูบ่ า้ น
48,000 บาท ให้ บ.เซ็นทรัล พัฒนา จำ�กัด (มหาชน) หรือ CPN  ร่วมกับมูลนิธมิ ริ า เนือ่ งจากสถานการณ์โควิด-19
เคิลออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี จัดทำ�
อาหารกล่องส่งให้โรงพยาบาลต่างๆ เพือ่ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้า
หน้าทีท่ างการแพทย์
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โรงเจฮะหงี่ เ ข่ ง ฮุ ก ตึ้ ง ข้ า งศาลเจ้ า พ่ อ ทั พ  
จ.สมุทรปราการ
วันที่ 18   สิงหาคม   2564    มอบผลิตภัณฑ์
เครือ่ งปรุงรสตราภูเขาทอง มูลค่า 25,000
บาท ให้โรงเจฮะหงีเ่ ข่งฮุกตึง้ ข้างศาลเจ้าพ่อ
ทัพ   ร่วมกับสถานีต�ำ รวจสำ�โรงเหนือ   สถานี
ตำ�รวจสำ�โรงใต้   จัดทำ�ชุดยังชีพเพือ่ แจกจ่าย
ให้ประชาชนที่ได้รบั ผลกระทบ และต้องกักตัวอยู่
บ้านเนือ่ งจากสถานการณ์โควิด-19

สภ.สำ�โรงใต้  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ

วันที่ 7 กรกฏาคม  2564   มอบผลิตภัณฑ์เครือ่ งปรุงรสตราภูเขาทอง มูลค่า  25,000
บาท  ให้สถานีต�ำ รวจสำ�โรงใต้ รับมอบโดยพันตำ�รวจเอกจักรพงศ์   นุชผดุง  ผูก้ �ำ กับ
การสถานีต�ำ รวจภูธรสำ�โรงใต้   เพือ่ ใส่ตปู้ นั สุขสำ�หรับประชาชนที่ได้รบั ผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19

มอบน้�ำ ดืม่ สะอาดขนาด 10 ลิตรให้ประชาชนพืน้ ทีร่ อบๆโรงงาน

วันที่ 7  พฤษภาคม  2564   มอบน้�ำ กรองสะอาดผ่านการฆ่าเชือ้ ด้วย UV ขนาด 10
ลิตร  ทีท่ างบริษทั ดำ�เนินการผลิตเอง จำ�นวน 300 ถุง  มูลค่า 9,000 บาท  แจกจ่ายให้
ประชาชนทัว่ ไปทีอ่ ยูโ่ ดยรอบโรงงาน เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โค
วิด-19

สำ�นักข่าว TOP NEWS

วันที่ 6 และวันที  ่ 11   สิงหาคม   2564    มอบผลิตภัณฑ์เครือ่ งปรุงรสตราภูเขาทอง
มูลค่า 80,000 บาท ให้แก่ส�ำ นักข่าว TOP NEWS   สำ�หรับจัดทำ�ถุงยังชีพเพือ่ นำ�ไป
มอบประชาชนตามสถานทีต่ า่ งๆ ที่ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19   ซึง่ นาย
ธีระ ธัญไพบูลย์  ผูป้ ระกาศข่าวช่อง TOP NEWS มารับมอบผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ

มูลนิธเิ ด็กกำ�พร้าบ้านกิง่ แก้ว วิบลู สันติเชียงใหม่

วันที  
่ 18 กันยายน   2564 มอบผลิตภัณฑ์เครือ่ งปรุงรสตราภูเขาทอง จำ�นวน 35
ลัง   มูลค่า 9,900 บาท   ให้แก่มลู นิธเิ ด็กกำ�พร้าบ้านกิง่ แก้ว วิบลู สันติเชียงใหม่ เพือ่ ไช้
ปรุงอาหารให้เด็กๆ ในมูลนิธิ และลดต้นทุนค่าใช้จา่ ยในการซือ้ เครือ่ งปรุงอาหาร ใน
สถานการณ์และเศรษฐกิจปัจจุบนั

ชุมชนหมู่ 6 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
วันที่ 12 สิงหาคม 2564  มอบผลิตภัณฑ์เครือ่ งปรุงรสตราภูเขาทอง  -19  เป็นมูลค่า
9,200 บาท  แก่ผู้ใหญ่สมเกียรติ ทองเหลือ  ผู้ใหญ่บา้ นหมู่ 6      ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ   เพือ่ ใช้ในการปรุงอาหารสำ�เร็จแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รบั ผลกระ
ทบและผูท้ ก่ี กั ตัวอยูบ่ า้ นจากสถานการณ์โควิด
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โครงการ “กล่องปันอิม่ ”  สนุบสนุนกิจกรรมช่วยเหลือผูท้ ่ีได้รบั ผลกระทบจากโควิด-19

กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2564
โครงการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการร้านอาหารทีเ่ ป็นลูกค้าของบริษทั ฯ   และร้านอาหารที่ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทีแ่ จ้งความประสงค์มาทางเพจ
ของซอสภูเขาทองในโครงการ Fighting Power  โดยสัง่ อาหารกล่องจากร้านอาหารทัว่ ประเทศ  ผูท้ ่ีได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  คือ  โรง
พยาบาล  สถานพยาบาล หน่วยงานราชการและเอกชน  และประชาชนในชุมชนต่างๆที่ได้รบั ผลกระทบทัว่ ประเทศ  โดยโครงการนีเ้ ริม่ ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม–พฤศจิกายน 2564  
รวมเป็นเงิน 660,000 บาท (หกแสนหกหมืน่ บาท)  ซึง่ ได้รบั การตอบรับจากร้านค้า และผูท้ ่ีได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นอย่างยิง่
ร้านอาหารสนใจและเข้าร่วมโครงการในครัง้ นี้ 65 ร้านค้า  ใน 22 จังหวัด คือ

ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร อยุธยา  สระบุร  ี ลพบุร  ี นนทบุร  ี ปทุมธานี  พิจติ ร เพชรบูรณ์   

ภาคตะวันออก

ชลบุร  ี ระยอง  จันทบุรี สระแก้ว

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สกลนคร  นครราชสีมา  อุดรธานี

ภาคตะวันตก     

ประจวบคีรขี นั ธ์  กาญจนบุรี

ภาคเหนือ

       

น่าน  อุตรดิตถ์  ลำ�พูน
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โครงการ “ภูเขาทองไม่ทง้ิ กัน”
บริจาคเงินให้สมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร

สูภ้ ยั น้�ำ ท่วม จ.สพรรณบุรี

ชุมชนหมู่ 6 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ วันที  ่ 4  มีนาคม 2564  บมจ. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564   บมจ.ไทยเทพรส มอบถุงยังชีพผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง
ไทยเทพรสและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ มอบเงินบริจาค จำ�นวน 90,000 บาท  ให้ ซึง่ ประกอบด้วย ซอสพริกศรีราชาพานิช ซอสปรุงรสฝาน้�ำ ตาล ซีอว๊ิ ขาว ซอสมะเขือ
สมาคมคนพิการกรุงเทพมหานครใน “โครงการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนผู้ เทศ ซอสปรุงรสอาหารฝาส้ม จำ�นวน 200 ชุด  มูลค่า 23,500 บาท ให้คณ
ุ ภานุวฒ
ั น์
พิการทางสายตา”   เพือ่ ซือ้ คอมพิวเตอร์และแป้นพิมพ์อกั ษรเบลล์    อุปกรณ์ต�ำ รา หรือคุณบี    เจ้าของเพจไข่ไก่ปลอดสาร Beindy Country Farm เป็นตัวแทนชุมชนรับ
เรียน อุปกรณ์ตา่ งๆ  และทุนการศึกษาเพือ่ เด็กนักเรียนด้อยโอกาสทีพ
่ กิ ารทางสายตา มอบถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้ผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำ�ท่วมใหญ่ในเขต
ทัว่ ประเทศ
อ.สองพีน่ อ้ ง จ.สุพรรณบุร  ี เพือ่ บรรเทาความเดือนร้อนจากเหตุการณ์น�ำ้ ท่วมหนักในครัง้

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินสามัคคี
ผูป้ ระสบภัยไฟไหม้โรงงานสารเคมี
ณ ศูนย์อพยพชัว่ คราว  อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564   บมจ.ไทยเทพรส   ได้รว่ มเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐิน
สามัคคี ประจำ�ปี 2564 ณ. วัดโพธิยาราม (วัดทองคง) โดยมอบปัจจัยเงินสดจำ�นวน
10000 บาท และมีออกโรงทานทำ�ผัดไทกุง้ สด และน้�ำ ดืม่ น้�ำ ส้มคัน้ เพือ่ แจกจ่าย
ประชาชนผูม้ าร่วมทำ�บุญ รวมแล้วเป็นมูลค่า 19,000 บาท

วันที  ่ 6 กรกฎาคม 2564   มอบผลิตภัณฑ์เครือ่ งปรุงรสตราภูเขาทอง    และสิง่ ของ
จำ�เป็นเบือ้ งต้น  เช่น ข้าวสาร อาหารแห้งต่างๆ  ดืม่   ให้ศนู ย์อพยพวัดบางพลี   มูลค่า  
45,000 บาท  ให้ศนู ย์อพยพชัว่ คราว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จากเหตุเพลิงไหม้โร
งงานหมิงตีเ้ คมิคอล  ซอยกิง่ แก้ว 21 ต.กิง่ แก้ว  อ.บางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ เมือ่ วัน
ที่ 5 มิถนุ ายน 2564  ทำ�ให้มผี ทู้ ่ีได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์นเ้ี ป็นจำ�นวนมาก ต้อง
อพยพออกจากพืน้ ที่ไปอยูต่ ามศูนย์อพยพชัว่ คราวหลายๆแห่ง และต้องการความ
ช่วยเหลือเบือ้ งต้นในเรือ่ งของเครือ่ งอุปโภค บริโภคอย่างเร่งด่วน

เทศกาลเจ ประจำ�ปี 2564

สนับสนุนกิจกรรมเทศกาลถือศีลกินเจประจำ�ปี 2564 ช่วงวันที  ่ 6-14 ตุลาคม 2564
โดยสนับสนุนเป็นเงิน   ผลิตภัณฑ์เครือ่ งปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง   สือ่ เจต่างๆ เช่น
ป้ายผ้า ป้ายแบรนด์เนอร์   ธงราว ธงปัก ผ้ากันเปือ้ น หมวก เสือ้ ยืด รวมมูลค่าทัง้ หมด
300,000 บาท  (สามแสนบาท)  ให้กบั ศาลเจ้า โรงเจ ตลาดสด ทีม่ กี ารจัดกิจกรรมถือศีล
กินเจ หลายจังหวัด  อาทิเช่น สมุทรปราการ  สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  ฉะเชิงเทรา
ชลบุร  ี นครสวรรค์  ขอนแก่น  ลำ�พูน  นครราชสีมา

มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำ�ปี 2564
โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน “ผูม้ ผี ลการเรียนดีเด่นและมีความประพฤติ
ดี“ ครัง้ ที่ 29 เพือ่ เป็นขวัญกำ�ลังใจแก่พนักงานและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จา่ ยของ
พนักงานทีม่ บี ตุ รอยูใ่ นช่วงทีต่ อ้ งศึกษาเล่าเรียน ในปี 2564  วันที  ่ 14  กันยายน 2564
ทุนเรียนดีและประพฤติด  ี มีบตุ รพนักงานที่ได้รบั ทุนการศึกษาจำ�นวน  89 ทุนแบ่งเป็น
       - ระดับชัน้ ประถมศึกษาจำ�นวน 58  ทุน ทุนละ 3,300 บาท
     - ระดับมัธยมศึกษาจำ�นวน 31 ทุน ทุนละ 5,500 บาท  รวมทัง้ สิน้ เป็นจำ�นวนเงิน
360,000 บาท (สามแสนหกหมีน่ บาท)  
ทุนสนับสนุนชุดนักเรียนให้บตุ รพนักงานตัง้ แต่ระดับอนุบาล1-มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุนละ
400 บาท จำ�นวน 299 ทุน รวมทัง้ สิน้ เป็นจำ�นวนเงิน  120,000 บาท (หนึง่ แสนสองหมืน่
บาท) เพือ่ เป็นทุนสนับสนุนค่าชุดนักเรียน และอุปกรณ์การรียน
รวมทุนการศึกษาทัง้ สิน้   480,000 บาท (สีแ่ สนแปดหมืน่ บาท)  และในปี 2564 นี้ บริษทั ฯ
ได้ด�ำ เนินการตามนโยบายความปลอดภัยด้านการป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง (โควิด19) Social Distancing   จึงมีนโยบายในการมอบทุนการศึกษาโดยให้หวั หน้างานทุก
หน่วยงานเป็นตัวแทนในการรับมอบแทนพนักงานและบุตรพนักงาน เพือ่ หลีกเลีย่ งการ
รวมตัวกันจำ�นวนมากซึง่ เป็นการเสีย่ งต่อการแพร่กระจายของโรคระบาดโควิด-19
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โครงการ “GIVEBACK เติมเต็มความสุขให้นอ้ งครัง้ ที่ 5

วันที่ 17-19  ธันวาคม 2564  บมจ.ไทยเทพรส  จัดโครงการ “GIVEBACK เติมเต็ม
ความสุขให้นอ้ งครัง้ ที่ 5”  ประจำ�ปี 2564   ณ  ศศช.บ้านห้วยตองน้อย ต.ยางเปียง  
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่   ซึง่ มีนกั เรียนประมาณ 50 คน    เนือ่ งจากสถานการณ์โควิด  
ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถขึน้ ไปจัดกิจกรรมทีโ่ รงเรียนบนดอยได้ จึงจัดกิจกรรม มอบ
สิง่ ของต่างๆ  คือ อุปกรณ์การเรียน  อุปกรณ์เครือ่ งครัว  ชุดกีฬาและรองเท้า  อาหาร
แห้ง และสิง่ ของใช้จ�ำ เป็นต่างๆ   ผลิตภัณฑ์เครือ่ งปรุงรสภูเขาทอง   และมอบเงินทุน
สนับสนุนในการสร้างห้องครัวของโรงเรียน  รวมมูลค่า 120,000  บาท

รายงานประจำ�ปี 2564

โครงการ “เด็กดีภเู ขาทอง ครัง้ ที่ 8 ประจำ�ปี 2565

ทางบริษทั ฯ จัดให้มกี จิ กรรมแจกผลิตภัณฑ์เครือ่ งปรุงรสตราภูเขาทองให้โรงเรียนและ
หน่วยงานต่างๆ ทัว่ ประเทศ ทีส่ ง่ จดหมายแสดงความประสงค์ขอรับของขวัญวันเด็ก
ประจำ�ปี 2565   เพือ่ ให้น�ำ ผลิตภัณฑ์เครือ่ งปรุงรสตราภูเขาทองไปใช้ในกิจกรรมวัย
เด็กประจำ�ปี 2565  จำ�นวน 800 ลัง  คิดเป็นมูลค่า 250,000  บาท กิจกรรมเริม่ เดือน
ธันวาคม 2564  - เดือนมกราคม 2565
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  4. การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ(MD&A)
บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
สำ�หรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563
ภาพรวม
ผลการดำ�เนินงานของบริษัท ในปี 2564  กำ�ไรสุทธิเพิ่มขึ้นกว่าในปี 2563 ร้อยละ 13.90 หรือเพิ่มขึ้น 75.52 ล้านบาท จากยอดรวมขาย
สุทธิเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.97 หรือเพิ่มขึ้น 174.88 ล้านบาท ยอดขายส่วนใหญ่มาจากช่องทางโมเดิร์นเทรดและช่องทางบริษัทส่งออก เพิ่มขึ้นร้อยละ
3.44 และ 18.04 ตามลำ�ดับหรือเพิ่มขึ้น 28.41 ล้านบาทและ 30.64 ล้านบาท
ยอดขายต่างประเทศยอดขายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.42 หรือเพิ่มขึ้น 23.02 ล้านบาท  
ต้นทุนขายลดลง ร้อยละ 0.54 ของยอดขาย จากร้อยละ 63.50 ของยอดขายในปี2563 เป็นร้อยละ62.96 ของยอดขายในปี 2564   เนื่องจาก
การลดลงของค่าเสื่อม  
ต้นทุนในการจัดจำ�หน่ายลดลงร้อยละ 0.56 ของยอดขาย จากร้อยละ 9.24 ของยอดขายในปี 2563  เป็นร้อยละ 8.68 ของยอดขายในปี
2564  เนื่องจากการทำ�โปรโมชั่นลดน้อยลง
ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงร้อยละ 0.67 ของยอดขาย จากร้อยละ 5.34 ของยอดขายในปี 2563   เป็นร้อยละ 4.67 ของยอดขายในปี
2564  ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
(ล้านบาท)

  ปี 2564

%

   ปี 2563

    %

เปลี่ยนแปลง

   %

           
ขายในประเทศ
อุตสาหกรรม
บริษัทร่วม
ขายต่างประเทศ
รวมยอดขาย
หัก ส่วนลดตามปริมาณ
สุทธิ
ต้นทุนขาย
กำ�ไรขั้นต้น
ต้นทุนในการจัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กำ�ไรสุทธิ
กำ�ไร : หุ้น

2,390.81            76.22
    324.51            10.35
      39.77
1.27
    381.57            12.16
3,136.66          100.00
     (33.85)             (1.08)
3,102.81            98.92
1,953.58            62.96%
1,149.23             37.04%
   269.27
8.68%
   144.88
4.67%
    618.93            19.95%
        1.72

กำ�ไรสุทธิ
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2,282.15
77.04        108.66
4.76
     283.17
    9.56          41.34           14.60
       38.31
   1.29            1.46
  3.81
     358.55
12.10          23.02
  6.42
2,962.18             100.00        174.48
5.89
      (34.25)
  (1.16)            0.40
(1.17)
2,927.93
  98.84        174.88
5.97
1,859.25
63.50%         94.33
5.07
1,068.68
36.50%         80.55
  7.54
     270.45
    9.24%          (1.18)
(0.44)
     156.41
    5.34%        (11.53)
(7.37)
     543.41
18.56%         75.52           13.90
          1.51
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รายงานประจำ�ปี 2564

ต้นทุนขาย

การวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน
ความสามารถในการทำ�กำ�ไร
บริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิ จากผลการดำ�เนินงานสำ�หรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ดังต่อไปนี้
กำ�ไรสุทธิต่อรายได้รวมเพิ่มจากร้อยละ 18.35 เป็นร้อยละ19.75
           ปี 2564         ปี 2563
เปลี่ยนแปลง
  %
กำ�ไรสุทธิ (ล้านบาท)
           618.93        543.41
75.52           13.90
กำ�ไรขั้นต้น                       
%
                            37.04           36.50
   0.54
กำ�ไรสุทธิต่อรายได้รวม    
%
             19.75           18.35
   1.40
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น    %
             22.76           21.20
   1.56
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม  
%
             20.45           19.04
   1.41
บริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิ ปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 13.90  หรือเพิ่มขึ้น 75.52 ล้านบาท  
  (ล้านบาท)
1. ขายในประเทศ
    ขายอุตสาหกรรม
    ขายบริษัทร่วม
    ขายต่างประเทศ
    รวมรายได้จากการขาย
หัก ส่วนลดตามปริมาณ
สุทธิ
2.  ต้นทุนขาย
    % ต่อยอดขาย
3.  ต้นทุนในการจัดจำ�หน่าย
    % ต่อยอดขาย
4.  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    % ต่อยอดขาย
5.  รายได้อื่น
     ดอกเบี้ยรับ
     อื่นๆ
     รวมรายได้อื่น

  ปี 2564                  %
      ปี 2563               %             เปลี่ยนแปลง
              2,390.81              76.22     2,282.15
77.04         108.66
  324.51              10.35        283.17
   9.56           41.34
    39.77                1.27           38.31
   1.29             1.46
  381.57              12.16        358.55
12.10           23.02
              3,136.66            100.00     2,962.18         100.00         174.48
   (33.85)              (1.08)         (34.25)
  (1.16)             0.40
              3,102.81              98.92     2,927.93
98.84         174.88
              1,953.58         
    1,859.25
                    94.33
    62.96%
         63.50%
           (0.54)
  269.27
                      270.45
           (1.18)
       8.68%
            9.24%
           (0.56)
  144.88
                       156.41
         (11.53)
      4.67%
            5.34%
           (0.67)
       5.91
    25.30
     31.21

            6.99
          25.91
                        32.90

           (1.08)
            (0.61)
           (1.69)

              %
           4.76
         14.60
            3.81
           6.42
           5.89
          (1.17)
           5.97
           5.07
           (0.44)
          (7.37)
        (15.45)
          (2.35)
          (5.14)

ยอดขายในประเทศรวมในปี 2564  เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.76 หรือเพิ่มขึ้น 108.66 ล้านบาท  ส่วนช่องทางอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.60 หรือเพิ่มขึ้น 41.34
ล้านบาท
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ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทำ�ให้ยอดรวมขายสุทธิปี 2564 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.97 หรือเพิ่ม 174.88 ล้านบาท  มีการขายสินค้าขนาดเล็กมากขึ้น ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ยังทำ�อาหารที่บ้าน สินค้าขนาดเล็กมีความจำ�เป็นมากขึ้นสำ�หรับผู้บริโภค  ทำ�ให้การขายเข้าสู่ร้านอาหารลดลง มีผลทำ�ให้กำ�ไรสูงขึ้น

มูลค่าการจำ�หน่ายต่างประเทศในปี 2564  เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.42 หรือเพิ่มขึ้น 23.02 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพิ่มจากแถบเอเชีย , อเมริกา

มูลค่าการจำ�หน่ายกับบริษัทร่วมในปี2564 บริษัทฯ มียอดการจำ�หน่ายสินค้าให้กับบริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัดสูงกว่า  ปี 2563 ร้อยละ 3.81 หรือ
เพิ่มขึ้น 1.46 ล้านบาท  สาเหตุที่บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) มียอดซื้อเพิ่มขึ้น  เนื่องจากธุรกิจมีการขยายตัว  ความต้องการเกี่ยวกับรสชาติมีมากขึ้น
สำ�หรับการผลิตสินค้าสำ�เร็จรูป
(ล้านบาท)

ปี 2564

ปี 2563

เปลี่ยนแปลง

บ.เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย)
39.77
38.31
    1.46
  
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทำ�ให้ยอดขายปี 2564 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.97 หรือเพิ่มขึ้น 98.84 ล้านบาท
ต้นทุนขาย(ร้อยละของยอดขาย)เปรียบเทียบไตรมาส
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บริษัทฯ มีกำ�ไรก่อนภาษีเงินได้ (EBT) จากผลการดำ�เนินงานสำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  และ 31 ธันวาคม 2563 ดังต่อไปนี้

กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้ (ล้านบาท)
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้ต่อรายได้รวม

%

ปี 2564

ปี 2563

เปลี่ยนแปลง

      %

770.94
   24.60

675.95
  22.83

    94.99
      1.77

   14.05

การจ่ายเงินปันผล
             บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิในแต่ละปี โดยจะจ่ายในปีถัดไป                                              
             ในการประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อ วันที่ 23 เมษายน 2564 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ  การจัดสรรกำ�ไรเป็นเงินปันผล สำ�หรับผลการดำ�เนิน
งาน ปี 2563  จำ�นวน 360 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.81 ของกำ�ไรสุทธิ เป็นจำ�นวนเงินปันผลทั้งสิ้น 450 ล้านบาท กำ�หนดราย
ชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลวันที่ 5 พฤษภาคม 2564  เงินปันผลดังกล่าว จ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564  
ปี 2564

ปี 2563

เปลี่ยนแปลง

      %

                  543.41

445.52

    97.89

   21.97

เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)

450.00

414.00

    36.00

     8.70

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

     1.25

     1.15                        0.10                       8.70

เงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ อัตราร้อยละ

    82.81                    92.92                    (10.10)

กำ�ไรสุทธิ จากปีที่แล้ว
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การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
โครงสร้างเงินทุน       
                                                         
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ                                
ปี 2564 0.11 เท่ากับ 0.11ในปี 2563  โครงสร้างเงินทุนดังกล่าวไม่มีสาระสำ�คัญต่อฐานะทางการเงินของกิจการ โดยหนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียน
ปี 2564
ปี 2563
ล้านบาท
   %
ล้านบาท
   %
หนี้สินทั้งสิ้น
317.21
10.16
296.52
10.12
ส่วนของผู้ถือหุ้น
             2,803.42
89.84              2,634.49                 89.88
สินทรัพย์รวม 			
3,120.63
100.00
2,931.01
100.00
เจ้าหนี้การค้า
100.29                    3.21                    89.19                    3.04
ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
  76.80
  2.46
  69.47
   2.37
เจ้าหนี้อื่น
  89.46
  2.87
  89.00
   3.04
หนี้สินไม่หมุนเวียน
  50.66
  1.62
  48.86
   1.67
หนี้สินทั้งสิ้น
				
317.21
10.16
296.52
10.12
ทุนหุ้นสามัญ
360.00
11.54
360.00
12.28
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
615.60
19.73
615.60
21.00
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
    0.00
   0.00
     0.00
   0.00
กำ�ไรสะสมจัดสรร
  60.00
  1.92
   60.00
   2.05
กำ�ไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
             1,767.82
56.65              1,598.89
54.55
        รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 		
2,803.42
89.84
2,634.49
89.88
บริษัทฯ ไม่มีหนี้สินจากการกู้ยืม บริษัทฯ ใช้โครงสร้างเงินทุนส่วนใหญ่จากส่วนของผู้ถือหุ้น  

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

ปี 2564
ปี 2563              เปลี่ยนแปลง                     %
637.31
654.52
(17.21)
(2.63)
(65.18)                (167.86)                102.68               (61.17)
               (450.00)                (414.00)
(36.00)
8.70
  
122.13 		
72.66 		
49.47
68.08
ปี 2564

ปี 2563              เปลี่ยนแปลง                     %

สินทรัพย์หมุนเวียน
             1,982.65              1,727.46                255.19                14.77
หนี้สินหมุนเวียน
266.55
247.65
18.90
7.63
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 					
7.44 		
6.98 		
0.46 		
6.63
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อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
ปี 2564 เท่ากับ 7.44 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 6.98 เท่าในปี 2563 ทั้งนี้เนื่องจาก บริษัทฯ มีสินทรัพย์ หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 255.19 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า และมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 18.90 ล้านบาท  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้
การค้าและภาษีเงินได้  
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ถือนโยบายบริหารการเงินอย่างเคร่งครัด  จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนสูง  ไม่มีปัญหากด้านสภาพ
คล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดกว่า 671.05 ล้านบาท  และยังมีวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี ที่ยังไม่ได้ใช้จากธนาคาร
ขนาดใหญ่    อีกกว่า 92.50 ล้านบาท เพื่อรองรับความจำ�เป็นในการใช้เงินทุนกรณีฉุกเฉิน
ความสามารถในการชำ�ระหนี้ และ การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม
             บริษัทฯ ไม่มีการกู้ยืม มีแต่หนี้สินหมุนเวียน จากเจ้าหนี้การค้า และ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้าตามข้อตกลงแต่ละราย เป็นลูกหนี้
ที่ดี จ่ายชำ�ระหนี้ตรงตามเงื่อนไข
นโยบายของบริษัทฯ ในการกำ�หนดระยะเวลา การให้สินเชื่อการค้า(เครดิตเทอม)
บริษัทฯ แบ่งประเภทการขาย ดังนี้
1. ขายเงินสด
2. ขายเครดิต
- ผู้ค้าส่งทั่วไป (ยี่ปั๊ว)และขายต่างประเทศ ให้เครดิต 30-45 วัน  
- โมเดิร์นเทรด, อุตสาหกรรม ให้เครดิต 60 วัน
            หน่วย ล้านบาท

ปี 2564

ยอดขายสุทธิ
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
ลูกหนี้การค้าเฉลี่ย
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า    (เท่า)
ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย   (วัน)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย          (วัน)
ระยะเวลาการจ่ายชำ�ระหนี้       (วัน)
วงจรเงินสดเฉลี่ย                      (วัน)

3,102.81
2,927.93
174.88
   343.87                     322.06                    21.81
   332.97                     317.02                    15.95
        9.32                         9.24                      0.08
           39
           39
                    80
            81
            (1)
           18
            17
     1.00
         101
         102
            (1)

        

  ปี 2563

ผลต่าง

%
5.97
6.77
                 5.03
0.87
                   (1.23)
                 5.88
                (0.98)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

มีการติดตามการชำ�ระเงินและดำ�เนินการปล่อยเครดิตให้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด
โดยภาพรวมอัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้าเฉลี่ยของบริษัทฯในปี 2564  มีการชำ�ระเงินดีกว่าปี 2563 คิดเป็นร้อยละ0.87 ของลูกหนี้การค้าเฉลี่ย
เปรียบเทียบกับยอดขายสุทธิ ไม่มีปัญหาเรื่องลูกหนี้
อย่างไรก็ตาม บริษัท มีนโยบายการบริหารการเงินที่เข้มงวด บริษัท มีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนสูง ไม่มีปัญหาสภาพคล่อง  ซึ่งดูจากระยะเวลา
เรียกเก็บเงินเฉลี่ย 39 วัน,  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 80 วันลดลง 1 วันจาก 81 วันในปี 2563 ในส่วนของวัตถุดิบที่เก็บไว้ในสต๊อคตามฤดูกาล เช่น พริกและ
กระเทียม มีอายุการจัดเก็บมากกว่า 180 วัน  วงจรเงินสดเฉลี่ยในปี 2564  101 วันลดลง 1 วันจาก102 วันในปี 2563

คุณภาพของสินทรัพย์
            หน่วย ล้านบาท

ปี 2564

  ปี 2563

ผลต่าง

%

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน อัตราร้อยละ      
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน อัตราร้อยละ
สินทรัพย์รวม อัตราร้อยละ 			

1,982.65
1,137.98
3,120.63
     63.53
     36.47
100.00		

1,727.46
1,203.55
2,931.01
      58.94
      41.06
100.00		

255.19               14.77
(65.57)                 (5.45)
189.62
6.47
    4.60
    (4.60)
0.00

การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ(MD&A)

41

แบบ 56-1 One Report/

ส่วนที่ 1.
การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

รายงานประจำ�ปี 2564

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำ�นวน 3,120.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 6.47 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม
จำ�นวน 2,931.01 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน และ สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.53 และ 36.47 ของสินทรัพย์รวม
ตามลำ�ดับ เทียบกับร้อยละ 58.94 และ 41.06 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น 255.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.77 จากปี 2563  ส่วนใหญ่มาจาก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, เงินลงทุน
ชั่วคราว, ลูกหนี้การค้าสุทธิ, สินค้าคงเหลือ และ เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน ลดลง 65.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.45 จากปี 2563 ส่วนใหญ่มาจาก ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง

ส่วนประกอบสำ�คัญของสินทรัพย์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินค้าคงเหลือ
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า
ที่ดิน ที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
ลูกหนี้อื่น
เงินฝากประจำ�ที่ติดภาระค้ำ�ประกัน
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
  ส่วนที่ครบกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
    รวมสินทรัพย์
		

               31 ธันวาคม
   2564
ล้านบาท
853.32
671.05
452.58
417.93
343.89
189.90
   79.70
  40.38
   25.41
  14.98
  10.73
     7.00
     4.77
     4.59
     2.00
     1.75
     0.65
3,120.63

               31 ธันวาคม
  %
   2563
ล้านบาท
27.34
918.76
21.50
548.92
14.50
420.99
13.39
397.90
11.02
322.06
  6.09
189.90
  2.55
  20.62
  1.29
  40.38
   0.81
  21.46
  0.48
  15.75
  0.37
    9.47
  0.22
    9.00
  0.15
     5.51
  0.15
    4.59
  0.06
  0.06
  0.02
100.00

    2.00
     2.94
    0.76
2,931.01

   %
31.35
18.73
14.36
13.58
10.99
   6.48
   0.70
   1.36
   0.73
    0.54
   0.32
    0.31
   0.19
   0.16
   0.07
   0.10
   0.03
100.00

สำ�หรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  เปลี่ยนแปลงลดลง  เนื่องจากบริษัทฯดำ�เนินการตัดมูลค่าที่เสื่อมสภาพออกจากบัญชีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น  
บริษัทฯ  ได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่างเพียงพอ ตามข้อเท็จจริง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำ�นวน 4.41 ล้านบาท ซึ่งมากกว่า
จำ�นวน 4.30 ล้านบาท ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2563  เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 และสภาพเศรษฐกิจ
    (ล้านบาท)
กิจการที่กี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
     ลูกหนี้การค้า

ปี 2564
11.92
              336.38
              348.30
  (4.41)
              343.89
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              ปี2563
9.91
           316.45
           326.36
               (4.30)
           322.06

           เปลี่ยนแปลง
   %
2.01
20.28
              19.93
  6.30
              21.94
  6.72
                (0.11)
  2.56
              21.83                    6.78
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สินค้าคงเหลือ ไม่มีการเสื่อมสภาพหรือล้าสมัย  

    (ล้านบาท)
สินค้าสำ�เร็จรูป
สินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบและหีบห่อ
วัตถุดิบระหว่างทาง
วัสดุ
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้า
    สินค้าคงเหลือ

ปี 2564
74.12
              148.33
               212.24
18.30
  0.73
                  (1.14)
              452.58

              ปี2563
              81.26
           132.58
           192.50
              14.74
0.41
               (0.49)
           421.00

           เปลี่ยนแปลง
               (7.14)
              15.75
              19.74
                3.56
0.32
               (0.65)
              31.58

   %
(8.79)
11.88
                 10.25
                 24.15
78.05
              132.65
                   7.50

    เงินลงทุนระยะยาว ก็มีกำ�หนดไถ่ถอน  2572 จำ�นวน 40 ล้านบาท  
    (หน่วยล้านบาท)
หุ้นกู้
หุ้นสามัญ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น

ปี 2564
40.00
  0.38
40.38

              ปี2563
              40.00
                0.38
              40.38

           เปลี่ยนแปลง
   %
                0.00
  0.00
                0.00                    0.00
                0.00
  0.00

      (หน่วยล้านบาท)
ปี 2564
ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน
              204.07
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
               (14.17)
สุทธิ
                               189.90

              ปี2563
            204.07
             (14.17)
            189.90

           เปลี่ยนแปลง
   %
                                                                                                           -

การด้อยค่า
ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน

ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน บริษัทฯ ซึ้อไว้เพื่อการขยายโรงงานปี 2537 โดยบริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายและยกเลิกการขยายโรงงาน เนื่องจากโรงงาน
ปัจจุบันยังสามารถรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ได้
ตามรายงานการประเมินราคาของผู้ประเมินราคาอิสระลงวันที่ 14 กันยายน 2561  ผู้ประเมินราคาอิสระได้ประเมินราคาที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน
บริษัทโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด  โดยมีราคาประเมินมูลค่า 189.90 บาท

การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ(MD&A)
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5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
5.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท    
                                 
ประกอบธุรกิจหลักประเภท      
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่                   
เลขทะเบียนบริษัท                    
โทรศัพท์    
Website   
E-mail    
ที่ตั้งสาขา 1 (สาขาลำ�ปาง)        
โทรศัพท์   
วันก่อตั้ง                       
ซื้อขายวันแรก                          
ชื่อย่อหลักทรัพย์                      
กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ  
ทุนจดทะเบียน                          
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว              
นโยบายเงินปันผล                    
รอบระยะเวลาบัญชี                  
จำ�นวนพนักงาน                       

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)
ผลิตและจำ�หน่ายเครื่องปรุงรสอาหาร ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตรา “ภูเขาทอง”  “คินซัน”  “ศรีราชาพานิช” และ “อีซี่”
208 หมู่ 6 ถนนท้ายบ้าน ตำ�บลท้ายบ้าน อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  10280
0107536001265  (เดิมเลขที่ บมจ.200)
0-2703 4444   
http://www.thaitheparos.com  
information@gmsauce.com     
162/1 หมู่ 2 ถนนบ้านฟ่อน-แม่ทะ  ตำ�บลชมพู  อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�ปาง 52000
(054) 251-005   
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2497
20 มกราคม 2538
SAUCE
เกษตรและอุตสาหกรรม/ อาหารและเครื่องดื่ม
600 ล้านบาท (ทุนหุ้นสามัญ 600 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท)
360 ล้านบาท (ทุนหุ้นสามัญ 360 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิในแต่ละปี  โดยจะจ่ายในปีถัดไป
1 มกราคม – 31 ธันวาคม
719  คน

ชื่อบริษัทร่วม
ประกอบธุรกิจหลักประเภท   

บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร (Reaction flavour)  ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตรา “เอ็กซ์เตอร์” ส่งออกสหภาพยุโรปและภูมิภาค
เอเซียอาคเนย์
208 หมู่ 6 ถนนท้ายบ้าน ตำ�บลท้ายบ้าน อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
0115553006430
17   พฤษภาคม 2553
0-2755 2888
0-2755 2887     
40 ล้านบาท (ทุนหุ้นสามัญ 4,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)
40 ล้านบาท (ทุนหุ้นสามัญ  4,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)
40 %
บริษัท เอ็กซ์เตอร์ บี.วี. ประเทศเนเธอร์แลนด์
60 %
เริ่มดำ�เนินการผลิตและจำ�หน่ายได้ ในไตรมาส 3/2554                  

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่          
เลขทะเบียนบริษัท                
วันที่ก่อตั้ง  
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน                       
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว           
สัดส่วนการถือหุ้น            
ผู้ถือหุ้นใหญ่                          
สัดส่วนการถือหุ้น                  
หมายเหตุ                              

5.2 ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

                                               
                                               

ผู้สอบบัญชี

    
     
     
     
     
     
     
     
      
                      

    

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์  +662 009 9999
โทรสาร   +662 009 9991
SET Contact Center : +662 009 9999
E-mail : SETContactCenter@set.or.th
WWW.set.or.th/tsd
นางสาวอรวรรณ  โชติวิริยะกุล
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี เลขที่ 10566   หรือ
นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี เลขที่ 3636       หรือ
นางสาวอรวรรณ  ชุณหกิจไพศาล
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี เลขที่ 6105       หรือ
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด
ชั้น  50  อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2677 2000
โทรสาร   0-2677 2222
บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
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6. นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเล็งเห็นความสำ�คัญในการส่งเสริมการกำ�กับดูแลกิจการ (Corporate  Governance)  จึงก่อตั้งแผนกตรวจสอบภายในขึ้นในปี 2543 และ
ได้นำ�นโยบายแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการให้เกิดความโปร่งใส  และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนยิ่งขึ้น

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท  ตลอดจนเพิ่มความเชื่อมั่นให้
แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการสำ�คัญดังนี้

1.
สิทธิของผู้ถือหุ้น
SAUCE ได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและให้ความสำ�คัญและอำ�นวยความสะดวก ให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะ
เจ้าของบริษัท ด้วยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระการได้รับส่วนแบ่งผลกำ�ไรจากบริษัท  การเข้า
ร่วมประชุมผู้ถือห้น การแสดงความเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ  ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำ�นวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีอสิทธิออก
เสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำ�กัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ให้ความสำ�คัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา และโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผย
ข่าวสารที่สำ�คัญบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ  และในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้ดำ�เนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำ�นวยความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังต่อไปนี้
     1.1  เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ซึ่งมีมติกำ�หนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 ในวันที่ 23 เมษายน
2564 ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่มีมติกำ�หนดวันประชุม
    1.2 ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีวัน เวลา สถานที่ประชุม แผนที่ของสถานที่ประชุม และรายละเอียดระเบียบวาระการ
ประชุมอย่างครบถ้วน เพียงพอ ตามข้อกำ�หนดของกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท โดยแนบหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการ
ประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 21 วันโดยมีรายละเอียดของวาระการประชุมอย่างเพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระ
ต่าง ๆ และในแต่ละวาระจะระบุอย่างชัดเจนว่า เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือ เพื่อพิจารณา รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการที่เพียงพอ และชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตัดสิน
ใจในการใช้สิทธิออกเสียงได้
นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดเผย หนังสือเชิญประชุมดังกล่าว ตลอดจนรายละเอียดประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วง
หน้า 30 ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งเป็นข้อมูลเหมือนกับที่บริษัทจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ยกเว้น รายงานประจำ�
ปี  นำ�เผยแพร่เมื่อจัดทำ�เสร็จ
บริษัทได้ลงประกาศ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 30 วัน โดยลงติดต่อกัน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 17,
18,19  มีนาคม 2564
ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่จำ�เป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องนำ�มาแสดงให้ครับถ้วนเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้า
ร่วมประชุม และแนบหนังสือมอบฉันทะและรายชื่อ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ บุคคลใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมา
ประชุมแทนได้เลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงได้
     1.3    ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และได้อำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
ก่อนการประชุม พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้น
     1.4  ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน ซึ่งการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผย
และโปร่งใส (นับคะแนนโดย ตัวแทนจากผู้สอบบัญชีของบริษัท) โดยการออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ยกเว้นกรณีการลงมติ
ที่กำ�หนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือ การลงมติที่กำ�หนดให้ถือคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมายกำ�หนด
     1.5   ระหว่างการประชุม ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามและเสนอวาระอื่น ๆ   โดยจัดสรรเวลา
อย่างเพียงพอ และให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน
นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
       1.6 บริษัท มีนโยบายให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้  คณะกรรมการที่เข้าร่วม
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 วันที่ 23 เมษายน 2564  ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร ทั้งคณะ จำ�นวน 3 ท่าน (ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร,รอง
กรรมการผู้จัดการอีก 2 ท่าน,กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน รวมกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน
2.
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทได้ให้ความสำ�คัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ โดยคำ�นึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน โดยได้ดำ�เนินการ ดังต่อไปนี้
      2.1 จัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท การพิจารณาและลงคะแนนเสียงเป็นไปตามลำ�ดับวาระการประชุมที่
กำ�หนด มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ  พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี และวาระอื่น ๆ จากการเสนอของผู้ถือหุ้น
ในที่ประชุม
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     2.2 สำ�หรับผู้ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  หรือ บุคคลใด ๆ เข้าประชุมและลงคะแนน
เสียงแทน
      2.3  ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ใช้บัตรลงคะแนน เพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนน
เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรืองดออกเสียง และจัดให้ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ตรวจนับคะแนน และยืนยันความถูกต้องของคะแนนเสียง รวมถึง มีการเก็บบัตรลงคะแนน
เหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง
      2.4 ระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ซึ่งประกอบด้วย สาระสำ�คัญ ได้แก่ มติที่ประชุม และผลการลงคะแนนเสียง
โดยแสดงรายละเอียดอย่างชัดเจน ประกอบด้วย จำ�นวนเสียงที่เห็นด้วย  จำ�นวนเสียงที่ไม่เห็นด้วย  จำ�นวนเสียงที่งดออกเสียง รวมจำ�นวนเสียงทั้งสิ้นในแต่ละวาระ ตลอดจน
คำ�ถาม คำ�ชี้แจง และ ความคิดเห็นของที่ประชุม  และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น  
และเผยแพร่สำ�เนารายงานการประชุมดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย  สำ�หรับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้
ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบ ทันทีที่ประชุมแล้วเสร็จ
      2.5 บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลภายในก่อนการเปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชน โดยผู้บริหารต้องรายงานการซื้อขายและการถือ
ครองหลักทรัพย์ของบริษัท ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีข้อห้ามผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 1 เดือนและหลังการ
เปิดเผยข้อมูล 2 สัปดาห์ ซึ่งบริษัทได้นำ�แนวทางปฏิบัติที่ดีของสำ�นักงานกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
                         
                   กำ�หนดให้กรรมการ และผู้บริหารที่ดำ�รงตำ�แหน่งระดับผู้จัดการทั่วไปขึ้นไป และผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่า ขึ้นไป ในสายงานบัญชีและการ
เงิน มีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งของตน ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ทุก
ครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ ตามที่สำ�นักงานกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด ภายใน 3 วันทำ�การ และมีหน้าที่รายงานให้เลขานุการคณะ
กรรมการบริษัททราบด้วย
3.
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ให้ความสำ�คัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน
ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้บริหารของบริษัท  หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนชุมชน  เนื่องจาก
บริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำ�ไรให้กับบริษัท   ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสำ�เร็จในระยะ
ยาว
     3.1  ผู้ถือหุ้น  บริษัทมุ่งมั่นให้มีการดำ�เนินธุรกิจซึ่งมีผลการดำ�เนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน  โดยคำ�นึงถึงความเสี่ยงในปัจจุบัน
และในอนาคต เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว บริษัทมีหน้าที่ เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม   รวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง ครบถ้วน และ
พยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนจ่ายผลตอบแทนการลงทุนที่เป็นที่น่าพอใจ  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความพึงพอใจสูงสุด
    3.2   คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร   เป็นผู้รับรู้ถึงสิทธิและมีการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกล่มของบริษัท ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
อย่างเท่าเทียมกัน และ เป็นธรรม
       3.3  พนักงาน  บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานของบริษัท คือทรัพยากรที่สำ�คัญที่สุด จึงได้มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ความรู้  ความสามารถ ทักษะ และคุณภาพของพนักงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก อย่างต่อเนื่องและสม่ำ�เสมอ มีการอบรม On the Job Training แก่
พนักงานที่เข้าใหม่ หรือ เปลี่ยนแปลง โยกย้ายงาน เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้พนักงานได้รับสวัสดิการต่าง เช่น กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
การท่องเที่ยวทัศนศึกษา การจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ และ ระบบป้องกันภัย เป็นต้น  เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี เหมาะกับการดำ�รงชีพในสังคม และมีโอกาสเติบโตไปพร้อม
กับความก้าวหน้าของบริษัท
      3.4   ลูกค้า   บริษัทมุ่งมั่นให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด ทั้งคุณภาพ และ บริการ ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท ตลอดจนการส่งมอบที่ทันเวลา พร้อมตอบสนองแด่ความ
ต้องการของลูกค้า โดยเอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า   มีการเปิดโอกาสให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็น  มีการสำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้า เป็นประจำ�ทุกปี  พร้อม
ทั้งจัดรายการส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างลูกค้าและบริษัทอย่างต่อเนื่อง และจัดให้หน่วยธุรการขายเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า
       3.5    คู่ค้า บริษัทเล็งเห็นความสำ�คัญของการปฏิบัติต่อคู่ค้า ตามเงื่อนไขทางการค้า และปฏิบัติตามสัญญา มีการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี  เป็นธรรม และ
ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต
       3.6    คู่แข่งขัน  บริษัทแข่งขันทางการค้าตามกรอบกติกาแห่งการแข่งขันที่ดี และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำ�ลายคู่แข่งทางการค้า โดยปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาด
      3.7    เจ้าหนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้าตามข้อตกลง และ หน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้  ปฏิบัติตัวเป็นลูกหนี้ที่ดี  นอกจากนี้ บริษัทยังให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
เจ้าหนี้
      3.8    ภาครัฐ ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำ�หนดของส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำ�เสมอ
และไม่มีเจตนาที่จะฝ่าฝืนการปฏิบัติดังกล่าว
       3.9    ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม  บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยดำ�เนินการดังต่อไปนี้
- ระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย   ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียของบริษัทสามารถรองรับน้ำ�เสียได้ 2 เท่าของปริมาณน้ำ�เสียในปัจจุบัน ค่าบีโอดีไม่สูงกว่าค่าที่กฎหมายกำ�หนด (กม.
   กำ�หนด ค่าบีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน ไม่มากกว่า 20 มิลลิกรัมต่อลิตร) ค่าบีโอดีเฉลี่ยทั้งปี 2564 เท่ากับ 18.42 มิลลิกรัมต่อลิตร  
-การจัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงาน โดยคำ�นึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และ การอำ�นวยความสะดวกแก่พนักงาน และลูกค้า
-การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
-การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมวันเด็ก เป็นประจำ�ทุกปีอย่างต่อเนื่อง
-การสนับสนุนกิจกรรม หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดสมุทรปราการ และ ในส่วนกลาง
-การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล ร่วมกับองค์กรภาครัฐ และเอกชน อื่น ๆ
-การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และการร่วมเทศกาลกินเจ
-ร้านค้าสวัสดิการ จำ�หน่ายสินค้าราคาประหยัด มอบส่วนลดให้แก่พนักงาน และลูกค้าในชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนลูกค้าทั่วไป เป็นต้น
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำ�คัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนโปร่งใส   ทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจน
ข้อมูลสำ�คัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อ
การเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์   ในส่วนงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่ได้ ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ทำ�หน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวยังไม่มากนัก ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบ
ข้อมูลได้ที่ โทร (02) 703-4444 ต่อเลขานุการบริษัทหรือ ที่ website  www.thaitheparos.com
ในปี 2564 บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญอย่างเพียงพอในงบการเงิน โดยการเปิดเผยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามมาตรฐานการบัญชีกำ�หนด ได้เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย   ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำ�ปี (แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564)ด้วย
นอกจากนี้บริษัทได้เปิดเผย สรุปผลการดำ�เนินงานของบจ. งบการเงินผ่านการสอบทาน และคำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ รายไตรมาส
และรายปี รวมถึงข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ ตลอดจนการประกาศจ่ายเงินปันผล และกำ�หนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อเป็นการอำ�นวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเพิ่ม เมนู   “สำ�หรับผู้ถือหุ้น” บนเว็บไซต์ของบริษัทขึ้นในปี 2550 เป็นต้นมา (เปลี่ยนเป็น “นักลงทุนสัมพันธ์” ในปี 2554)
เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทก่อนการประชุม 1 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลก่อนการประชุมอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ผู้
ถือหุ้นยังสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ตามระยะเวลาที่บริษัทกำ�หนด
บริษัทได้ปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทให้ทันสมัยอยู่เสมอพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง ครบถ้วน โดยได้ดำ�เนินการผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
1. เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    -งบการเงิน รายไตรมาส และรายปี
   -แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี)
   -ข่าว (สรุปผลการดำ�เนินงานของบจ.  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
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ติดตามผลการดำ�เนินงานของบริษัท และความคืบหน้า ในการบรรลุวัติถุประสงค์ 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   และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการก
ระทำ�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�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
การควบคุมภายใน
บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในและการติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทที่
แสดงต่อสาธารณชนมีความถูกต้อง   เชื่อถือได้   การบริหารทรัพย์สินของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม และธุรกรรมต่างๆ ดำ�เนินไปอย่างถูกต้องตามขึ้นตอนที่ได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหาร

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
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ฝายการเงิน
น.ส. สุณี วิญญรัตน

รองกรรมการผูจัดการ
นางพรนภา วิญญรัตน

โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ

สมุหบัญชี
นางยุภาพรรณ สรางศรีวงศ

CFO
รองกรรมการผูจัดการ
นายธนวัฒน วิญญรัตน

แผนกขายตางประเทศ

ฝายทรัพยากรมนุษย
นางจารุดา โพทิอินทะ

แผนกประกันคุณภาพและ
พัฒนาผลิตภัณฑ

แผนกการตลาด
เชิงพาณิชย

แผนกขายโมเดิรนเทรด

แผนกคอมพิวเตอร

ฝายการตลาด
นางสุภัคนันท นิ่มสุนทไชยเวช

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายขายในประเทศ
นายสุทัศน ภูเจริญชัยกิจ

แผนกคลังสินคาและจัดสง

ฝายผลิต
คุณอนุวัตร เอื้อศิริตระกูล

รองกรรมการผูจัดการ
น.ส.วรัญญา วิญญรัตน

นายปริญญา วิญญรัตน

กรรมการผูจัดการ

ประธานกรรมการบริหาร
นายปริญญา วิญญรัตน

คณะกรรมการบริษัท

แผนกจัดซื้อ

รองกรรมการผูจัดการ
นายบัญชา วิญญรัตน

แผนกคลังวัตถุดิบ
บรรจุภัณฑและอะไหล

ส่ส่ววนที
นที่ ่ 1.
2.
การกำ�กับดูแลกิ
การประกอบธุ
รกิจจการ
และผลการดำ�เนินงาน
แบบ 56-1 One Report/

รายงานประจำ�ปี 2564

7. โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
    คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

              โครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัทฯ เป็นดังนี้

แบบ 56-1 One Report/

นที่ ่1.2.
ส่ส่ววนที
การกำ�กับดูแลกิ
การประกอบธุ
รกิจการ
และผลการดำ�เนินงาน

รายงานประจำ�ปี 2564

คณะกรรมการ
นาย ปร�ญญา ว�ญญรัตน
(ประธานกรรมการบร�หาร และกรรมการผูจัดการ)

นางพรนภา ว�ญญรัตน

(กรรมการ/รองกรรมการผูจัดการ)

นายธนวัฒน ว�ญญรัตน

(CFO/กรรมการ/รองกรรมการผูจัดการ)

นางสาวมาลี ว�ญญรัตน
(กรรมการ)

นายพจน กองพ�ฒิ

(กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)

นายบัณฑิต ว�ญญรัตน
(กรรมการ)

นายจิรว�ทย มาศรังสรรค

(กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)

นายบัญชา ว�ญญรัตน

(กรรมการ/รองกรรมการผูจัดการ)

นายนิวัต วงศพรหมปร�ดา

(กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)

โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ
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แบบ 56-1 One Report/

ส่ส่ววนที
นที่ 1.
่ 2.
การกำ�กับดูแลกิ
การ
การประกอบธุ
รกิจและผลการดำ�เนิ
นงาน

รายงานประจำ�ปี 2564

1. นายปริญญา วิญญรัตน์
(ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ)

3. นางสาวมาลี วิญญรัตน์
(กรรมการ)

เกิดเมื่อ
                        26 พฤษภาคม 2497
อายุ
   67 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
   คหกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
   สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
   ปริญญาตรี -วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี
   มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
   ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประสบการณ์ทำ�งาน
ปี 2548-ปัจจุบัน
   ประธานกรรมการ
   บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2538-ปัจจุบัน
   ประธานกรรมการบริหาร
   บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2543-ปัจจุบัน
   กรรมการผู้จัดการ
   บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
   119,158,580 หุ้น
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
       ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
   ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น
   มี 6 แห่ง คือ
ปี 2561 -ปัจจุบัน
   กรรมการ
   บริษัท เทพาแลนด์ จำ�กัด
   ธุรกิจ :พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ปี 2560 - ปัจจุบัน
   กรรมการ
   บริษัท ราชครามการเกษตร จำ�กัด
   ธุรกิจ : ผลิตจำ�หน่าย นำ�เข้า ผลิตผลการเกษตร
ปี 2554 -ปัจจุบัน
   กรรมการ
   บริษัท  บางปะอินสปอร์ตคลับ จำ�กัด
   ธุรกิจ : สนามกอล์ฟ
ปี 2553 -ปัจจุบัน
   กรรมการ
   บริษัท  ราชครามพร็อบเพอร์ตี้  จำ�กัด
   ธุรกิจ :  พัฒนา, จัดสรรที่ดิน ซื้อขาย
   อสังหาริมทรัพย์
ปี 2551 -ปัจจุบัน
   กรรมการ
   บริษัท  สยามภัณฑ์ ไม้  จำ�กัด
   ธุรกิจ : สนามกอล์ฟ
ปี 2548 -ปัจจุบัน
   กรรมการ
   บริษัท  ราชครามแลนด์ จำ�กัด
    ธุรกิจ :  ประกอบกิจการให้บริการสนามกีฬา และ
   พัฒนาจัดสรรที่ดิน  ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยว
เนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
   ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
กับกรรมการและผู้บริหาร
   เป็นน้องชายนายไกรลาศ วิญญรัตน์  ซึง่ เป็นสามี
                     
   นางพรนภา วิญญรัตน์   และเป็นอา
    นายบัณฑิต วิญญรัตน์   และ  นางสาวมาลี วิญญรัตน์
ค่าตอบแทนกรรมการ
   1,155,000 บาท
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการ
ปี 2564
   5 ครัง้ จากจำ�นวนทัง้ สิน้ 5 ครัง้

เกิดเมื่อ
              14 กุมภาพันธ์ 2497
อายุ
              67 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
               บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
  ปี 2530 - 2536
               ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
                                    บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
               14,004,520 หุ้น
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง                     -    
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น          ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น
               ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยว
เนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
กับกรรมการและผู้บริหาร                 เป็นพี่นายบัณฑิต  วิญญรัตน์  
                นางสาวสุณี วิญญรัตน์ และเป็นหลานนายปริญญา  
                 และนางพรนภา  วิญญรัตน์
ค่าตอบแทนกรรมการ                 525,000 บาท
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะ
กรรมการ ปี 2564
                5 ครั้ง จากจำ�นวนทั้งสิ้น5 ครั้ง

2. นางพรนภา วิญญรัตน์
(กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ)
เกิดเมื่อ
                                       26 กรกฎาคม 2492
อายุ
                   72 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด                           หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นที่ 37/2005สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การอบรมบทบาท                                     หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
หน้าที่กรรมการ                                       รุ่นที่ 37/2005
                     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำ�งาน
ปี 2536 - ปัจจุบัน
                     กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
                     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                 เป็นภรรยานายไกรลาศ วิญญรัตน์ ซึ่งเป็นพี่ชาย
กับกรรมการและผู้บริหาร                     นายปริญญา วิญญรัตน์ และเป็นอาสะใภ้
นางสาวมาลี และนายบัญฑิต วิญญรัตน์
ค่าตอบแทนกรรมการ                    525,000 บาท
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะ                        5 ครั้ง จากจำ�นวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง
กรรมการปี 2564
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4. นายบัณฑิต วิญญรัตน์
(กรรมการ)
เกิดเมื่อ
           :  2 ตุลาคม 2499
อายุ
           :  65   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               และนางพรนภา  วิญญรัตน์ และเป็นน้องชายของ
               นางสาวมาลี วิญญรัตน์
ค่าตอบแทนกรรมการ             :  525,000 บาท
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะ               :  5 ครั้ง จากจำ�นวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง
กรรมการปี 2564
            

โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ

ส่ส่ววนที
นที่ ่2.1.
การกำ
�กับดูแลกิรจกิการ
การประกอบธุ
จและผลการดำ�เนินงาน

แบบ 56-1 One Report/

รายงานประจำ�ปี 2564

5. นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์
(CFO/กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ)

7. นายพจน์ กองพุฒิ
(กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ)

เกิดเมื่อ
อายุ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

เกิดเมื่อ
                      18 ตุลาคม 2481
อายุ
                      83 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด                       วิชาการบัญชี
                       A.B.I Institute of Book-Keeper London
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ            ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประสบการณ์ทำ�งาน
  ปี 2560 - ปัจจุบัน
                       ประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
  ปี 2554 - 2562
                       กรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
  ปี 2545 - ปัจจุบัน                                   กรรมการอิสระ บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
                       ไม่มี
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง                              -  
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                 ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น                               ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยว
เนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์             ไม่มี
ค่าตอบแทนกรรมการ                       385,000 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ              198,000 บาท
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะ                              5 ครั้ง จากจำ�นวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง
กรรมการปี 2564
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการ             
ตรวจสอบปี 2564
                      4 ครั้ง จากจำ�นวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง

                     13 พฤศจิกายน 2515
                     49 ปี
                     Master of Science in Finance, Bentley
                     College, Massachusetts,  USA
                  
                     Master of Science in Manufacturing
                     System  Engineering, Rensselaer Polytechnic                                                                                     
                     Institute, USA                                                                
                         Bachelor of Science in Management
                                            System Rensselaer Polytechnic Institute, USA
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ                      
ปี 2561    
                    Orientation Course-CFO focuson on Financial Reporting
                    Class 4/2018 (CFO0411) สภาวิชาชีพบัญชีและตลาดหลักทรัพย์
                    แห่งประเทศไทย
ปี 2562		
                    ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ปี63 และมาตรฐานการ
                    รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
                    การกำ�หนดราคาโอนระหว่างบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน ปี2562
                    บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำ�กัด
                    การวางระบบบัญชีต้นทุนการวิเคราะห์ต้นทุนและ
       
                    การบริหารต้นทุนเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ
                    บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำ�กัด
ปี 2563		
TFRSและมาตรการผ่อนปรนทางบัญชีจาก
                   Covid19(สำ�หรับกิจการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน)
                   บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำ�กัด
ปี 2564		
                   Financial Analysisเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์
                   ธุรกิจและการแก้ไขปรับปรุงผลการดำ�เนินงาน
                   บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำ�กัด
                  ESG Integration in Sustainable Investing
                  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประสบการณ์ทำ�งาน
ปี 2561-ปัจจุบัน
                  CFO  บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2557-ปัจจุบัน
                  รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2553-ปัจจุบัน
                  กรรมการ  บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2547-2553
                  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
                  25,709,000 หุ้น
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                  ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น
                   มี 2 แห่งคือ
ปี 2553-ปัจจุบัน
                   กรรมการ  บริษัท เอ็กซ์เตอร์(ประเทศไทย)จำ�กัด
                   ธุรกิจ : ผู้จัดจำ�หน่ายเครื่องปรุงรสอาหาร
ปี 2548 - ปัจจุบัน
                   กรรมการ  บริษัท รชตโยธิน จำ�กัด
                   ธุรกิจ : โรงแรม
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยว
เนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์            ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ
กรรมการและผู้บริหาร
                    เป็นบุตรนางพรนภา  วิญญรัตน์  และเป็นหลาน
                    นายปริญญา  วิญญรัตน์
ค่าตอบแทนกรรมการ
                    315,000 บาท
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะ
กรรมการ ปี 2564
                    5 ครั้ง จากจำ�นวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง

6. นายบัญชา วิญญรัตน์
(กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ)
เกิดเมื่อ
                    27 เมษายน 2528
อายุ
                    36 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด                     MSC in Environmental
         
                                         Engineering, Imperial College London, U.K.
                    Bachelor of  Engineering in Engineering
                       with Business Finance (First Class
                    Honours) , University College London(UCL) ,U.K
การอบรมบทบาท
                    ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการ
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)
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
                    27,632,000 หุ้น
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง                    ไม่มี
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น               ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น                              มี 4 แห่งคือ
  ปี 2561 - ปัจจุบัน
                     กรรมการ บริษัท นครหลวงการเกษตร จำ�กัด
ธุรกิจ:สวนมะพร้าวและขายผลิตผลการ เกษตร
  ปี 2560 - ปัจจุบัน                                 กรรมการ บริษัท บางปะอินสปอร์ตคลับ จำ�กัด
ธุรกิจ  : สนามกอล์ฟ
  ปี 2558 - ปัจจุบัน
                     กรรมการ บริษัท โกเวอร์ อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ธุรกิจ : ขายส่งสินค้าทั่วไป
  ปี 2553 - ปัจจุบัน
                     กรรมการ บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ธุรกิจ : ผู้จัดจำ�หน่ายเครื่องปรุงรสอาหาร
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยว
เนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์              ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว                  เป็นบุตรชายของนายปริญญา วิญญรัตน์และเป็น
กับกรรมการและผู้บริหาร                     หลานนางพรนภา วิญญรัตน์    
ค่าตอบแทนกรรมการ                            315,000 บาท
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะ                        4 ครั้ง จากจำ�นวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง
กรรมการปี 2564
                

โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ

8. นายจิรวิทย์ มาศรังสรรค์
(กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)
เกิดเมื่อ
                5 พฤษภาคม 2481
อายุ
                83 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด                 พาณิชยศาสตร์บัณฑิต
                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                 บัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ       ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประสบการณ์ทำ�งาน
  ปี 2560 – ปัจจุบัน
                กรรมการตรวจสอบ
                บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
  ปี 2560 – ปัจจุบัน
                กรรมการ/กรรมการอิสระ
                บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
                ไม่มี
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง                   -  
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น           ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น                     มี 5 แห่ง คือ                 
  ปี 2554 – ปัจจุบัน
               กรรมการบริษัท เจ.เอ็ม.ซี บิสสิเนส จำ�กัด
  ปี 2544 – ปัจจุบัน
               ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอิสระ
               (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1309)
  ปี 2534 – 2544
                CFO
                บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำ�กัด (มหาชน)
  ปี 2532 – 2534
                ผู้อำ�นวยการฝ่าย/โครงการ
                วินด์มิลล์กอล์ฟคลับและบางปะกงกอล์ฟคลับ
  ปี 2510 – 2532
                รองผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชี
                ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด(มหาชน)
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 2564
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการ     4 ครั้ง จากจำ�นวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง
ตรวจสอบปี 2564
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แบบ 56-1 One Report/

ส่ส่ววนที
นที่ ่ 2.1.
การกำ
�กับดูแลกิรจกิการ
การประกอบธุ
จและผลการดำ�เนินงาน

รายงานประจำ�ปี 2564

9. นายนิวัต วงศ์พรหมปรีดา
(กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)
เกิดเมื่อ
                15 กุมภาพันธ์ 2504
อายุ
                60 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 in of Commerce , Assumption
                Commercial  College
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ      หลักสูตร Director Certification Programe (DCP)
                รุ่นที่ 31/2546
                สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ปี 2564
                ความสำ�คัญของกรรมการตรวจสอบต่อตลาดทุนและ
                บทบาทหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบในการกำ�กับดูแล
                กิจการที่ดี
                สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาด
                หลักทรัพย์
ประสบการณ์การทำ�งาน
ปี 2561 - ปัจจุบัน
                กรรมการตรวจสอบ บริษัท  ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2561 - ปัจจุบัน
                กรรมการ / กรรมการอิสระ
                บริษัท  ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
                ไม่มี
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น          ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น
               มี 7 แห่งคือ
ปี 2545 - ปัจจุบัน
               Executive Director
               Video Research International (Thailand)Ltd.,
ปี 2546 - 2548
               กรรมการอิสระ
               บริษัท  กราฟฟิกคอร์นเนอร์ จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2534 - 2535
              Client Service Director SC Matchbox Co.,Ltd
ปี2533 - 2534
              Account Director Far East Advertising Co.,Ltd.
ปี 2532 - 2533
              หัวหน้าสาขาโฆษณา
              คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี2530 - 2533
              ปรึกษาด้านการวิจัยและการตลาด
              บริษัท สหพัฒนพิบูล จำ�กัด
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
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ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยว
เนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว         
กับกรรมการและผู้บริหาร              
ค่าตอบแทนกรรมการ             
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะ               
กรรมการปี 2564
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะ               
กรรมการตรวจสอบปี 2564

  ไม่มี
  ไม่มี
  385,000 บาท
  132,000 บาท
  5 ครั้ง จากจำ�นวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง
  4 ครั้ง จากจำ�นวนทั้งสิ้น 4  ครั้ง
                      

จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
     ยกมา 1 ม.ค. 64
ซื้อ
           ขาย                    ยกไป 31 ธ.ค.64
           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

โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ

แบบ 56-1 One Report/

นที่ ่ 1.
2.
ส่ส่ววนที
การกำ�กับดูแลกิ
การประกอบธุ
รกิจจการ
และผลการดำ�เนินงาน

รายงานประจำ�ปี 2564

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

โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ
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แบบ 56-1 One Report/

นที่ ่ 1.
2.
ส่ส่ววนที
การกำ�กับดูแลกิ
การประกอบธุ
รกิจจการ
และผลการดำ�เนินงาน

รายงานประจำ�ปี 2564

4. น.ส.วรัญญา วิญญรัตน์

7.นายสุทัศน์ ภูเจริญชัยกิจ

อายุ
           38 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              ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
กับกรรมการและผู้บริหาร        เป็นบุตรนายปริญญา  วิญญรัตน์และ
            เป็นหลานนางพรนภา  วิญญรัตน์

อายุ
        :  53 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด      :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การตลาด)
                                              มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง        
                                           :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
           รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต                       
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     :  -

(รองกรรมการผู้จัดการ)

5.นางสาวสุณี วิญญรัตน์

(ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/เลขานุการบริษัท)

อายุ
            62 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด         เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
            มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประสบการณ์การทำ�งาน
ปี 2551 - ปัจจุบัน             เลขานุการ
            บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2537 - ปัจจุบัน             ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
            บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
          : 13,066,530 หุ้น
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง      :       ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
กับกรรมการและผู้บริหาร       เป็นหลานของนายปริญญา  วิญญรัตน์  
            และนางพรนภา วิญญรัตน์  และเป็นน้องสาว
            นางสาวมาลี   วิญญรัตน์

6.นางจารุดา โพธิอินทะ

(ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)

อายุ
           : 61 ปี  
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด         :  รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประสบการณ์การทำ�งาน
   ปี 2547 - ปัจจุบัน               : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
                               บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
           :  5,665,100 หุ้น
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง         :     -
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(ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ)

8.นายอนุวัตร เอื้อศิริตระกูล
(ผู้จัดการฝ่ายผลิต)

อายุ
       :  55 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
         
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด        

60 ปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี
                  มหาวิทยาลัยเกริก
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
  ปี 2561 – ปัจจุบัน
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำ�บัญชีของ
บริษัท ไทยเทพรสจำ�กัด (มหาชน)  
  ปี 2562
เทคนิคการจัดทำ�งบการเงินพร้อมวิธีแก้ ไขปัญหา
และการนำ�ส่งงบการเงินผ่านระบ e-Filling
บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัทจดทะเบียน
                   (CompamySecrelary:CS)
                   TFRS 9 การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน สำ�หรับ
องค์กรที่มิใช่สถาบันการเงิน
   
บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำ�กัด
  ปี 2563
การบัญชีภาษีเงินได้ ปี63 (2020 Income Taxes)
e-Withholding Tax ทางเลือกในการหักภาษี
ณ ที่จ่าย และ National e-Payment
  บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำ�กัด
  ปี 2564
  การจัดทำ�ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี Basic Deferred Tax
  การแก้ปัญหาและกลวิธีการตรวจสอบการทำ�บัญชีภาษี
  สำ�หรับผู้จัดการฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี หัวหน้าฝ่ายบัญชี
  Update ล่าสุด กฎหมาย e-Payment หลักเกณฑ์และ
  วิธีการจัดทำ� e-Tax Invoice & e-Receipt,
  e-Withholding Tax และ e-Filling
  บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำ�กัด
ประสบการณ์ทำ�งาน
ปี 2535 – ปัจจุบัน
   สมุห์บัญชี
   บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2531 – 2535
   ผู้จัดการแผนกบัญชี
   บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
ไม่มี
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
-

นที่ ่ 1.
2.
ส่ส่ววนที
การกำ
�
กับดูแลกิ
การประกอบธุ
รกิจจการ
และผลการดำ�เนินงาน

คณะผู้บริหาร
4. น.ส.วรัญญา      วิญญรัตน์
5. น.ส.สุณี             วิญญรัตน์
6. นางจารุดา          โพธิอินทะ
7. นายสุทัศน์          ภูเจริญชัยกิจ           
8. นายอนุวัตร        เอื้อศิริตระกูล
9. นางยุภาพรรณ   สร้างศรีวงศ์
รวม
        

โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ

แบบ 56-1 One Report/

รายงานประจำ�ปี 2564

            จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
                     ยกมา 1 ม.ค. 64              ซื้อ
ขาย
     ยกไป 31 ธ.ค.64
         21,000,000                -                          -                        21,000,000
         13,066,530           -       
            13,066,530
           5,665,100           -                                      5,665,100
                    
               -       
                                               -       
                        -                     -                                 รวม      
                          39,731,630                 -                                                    39,731,630      
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ส่วนที่ 2.
1.
การกำ�กับดูแลกิ
การประกอบธุ
รกิจจการ
และผลการดำ�เนินงาน

แบบ 56-1 One Report/

รายงานประจำ�ปี 2564

โครงสร้างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท จำ�นวนทั้งสิ้น 9 คน การเลือกตั้งกรรมการ
เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งเป็นจำ�นวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท   ปัจจุบันคณะกรรมการ
บริษัท ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4 คน   คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของกรรมการทั้งคณะ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร     2 คน   คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของกรรมการทั้งคณะ
        
กรรมการที่เป็นอิสระ      
3 คน   คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะ
     (เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้าน บัญชี  การเงิน ตลอดจนมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำ�หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน จำ�นวน 2 คน)
โดยมีกรรมการผู้มีอำ�นาจลงรายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายปริญญา วิญญรัตน์   นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์    นายบัญชา วิญญรัตน์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราสำ�คัญของบริษัท
การกำ�หนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ   หมายถึง  กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการอิสระของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติดัง
ต่อไปนี้
1. เป็นบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน
บริษัท บริษัทในเครือ ร่วมทุนหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 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    ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของ บริษัท  บริษัทในเครือ   บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำ�ให้ขาดความเป็นอิสระ
4.ไม่เป็นญาติ ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส  พี่น้องและบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร
กรรมการ  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่   ผู้มีอำ�นาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร  หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท  บริษัทในเครือ  บริษัทร่วม
การกำ�หนดวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 16  ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง  ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่ง หนึ่งในสาม   กรรมการที่จะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรกและปีที่สองที่
จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป  ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่ง    กรรมการผู้ออก
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 และไม่มีกรรมการและผู้
บริหารระดับสูงของบริษัทคนใดที่เป็นประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามในบริษัทอื่นเกิน 3 บริษัท
              
                  
การแยกตำ�แหน่งประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
ปัจจุบันประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ของบริษัทเป็นบุคคลเดียวกัน
เลขานุการบริษัท
บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวสุณี   วิญญรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน เป็นเลขานุการบริษัท และทำ�หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการคณะ
กรรมการตรวจสอบด้วย
                       
การประชุมคณะกรรมการ
         
คณะกรรมการมีกำ�หนดประชุมโดยปกติเป็นประจำ�ทุกไตรมาสปีละ 5 ครั้ง ได้แก่ เดือน กุมภาพันธ์ มีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายน และมีการประชุม
พิเศษเพิ่มตามความจำ�เป็น โดยมีการกำ�หนดวาระที่ชัดเจน ล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำ�เนินงานเป็นประจำ�
เลขานุการ ได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่าง
เพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2.5 –3 ชั่วโมง
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7.1 คณะกรรมการบริษัท
           ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564   คณะกรรมการของบริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวนรวมทั้งสิ้น 9 ท่านดังนี้
    ชื่อ
1. นายปริญญา          วิญญรัตน์
2. นางพรนภา
วิญญรัตน์
3. นายธนวัฒน์
วิญญรัตน์
4. นายบัญชา
วิญญรัตน์
5. นางสาวมาลี
วิญญรัตน์
6. นายบัณฑิต
วิญญรัตน์
7. นายพจน์
กองพุฒิ
8. นายจิรวิทย์
มาศรังสรรค์
9. นายนิวัต
วงศ์พรหมปรีดา

ประเภท
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

การสรรหาคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะเป็นคณะกรรมการบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
กรรมการอิสระ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานและอย่างน้อยหนึ่งในจำ�นวนนั้นจะต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ
สามารถทำ�หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
(กรรมการอิสระ ของบริษัท จำ�นวน 2 คน คือ นายพจน์  กองพุฒิ และนายจิรวิทย์ มาศรังสรรค์ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำ�หน้าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน)
ตามข้อบังคับของบริษัท    ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง  ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่งหนึ่งในสาม   กรรมการที่จะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรกและปีที่
สองที่จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป   ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่ง     กรรมการ
ผู้ออกจากตำ�แหน่งนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำ�แหน่งอีกก็ ได้   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำ�แหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนผู้ถือหุ้น      ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่ถือ  โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง

7.2 คณะกรรมการชุดย่อย
          คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการกำ�หนด
ค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม   โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลการ
ประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณา
                       คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
1. นายพจน์
กองพุฒิ               ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายจิรวิทย์             มาศรังสรรค์            กรรมการตรวจสอบ
3. นายนิวัต
วงศ์พรหมปรีดา      กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบลำ�ดับที่ 1และ ลำ�ดับที่ 2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำ�หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระ
ของหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้
สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย   และข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัท ซึ่งรายงาน ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
           -จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
           - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
           - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
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-ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

7.3 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   และบริหารการลงทุนตามแนวนโยบายของ
คณะกรรมการบริษัท   รวมทั้งการบริหารการเงิน  และการกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ติดตามผลการดำ�เนินงานของบริษัท และความคืบหน้า ในการบรรลุวัติถุประสงค์ 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

7.4 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2564  เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มีจำ�นวนรวมทั้งสิ้น  6 ท่าน มีรายชื่อดังนี้
รายชื่อ    
ตำ�แหน่ง
1. นางสาววรัญญา   วิญญรัตน์
  
รองกรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวสุณี          วิญญรัตน์                              
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/เลขานุการบริษัท
3. นายสุทัศน์            ภูเจริญชัยกิจ
ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ
4. นายอนุวัตร          เอื้อศิริตระกูล
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
5. นางจารุดา            โพธิอินทะ
  
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
6. นางยุภาพรรณ     สร้างศรีวงศ์
                              สมุห์บัญชี      
รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารรวม 15 ท่านได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 1 แล้ว

7.5 เลขานุการบริษัท
บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวสุณี  วิญญรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน เป็นเลขานุการบริษัท และทำ�หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
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7.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
           ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนกรรมการ: บริษัทได้กำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการตรวจสอบจะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น
ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
                 ค่าตอบแทนผู้บริหาร  ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะได้รับ เงินเดือน โบนัส  เพิ่มเติมจากค่า
ตอบแทนกรรมการ

7.7 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 719 คน ต่ำ�กว่าปี 2563
                             หน่วยงาน / คน
                                                2564
ฝ่ายบริหาร
                 4
                  ฝ่ายผลิต
             405
แผนกประกันคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์                           21
ฝ่ายวิศวกรรม
               12
ฝ่ายขาย /ฝ่ายการตลาด / คลังสินค้าและจัดส่ง
             215
ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน  
                                              29
แผนกคอมพิวเตอร์
                                7
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
               18
แผนกจัดซื้อ
                 6
ผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพและเลขานุการ
                 2
รวม
             719

   2563
         5
    447
      23
      14
    213
      29
        7
      17
        6
        2
    763

         เปลี่ยนแปลง       %
                 (1)                   (20)
              (42)
  (9.40)
                 (2)
  (8.70)
                 (2)              (14.29)
                 (2)
   0.94
                     0.00
                  -                                       1                  5.88
                  -                                       -                                    (44)                (5.77)

  บริษัทจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน ซึ่งได้แก่ เงินเดือนและค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ ค่าเบี้ยขยัน ค่านายหน้า ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพักร้อน โบนัส เงินจ่ายครั้งเดียว
เมื่อออกจากงาน เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำ�ปี 2564 เป็นเงินทั้งสิ้น 259.98 ล้านบาทลดลงจาก  261.96 ล้านบาท ในปี 2563
จำ�นวน 1.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.76 (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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7.8 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
             บริษัท จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
ผู้สอบบัญชีของบริษัท  ในรอบปีบัญชี            เป็นจำ�นวนเงิน               
             สำ�นักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด         เป็นจำ�นวนเงิน    
          
รวมค่าสอบบัญชี                          เป็นจำ�นวนเงิน    

     2564             
2563             
          -                            -          บาท
1,300,000.00    1,300,000.00   บาท              
1,300,000.00    1,300,000.00   บาท   

7.9 ค่าบริการอื่น ( non-audit fee)
บริษัท ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ในรอบปีบัญชี 2564 ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท   หรือ สำ�นักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด   บุคคล หรือ กิจการที่
เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำ�นักงานสอบบัญชีดังกล่าว
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8.รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นคณะกรรมการบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการอิสระจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน และอย่างน้อยหนึ่งในจำ�นวนนั้นจะต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในสายบัญชี
การเงิน ตลอดจนมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำ�หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
(กรรมการอิสระ ของบริษัท จำ�นวน 2 คน คือ นายพจน์  กองพุฒิ และนายจิรวิทย์ มาศรังสรรค์ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำ�หน้าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน)
การกำ�หนดสัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม -  ไม่มี ตามข้อบังคับของบริษัท  คณะกรรมการของบริษัท  ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวนไม่น้อย
กว่า 5 คน   และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย การเลือกตั้งคณะกรรมการให้กระทำ�โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น   ผู้ถือหุ้น
คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง  ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงทั้งหมด  จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  ในการประชุม
สามัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่งหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรกและปีที่สองที่จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนให้จับ
สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำ�แหน่งนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำ�แหน่งอีกก็ ได้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำ�แหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนผู้ถือหุ้น  ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
                
          การประชุมคณะกรรมการ
          คณะกรรมการมีกำ�หนดประชุมโดยปกติเป็นประจำ�ทุกไตรมาสปีละ 5 ครั้ง ได้แก่ เดือน กุมภาพันธ์ มีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายน และมีการประชุมพิเศษเพิ่ม
ตามความจำ�เป็น โดยมีการกำ�หนดวาระที่ชัดเจน ล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำ�เนินงานเป็นประจำ�

เลขานุการ
ได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วม
ประชุมปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2.5 –3 ชั่วโมง

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำ�ปี 2564
                                             จำ�นวนครั้งที่ประชุม  5  ครั้ง
     ชื่อ
                   ตำ�แหน่ง         
                       จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุมกรรมการ
1. นายปริญญา  วิญญรัตน์
  ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ                5/5  ครั้ง
2. นางพรนภา    วิญญรัตน์
  กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ  
                 5/5   ครั้ง                        
3. นายธนวัฒน์   วิญญรัตน์
  กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ                          5/5   ครั้ง  
4. นายบัญชา      วิญญรัตน์
  กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ                                 4/5   ครั้ง  
5. น.ส.มาลี         วิญญรัตน์
  กรรมการ                                    
                 5/5   ครั้ง
6. นายบัณฑิต     วิญญรัตน์
  กรรมการ                                                                      5/5   ครั้ง   
7. นายพจน์        กองพุฒิ
  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ                5/5   ครั้ง
8. นายจิรวิทย์     มาศรังสรรค์        กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ                             5/5   ครั้ง
9. นายนิวัต         วงศ์พรหมปรีดา  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ                             5/5   ครั้ง

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำ�ปี 2564
                                                              จำ�นวนครั้งที่ประชุม  4  ครั้ง
     ชื่อ
                   ตำ�แหน่ง         
                       จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุมกรรมการ
1. นายพจน์        กองพุฒิ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ                                    4/4  ครั้ง
2. นายจิรวิทย์    มาศรังสรรค์   กรรมการตรวจสอบ                              
4/4  ครั้ง
3. นายนิวัต        วงศ์พรหมปรีดา   กรรมการตรวจสอบ                              
4/4  ครั้ง
                           
                  
รายชื่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
      ชื่อ
                     ตำ�แหน่ง
1.  น.ส.สุณี   วิญญรัตน์
  ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/
			
  เลขานุการกรรมการบริษัท/
  เลขานุการกรรมการตรวจสอบ

รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแล
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้กำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการตรวจสอบจะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น
ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
        ค่าตอบแทนผู้บริหาร  ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะได้รับ เงินเดือน โบนัส  เพิ่มเติมจากค่า
             
ตอบแทนกรรมการ
          
(1)
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ในปี 2564  บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารทั้ง   15  ท่านของบริษัทดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ 9 ราย (บำ�เหน็จกรรมการ)
=
   4,515,000.00 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหารทั้งสิ้น 15 ราย     =                 22,595,950.00 บาท  
            รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น   
                 =                 27,110,950.00 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                 2564
2563                 เปลี่ยนแปลง     %
      9
           4.52                   4.52               -                              9
         13.62                 15.33             (1.71)             (11.15)
      9
          18.14                19.85               (1.71)               ( 8.61 )
      6
           8.97
   7.07               1.90                26.87
    15
          27.11                 26.92                   0.19                   0.71

–  ไม่มี

คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน มีเงินเดือน จากการปฏิบัติหน้าที่ตามตำ�แหน่งเพิ่มเติมอีก
     
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ     เงินเดือน เดือนละ 16,500.-   
                  คณะกรรมการตรวจสอบ                 เงินเดือน เดือนละ 11,000.      

การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทร่วม
         มีการส่งคณะกรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการ ของบริษัทร่วม
ตามมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
1. บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด    กรรมการ  
1. นายธนวัฒน์  วิญญรัตน์
                                                                                   
                  2. นายบัญชา     วิญญรัตน์

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
   บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลภายในก่อนการเปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชน โดยผู้บริหารต้องรายงานการซื้อขายและการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัท ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีข้อห้ามผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 1 เดือนและหลังการเปิด
เผยข้อมูล 2 สัปดาห์ ซึ่งบริษัทได้นำ�แนวทางปฏิบัติที่ดีของสำ�นักงานกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าประชุมครบทุก
ครั้ง ภารกิจที่สำ�คัญสรุปได้ดังนี้
การสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และงบการเงินประจำ�ปี 2564คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท ไทยเทพรส
จำ�กัด (มหาชน) มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้  ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ประกาศของคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของ บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) มีความเพียงพอ เหมะสม และมีประสิทธิผล
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คณะกรรมการตรวจสอบได้กำ�กับให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติตาม  ประกาศของคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   ประกาศและ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ อย่าง
เพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนเน้นการบริหารงานที่รัดกุม และ โปร่งใส
การพิจารณารายการอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำ�ปี 2564 รายการที่เกี่ยวโยงกันของ บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)  เป็นรายการที่มีราคา
ยุติธรรม ไม่มีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เป็นรายการสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
การคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำ�ปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกบริษัทสอบบัญชีและกำ�หนดอัตราค่าสอบบัญชี ที่เหมาะสมกับ บริษัท
ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) โดยมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้ง นางสาวอรวรรณ โชติวิระยะกุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่
10566 หรือ นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชี  รับอนุญาตเลขที่ 3636 หรือ   นางสาวอรรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6105  แห่งบริษัท เคพี
เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำ�ปี 2565
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระโดยฝ่ายบริหารได้รายงานผลการการดำ�เนินงานให้ทราบ
เป็นระยะ การดำ�เนินงานของบริษัท ไม่พบว่า มีเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นสาระสำ�คัญต่อการปฏิบัติงานของบริษัท
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
9.1 การควบคุมภายใน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในและการติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัท
ที่แสดงต่อสาธารณชนมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ การบริหารทรัพย์สินของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม และธุรกรรมต่างๆ ดำ�เนินไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่ได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหาร
แผนกตรวจสอบภายในของบริษัททำ�หน้าที่อย่างเป็นอิสระในการตรวจสอบและประเมิน ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและให้คำ�แนะนำ�เพื่อปรับปรุง
การทำ�งานรวมทั้งการประสานงานกับผู้บริหารในการเสนอแนวทางป้องกันความเสี่ยงในด้านต่างๆของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่
1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำ�ปี 2565 โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่า จาก
การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า “บริษํทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล”  

66

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

แบบ 56-1 One Report/

นที่ 1.
่ 2.
ส่ส่ววนที
การกำ�กับดูแลกิ
การ
การประกอบธุ
รกิจจและผลการดำ�เนิ
นงาน

รายงานประจำ�ปี 2564

9.2 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
			
2564
2563
                       (พันบาท)      
รายการ  
ซื้อวัตถุดิบ       
-      
-                        
ขายสินค้า                         39,770            38,311
ลูกหนี้การค้า                     11,919              9,911
เจ้าหนี้การค้า
               นโยบายการกำ�หนดราคา
ราคาตลาด
ความจำ�เป็น                  
บริษัทเอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตและจำ�หน่ายเครื่องปรุงแต่งรสอาหารตรา
“เอ็กซ์เตอร์“ ส่งออกสหภาพยุโรป และเอเซียอาคเนย์
โดย บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด(มหาชน)เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบส่งให้
			
2564
2563
รายการ ให้เช่าอาคารโรงงาน             
             2,836             2,748
รายได้อื่น
ค่าน้ำ�
807
477
ค่าไฟฟ้า                             
             3,622              3,155
ค่าไอน้ำ�  
             4,744              5,114
อื่นๆ
             3,988                 5,309   
นโยบายการกำ�หนดราคา
ความจำ�เป็น               

ตามราคาที่ตกลงกันตามสัญญา โดย ค่าเช่าสามารถเทียบกับค่าเช่าใน                                                  
พื้นที่ใกล้กัน / ค่าน้ำ� ค่าไฟฟ้า ค่าไอน้ำ� ราคาที่ตกลงกัน
บริษัท ให้บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด เช่าอาคารโรงงาน                                          
ขนาดพื้นที่ 880 ตร.เมตร ใช้เป็นที่ตั้ง สนญ. และโรงงานผลิตสินค้าเพื่อความสะดวกในการ
บริหารงาน และประหยัดค่าขนส่ง เนื่องจากอยู่ในบริเวณเดียวกัน
รวมทั้งให้บริการค่าสาธารณูปโภค น้ำ� ไฟฟ้าและไอน้ำ�ด้วย
(พันบาท)

			
รายการ รับคืนเงินกู้
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
ดอกเบี้ยรับ
นโยบายการกำ�หนดราคา
ความจำ�เป็น

        
     

2564
             9,000
106

2563
       
          11,000
                106

MLR (KBANK)+0.5%
บริษัท ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศ                                         
ไทย) จำ�กัด เพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของบริษัท        
เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ให้ดำ�เนินธุรกิจต่อไปได้ และอัตราดอกเบี้ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
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รกิจจการ
และผลการดำ�เนินงาน

แบบ 56-1 One Report/

รายงานประจำ�ปี 2564

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามรายงานการตรวจสอบของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์
2565 ดังต่อไปนี้
“การพิจารณารายการอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำ�ปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของ บริษทั ไทยเทพรส
จำ�กัด (มหาชน) เป็นรายการที่มีราคายุติธรรม ไม่มีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เป็นรายการสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท”
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การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

แบบ 56-1 One Report/

ส่วนที่ 1.
การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 3
งบการเงิน
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งบการเงิน รกิจและผลการดำ�เนินงาน
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แบบ 56-1 One Report/

รายงานประจำ�ปี 2564

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
และ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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แบบ 56-1 One Report/

นที่ ่1.3.
ส่ส่ววนที
งบการเงิน รกิจและผลการดำ�เนินงาน
การประกอบธุ

รายงานประจำ�ปี 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำ�หรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญและเรื่องอื่น ๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผล
การดำ�เนินงาน และกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจ
สอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำ�หนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำ�หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำ�หนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำ�เรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำ�หรับเรื่องเหล่านี้

ความสามารถในการรับชำ�ระเงินจากลูกหนี้การค้า
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3(ค) 3(จ) และ 6
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
บริษทั มีชอ่ งทางการจำ�หน่ายสินค้าทีห่ ลากหลาย ครอบคลุมร้านค้าส่ง (ยีป่ ั๊ว)
ร้านค้าปลีก (หน่วยรถเงินสด) ลูกค้าโมเดิร์นเทรด ภัตตาคาร ร้านอาหาร
โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนลูกค้าบริษัทส่งออกและลูกค้าต่างประเทศซึ่ง
บริษัทให้ระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าดังกล่าวโดยลูกค้าของบริษัทส่วน
ใหญ่เป็นร้านค้าส่ง (ยี่ปั๊ว) จำ�นวนมากรายซึ่งมีสัดส่วนการขายต่อยอดขาย
รวมและต่อลูกหนี้การค้าของบริษัทที่มีนัยสำ�คัญ
บริษทั ต้องใช้วจิ ารณญาณทีส่ �ำ คัญและการประมาณการหลายประการในการ
ประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้า รวม
ถึงการเลือกใช้ขอ้ สมมติ และข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการตัดสินใจโดยผูบ้ ริหาร เพือ่
ประเมินถึงความเพียงพอของค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตของ
ลูกหนีก้ ารค้าทีบ่ ริษทั ประมาณการไว้ และเนือ่ งจากมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้
การค้าของบริษทั มีนยั สำ�คัญ ดังนัน้ จึงพิจารณาเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามสำ�คัญต่อ
การตรวจสอบของข้าพเจ้า

    ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
- ทำ�ความเข้าใจ ประเมินการออกแบบการควบคุมและการนำ�ไปปฏิบัติ รวมถึง
ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่สำ�คัญของผู้บริหารที่เกี่ยวกับการ
ควบคุมสินเชื่อ การเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้า การติดตามยอดค้างชำ�ระ
และกระบวนการในการวิเคราะห์อายุลูกหนี้การค้า
- ประเมินความสมเหตุสมผลของข้อมูล และข้อสมมติที่สำ�คัญที่ผู้บริหารใช้
ในการคำ�นวนประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมถึง
เกณฑ์ในการแบ่งอายุลูกหนี้การค้า
- ทดสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้บริหารใช้ในการแบ่งอายุของลูกหนี้การค้า
ในรายงานอายุลูกหนี้การค้าโดยการสุ่มตัวอย่างทดสอบกับใบแจ้งหนี้ และสุ่ม
ตัวอย่างทดสอบรายงานการรับชำ�ระเงินกับรายงานเดินบัญชีเงินฝากธนาคาร
เพื่อคำ�นวณอัตราสูญเสียถัวเฉลี่ย
- ทดสอบการคำ�นวณผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้า
- ทดสอบการรับชำ�ระเงินจากลูกค้าโดยการสุ่มรายการภายหลังสิ้นสุดปีบัญชี
ของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- ประเมินความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
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ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำ�ปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ
งบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำ�ปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบ
บัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อ
ข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่น
ตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำ�แล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำ�คัญกับงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะ
กิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำ�ปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้า
ที่ในการกำ�กับดูแลและขอให้ทำ�การแก้ไข
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำ�งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการ
ดำ�เนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้
บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัท หรือหยุดดำ�เนินงานหรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลมีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี
ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำ�คัญเมื่อคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•  ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะ
กิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการ
สอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญซึ่งเป็นผลมา
จากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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• ทำ�ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดย
ผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความ
ไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำ�คัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำ�เนินงาน
ต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น
ของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนำ�เสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำ�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
18 กุมภาพันธ์ 2565
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)								
งบแสดงฐานะการเงิน
							
								
					
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน					
							
ตามวิธีส่วนได้เสีย		
งบการเงินเฉพาะกิจการ
                                31 ธันวาคม                 31 ธันวาคม
    31 ธันวาคม
     31 ธันวาคม
สินทรัพย์                                     
      หมายเหตุ                 2564
         2563
         2564
          2563
             
                    			
(บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
            5
671,050,805
    548,917,902
เงินลงทุนชั่วคราว
417,933,554
    397,901,246
ลูกหนี้การค้า
        4, 6                   343,886,091
     322,056,371
ลูกหนี้อื่น
    4,770,818
        5,506,477
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมส่วนที่ครบกำ�หนด
      ชำ�ระภายในหนึ่งปี
             4
    2,000,000
        2,000,000
สินค้าคงเหลือ
                              7
452,579,485
    420,992,411
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
  79,698,322
      20,622,500
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
            4                     10,728,832
        9,466,477
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน			
1,982,647,907
1,727,463,384
								
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินฝากที่ติดภาระผูกพัน
          24
    4,593,000
        4,593,000
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
            8                     25,413,085
      21,454,026
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
          22
  40,380,465
      40,378,846
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
            4
    7,000,000
        9,000,000
ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน
            9
189,904,000
    189,904,000
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
                            10
853,315,990
    918,763,252
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
          11
    1,746,273
        2,937,129
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
          19
  14,976,388
      15,750,239
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
            4
        648,736
            762,836
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน			
1,137,977,937
1,203,543,328
								
รวมสินทรัพย์				
3,120,625,844
2,931,006,712

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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     671,050,805
     417,933,554
     343,886,091
         4,770,818

     548,917,902
     397,901,246
     322,056,371
         5,506,477

         2,000,000
     452,579,485
       79,698,322
       10,728,832
1,982,647,907

         2,000,000
     420,992,411
       20,622,500
         9,466,477
1,727,463,384

         4,593,000
         8,000,000
       40,380,465
         7,000,000
     189,904,000
     853,315,990
         1,746,273
       16,859,009
             648,736
1,122,447,473

         4,593,000
         8,000,000
       40,378,846
         9,000,000
     189,904,000
     918,763,252
         2,937,129
       16,841,048
            762,836
1,191,180,111

3,105,095,380

2,918,643,495
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)								
งบแสดงฐานะการเงิน

                งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
      ตามวิธีส่วนได้เสีย
                                                             31 ธันวาคม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
            หมายเหตุ
              2564
                                                               
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
                       22       100,281,621
เจ้าหนี้อื่น
             4, 12, 22         89,460,545
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
        76,804,136
รวมหนี้สินหมุนเวียน				
266,546,302

                   งบการเงินเฉพาะกิจการ

          31 ธันวาคม                31 ธันวาคม             31 ธันวาคม     
                2563
                2564
                  2563           
                     (บาท)
           89,192,861          100,281,621           89,192,861
           88,992,711            89,460,545           88,992,711
           69,469,293            76,804,136           69,469,293
247,654,865
266,546,302
247,654,865

หนี้สินไม่หมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำ�หรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
     13         50,661,243            48,861,901            50,661,243           48,861,901
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน			
50,661,243
48,861,901
50,661,243
48,861,901
									
รวมหนี้สิน					
317,207,545
296,516,766
317,207,545
296,516,766
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
(หุ้นสามัญจำ�นวน 600,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)

     600,000,000

        600,000,000         600,000,000        600,000,000

     360,000,000

        360,000,000         360,000,000        360,000,000

   ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
(หุ้นสามัญจำ�นวน 360,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
     615,600,000         615,600,000         615,600,000        615,600,000
กำ�ไรสะสม
   จัดสรรแล้ว
      ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
     14        60,000,000            60,000,000            60,000,000           60,000,000
   ยังไม่ได้จัดสรร
  1,767,818,299      1,598,889,946      1,752,287,835     1,586,526,729
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น				
2,803,418,299
2,634,489,946
2,787,887,835 2,622,126,729
									
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
3,120,625,844
2,931,006,712 3,105,095,380 2,918,643,495

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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แบบ 56-1 One Report/

ส่ส่ววนที
นที่ ่ 1.
3.
งบการเงิน รกิจและผลการดำ�เนินงาน
การประกอบธุ

รายงานประจำ�ปี 2564

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

                             
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
						
ตามวิธีส่วนได้เสีย		
งบการเงินเฉพาะกิจการ
                                  สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
                           สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
                                                                                           31 ธันวาคม
                                           31 ธันวาคม     
                            
             หมายเหตุ           2564
            2563
                2564
                   2563
                                                               
                                     (บาท)
รายได้
      
รายได้จากการขาย
                 4, 15
รายได้อื่น
                 4, 16
รวมรายได้					

3,102,812,046
      31,206,246
3,134,018,292

          

    2,927,928,025         3,102,812,046             2,927,928,025
          32,898,291               32,006,245
32,898,291
2,960,826,316
3,134,818,291
2,960,826,316

ค่าใช้จ่าย
   18
ต้นทุนขาย
1,953,582,631
    1,859,250,918          1,953,582,631             1,859,250,918
ต้นทุนในการจัดจำ�หน่าย
    269,272,300
        270,454,574             269,272,300                 270,454,574
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    144,875,696
       156,406,856             144,875,696                 156,406,856
รวมค่าใช้จ่าย				
2,367,730,627
2,286,112,348
2,367,730,627
2,286,112,348
										
กำ�ไรจากกิจกรรมดำ�เนินงาน				
766,287,665
674,713,968
767,087,664
674,713,968
ขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น      6
          (106,030)           (2,031,471)
(106,030)
(2,031,471)
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
     8
        4,759,058
            3,267,922
               กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้					
770,940,693
675,950,419
766,981,634
672,682,497
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
   19
   (152,012,340)       (132,537,800)            (151,220,528)                (131,884,216)
กำ�ไรสำ�หรับปี					
618,928,353
543,412,619
615,761,106
540,798,281
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำ�ไร										
หรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ
      ของเงินลงทุนเผื่อขาย
   
64,694
           64,694
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำ�ไร										
หรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกำ�ไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
      พนักงานที่กำ�หนดไว้
                     13
         15,794,062
   15,794,062
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
กำ�ไรขาดทุนในภายหลัง
   19
-                          (3,158,812)
   (3,158,812)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี - สุทธิจากภาษี			
12,699,944 		
12,699,944
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี			
618,928,353
556,112,563
615,761,106
553,498,225
										
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 			
20		
1.72 		
1.51 		
1.71 		
1.50

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส่ส่ววนที
นที่ ่ 1.
3.
งบการเงิน รกิจและผลการดำ�เนินงาน
การประกอบธุ

แบบ 56-1 One Report/

รายงานประจำ�ปี 2564

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)								
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
						
								

                         งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
                       องค์ประกอบอื่น
                     
                    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 2563
      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563			
360,000,000 615,600,000
60,000,000 1,456,842,077
(64,694) 2,492,377,383
													
รายการกับผูถ้ อื หุน้ ทีบ่ นั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้ 												
การจัดสรรส่วนทุนให้ผถู้ อื หุน้ 													
    เงินปันผลให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั
21
                                      -             (  414,000,000)                 -                    (414,000,000)
รวมรายการกับผูถ้ อื หุน้ ทีบ่ นั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้ 		
- 		
(414,000,000)
(414,000,000)
													
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
     กำ�ไรสำ�หรับปี
                     
                                        -               543,412,619                 543,412,619
     กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
                                                            -                  12,635,250                  64,694
   12,699,944
รวมกำ�ไรเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี			
- 		
556,047,869
64,694
556,112,563
													
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
360,000,000 615,600,000
60,000,000 1,598,889,946
2,634,489,946

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส่ส่ววนที่ 1.
3.
งบการเงิน รกิจและผลการดำ�เนินงาน
การประกอบธุ

แบบ 56-1 One Report/

รายงานประจำ�ปี 2564

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)								
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

                         งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
                       
                                                                     กำ�ไรสะสม                     
              
                          ทุนเรือนหุน้
                              ทีอ่ อก                     ส่วนเกิน                   ทุนสำ�รอง                    ยังไม่ได้                 รวมส่วน
                                     หมายเหตุ               และชำ�ระแล้ว         มูลค่าหุน้ สามัญ          ตามกฎหมาย                  จัดสรร              ของผูถ้ อื หุน้        
                                  (บาท)
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564		
360,000,000 615,600,000
60,000,000 1,598,889,946 2,634,489,946
												
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
    เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
  21
                 -              (450,000,000)     (450,000,000)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น		
- 		
(450,000,000) (450,000,000)
												
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
     กำ�ไรสำ�หรับปี
                     
                 -               618,928,353      618,928,353
รวมกำ�ไรเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี			
- 		
618,928,353 618,928,353
												
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		
360,000,000 615,600,000
60,000,000 1,767,818,299 2,803,418,299

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส่ส่ววนที
นที่ ่1.3.
งบการเงิน รกิจและผลการดำ�เนินงาน
การประกอบธุ

แบบ 56-1 One Report/

รายงานประจำ�ปี 2564

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)								
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 						
									

                                         งบการเงินเฉพาะกิจการ
                           องค์ประกอบอื่น
                   
                    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 2563													
													
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563				
360,000,000
615,600,000
60,000,000 1,447,093,198
(64,694) 2,482,628,504
													
รายการกับผูถ้ อื หุน้ ทีบ่ นั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้
การจัดสรรส่วนทุนให้ผถู้ อื หุน้
    เงินปันผลให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั
21
                                 -                   (414,000,000)
-                 (414,000,000)
รวมรายการกับผูถ้ อื หุน้ ทีบ่ นั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้ 		
- 		
(414,000,000)
(414,000,000)
													
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
     กำ�ไรสำ�หรับปี
                         
                                -                     540,798,281
-                   540,798,281
     กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
                        
                                12,635,250                      64,694            12,699,944
รวมกำ�ไรเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี			
- 		
553,433,531
64,694 553,498,225
													
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
360,000,000
615,600,000
60,000,000 1,586,526,729		
2,622,126,729

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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แบบ 56-1 One Report/

ส่ส่ววนที
นที่ ่ 1.
3.
งบการเงิน รกิจและผลการดำ�เนินงาน
การประกอบธุ

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)								

รายงานประจำ�ปี 2564

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 						
									

                                         งบการเงินเฉพาะกิจการ
                      
                   
                    กำ�ไรสะสม                       
                          
                                  ทุนเรือนหุน้
     
                                     ทีอ่ อก                    ส่วนเกิน                  ทุนสำ�รอง                   ยังไม่ได้               รวมส่วน
                                           หมายเหตุ                  และชำ�ระแล้ว          มูลค่าหุน้ สามัญ         ตามกฎหมาย              จัดสรร             ของผูถ้ อื หุน้         
                                          (บาท)
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564													
													
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564				
360,000,000
615,600,000
60,000,000 1,586,526,729 2,622,126,729
												
รายการกับผูถ้ อื หุน้ ทีบ่ นั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้
การจัดสรรส่วนทุนให้ผถู้ อื หุน้
    เงินปันผลให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั
21
                            -                   (450,000,000)        (450,000,000)
รวมรายการกับผูถ้ อื หุน้ ทีบ่ นั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้ 		
- 		
- 		
(450,000,000) (450,000,000)
												
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
     กำ�ไรสำ�หรับปี
                         
                   -                                 -                   615,761,106          615,761,106
รวมกำ�ไรเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
                     
                           -                   615,761,106          615,761,106
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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360,000,000

615,600,000

60,000,000 1,752,287,835 2,787,887,835

นที่ ่ 1.
3.
ส่ส่ววนที
งบการเงิน รกิจและผลการดำ�เนินงาน
การประกอบธุ

งบกระแสเงินสด

แบบ 56-1 One Report/

รายงานประจำ�ปี 2564

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)								
งบกระแสเงินสด 								

									
                                   
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน					
				
ตามวิธีส่วนได้เสีย		
งบการเงินเฉพาะกิจการ
                                                                       สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
       สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
                  31 ธันวาคม
             31 ธันวาคม
                                      หมายเหตุ        2564
2563
                2564
                 2563
              (บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน 								
กำ�ไรสำ�หรับปี				
618,928,353
543,412,619
615,761,106
540,798,281
ปรับรายการที่กระทบกำ�ไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)										
ภาษีเงินได้					
19
152,012,340
132,537,800
151,220,528
131,884,216
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย			
115,047,093
115,899,274
115,047,093
115,899,274
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
18
652,695
(751,597)
652,695
(751,597)
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
10
(1,355,624)		
(1,355,624)
(กำ�ไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง		
(176,231)
9,523
(176,231)		
9,523
ผล (กำ�ไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ										
สินทรัพย์ทางการเงิน				
(1,619)
71,154 		
(1,619)		
71,154
ส่วนแบ่งกำ�ไรของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
8
(4,759,058)
(3,267,922)		
-		
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
6
106,030
2,031,471
106,030
2,031,471
ขาดทุนจากการตัดจำ�หน่ายสินค้าคงเหลือ			
157,148
1,071,642
157,148
1,071,642
ขาดทุนจากการจำ�หน่ายและตัดจำ�หน่ายอุปกรณ์			
5,597,827
10,243,676
5,597,827
10,243,676
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำ�หรับ										
ผลประโยชน์พนักงาน				 13
7,605,822
9,290,713
7,605,822
9,290,713
เงินปันผลรับ				
(19,428)
(6,476)
(819,427)		
(6,476)
ดอกเบี้ยรับ					
16
(5,912,752)
(6,989,538)
(5,912,752)
(6,989,538)
					
889,238,220
802,196,715
889,238,220
802,196,715
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน 									
ลูกหนี้การค้า					
(21,844,615)
(12,026,115)
(21,844,615)
(12,026,115)
ลูกหนี้อื่น						
491,596
6,937,642
491,596
6,937,642
สินค้าคงเหลือ					
(32,396,917)
(9,572,310)
(32,396,917)
(9,572,310)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ				
(59,075,822)
(20,622,500)
(59,075,822)
(20,622,500)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น					
(1,262,355)
264,608
(1,262,355)
264,608
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น				
114,100
502,841
114,100 		
502,841
เจ้าหนี้การค้า					
11,170,813
14,087,325
11,170,813
14,087,325
เจ้าหนี้อื่น						
587,608
(9,323,252)
587,608
(9,323,252)
จ่ายประมาณการหนี้สินสำ�หรับผลประโยชน์พนักงาน
13
(5,806,480)
(1,671,140)
(5,806,480)
(1,671,140)
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน			
781,216,148
770,773,814
781,216,148
770,773,814
ภาษีเงินได้จ่ายออก				
(143,903,646) (116,252,173)
(143,903,646)
(116,252,173)
กระแสเงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน		
637,312,502
654,521,641
637,312,502
654,521,641

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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นที่ ่ 1.
3.
ส่ส่ววนที
งบการเงิน รกิจและผลการดำ�เนินงาน
การประกอบธุ

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)								
งบกระแสเงินสด 								

แบบ 56-1 One Report/

รายงานประจำ�ปี 2564

									
                                   
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน					
				
ตามวิธีส่วนได้เสีย		
งบการเงินเฉพาะกิจการ
                                                                       สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
       สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
                  31 ธันวาคม
             31 ธันวาคม
                                      หมายเหตุ        2564
2563
                2564
                 2563
              (บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน								
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว			
(20,032,308)
(130,089,164)
(20,032,308)
(130,089,164)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์			
(53,819,585)
(48,447,502)
(53,819,585)
(48,447,502)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์				
18,691
1,945,096 		
18,691
1,945,096
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน			
(322,639)
(322,639)		
เงินสดรับชำ�ระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม			
2,000,000
1,000,000
2,000,000
1,000,000
เงินปันผลรับ					
819,427
6,476
819,427 		
6,476
ดอกเบี้ยรับ						
6,156,815
7,723,736
6,156,815
7,723,736
กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
                   (65,179,599)        (167,861,358)           (65,179,599)        (167,861,358)
									
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 								
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท			
21
(450,000,000)
(414,000,000)
(450,000,000)
(414,000,000)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
                (450,000,000)         (414,000,000)         (450,000,000)        (414,000,000)
									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
                  122,132,903              72,660,283          122,132,903            72,660,283
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม		
548,917,902
476,257,619
548,917,902
476,257,619
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
  5              671,050,805           548,917,902          671,050,805         548,917,902
									
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม									
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
10
53,702,854
47,182,995
53,702,854
47,182,995
บวก เงินจ่ายชำ�ระหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในงวดก่อน		
882,359
2,136,439
882,359
2,136,439
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์			
(765,628)
(871,932)
(765,628)
(871,932)
						
53,819,585
48,447,502
53,819,585
48,447,502
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ส่ส่ววนที
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งบการเงิน รกิจและผลการดำ�เนินงาน
การประกอบธุ

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report/

รายงานประจำ�ปี 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ

สารบัญ

1

ข้อมูลทั่วไป

2

เกณฑ์การจัดทำ�งบการเงิน

3

นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ

4

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

ลูกหนี้การค้า

7

สินค้าคงเหลือ

8

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

9

ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน

10

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

11

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

12

เจ้าหนี้อื่น

13

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำ�หรับผลประโยชน์พนักงาน

14

สำ�รองตามกฎหมาย

15

ส่วนงานดำ�เนินงานและการจำ�แนกรายได้

16

รายได้อื่น

17

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

18

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

19

ภาษีเงินได้

20

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

21

เงินปันผล

22

เครื่องมือทางการเงิน

23

การบริหารจัดการทุน

24

ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

83

ส่ส่ววนที
นที่ ่1.3.
งบการเงิน รกิจและผลการดำ�เนินงาน
การประกอบธุ

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report/

รายงานประจำ�ปี 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
1

ข้อมูลทั่วไป

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

เกณฑ์การจัดทำ�งบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง งบการเงินนี้นำ�เสนอเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานของบริษัท นโยบายการบัญชี
ที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 3 บริษัทได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำ�เสมอสำ�หรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน
ในการจัดทำ�งบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารใช้วิจารณญาณ การประมาณและข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำ�งบการเงินจะได้
รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง  การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป
(1)

การใช้วิจารณญาณ

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้วิจารณญาณในการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีซึ่งมีผลกระทบที่มีนัยสำ�คัญที่สุดต่อจำ�นวนเงินที่รับรู้ในงบการเงิน ประกอบด้วย
หมายเหตุข้อต่อไปนี้
3 (ฒ) และ 15
8

การพิจารณาเกี่ยวกับการรับรู้รายได้
- การขายสินค้าควรจะรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง หรือควรจะรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
การพิจารณาว่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย บริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำ�คัญในกิจการที่บริษัทลงทุนหรือไม่

(2)

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำ�คัญที่จะส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงที่
มีสาระสำ�คัญในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินในปีบัญชีถัดไป ได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อต่อไปนี้
3 (จ) และ 6 การวัดมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าเกี่ยวกับข้อสมมติที่สำ�คัญที่ใช้ในการกำ�หนดอัตราสูญเสียถัวเฉลี่ย (Average
loss rate) บริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงเป็นครั้งแรกซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2564 และไม่ได้นำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่มีผลบังคับใช้มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ การถือปฏิบัติดังกล่าวไม่มีผลกระ
ทบอย่างมีสาระสำ�คัญต่องบการเงิน
3

นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ    

นโยบายการบัญชีที่นำ�เสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำ�เสมอสำ�หรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน
(ก)

84
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การประกอบธุ
งบการเงิน รกิจและผลการดำ�เนินงาน

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report/

รายงานประจำ�ปี 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่บริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำ�คัญโดยมีอำ�นาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำ�เนินงานแต่ไม่ถึง
ระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว
บริษัทรับรู้เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสียด้วยวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนการทำ�รายการ
ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก เงินปันผลรับ ส่วนแบ่งกำ�ไรหรือขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทจะ
ถูกบันทึกในงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสียจนถึงวันที่ความมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำ�คัญสิ้นสุดลง
เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า เงินปันผลรับบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุนในวันที่บริษัท
มีสิทธิได้รับเงินปันผล กรณีที่บริษัทจำ�หน่ายเงินลงทุนบางส่วน ต้นทุนเงินลงทุนคำ�นวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน กำ�ไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบันทึกใน
กำ�ไรหรือขาดทุน
(ข)

เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานของบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิมแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงาน
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
(ค)

เครื่องมือทางการเงิน

(ค.1) การจัดประเภทและการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหนี้การค้า (ดูหมายเหตุข้อ 3 (จ)) รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเมื่อบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อกำ�หนด
ของเครื่องมือทางการเงินนั้น และวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยรวมต้นทุนการทำ�รายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา เว้นแต่สินทรัพย์ทางการเงินที่วัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน จะวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกและภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมและต้นทุนการทำ�รายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้
มานั้นบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุน
ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่าย หรือมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเว้นแต่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโมเดล
ธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน ในกรณีดังกล่าวสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็นต้นไปนับ
จากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่ายถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ราคาทุนตัดจำ�หน่ายลดลง
ด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รายได้ดอกเบี้ย กำ�ไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กำ�ไรหรือขาดทุนที่
เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน
(ค.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ
บริษัทตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการ
รับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรือในกรณีที่บริษัท
ไม่ได้ทั้งโอนหรือคงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดและไม่ได้คงไว้ซึ่งการควบคุมในสินทรัพย์ทางการเงิน
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บริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อภาระผูกพันตามสัญญาสิ้นสุดลงยกเลิกหรือหมดอายุบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจาก
บัญชีหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกระแสเงินสดจากการเปลี่ยนแปลงหนี้สินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญ โดยรับรู้หนี้สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่า
ยุติธรรมที่สะท้อนเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้ว
ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีที่ตัดรายการและสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือต้องจ่ายรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะหักกลบกันเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจำ�นวนสุทธิก็ต่อเมื่อบริษัทมีสิทธิบังคับใช้ตามกฎหมายใน
การหักกลบจำ�นวนเงินที่รับรู้และบริษัทตั้งใจที่จะชำ�ระด้วยจำ�นวนเงินสุทธิหรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำ�ระหนี้สินพร้อมกัน
(ค.3) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
บริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำ�หรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่าย
บริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญของความเสี่ยงด้านเครดิตนับแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตซึ่งกรณีดังกล่าว
จะวัดค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา
ค่าเผื่อผลขาดทุนสำ�หรับลูกหนี้การค้า บริษัทประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ซึ่งประมาณการโดยใช้ตารางการตั้ง
สำ�รองเพื่อหาอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งวิธีดังกล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหนี้ตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและตามระยะเวลา
ที่เกินกำ�หนดชำ�ระ โดยนำ�ข้อมูลผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุงปัจจัยที่มีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้นั้น ๆ ตลอดจนการประเมินข้อมูลสภาวการณ์
เศรษฐกิจในปัจจุบันและข้อมูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทั่วไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็นถ่วงน้ำ�หนักโดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ ในอนาคต
ประกอบกับประสบการณ์ในอดีต ซึ่งคำ�นวณโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของสินทรัพย์ทางการเงิน
บริษัทพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินมีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ�เมื่อมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน ‘ระดับที่น่าลงทุน’ ซึ่งเป็นการจัดอันดับที่เข้าใจในระดับ
สากล บริษัทพิจารณาให้ระดับ A หรือสูงกว่าของบริษัทจัดอันดับเครดิต Fitch Ratings (Thailand) บริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สำ�หรับสินทรัพย์ทางการเงินมีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ�ด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า
บริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญหากเกินกำ�หนดชำ�ระมากกว่า 90 วัน มีการเปลี่ยนแปลงของอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่ลดระดับลงอย่างมีนัยสำ�คัญ มีการดำ�เนินงานที่ถดถอยอย่างมีนัยสำ�คัญของลูกหนี้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายทีส่ ง่ ผลในทางลบอย่างมีนยั สำ�คัญต่อความสามารถของลูกหนีใ้ นการจ่ายชำ�ระภาระผูกพันให้กบั บริษทั
บริษัทพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื่อ
- ผู้กู้ ไม่สามารถจ่ายชำ�ระภาระผูกพันด้านเครดิตให้แก่บริษัทได้เต็มจำ�นวน อีกทั้งบริษัทไม่มีสิทธิใน การไล่เบี้ย เช่น การยึดหลักประกัน (หากมีการวางหลัก  
ประกัน) หรือ
-  สินทรัพย์ทางการเงินค้างชำ�ระเกินกว่า 90 วัน
(ค.4) การตัดจำ�หน่าย
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำ�หน่ายเมื่อบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืน
ในภายหลังจากสินทรัพย์ที่มีการตัดจำ�หน่ายแล้ว จะรับรู้เป็นการกลับรายการการด้อยค่าในกำ�ไรหรือขาดทุนในงวดที่ได้รับคืน

86

นที่ ่1.3.
ส่ส่ววนที
งบการเงิน รกิจและผลการดำ�เนินงาน
การประกอบธุ

แบบ 56-1 One Report/

รายงานประจำ�ปี 2564

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ค.5) การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจ่ายชำ�ระเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่าใน
ตลาดหลัก หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลัก) ที่บริษัทสามารถเข้าถึงได้ในวันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินสะท้อนผลกระทบของความ
เสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของภาระผูกพัน
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน บริษัทใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำ�ดับ
ชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
-  ข้อมูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสำ�หรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
-  ข้อมูลระดับ 2  เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสำ�หรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
-  ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำ�หรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น
หากสินทรัพย์หรือหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์และสถานะการเป็นสินทรัพย์ด้วยราคา
เสนอซื้อ และวัดมูลค่าหนี้สินและสถานะการเป็นหนี้สินด้วยราคาเสนอขาย  
หลักฐานที่ดีที่สุดสำ�หรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกคือราคาของการทำ�รายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผล
ตอบแทนที่ให้หรือได้รับ หากบริษัทพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกแตกต่างจากราคาของการทำ�รายการ
ทำ�ให้เครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมปรับด้วยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกและราคาของการ
ทำ�รายการและรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่มูลค่ายุติธรรมที่ได้มาถูกจัดลำ�ดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3 ผลต่างดังกล่าวจะรับรู้เป็น
รายการรอตัดบัญชีซึ่งจะรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุนด้วยเกณฑ์ที่เหมาะสมตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงินหรือจนกว่ามูลค่ายุติธรรมมีการโอนเปลี่ยนลำ�ดับ
ชั้นหรือเมื่อรายการดังกล่าวสิ้นสุดลง
(ง)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีระยะเวลาครบ
กำ�หนดไม่เกินสามเดือนนับแต่วันที่ได้มาเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด
(จ)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นรับรู้เมื่อบริษัทมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทนตามสัญญา ลูกหนี้การค้าวัดมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผื่อ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หนี้สูญจะถูกตัดจำ�หน่ายเมื่อเกิดขึ้น
(ฉ)

สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำ�กว่า
ต้นทุนของสินค้าคำ�นวณโดยใช้วิธีดังนี้
สินค้าสำ�เร็จรูป วัตถุดิบและวัสดุ
สินค้าระหว่างผลิต

- ราคาทุน (วิธีเข้าก่อนออกก่อน)
- ราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก)

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินค้าคงเหลือ   สำ�หรับสินค้าสำ�เร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปัน
ส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคำ�นึงถึงระดับกำ�ลังการผลิตตามปกติ ทั้งนี้ มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำ�เนิน
ธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำ�เป็นโดยประมาณในการขาย
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(ช)

ที่ดินที่ยังไม่ ได้ใช้ดำ�เนินงาน

ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงานวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
(ซ)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง และต้นทุนในการรื้อถอน การขน
ย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ สำ�หรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำ�งานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่า
ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำ�หน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   เมื่อบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ  ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจำ�หน่ายตามมูลค่าตามบัญชี  ต้นทุนที่
เกิดขึ้นในการซ่อมบำ�รุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่อมราคาคำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของสินทรัพย์ และรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ บริษัท
ไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำ�หรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง  
ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำ�นักงาน
ยานพาหนะ
(ฌ)

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

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้
เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
ค่าตัดจำ�หน่ายคำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนและรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุนประมาณการระยะเวลาที่
คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดังนี้
เครื่องหมายการค้า
   3 - 10  ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
     1 - 5  ปี
(ญ)

สัญญาเช่า

ในฐานะผู้เช่า
ณ วันเริ่มต้นของสัญญาบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า เมื่อสัญญานั้นให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุ
สำ�หรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน
ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า บริษัทจะปันส่วนสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายตามสัญญาให้กับแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่า
ตามราคาเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ
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บริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ยกเว้นสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ�หรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้
เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุงเมื่อมีการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำ�นวนเงินที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่าปรับปรุงด้วยเงินจ่ายล่วงหน้ารวมกับต้นทุนทางตรงเริ่ม
แรก ประมาณการต้นทุนในการบูรณะและสุทธิจากสิ่งจูงใจในสัญญาเช่าที่ได้รับ ค่าเสื่อมราคารับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่า
เริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า เว้นแต่สัญญาเช่าที่โอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่เช่าให้กับบริษัทเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า หรือบริษัทจะใช้สิทธิในการซื้อ
สินทรัพย์ ในกรณีนี้จะบันทึกค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่า ซึ่งกำ�หนดตามเกณฑ์เดียวกันกับสินทรัพย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่ต้องจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งนี้ บริษัทใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของ
บริษัทในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน บริษัทกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มโดยนำ�อัตราดอกเบี้ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้
ปรับปรุงบางส่วนเพื่อให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสินทรัพย์ที่เช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำ�หน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง และหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญา
เช่าหรือมีการเปลี่ยนแปลงการประเมินการเลือกใช้สิทธิที่ระบุในสัญญาเช่า เมื่อมีการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ได้ถูกลดมูลค่าลงจนเป็นศูนย์แล้ว
ในฐานะผู้ให้เช่า
ณ วันที่เริ่มต้นของสัญญาเช่าหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า สัญญาที่มีส่วนประกอบที่เป็นสัญญาเช่ารายการหนึ่งหรือมากกว่าหรือมีส่วนประกอบที่
ไม่เป็นการเช่า บริษัทจะปันส่วนสิ่งตอบแทนที่จะได้รับตามสัญญาให้กับแต่ละส่วนประกอบตามเกณฑ์ราคาขายที่เป็นเอกเทศ
เมื่อบริษัทเป็นผู้ให้เช่าบริษัทจะพิจารณา ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่าว่าได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจาก
สินทรัพย์อ้างอิงไปให้แก่ผู้เช่าหรือไม่ หากมี สัญญาเช่าดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน หากไม่มี สัญญาเช่าดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นสัญญาเช่า
ดำ�เนินงาน
บริษัทรับรู้ค่าเช่าที่ได้รับจากสัญญาเช่าดำ�เนินงานเป็นรายได้ค่าเช่าด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าและแสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ค่าเช่า ต้นทุนทางตรง
เริ่มแรกที่เกิดขึ้นเพื่อการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำ�เนินงานจะรวมเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ให้เช่าและรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญา
เช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้ค่าเช่า ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับ
(ฎ)

การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้บริษัทจะทำ�การประมาณมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อมูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ใน
งวดก่อนจะถูกกลับรายการหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำ�นวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนแต่ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อม
ราคาเสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ฏ)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
(ฐ)

ผลประโยชน์ของพนักงาน

ภาระผูกพันในการสมทบเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพสำ�หรับพนักงานของบริษัทจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำ�ไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงาน
ได้ทำ�งานให้กับกิจการ
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ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ถูกคำ�นวณจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำ�งานของพนักงานในงวด
ปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบันซึ่งจัดทำ�โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต โดยวิธี
คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้  
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้สุทธิ กำ�ไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการใน
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที บริษัทกำ�หนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผล
ประโยชน์
ณ ต้นปี โดยคำ�นึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่าย
สุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกำ�ไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือ กำ�ไรหรือ
ขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุนทันที บริษัทรับรู้กำ�ไรและขาดทุนจากการจ่ายชำ�ระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำ�งานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ
ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำ�งานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำ�ระ หากบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมาย
หรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำ�งานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ฑ)

ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรืออันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ใน
อดีตซึ่งสามารถประมาณจำ�นวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำ�ระ
ภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำ�นึงถึงภาษีเงินได้
เพื่อให้สะท้อนจำ�นวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไป
รับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน
(ฒ)

รายได้

(ฒ.1) การรับรู้รายได้
รายได้รับรู้เมื่อลูกค้ามีอำ�นาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจำ�นวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่บริษัทคาดว่าจะมีสิทธิได้รับซึ่งไม่รวมจำ�นวนเงินที่เก็บแทน
บุคคลที่สาม รายได้ที่รับรู้ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้าและส่วนลดตามปริมาณ
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้ ณ วันที่มีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า สำ�หรับการขายที่ให้สิทธิลูกค้าในการคืนสินค้า บริษัททำ�การประมาณการรับคืนสินค้า
จากข้อมูลอัตราการคืนสินค้าในอดีตและจะไม่รับรู้รายได้จากการขายสินค้าสำ�หรับรายการดังกล่าวรวมถึงยังคงรับรู้สินค้าที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็นสินค้าคง
เหลือ
(ฒ.2) ยอดคงเหลือของสัญญา
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพันที่จะต้องโอนสินค้าให้กับลูกค้า หนี้สินที่เกิดจากสัญญารับรู้เมื่อบริษัทได้รับชำ�ระหรือมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้
รับสิ่งตอบแทนที่เรียกคืนไม่ได้จากลูกค้าก่อนที่บริษัทรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้อง
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(ณ) รายได้อื่น
รายได้อื่นประกอบด้วยเงินปันผล ดอกเบี้ยรับและอื่นๆ โดยเงินปันผลรับบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุนในวันที่บริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล
(ด)

ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำ�หรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซึ่งรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุนเว้นแต่รายการที่เกี่ยวข้องในการ
รวมธุรกิจ หรือ รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันบันทึกโดยคำ�นวณจากกำ�ไรหรือขาดทุนประจำ�ปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่
รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำ�นวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำ�นวนที่ใช้เพื่อความมุ่ง
หมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว สำ�หรับการรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก  การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สิน
ในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำ�ไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษีและผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนใน
กิจการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือ
จะจ่ายชำ�ระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ทั้งนี้ สินทรัพย์
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันจะหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันในงบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำ�ไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำ�นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผล
แตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง
(ต)

กำ�ไรต่อหุ้น

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำ�นวณโดยการหารกำ�ไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทด้วยจำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักที่ออกจำ�หน่ายระหว่างปี
(ถ)

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำ�นาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำ�คัญในการตัดสินใจทางการ
เงินและการบริหารของบริษัท หรือบุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำ�คัญเดียวกันกับบริษัท หรือบริษัทมี
อำ�นาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำ�คัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น
(ท)

ส่วนงานดำ�เนินงาน

ผลการดำ�เนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำ�เนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจาก
ส่วนงานดำ�เนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล
4

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทร่วมได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 8 บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการระหว่างกันที่มีนัยสำ�คัญกับบริษัทในระหว่างปีมีดัง
ต่อไปนี้
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นที่ ่1.3.
ส่ส่ววนที
งบการเงิน รกิจและผลการดำ�เนินงาน
การประกอบธุ

รายงานประจำ�ปี 2564

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อกิจการ						
							
บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด   
ผู้บริหารสำ�คัญ

ประเทศที่จัดตั้ง		
/สัญชาติ
       ไทย
       ไทย

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40
บุคคลที่มีอำ�นาจและความรับผิดชอบการวางแผน
สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของ
บริษัท (ไม่ว่าจะทำ�หน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

นโยบายการกำ�หนดราคาสำ�หรับรายการแต่ละประเภทมีดังต่อไปนี้
รายการ

นโยบายการกำ�หนดราคา

ขายสินค้า
ราคาตลาด
รายได้ค่าเช่า
ตามราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ
MLR บวกร้อยละ 0.5
รายได้อื่น
ตามราคาที่ตกลงกัน
ค่าบริการ
ตามราคาที่ตกลงกัน
รายการที่สำ�คัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
									
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
              2564
  2563
(พันบาท)
บริษัทร่วม - บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ขายสินค้า
             39,770
38,311
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
                   503
     184
รายได้ค่าเช่า
               2,836
  2,748
รายได้อื่น
              13,161
14,055
ผู้บริหารสำ�คัญ
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำ�คัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
             26,275                 26,009
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
  816
     897
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
     20
       15
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำ�คัญ					
27,111		
26,921
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
									
งบการเงินเฉพาะกิจการ
             
               2564
  2563
(พันบาท)
บริษัทร่วม - บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ลูกหนี้การค้า
             11,919
  9,911
สินทรัพย์หมุนเวียน
     90
     112
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
                9,000                 11,000
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
   106
     106
เจ้าหนี้อื่น
  400
     400
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รายงานประจำ�ปี 2564

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้
						
อัตราดอกเบี้ย			
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
											
งบการเงินเฉพาะกิจการ
      ณ วันที่
ณ วันที่              ณ วันที่
      ณ วันที่
  31 ธันวาคม               31 ธันวาคม           1 มกราคม
                     31 ธันวาคม
        2564
  2563               2564                 เพิ่มขึ้น           ลดลง        2564
                  (ร้อยละต่อปี)				
(พันบาท)
บริษัทร่วม    MLR บวก                 MLR บวก
บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
   ร้อยละ 0.5                ร้อยละ 0.5              11,000
       (2,000)          11,000
รวม									
9,000		
9,000
แยกแสดงตามรายละเอียดเวลาถึงกำ�หนดการรับชำ�ระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดังนี้
										
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
											
งบการเงินเฉพาะกิจการ
             2564
2563
(พันบาท)
ภายใน 1 ปี
             2,000
2,000
1 - 5 ปี
             7,000
8,000
เกิน 5 ปี
1,000
รวม										
9,000
11,000
สัญญาสำ�คัญที่ทำ�กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในเดือนเมษายน 2562 บริษัทได้ทำ�สัญญาให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม เป็นจำ�นวนเงิน 12 ล้านบาท (2563: 12 ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวร้อยละ MLR บวกร้อยละ 0.5 ต่อปี (2563: ร้อยละ MLR บวกร้อยละ 0.5 ต่อปี)  โดยจ่ายชำ�ระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาส สำ�หรับเงินต้นจะเริ่มจ่ายชำ�ระคืนในเดือน
พฤษภาคม 2563 สัญญาจะครบกำ�หนดในเดือนมีนาคม 2569
สัญญาเช่าดำ�เนินงาน
เมือ่ วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 บริษทั ได้ท�ำ สัญญาให้เช่าอาคารเป็นสำ�นักงานกับบริษทั ร่วมแห่งหนึง่ (บริษทั เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด) สัญญาเช่ามีอายุ 10 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฏาคม
2562 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2572 โดยบริษัทได้รับค่าเช่าเดือนละ 61,824 บาท ทั้งนี้บริษัทดังกล่าวต้องจ่ายเงินมัดจำ�การเช่าเป็นจำ�นวนเงิน 200,000 บาท
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทได้ทำ�สัญญาให้เช่าอาคารเป็นสำ�นักงานกับบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง (บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด) สัญญาเช่ามีอายุ 10 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2572 โดยบริษัทได้รับค่าเช่าเดือนละ 158,400 บาท สำ�หรับปีที่ 1 ถึง ปีที่ 5 และได้รับค่าเช่าเดือนละ 176,000 บาท สำ�หรับปีที่ 6 ถึง   ปีที่ 10 ทั้งนี้บริษัทดังกล่าว
ต้องจ่ายเงินมัดจำ�การเช่าเป็นจำ�นวนเงิน 200,000 บาท
5

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

										
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
											
งบการเงินเฉพาะกิจการ
             2564
2563
(พันบาท)
เงินสดในมือ
                 824
   889
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
             7,490
3,044
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
         512,020
               494,308
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
(ระยะสั้นกว่า 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงทุน)
         150,000
                 50,000
เช็คในมือ
                 717
    677
รวม										
671,051
548,918
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รายงานประจำ�ปี 2564

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
6

ลูกหนี้การค้า

									
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
										
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
               หมายเหตุ
      2564
     2563
(พันบาท)
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
     11,919
                         7,062
เกินกำ�หนดชำ�ระ
น้อยกว่า 3 เดือน
                                  2,849
       4
     11,919			
9,911
				
กิจการอื่น
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
   216,584
210,583
เกินกำ�หนดชำ�ระ
    น้อยกว่า 3 เดือน
   116,158
103,162
       3 - 6 เดือน
           445
              4
       6 - 12 เดือน
           353
         398
       มากกว่า 12  เดือน 							
2,835			
2,300
									
336,375			
316,447
หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
       จะเกิดขึ้น
      (4,408)
     (4,302)
   331,967			
312,145
				
สุทธิ									
343,886			
322,056
				
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
       2564
     2563
(พันบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม
       4,302
      2,271
เพิ่มขึ้น
          106
                          2,031
ณ วันที่ 31 ธันวาคม								
4,408			
4,302
โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัท มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วันถึง 90 วัน
7

สินค้าคงเหลือ

									
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
										
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
               
     
    2564
     2563
(พันบาท)
สินค้าสำ�เร็จรูป
     74,120
   81,257
สินค้าระหว่างผลิต
   148,333
  132,584
วัตถุดิบ
   212,241
                     192,495
วัตถุดิบระหว่างทาง
     18,302
    14,735
วัสดุ
           728
         413
   453,724
  421,484
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้า
      (1,145)
        (492)
รวม									
452,579			
420,992
8

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

							
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน		
						
ตามวิธีส่วนได้เสีย			
งบการเงินเฉพาะกิจการ
						
2564
2563
2564
2563
										(พันบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม
21,454             18,186
                 8,000
            8,000
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
                     4,759               3,268
                รายได้เงินปันผล
    (800)
                ณ วันที่ 31 ธันวาคม						
25,413
21,454
8,000
8,000
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รายงานประจำ�ปี 2564

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และเงินปันผลรับสำ�หรับแต่ละปี มีดังนี้
				
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
ลักษณะธุรกิจ
สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ทุนชำ�ระแล้ว
ราคาทุน
    
         2564               2563             2564
2563
  2564   2563
                                     (ร้อยละ)		
(พันบาท)
บริษัทร่วม
บริษัท เอ็กซ์เตอร์
ผลิตและจำ�หน่าย
(ประเทศไทย) จำ�กัด ผงปรุงแต่งอาหาร
                40
รวม						

40          40,000
40,000

40,000
40,000

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ									

16,000
16,000

มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
เงินปันผลรับ
   2564        2563           2564             2563       

16,000   25,413         21,454           800                 16,000 25,413
21,454
800
-

  (8,000)     (8,000)
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 2564			
(ร้อยละ)				
(พันบาท)
บริษัทร่วม
บริษัท เอ็กซ์เตอร์
  
31
(ประเทศไทย) จำ�กัด
                ธันวาคม
    40
         80,448             38,222            118,670          35,874
18,664
54,538   206,010     194,909         11,101
รวม					
80,448
38,222
118,670
35,874
18,664
54,538
206,010 194,909
11,101
ปี 2563
บริษัทร่วม
บริษัท เอ็กซ์เตอร์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
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31
                 ธันวาคม

    40                        77,646               35,785                113,431           35,496
           77,646               35,785                113,431           35,496

22,904
22,904

  58,400
  58,400

   198,092        189,381              8,711
   198,092        189,381              8,711

ที่ดินที่ยังไม่ ได้ใช้ดำ�เนินงาน

										
										
ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
สุทธิ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
              2564
             2563
           (พันบาท)
             204,073
           204,073
                                   (14,169)
             (14,169)
             189,904
            189,904

ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน บริษัทซื้อไว้เพื่อการขยายโรงงานในปี 2537 โดยบริษัทได้ทบทวนนโยบายและยกเลิกการขยายโรงงาน เนื่องจากโรงงานปัจจุบันยังสามารถรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทได้
ตามรายงานการประเมินราคาของผู้ประเมินราคาอิสระลงวันที่14กันยายน 2561ผู้ประเมินราคาอิสระได้ประเมินราคาที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงานของบริษัทโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด โดยมีราคา
ประเมินมูลค่า 189.9ล้านบาท
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ลำ�ดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระจากภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติในวิชาชีพที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว
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นที่ 1.
่ 3.
ส่ส่ววนที
งบการเงิน รกิจและผลการดำ�เนินงาน
การประกอบธุ

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

แบบ 56-1 One Report/

รายงานประจำ�ปี 2564

การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำ�นวน 189.9 ล้านบาท (2563: 189.9 ล้านบาท) ถูกจัดลำ�ดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 3 จากเกณฑ์ข้อมูลที่นำ�มา
ใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม
เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำ�คัญ
เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำ�คัญที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในตารางดังต่อไปนี้
เทคนิคการประเมินมูลค่า				
ข้อมูลที่ ไม่สามารถสังเกตได้
		
สังเกตได้ที่มีนัยสำ�คัญและการวัดมูลค่า		
				
ที่มีนัยสำ�คัญ				
ยุติธรรม
วิธีราคาตลาด โดยใช้แบบจำ�ลองการพิจารณาราคาขายโดยวิธีการ
•  ความผันผวนของราคา
มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณการไว้จะเพิ่มขึ้น
เปรียบเทียบตลาดด้วยการเฉลี่ยเชิงคุณภาพ                                           เสนอขายที่ดินที่มีลักษณะ
                   (ลดลง) หาก
หรือแบบถ่วงน้ำ�หนัก ปัจจัยที่มีผลต่อราคาประกอบด้วย ที่ตั้ง
    คล้ายคลึงกัน
                •  การเพิ่มขึ้นของราคาเสนอขาย
ขนาดของที่ดินประโยชน์ใช้สอย และสภาพการใช้งานของที่ดิน
•  การเปลี่ยนแปลงบริเวณรอบๆ                     ของที่ดินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
                                          
   ที่ตั้งของที่ดิน  
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
•  สภาพการใช้งานของที่ดิน
9

ราคาทุน

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)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
     113,700             589,894       1,867,526            62,093             145,337    17,629            28,266              13,449 2,837,894
เพิ่มขึ้น
             714
    3,060              1,067
         6,813               7,661              27,868       47,183
โอน
            -                  7,160
  44,903                  414
  2,350   (10,444)              (8,825)            (35,558)         จำ�หน่ายและตัดจำ�หน่าย
            (74,221)             (5,705)
  (4,985)     (2,625)
          (87,536)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563														
			
และ 1 มกราคม 2564		
114,414
597,054 1,841,268
57,869
142,702 11,373
27,102
5,759 2,797,541
เพิ่มขึ้น
             698
    2,299              1,685
   2,827          441               5,126              40,627       53,703
โอน
              25,088
  1,250                       7,166             (33,504)         จำ�หน่ายและตัดจำ�หน่าย
            (83,668)                 (315)
     (423)                   (84,406)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
115,112
597,054 1,784,987
59,239
146,356
11,814
39,394
12,882 2,766,838
ค่าเสื่อมราคาและ
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
             285             320,014        1,369,144            50,608              101,214              1,841,265
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
                  1              19,128
  84,530              3,419
   7,138                                 -                114,216
กลับรายการขาดทุน
จากการด้อยค่า
               (1,356)
                           (1,356)
จำ�หน่ายและตัดจำ�หน่าย
            (66,178)             (5,157)
(4,012)                   (75,347)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563														
			
และ 1 มกราคม 2564		
286
339,142 1,386,140
48,870
104,340
-		
1,878,778
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
                  1              18,897
  84,552              2,826
   7,257                  113,533
จำ�หน่ายและตัดจำ�หน่าย
            -                     (78,083)                 (312)
     (394)                   (78,789)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
287
358,039 1,392,609
51,384
111,203
-		
1,913,522
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
113,415
269,880
498,382
11,485
44,123 17,629
28,266
13,449
996,629
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563														
			
และ 1 มกราคม 2564
114,128
257,912
455,128
8,999
38,362 11,373
27,102
5,759
918,763
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
114,825
239,015
392,378
7,855
35,153 11,814
39,394
12,882
853,316
ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำ�นวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำ�นวน 657.08 ล้านบาท
(2563: 625.48 ล้านบาท)
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แบบ 56-1 One Report/

นที่ ่1.3.
ส่ส่ววนที
งบการเงิน รกิจและผลการดำ�เนินงาน
การประกอบธุ

รายงานประจำ�ปี 2564

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
11

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

							
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
								
โปรแกรม
เครื่องหมาย		
								
คอมพิวเตอร์
การค้า		
รวม
          (พันบาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
21,875
31,287
53,162
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
   และ 1 มกราคม 2564
21,875
31,287
53,162
เพิ่มขึ้น
        85
     238
     323
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564							
21,960		
31,525		
53,485
ค่าตัดจำ�หน่าย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563					
และ 1 มกราคม 2564							
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564							

17,807
   1,556

30,734
     128

48,541
  1,684

19,363		
   1,367
20,730		

30,862		
     147
31,009		

50,225
  1,514
51,739

4,068		

553		

4,621

2,512		
1,230		

425		
516		

2,937
1,746

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563					
และ 1 มกราคม 2564							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564							
12

เจ้าหนี้อื่น

										
										

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

2564
           (พันบาท)
โบนัสพนักงานค้างจ่าย
27,055
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายค้างจ่าย
16,287
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร
10,937
ค่าขนส่งออกค้างจ่าย
10,196
ค่าโฆษณาค้างจ่าย
   5,511
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
  3,572
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย
  2,623
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
      4
     400
อื่นๆ
                  12,880
รวม											
89,461		
13

  2563
29,558
16,333
  8,927
  9,823
  5,920
  1,510
  2,934
     400
13,588
88,993

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำ�หรับผลประโยชน์พนักงาน

										
										

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงิน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำ�หรับ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม											

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564
           (พันบาท)

  2563

43,615
  7,046
50,661

42,368
  6,494
48,862
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แบบ 56-1 One Report/

นที่ 1.
่ 3.
ส่ส่ววนที
งบการเงิน รกิจและผลการดำ�เนินงาน
การประกอบธุ

รายงานประจำ�ปี 2564

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทจัดการโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ตามข้อกำ�หนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิ
และอายุงานโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ยงจากอัตราแลก
เปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นถือตามอายุงานของพนักงานและข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นเกณฑ์
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
								
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
									
งบการเงินเฉพาะกิจการ
							
ผลประโยชน์		
ผลประโยชน์
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม					
หลังออกจากงาน		
ระยะยาวอื่น
โครงการผลประโยชน์
				
2564
2563		
2564
2563
										
(พันบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม
            42,368
     49,934
6,494            7,102
รับรู้ในกำ�ไรขาดทุน
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
							

              5,509
458
5,967

       6,644
       1,088
7,732

1,570
     69
1,639

           1,404
               155
1,559

								
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
									
งบการเงินเฉพาะกิจการ
							
ผลประโยชน์		
ผลประโยชน์
					
		
หลังออกจากงาน		
ระยะยาวอื่น
				
		
2564
2563		
2564
2563
(พันบาท)
รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(กำ�ไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
-    ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์
      (5,139)
                 (750)
-    ข้อสมมติทางการเงิน
       1,903
                  415
-    การปรับปรุงจากประสบการณ์
    (11,399)
                 (824)
    (14,635)
             (1,159)
ผลประโยชน์จ่าย
              (4,720)
          (663)                (1,087)           (1,008)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม						
43,615
42,368
7,046
6,494
ข้อสมมติในการประมาณการ
          งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
      งบการเงินเฉพาะกิจการ
									
2564
2563
อัตราคิดลด (ร้อยละ)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (ร้อยละ)
อายุครบเกษียณ (ปี)
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         1.08
                           5.00
                          0 - 27
           55

  1.08
  5.00
0 - 27
   55

ส่วนที่ 3.
1.
งบการเงิน รกิจและผลการดำ�เนินงาน
การประกอบธุ

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report/

รายงานประจำ�ปี 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้เป็น 19.73 ปี (2563: 20.73 ปี)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ
คงที่
ผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์					
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
										
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้อสมมติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ข้อสมมติลดลงร้อยละ 1
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  2564         2563                    2564        2563
(พันบาท)
อัตราคิดลด
(3,272)         (3,020)
  3,700       3,412
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
   3,578          2,884
(3,217)      (2,606)
อัตราการลาออก
  (3,507)         (3,235)
  2,255       2,069
อายุขัยเฉลี่ย (1 ปี)
      143             133
    (143)         (132)
14

สำ�รองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำ�รอง (“สำ�รองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิ
ประจำ�ปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำ�รองดังกล่าวมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำ�รองนี้จะนำ�ไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

15

ส่วนงานดำ�เนินงานและการจำ�แนกรายได้

บริษัทดำ�เนินกิจการในส่วนงานเดียวคือเครื่องปรุงรสอาหาร ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่าบริษัทมีส่วนงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว
การจำ�แนกรายได้
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลรายได้ที่ถูกจำ�แนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก ช่องทางการจัดจำ�หน่าย และจังหวะเวลาในการรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
   งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธสี ่วนได้เสีย/
										
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
       2564                       2563
  (พันบาท)
ส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก
ประเทศไทย
2,755,091               2,603,631
ต่างประเทศ
    381,570
358,549
รวม
3,136,661               2,962,180
หัก ส่วนลดตามปริมาณ
     (33,849)
  (34,252)
สุทธิ										
3,102,812
2,927,928
				
ช่องทางการจัดจำ�หน่าย
ขายในประเทศ
2,390,811               2,282,154
อุตสาหกรรม
    324,509                  283,166
บริษัทร่วม
       39,771
    38,311
ต่างประเทศ
    381,570
358,549
รวม
  3,136,661              2,962,180
หัก ส่วนลดตามปริมาณ
      (33,849)
   (34,252)
สุทธิ										
3,102,812
2,927,928
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แบบ 56-1 One Report/

นที่ ่ 1.
3.
ส่ส่ววนที
งบการเงิน รกิจและผลการดำ�เนินงาน
การประกอบธุ

รายงานประจำ�ปี 2564

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
16

รายได้อื่น

							
							
             หมายเหตุ
ดอกเบี้ยรับ
อื่นๆ
รวม						
17

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย		
2564

                5,913
              25,293
31,206

             2563
(พันบาท)		
             6,990
          25,908
32,898

งบการเงินเฉพาะกิจการ
         2564

     2563
(พันบาท)
         5,913
      6,990
       26,093
    25,908
32,006
32,898

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

									
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
										
งบการเงินเฉพาะกิจการ
       2564                      2563
(พันบาท)
ผู้บริหาร
เงินเดือนและค่าแรง
       21,128
    20,848
โครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้
             836
         912
โครงการสมทบเงินที่กำ�หนดไว้
             581
          581
อื่นๆ
          4,566
      4,580
        27,111                    26,921
พนักงานอื่น
เงินเดือนและค่าแรง
      184,031
  184,535
โครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้
          7,186
      8,617
โครงการสมทบเงินที่กำ�หนดไว้
         5,782
      5,738
อื่นๆ										
35,870
36,150
										
232,869
235,040
			
รวม										
259,980
261,961
โครงการสมทบเงินที่กำ�หนดไว้
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพสำ�หรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตรา
ร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
ตามข้อกำ�หนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต
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ส่ส่ววนที
นที่ ่ 1.3.
งบการเงิน รกิจและผลการดำ�เนินงาน
การประกอบธุ

รายงานประจำ�ปี 2564

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

18
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิดเผยตามข้อกำ�หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่าง ๆ ดังนี้
									
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
							
หมายเหตุ			
งบการเงินเฉพาะกิจการ
       2564
   2563
(พันบาท)
รวมอยู่ในต้นทุนขาย
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูปและงานระหว่างทำ�
     (8,612)
(12,131)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ ไป
                 1,621,541              1,522,333
การปรับลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
         653
     (752)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
       17
  136,696                 136,115
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
  100,170                 100,712
สินค้าเพื่อใช้ส่งเสริมการขาย
  116,930                 123,809
อื่นๆ
   (13,795)
(10,835)
รวม									
1,953,583
1,859,251
รวมอยู่ในต้นทุนการจัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายการตลาด
ค่าใช้จ่ายในการจัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
       17
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
อื่นๆ
รวม										

    76,011
78,761
  128,673                 124,388
    22,890
  23,561
         322
       211
    41,376
43,534
269,272
270,455

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
       17
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
อื่น ๆ
รวม										

  100,394                 102,285
    14,555
14,977
    29,927
39,145
144,876
156,407

19

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน						
						
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
                (พันบาท)
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
สำ�หรับงวดปัจจุบัน
               151,238                132,594               151,238                132,594
               151,238                132,594               151,238                132,594
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว   
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				

      774
      774

      (56)
      (56)

     (18)
     (18)

    (710)
    (710)

152,012

132,538

151,220

131,884

ภาษีเงินได้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
								
2564			
2563
                 
รายได้
                                             รายได้
                    
                    ก่อนภาษี                (ค่าใช้จ่าย)       สุทธิจาก               ก่อนภาษี          (ค่าใช้จ่าย)          สุทธิจาก
                                           
     เงินได้                   ภาษีเงินได้         ภาษีเงินได้                  เงินได้            ภาษีเงินได้         ภาษีเงินได้
(พันบาท)
รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
                              81                (16)
     65
ผลกำ�ไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำ�หนดไว้                       15,794           (3,159)           12,635
รวม
                      15,875           (3,175)           12,700
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ส่ส่ววนที
นที่ ่1.3.
งบการเงิน รกิจและผลการดำ�เนินงาน
การประกอบธุ

รายงานประจำ�ปี 2564

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

    งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
            2564
          2563
      อัตราภาษี
          อัตราภาษี
                        (ร้อยละ)
(พันบาท)
(ร้อยละ)
(พันบาท)
    770,941
      675,950
           20
   154,188
20
      135,190
        
          (164)
(1)
       (3,455)
          (4,578)
        1,464
           1,927

กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จำ�นวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
ค่าใช้จ่ายมีสิทธิให้หักเพิ่มทางภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
รายได้ค่าเช่าค้างรับในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็น
   หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวม							
		

20		

            (21)
152,012

20

               132,538

						

งบการเงินเฉพาะกิจการ
            2564
          2563
      อัตราภาษี
          อัตราภาษี
                        (ร้อยละ)
(พันบาท)
(ร้อยละ)
(พันบาท)
   766,982
       672,682
           20
   153,396
20
       134,536
          (164)
(1)
      (3,455)
          (4,578)
        1,464
           1,927

กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จำ�นวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
ค่าใช้จ่ายมีสิทธิให้หักเพิ่มทางภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
รายได้ค่าเช่าค้างรับในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็น
       หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวม							

20		

            (21)
151,220

20

               131,884

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี							
ณ 31 ธันวาคม
รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ				

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    สินทรัพย์		
หนี้สิน
     2564
        2563                  2564
             2563
(พันบาท)
   16,880
     16,862                 (1,904)             (1,112)
    (1,904)
      (1,112)                 1,904              1,112
14,976		
15,750		
-		
-

					 				 งบการเงินเฉพาะกิจการ
    สินทรัพย์		
หนี้สิน
ณ 31 ธันวาคม
     2564
        2563                  2564
             2563
(พันบาท)
รวม
                    16,880
     16,862
    (21)
(21)
การหักกลบรายการของภาษี
          (21)
            (21)
     21
  21
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ				
16,859		
16,841		
-		
-
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นที่ ่ 1.3.
ส่ส่ววนที
งบการเงิน รกิจและผลการดำ�เนินงาน
การประกอบธุ

รายงานประจำ�ปี 2564

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

		 						
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
									
บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน		
      ณ วันที่ 1              กำ�ไรหรือ     กำ�ไรขาดทุน       ณ วันที่ 31
			
				
มกราคม
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ธันวาคม
										
(พันบาท)		
2564
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน
            2,834
                   2,834
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
               935
       (454)                  481
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายค้างจ่าย
               902
         (39)                  863
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
           9,772
        360              -                 10,132
อื่นๆ
           2,419
        151              2,570
รวม								
16,862
18
16,880
2564
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
อื่นๆ
รวม								
สุทธิ								

           (1,091)
                 (21)
(1,112)
15,750

       (792)                       -              (792)
(774)
-

(1,883)
      (21)
(1,904)
14,976

2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายค้างจ่าย
               
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อื่นๆ
รวม								

            2,834
            1,346
            2,046
         11,032
           2,165
19,423

                (411)
    (1,144)
    1,899
        270
614

2,834
    935
    902
9,772
2,419
16,862

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
อื่นๆ
รวม

              (437)
              (117)
              (554)

       (654)                         96                      (558)               -

สุทธิ								

18,869

56

                                                   (3,159)
               (16)
(3,175)

(3,175)

(1,091)
      (21)
(1,112)
15,750
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ส่ส่ววนที
งบการเงิน รกิจและผลการดำ�เนินงาน
การประกอบธุ

รายงานประจำ�ปี 2564

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
									

งบการเงินเฉพาะกิจการ
         บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน
      ณ วันที่ 1              กำ�ไรหรือ     กำ�ไรขาดทุน       ณ วันที่ 31
			
				
มกราคม
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ธันวาคม
										
(พันบาท)
2564							
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน
         2,834
                  2,834
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
            935
    (454)                 481
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายค้างจ่าย
            902
      (39)                863
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
         9,772
     360             -                10,132
อื่นๆ
         2,419
      151             2,570
รวม								
16,862
18
16,880
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อื่นๆ
รวม

              (21)
              (21)

                -

                        -

     (21)
     (21)

สุทธิ							

16,841

18

-

16,859

2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายค้างจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อื่นๆ
รวม							

          2,834
         1,346
         2,046
       11,032
         2,165
19,423

             (411)
(1,144)
  1,899
     270
614

                                        (3,159)
         (16)
(3,175)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อื่นๆ
รวม

           (117)
           (117)

       96
       96

                        -

     (21)
     (21)

19,306

710

(3,175)

16,841

สุทธิ								

20

2,834
   935
   902
9,772
2,419
16,862

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม2563และ2562 คำ�นวณจากกำ�ไรสำ�หรับปีที่เป็น
ส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักที่ออกจำ�หน่ายแล้วระหว่างปีโดยแสดงการคำ�นวณดังนี้
								
								
กำ�ไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กำ�ไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ
ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน)					
							
จำ�นวนหุ้นสามัญที่ออกจำ�หน่ายแล้ว					
							
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)						
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน		
ตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
        2564
2563             2564               2563
(พันบาท / พันหุ้น)

618,928

543,413

615,761

540,798

360,000

360,000

360,000

360,000

1.72

1.51

1.71

1.50

แบบ 56-1 One Report/

นที่ ่ 1.3.
ส่ส่ววนที
งบการเงิน รกิจและผลการดำ�เนินงาน
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รายงานประจำ�ปี 2564

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
21

เงินปันผล

เงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้ผู้ถือหุ้น มีดังนี้
                 กำ�หนดจ่าย
วันที่อนุมัติ                  เงินปันผล            อัตราเงินปันผลต่อหุ้น
                       (บาท)		

      จำ�นวนเงิน
(ล้านบาท)

ปี 2564
เงินปันผลประจำ�ปี

            23เมษายน 2563         พฤษภาคม2563

      1.25		

450.0

ปี 2563
เงินปันผลประจำ�ปี

                             23 เมษายน 2562         พฤษภาคม2562

      1.15		

414.0

22

เครื่องมือทางการเงิน

(1)

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม

ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินรวมถึงลำ�ดับชั้นมูลค่ายุติธรรมแต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสำ�หรับสินทรัพย์
ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่ายหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการมูลค่าตามบัญชี		
มูลค่าตามบัญชี		
มูลค่ายุติธรรม

					

เครื่องมือทาง
                             การเงินที่วัดมูลค่า      เครื่องมือทาง
           ด้วยมูลค่ายุติธรรม        การเงินที่วัดมูลค่า
ผ่านกำ�ไรหรือ
     ด้วยราคาทุน
ณ วันที่ 31ธันวาคม 2564
   ขาดทุน                        ตัดจำ�หน่าย      รวม            ระดับ1
    ระดับ2
						
(พันบาท)				
(พันบาท)
สินทรัพย์ทางการเงิน
ตราสารทุน
ตราสารหนี้
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน			

         380
         380		

                             40,000
40,000

          380
     40,000
40,380

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563								
สินทรัพย์ทางการเงิน
ตราสารทุน
         379
                          379
ตราสารหนี้
                       40,000
     40,000
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน			
379		
40,000
40,379

รวม		

380                   -                      380
      39,744               39,744

   379
-

            379
      40,736               40,736

ตารางดังต่อไปนี้แสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน
ประเภท				
ตราสารทุน
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ กำ�หนด
(2)

เทคนิคการประเมินมูลค่า
ราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้ายในตลาดที่มีสภาพคล่อง ณ วันที่ในรายงาน
ราคาซื้อขายที่ประกาศอยู่ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยใช้ราคาปิด ณ วันที่รายงาน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทคณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนาและติดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานการดำ�เนินการดังกล่าวต่อคณะ
กรรมการบริษัทอย่างสม่ำ�เสมอ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทจัดทำ�ขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่บริษัทเผชิญเพื่อกำ�หนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงได้รับการทบทวนอย่างสม่ำ�เสมอเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ในตลาดและการ

ดำ�เนินงานของบริษัท บริษัทมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็นระเบียบและ
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รายงานประจำ�ปี 2564

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทกำ�กับดูแลว่าผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติและนโยบายการบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเพียงพอ
ของกรอบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่บริษัทเผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทกำ�กับดูแลโดยผ่านทางผู้ตรวจสอบภายใน ผู้
ตรวจสอบภายในทำ�หน้าที่ในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำ�เสมอและในกรณีพิเศษและจะรายงานผลที่ได้ต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ
(ข.1) ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นความเสี่ยงจากการสูญเสียทางการเงินของบริษัทหากลูกค้าหรือคู่สัญญาตามเครื่องมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันตามสัญญา ซึ่งโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้ที่เป็นลูกค้า
(ข.1.1)    ลูกหนี้การค้า
ความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัทได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละราย อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผล
ต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงของการผิดนัดชำ�ระซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและประเทศที่ลูกค้าดำ�เนินธุรกิจอยู่
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำ�หนดนโยบายด้านเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของลูกค้ารายใหม่แต่ละรายก่อนที่บริษัทจะเสนอระยะเวลาและเงื่อนไข
ทางการค้า วงเงินยอดขายจะกำ�หนดไว้สำ�หรับลูกค้าแต่ละรายและจะทบทวนทุกๆ 6 เดือน ยอดขายที่เกินกว่าวงเงินดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการ
ฝ่ายขายในประเทศ ในกรณีวงเงินเกิน 200,000 บาท ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้จัดการฝ่ายการเงิน
บริษัทจำ�กัดความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้การค้าด้วยการกำ�หนดระยะเวลาการจ่ายชำ�ระสูงสุดที่ 90 วันและมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้า
อย่างสม่ำ�เสมอ บริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำ�รองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำ�นวณโดย
พิจารณาจากอายุหนีค้ งค้างนับจากวันทีถ่ งึ กำ�หนดชำ�ระสำ�หรับลูกหนีแ้ ต่ละรายและสะท้อนผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในอดีตทีผ่ า่ นมา สภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันและมุมมองของบริษัทที่มีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายุที่คาดการณ์ ไว้ของลูกหนี้
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้การค้าเปิดเผยในหมายเหตุข้อ 6
(ข.1.2)

เงินลงทุนในตราสารหนี้

บริษัทพิจารณาว่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่ายมีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ� ดังนั้น ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิด
ขึ้นซึ่งประเมินในระหว่างปีจำ�กัดอยู่ที่ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหรือ “ความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ�” สำ�หรับตราสารหนี้ที่อยู่ในความ
ต้องการของตลาดโดยพิจารณาจากอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับน่าลงทุน (Investment grade credit rating) จากหน่วยงานจัดอันดับเครดิตภายนอกที่มีการ
เผยแพร่ ตราสารอื่น ๆ จะพิจารณาว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ�เมื่อความเสี่ยงจากการผิดนัดชำ�ระหนี้อยู่ในระดับต่ำ� และ ผู้ออกตราสารมีความสามารถ
ทางการเงินที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาได้
บริษทั จำ�กัดความเสีย่ งด้านเครดิตด้วยการลงทุนในตราสารหนีท้ ม่ี สี ภาพคล่องและคูส่ ญ
ั ญาทีม่ อี นั ดับเครดิตอย่างน้อย A จากบริษทั Fitch Ratings (Thailand)
บริษัทติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตด้วยการติดตามการจัดอันดับเครดิตภายนอกที่มีการเผยแพร่ เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงด้าน
เครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ ณ วันที่รายงาน โดยไม่ได้ถูกสะท้อนในอันดับเครดิตที่เผยแพร่หรือไม่ เพื่อประกอบในการพิจารณาบริษัทมีการทบทวนการ
เปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนในหุ้นกู้ หากสามารถหาได้ประกอบกับข่าวที่มีการเผยแพร่และข้อมูลการกำ�กับดูแลของหน่วยงานกำ�กับดูแลของลูกหนี้
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นที่ ่ 1.3.
ส่ส่ววนที
งบการเงิน รกิจและผลการดำ�เนินงาน
การประกอบธุ

รายงานประจำ�ปี 2564

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตารางต่อไปนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น						
									
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
									
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
12 เดือนข้างหน้า
รวม
(พันบาท)
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่าย
     40,000
               40,000
     40,000
               40,000
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
                                สุทธิ							
40,000			
40,000
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่าย
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุทธิ							

     40,000
     40,000
            40,000		

               40,000
                40,000
                       40,000

(ข.1.3)     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัทที่เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจำ�กัดเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทพิจารณาว่ามีความเสี่ยง
ด้านเครดิตต่ำ�
(ข.2) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
บริษัทกำ�กับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดำ�เนินงาน
ของบริษัท และลดผลกระทบจากความผันผวนในกระแสเงินสด
ตารางต่อไปนี้แสดงระยะเวลาการครบกำ�หนดคงเหลือตามสัญญาของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่รายงาน โดยแสดงจำ�นวนเงินเป็นจำ�นวนขั้นต้นซึ่งไม่ได้คิดลด รวมดอกเบี้ย
ตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบตามสัญญา
									
									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น

มูลค่าตามบัญชี

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายใน 1 ปี
               หรือน้อยกว่า
รวม
(พันบาท)

    100,282
       89,461
    189,743		

100,282
   89,461
189,743		

              100,282
                 89,461
189,743

      89,193
      88,993
    178,186		

  89,193
  88,993
178,186		

                 89,193
                 88,993
178,186

(ข.3) ความเสี่ยงด้านตลาด
บริษัทมีความเสี่ยงที่มูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเครื่องมือทางการเงินจะมีความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด ความเสี่ยงด้าน
ตลาดมีดังนี้
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นที่ ่1.3.
ส่ส่ววนที
งบการเงิน รกิจและผลการดำ�เนินงาน
การประกอบธุ

รายงานประจำ�ปี 2564

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(ข.3.1) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการขายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
   
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เงินสกุลยูโร
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เงินเหรียญออสเตรเลีย
ลูกหนี้การค้า
เงินเหรียญสิงคโปร์
ลูกหนี้การค้า
เงินเยนญี่ปุ่น
เจ้าหนี้การค้า
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง			

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
       2564
2563
(พันบาท)
           594
     28,003
       (9,555)
              (3)

    532
               23,831
(6,254)
       (3)

       (7,771)
          (318)

(5,097)
   (618)

        1,322

1,034

           571

1,608

          (537)
12,306

    15,033

23
การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้และตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจ
ในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำ�กับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน อย่างสม่ำ�เสมอโดยพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำ�เนินงานต่อ
ส่วนของเจ้าของรวม อีกทั้งยังกำ�กับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
24

ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน

									
งบการเงินเฉพาะกิจการ
       2564
2563
(พันบาท)
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้
ยานพาหนะ
        2,077
    เครื่องจักรและอุปกรณ์
        1,262
6,323
ส่วนปรับปรุงอาคาร
                  33
รวม								
3,339		
6,356
			
จำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น
ภายใต้สัญญาเช่าดำ�เนินงานที่บอกเลิกไม่ ได้
สำ�หรับสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำ�
ภายใน 1 ปี
           293
    293
1 - 5 ปี
           146
    439
รวม								
439		
732
ภาระผูกพันอื่นๆ
หนังสือค้ำ�ประกันจากธนาคาร

        4,593

4,593

หนังสือค้ำ�ประกันจากธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีภาระผูกพันกับธนาคารแห่งหนึ่งจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำ�ประกันการใช้ไฟฟ้า โดยมีเงินฝากธนาคารใช้เป็นหลัก
ประกันจำ�นวน 4.6 ล้านบาท (2563: 4.6 ล้านบาท)
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ส่วนที่ 1.
การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

รายงานประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
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ส่ส่ววนที
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อมูล
การประกอบธุ
รกิจและผลการดำ�เนิ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
					

แบบ 56-1 One Report/

รายงานประจำ�ปี 2564

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (56-1 One Report ) นั้นให้กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท* ลง
ลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (56-1 One Report )พร้อมทั้งมอบอำ�นาจให้บุคคลใดลงนามกำ�กับเอกสารใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปีแทนด้วยโดยใช้ข้อความและรูปแบบดังนี้
“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (56-1 One Report ) ฉบับนี้แล้ว  ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดัง
กล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำ�ให้ผู้อื่นสำ�คัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำ�คัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำ�คัญเกี่ยวกับฐานะ
การเงิน ผลการดำ�เนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทร่วมแล้ว
(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำ�คัญทั้งของบริษัทและบริษัทร่วม อย่างถูก
ต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน ณ วันที่  18 กุมภาพันธ์ 2565ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ
ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำ�ที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำ�รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทร่วม
            ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว  ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายธนวัฒน์  
วิญญรัตน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำ�กับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ   นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์   กำ�กับไว้    ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่
ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ดังกล่าวข้างต้น
     ชื่อ					

ตำ�แหน่ง						

ลายมือชื่อ

1. นายปริญญา  วิญญรัตน์

ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

…....................................

2. นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์

กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ

…....................................

3. นายบัญชา  วิญญรัตน์

กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ

…....................................

ผู้รับมอบอำ�นาจ

กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ

…....................................

นายธนวัฒน์  วิญญรัตน์

*ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปีนี้เป็นข้อมูลที่สำ�คัญที่ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนบริษัทจึง
ควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนที่จะส่งให้สำ�นักงาน
** พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
ทั้งนี้   มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำ�หนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด ๆ
อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำ�คัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งใน
สาระสำ�คัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือ
มาตรา 199 โดยมิได้จำ�กัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น   อย่างไรก็ดี
กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ ได้ว่าโดยตำ�แหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความ
รับผิดตามมาตรา 89/20
หมายเหตุ  *** ใช้บังคับกับบริษัทที่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ง
แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

แบบ 56-1 One Report/

ส่วนที่ 1.
การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

รายงานประจำ�ปี 2564

เอกสารแนบ
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แบบ 56-1 One Report/

ส่วนที่ 1.
เอกสารแนบ รกิจและผลการดำ�เนินงาน
การประกอบธุ

รายงานประจำ�ปี 2564

1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำ�นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำ�นาจควบคุม
ชื่อ-สกุล/
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ตำ�แหน่ง (1)
(ปี)
(2)
กรรมการและผู้บริหาร (3)
						
		
									
1. นายปริญญา วิญญรัตน์
- ประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผู้จัดการ

67

(กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม)

- คหกรรมศาสตร์ดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิทยาศาสตร์การ
อาหารและโภชนาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาเคมี
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ไต้หวัน

เป็นน้องชายนายไกรลาศ วิญญรัตน์
ซึ่งเป็นสามีนางพรนภา วิญญรัตน์
และเป็นอานายบัณฑิต วิญญรัตน์
และนางสาวมาลี วิญญรัตน์

สัดส่วนการ
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ถือหุ้นใน
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 		
บริษัท (%)				
(5)
(4)					
33.10

ตำ�แหน่งงานในปัจจุบัน
2548-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
2538-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
บริหาร
2543-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน กรรมการ
2560–ปัจจุบัน กรรมการ
2554-ปัจจุบัน กรรมการ
2553-ปัจจุบัน กรรมการ
2551-ปัจจุบัน กรรมการ
2548 -ปัจจุบัน กรรมการ

2. นางพรนภา วิญญรัตน์
- กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ
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72

อบรมหลักสูตร
Director Accreditation
Program
(DAP) รุ่นที่ 37/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

เป็นภรรยานายไกรลาศ วิญญรัตน์ซึ่งเป็นพี่
ชาย นายปริญญา วิญญรัตน์ และเป็นอา
สะใภ้นางสาวมาลี และนายบัณฑิต วิญญรัตน์

4.71

ตำ�แหน่งในกิจการอื่น มี 6 แห่ง
บริษัท เทพาแลนด์ จำ�กัด
ธุรกิจ :พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ราชครามการเกษตร จำ�กัด
ธุรกิจ : ผลิตจำ�หน่าย นำ�เข้า ผลิตผล
การเกษตร
บริษัท บางปะอินสปอร์ตคลับ จำ�กัด
ธุรกิจ : สนามกอล์ฟ
บริษัท ราชครามพร็อบเพอร์ตี้ จำ�กัด
ธุรกิจ : พัฒนา, จัดสรรที่ดิน
ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
บริษัท สยามภัณฑ์ ไม้ จำ�กัด
ธุรกิจ : สนามกอล์ฟ
บริษัท ราชครามแลนด์ จำ�กัด
ธุรกิจ : ประกอบกิจการให้บริการ
สนามกีฬา และพัฒนาจัดสรรที่ดิน ซื้อ
ขายอสังหาริมทรัพย์
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ
ทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ไม่มี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตร
กรรมการ

ตำ�แหน่งงานในปัจจุบัน
2536-ปัจจุบัน กรรมการและรอง บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ ตำ�แหน่งในกิจการอื่น
ไม่มี
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่มี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
เข้ารับการอบรมหลักสูตร
Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 37/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำ�นาจควบคุม

แบบ 56-1 One Report/

ส่วนที่ 1.
เอกสารแนบ รกิจและผลการดำ�เนินงาน
การประกอบธุ

รายงานประจำ�ปี 2564

ชื่อ-สกุล/
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ตำ�แหน่ง (1)
(ปี)
(2)
กรรมการและผู้บริหาร (3)
						
		
									
3. นางสาวมาลี วิญญรัตน์
- กรรมการ
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บริหารธุรกิจบัณฑิต
เป็นพี่นายบัณฑิต วิญญรัตน์ ,
สาขาการเงิน การธนาคาร นางสาวสุณี วิญญรัตน์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
และเป็นหลานนายปริญญา
และนางพรนภา วิญญรัตน์

4. นายบัณฑิต วิญญรัตน์
- กรรมการ
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- ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาการจัดการมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาเครื่องกล
มหาวิทยาลัย Adamson
ฟิลิปปินส์

เป็นหลานของนายปริญญา วิญญรัตน์
และนางพรนภา วิญญรัตน์
และเป็นน้องชายนางสาวมาลี วิญญรัตน์

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำ�นาจควบคุม

สัดส่วนการ
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ถือหุ้นใน
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 		
บริษัท (%)				
(5)
(4)					
3.89

ตำ�แหน่งงานในปัจจุบัน
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
2536-ปัจจุบัน กรรมการ
2536-2553 กรรมการและรอง บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ
สายบัญชี-การเงิน
2530-2536 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษทั ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
และการเงิน
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น
ไม่มี
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่มี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
เข้ารับการอบรม หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 37/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

7.34
2536 -ปัจจุบัน กรรมการ
2536-2551 รองกรรมการผู้
จัดการ
2536-2550 ผู้จัดการสาขา
ลำ�ปาง

ตำ�แหน่งงานในปัจจุบัน
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น
ไม่มี
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่มี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
เข้ารับการอบรม หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 37/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
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แบบ 56-1 One Report/

ส่วนที่ 1.
เอกสารแนบ รกิจและผลการดำ�เนินงาน
การประกอบธุ

รายงานประจำ�ปี 2564

ชื่อ-สกุล/
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ตำ�แหน่ง (1)
(ปี)
(2)
กรรมการและผู้บริหาร (3)
						
		
									
5. นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์
- CFO / กรรมการ /
รองกรรมการผู้จัดการ
(กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม)

49

เป็นบุตรนางพรนภา วิญญรัตน์
- Master of Science
Finance,
และเป็นหลานนายปริญญา วิญญรัตน์
Bentley College,
Massachusetts, USA
- Master of Science in
Manufacturing System
Engineering
Rensselaer Polytechnic
Institute ,USA
- Bachelor of Science in
Management System
Rensselaer Polytechnic
Institute, USA

สัดส่วนการ
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ถือหุ้นใน
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 		
บริษัท (%)				
(5)
(4)					
7.14
2561-ปัจจุบัน CFO
2557-ปัจจุบัน รองกรรมการ
ผู้จัดการ
2553-ปัจจุบัน กรรมการ
2547-2553 ผู้จัดการฝ่าย
การตลาด
2553-ปัจจุบัน กรรมการ
2548–ปัจจุบัน กรรมการ

2561

2562

2563

2564
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ตำ�แหน่งงานในปัจจุบัน
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น มี 2 แห่ง :
1.บริษัท เอ็กซ์เตอร์(ประเทศไทย)จำ�กัด
ธุรกิจ : ผู้จัดจำ�หน่ายเครื่องปรุงรส
อาหาร
2. บริษัท รชตโยธิน จำ�กัด
ธุรกิจ : โรงแรม
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่มี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
:Orientation Course-CFO focus
on Financial Reporting Class
รุ่นที่ 4/2018 (CFO 0411)
สภาวิชาชีพบัญชีและตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
: ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ปี63 และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้อง
บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำ�กัด
: การกำ�หนดราคาโอนระหว่างบริษัทที่
มีความสัมพันธ์กัน ปี2562
บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำ�กัด
: การวางระบบบัญชีต้นทุนการ
วิเคราะห์ต้นทุนและการบริหารต้นทุน
เพื่อการวางแผนและตัดสินใจ
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรม
นิติ จำ�กัด
: TFRSและมาตรการผ่อนปรนทางบัญ
ชีจาก Covid 19(สำ�หรับกิจการที่ไม่ใช่
สถาบันการเงิน)
บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำ�กัด
: Financial Analysisเพื่อวิเคราะห์สถ
านการณ์ธุรกิจและการแก้ ไขปรับปรุงผ
ลการดำ�เนินงาน
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรม
นิติ จำ�กัด
: ESG Integration in Sustainable
Investing
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำ�นาจควบคุม

แบบ 56-1 One Report/

ส่วนที่ 1.
เอกสารแนบ รกิจและผลการดำ�เนินงาน
การประกอบธุ

รายงานประจำ�ปี 2564

ชื่อ-สกุล/
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ตำ�แหน่ง (1)
(ปี)
(2)
กรรมการและผู้บริหาร (3)
						
		
									
6. นายบัญชา วิญญรัตน์
- กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ
(กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม)
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- MSC. Environmental เป็นบุตรนายปริญญา วิญญรัตน์
Engineering
เป็นหลานนางพรนภา วิญญรัตน์
Imperial College London,
U.K.
- Bachelor of Engineering in Engineering with
Business Finance
(First Class Honors)
University College
London (UCL), U.K.

สัดส่วนการ
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ถือหุ้นใน
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 		
บริษัท (%)				
(5)
(4)					
7.68

2557– ปัจจุบัน รองกรรมการ
ผู้จัดการ
2554–ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนก
จัดซื้อ
2553-ปัจจุบัน กรรมการ
2561-ปัจจุบัน กรรมการ
2560 –ปัจจุบัน กรรมการ
2558-ปัจจุบัน กรรมการ
2553-ปัจจุบัน กรรมการ

7. นายพจน์ กองพุฒิ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
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วิชาการบัญชี
A.B.I Institute of Book
Keeper, London

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำ�นาจควบคุม

-

-

2560-ปัจจุบัน ประธานรรมการ
ตรวจสอบ
2554-ปัจจุบัน กรรมการ
ตรวจสอบ
2545-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

ตำ�แหน่งงานในปัจจุบัน
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น มี 4 แห่ง:
บริษัท นครหลวงการเกษตร จำ�กัด
ธุรกิจ:สวนมะพร้าวและขายผลิตผล
การ เกษตร
บริษัท บางปะอินสปอร์ตคลับ จำ�กัด
ธุรกิจ : สนามกอล์ฟ
บริษัท โกเวอร์ อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ธุรกิจ : ขายส่งสินค้าทั่วไป
บริษัท เอ็กซ์เตอร์(ประเทศไทย) จำ�กัด
ธุรกิจ : ผู้จัดจำ�หน่ายเครื่องปรุงรส
อาหาร
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่มี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ยังไม่เข้าอบรมหลักสูตรกรรมการ

ตำ�แหน่งงานในปัจจุบัน
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น
ไม่มี
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่มี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตร
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แบบ 56-1 One Report/

ส่วนที่ 1.
เอกสารแนบ รกิจและผลการดำ�เนินงาน
การประกอบธุ

รายงานประจำ�ปี 2564

ชื่อ-สกุล/
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ตำ�แหน่ง (1)
(ปี)
(2)
กรรมการและผู้บริหาร (3)
						
		
									
8. นายจิรวิทย์ มาศรังสรรค์
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
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-พาณิชยศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

-

สัดส่วนการ
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ถือหุ้นใน
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 		
บริษัท (%)				
(5)
(4)						
-

ตำ�แหน่งงานในปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
2560-ปัจจุบัน กรรมการ/กรรม บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
การอิสระ
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น
2554-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เจ.เอ็ม.ซี บิสิเนส จำ�กัด
2544-ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตอิสระ
2534-2544 CFO
2532-2534
2510-2532

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1309

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำ�กัด
(มหาชน)
ผู้อำ�นวยการฝ่าย โครงการวินด์มิลล์กอล์ฟคลับและ
บางปะกงกอล์ฟคลับ
รองผู้อำ�นวยการ ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
ฝ่ายบัญชี
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่มี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตร
กรรมการ

9. นายนิวัต วงศ์พรหมปรีดา
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
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- ปริญญาเอก สาขานิเทศ
ศาสตร์ 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
วารสารศาสตร์และสื่อสาร
มวลชน (เกียรตินิยม
อันดับ2) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
- Certificate in of Commerce, Assumption
Commercial College

-

-

ตำ�แหน่งงานในปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการตรวจ
สอบ
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น
Video Research International
2545-ปัจจุบัน Executive
(Thailand)Ltd.,
Director
2546-2548 กรรมการอิสระ บริษัท กราฟฟิกคอร์นเนอร์ จำ�กัด
(มหาชน)
2534-2535 Client Service SC Matchbox Co.,Ltd
Director.
2533-2534 Account Director Far East Advertising Co.,Ltd.
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
2532-2533 หัวหน้าสาขา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โฆษณา
2530-2533 ที่ปรึกษาด้านการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำ�กัด
วิจัยและการตลาด
2530-2532

2564
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ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่มี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 31/2546
สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- ความสำ�คัญของกรรมการตรวจ
สอบต่อตลาดทุนและบทบาทหน้าที่ของ
กรรมการตรวจสอบในการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลัก

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำ�นาจควบคุม

แบบ 56-1 One Report/

ส่วนที่ 1.
เอกสารแนบ รกิจและผลการดำ�เนินงาน
การประกอบธุ

รายงานประจำ�ปี 2564

ชื่อ-สกุล/
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ตำ�แหน่ง (1)
(ปี)
(2)
กรรมการและผู้บริหาร (3)
						
		
									
10. น.ส.วรัญญา วิญญรัตน์
รองกรรมการผู้จัดการ
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Bachelor of Arts with เป็นบุตรนายปริญญา วิญญรัตน์
a major in Economics, เป็นหลานนางพรนภา วิญญรัตน์
University of California,
U.S.A.

11. นางสาวสุณี วิญญรัตน์
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/
เลขานุการบริษัท
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เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

12. นางจารุดา โพธิอินทะ
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

61

13. นายสุทัศน์ ภูเจริญชัยกิจ
ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ

14. นายอนุวัตร เอื้อศิริตระกูล
ผู้จัดการฝ่ายผลิต

15. นางยุภาพรรณ สร้างศรีวงศ์
สมุห์บัญชี

เป็นหลานของนายปริญญา วิญญรัตน์
และนางพรนภา วิญญรัตน์ และเป็นน้อง
สาวนางสาวมาลี วิญญรัตน์

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช

-
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-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
- บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

-

55

-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
-วิทยาศาสตร์บัณฑิต
(อุตสาหกรรมการเกษตร)
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

-

-บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยเกริก

-
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สัดส่วนการ
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ถือหุ้นใน
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 		
บริษัท (%)				
(5)
(4)						
5.83

3.63

1.57

ตำ�แหน่งงานในปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้ บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
จัดการ
2556-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการ บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
ตลาด

2551-ปัจจุบัน เลขานุการ
บริษัท
2537-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่าย
การเงิน

2547–ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
อบรมหลักสูตร Corporate Secretary
Development Program,
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ตำ�แหน่งงานในปัจจุบัน
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่งงานในปัจจุบัน
2560 –ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
ในประเทศ
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
2555-2560 ผู้จัดการแผนก
ขายต่างจังหวัด
-

ตำ�แหน่งงานในปัจจุบัน
2548–ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
2544 –2548

-

ผู้จัดการโรงงาน

2535–ปัจจุบัน สมุห์บัญชี
2531 –2535 ผู้จัดการแผนก
บัญชี
2561
2562

2562
2563

2564

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำ�นาจควบคุม

ตำ�แหน่งงานในปัจจุบัน
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท น้ำ�มันวังปาล์ม จำ�กัด
(กลุ่มวังขนาย)

ตำ�แหน่งงานในปัจจุบัน
บริษัท ไทยเทพรสจำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเทพรสจำ�กัด (มหาชน)
การอบรมและบทบาท
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำ�บัญชีของ บริษัท
ไทยเทพรสจำ�กัด (มหาชน)
: เทคนิคการจัดทำ�งบการเงินพร้อมวิธี
แก้ ไขปัญหาและการนำ�ส่งงบการเงินผ่า
นระบ e-Filling
: บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการ
บริษัทจดทะเบียน (Compamy
Secrelary:CS)
บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำ�กัด
การอบรมและบทบาท
: TFRS 9 การบัญชีเครื่องมือทางการ
เงิน สำ�หรับองค์กรที่มิใช่สถาบันการเงิน
บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำ�กัด
: การภาษีเงินได้ ปี 63(2020 Income
Taxes)
: e-Withholding Tax ทางเลือกใน
การหักภาษี ณ ที่จ่ายและ National
e-Payment
บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำ�กัด
: การจัดทำ�ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
Basic Deferred Tax
: การแก้ปัญหาและกลวิธีการตรวจสอบ
การทำ�บัญชีภาษี สำ�หรับผู้จัดการฝ่าย
บัญชี สมุห์บัญชี หัวหน้าฝ่ายบัญชี
: Update ล่าสุด กฎหมาย ePayment หลักเกณฑ์และวิธีการจัด
ทำ� e-Tax Invoice & e-Receipt,
e-Withholding Tax และ e-Filling
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรม
นิติ จำ�กัด
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2. รายละเอียดกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯ ย่อย
ไม่มีข้อมูล
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3. รายละเอียดกี่ยวกับหัวหน้าตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ไม่มีข้อมูล
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4. รายละเอียดกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน
ไม่มีข้อมูล
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5.  นโยบายและแนวปฏิบัติการกำ�กับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเล็งเห็นความสำ�คัญในการส่งเสริมการกำ�กับดูแลกิจการ (Corporate  Governance)  จึงก่อตั้งแผนกตรวจ
สอบภายในขึ้นในปี 2543 และได้นำ�นโยบายแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการให้
เกิดความโปร่งใส  และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนยิ่งขึ้น
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท  
ตลอดจนเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการสำ�คัญดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
SAUCE ได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและให้ความสำ�คัญและอำ�นวยความสะดวก ให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลัก
ทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระการได้รับส่วน
แบ่งผลกำ�ไรจากบริษัท  การเข้าร่วมประชุมผู้ถือห้น การแสดงความเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ  ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกคนมีสิทธิออกเสียงตาม
จำ�นวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีอสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำ�กัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ให้ความสำ�คัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา และโปร่งใสแก่ผู้
ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข่าวสารที่สำ�คัญบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ  และในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้ดำ�เนินการในเรื่องต่าง ๆ
ที่เป็นการส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังต่อไปนี้
1.1  เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ซึ่งมีมติกำ�หนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
2564 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่มีมติกำ�หนดวันประชุม
1.2 ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีวัน เวลา สถานที่ประชุม แผนที่ของสถานที่ประชุม และราย
ละเอียดระเบียบวาระการประชุมอย่างครบถ้วน เพียงพอ ตามข้อกำ�หนดของกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท โดยแนบ
หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 21 วันโดยมีรายละเอียดของวาระการประชุม
อย่างเพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่าง ๆ และในแต่ละวาระจะระบุอย่างชัดเจนว่า เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือ เพื่อพิจารณา รวมทั้งมี
ความเห็นของคณะกรรมการที่เพียงพอ และชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียงได้
นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดเผย หนังสือเชิญประชุมดังกล่าว ตลอดจนรายละเอียดประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ ล่วงหน้า 30 ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งเป็นข้อมูลเหมือนกับที่บริษัทจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ
เอกสาร ยกเว้น รายงานประจำ�ปี  นำ�เผยแพร่เมื่อจัดทำ�เสร็จ
บริษัทได้ลงประกาศ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 30 วัน โดยลงติดต่อกัน 3 วัน ตั้งแต่
วันที่ 17, 18,19  มีนาคม 2564
ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่จำ�เป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องนำ�มาแสดงให้ครับถ้วนเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือ
หุ้นในการเข้าร่วมประชุม และแนบหนังสือมอบฉันทะและรายชื่อ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ บุคคลใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์
จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้เลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงได้
1.3    ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และได้อำ�นวย
ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้น
1.4  ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน ซึ่งการลงคะแนนและการนับคะแนน
เสียงเป็นไปอย่างเปิดเผย และโปร่งใส (นับคะแนนโดย ตัวแทนจากผู้สอบบัญชีของบริษัท) โดยการออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียง
ข้างมากเป็นมติ ยกเว้นกรณีการลงมติที่กำ�หนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือ การลงมติที่กำ�หนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็น
ไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมายกำ�หนด
1.5  ระหว่างการประชุม ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามและเสนอวาระอื่น ๆ  
โดยจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน
นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและ
ยังไม่ได้ลงมติ
1.6 บริษัท มีนโยบายให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้  
คณะกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 วันที่ 23 เมษายน 2564  ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร ทั้งคณะ จำ�นวน 3 ท่าน
(ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร,รองกรรมการผู้จัดการอีก 2 ท่าน,กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน คณะ
กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน รวมกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำ�กับดูแลกิจการ
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การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้ให้ความสำ�คัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ โดยคำ�นึงถึงสิทธิของ
ผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน โดยได้ดำ�เนินการ ดังต่อไปนี้
2.1  จัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท การพิจารณาและลงคะแนนเสียงเป็นไปตามลำ�ดับ
วาระการประชุมที่กำ�หนด มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ  พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี และวาระอื่น
ๆ จากการเสนอของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม
2.2   สำ�หรับผู้ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  หรือ บุคคลใด ๆ เข้า
ประชุมและลงคะแนนเสียงแทน
2.3   ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ใช้บัตรลงคะแนน เพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรืองดออกเสียง และจัดให้ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ตรวจนับคะแนน และยืนยันความถูกต้องของคะแนน
เสียง รวมถึง มีการเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง
2.4  ระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ซึ่งประกอบด้วย สาระสำ�คัญ ได้แก่ มติที่ประชุม และผล
การลงคะแนนเสียง โดยแสดงรายละเอียดอย่างชัดเจน ประกอบด้วย จำ�นวนเสียงที่เห็นด้วย  จำ�นวนเสียงที่ไม่เห็นด้วย  จำ�นวนเสียงที่งดออกเสียง รวมจำ�นวน
เสียงทั้งสิ้นในแต่ละวาระ ตลอดจน คำ�ถาม คำ�ชี้แจง และ ความคิดเห็นของที่ประชุม  และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ภายในระยะ
เวลาไม่น้อยกว่า 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น  และเผยแพร่สำ�เนารายงานการประชุมดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย  สำ�หรับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท
ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบ ทันทีที่ประชุมแล้วเสร็จ
2.5  บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลภายในก่อนการเปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชน โดยผู้บริหารต้องรายงาน
การซื้อขายและการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีข้อห้ามผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงก่อนการ เปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณชน 1 เดือนและหลังการเปิดเผยข้อมูล 2 สัปดาห์ ซึ่งบริษัทได้นำ�แนวทางปฏิบัติที่ดีของสำ�นักงานกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย มาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด                          
                   กำ�หนดให้กรรมการ และผู้บริหารที่ดำ�รงตำ�แหน่งระดับผู้จัดการทั่วไปขึ้นไป และผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่า ขึ้นไป ในสายงาน
บัญชีและการเงิน มีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งของตน ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ของบริษัท ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ ตามที่สำ�นักงานกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด ภายใน 3 วันทำ�การ
และมีหน้าที่รายงานให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบด้วย

3.

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำ�คัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้บริหารของบริษัท   หรือผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนชุมชน  เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง
ๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำ�ไรให้กับบริษัท  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสำ�เร็จในระยะยาว
3.1 ผู้ถือหุ้น  บริษัทมุ่งมั่นให้มีการดำ�เนินธุรกิจซึ่งมีผลการดำ�เนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน  โดยคำ�นึงถึง
ความเสี่ยงในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว บริษัทมีหน้าที่ เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม  รวดเร็ว
ทันเวลา ถูกต้อง ครบถ้วน และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนจ่ายผลตอบแทนการลงทุนที่เป็นที่น่าพอใจ   เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมี
ความพึงพอใจสูงสุด
3.2 คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร   เป็นผู้รับรู้ถึงสิทธิและมีการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกล่มของบริษัท ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มี
ส่วนได้เสียภายนอก อย่างเท่าเทียมกัน และ เป็นธรรม
3.3 พนักงาน  บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานของบริษัท คือทรัพยากรที่สำ�คัญที่สุด จึงได้มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้   ความสามารถ ทักษะ และคุณภาพของพนักงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก อย่างต่อเนื่องและสม่ำ�เสมอ
มีการอบรม On the Job Training แก่พนักงานที่เข้าใหม่ หรือ เปลี่ยนแปลง โยกย้ายงาน เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้พนักงานได้รับสวัสดิการต่าง เช่น
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน การท่องเที่ยวทัศนศึกษา การจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ และ ระบบป้องกันภัย เป็นต้น  เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ดี เหมาะกับการดำ�รงชีพในสังคม และมีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับความก้าวหน้าของบริษัท
3.4 ลูกค้า  บริษัทมุ่งมั่นให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด ทั้งคุณภาพ และ บริการ ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท ตลอดจนการส่งมอบที่ทันเวลา พร้อมตอบ
สนองแด่ความต้องการของลูกค้า โดยเอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า   มีการเปิดโอกาสให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็น  มีการสำ�รวจความพึงพอใจของ
ลูกค้า เป็นประจำ�ทุกปี  พร้อมทั้งจัดรายการส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างลูกค้าและบริษัทอย่างต่อเนื่อง และจัดให้หน่วยธุรการขายเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อ
ร้องเรียนของลูกค้า
3.5 คู่ค้า บริษัทเล็งเห็นความสำ�คัญของการปฏิบัติต่อคู่ค้า ตามเงื่อนไขทางการค้า และปฏิบัติตามสัญญา มีการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขัน
ที่ดี  เป็นธรรม และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต
3.6 คู่แข่งขัน  บริษัทแข่งขันทางการค้าตามกรอบกติกาแห่งการแข่งขันที่ดี และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำ�ลายคู่แข่งทางการค้า โดยปล่อยให้เป็นไป
ตามกลไกของตลาด
3.7 เจ้าหนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้าตามข้อตกลง และ หน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้  ปฏิบัติตัวเป็นลูกหนี้ที่ดี  นอกจากนี้ บริษัทยังให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหนี้
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ส่วนที่ 1.
เอกสารแนบรกิจและผลการดำ�เนินงาน
การประกอบธุ

แบบ 56-1 One Report/

รายงานประจำ�ปี 2564

3.9 ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม  บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยดำ�เนินการดังต่อไปนี้
- ระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย    ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียของบริษัทสามารถรองรับน้ำ�เสียได้ 2 เท่าของปริมาณน้ำ�เสียในปัจจุบัน ค่าบีโอดีไม่สูงกว่าค่าที่
กฎหมายกำ�หนด (กม.กำ�หนด ค่าบีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน ไม่มากกว่า 20 มิลลิกรัมต่อลิตร) ค่าบีโอดีเฉลี่ยทั้งปี 2564 เท่ากับ 18.42
มิลลิกรัมต่อลิตร  
                              -การจัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงาน โดยคำ�นึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และ การอำ�นวยความสะดวกแก่
  พนักงาน และลูกค้า
-การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
-การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมวันเด็ก เป็นประจำ�ทุกปีอย่างต่อเนื่อง
-การสนับสนุนกิจกรรม หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดสมุทรปราการ และ ในส่วนกลาง
-การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล ร่วมกับองค์กรภาครัฐ และเอกชน อื่น ๆ
-การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และการร่วมเทศกาลกินเจ
                -ร้านค้าสวัสดิการ จำ�หน่ายสินค้าราคาประหยัด มอบส่วนลดให้แก่พนักงาน และลูกค้าในชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนลูกค้าทั่วไป เป็นต้น  

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำ�คัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส  ทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำ�คัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์   ในส่วนงานด้านผู้ลงทุน
สัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่ได้ ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ทำ�หน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้น รวม
ทั้งนักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวยังไม่มากนัก ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลได้ที่ โทร (02) 703-4444 ต่อเลขานุการ
บริษัทหรือ ที่ website  www.thaitheparos.com
ในปี 2564 บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญอย่างเพียงพอในงบการเงิน โดยการเปิดเผยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามมาตรฐานการบัญชีกำ�หนด ได้เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็น
ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี 2564)ด้วย
นอกจากนี้บริษัทได้เปิดเผย สรุปผลการดำ�เนินงานของบจ. งบการเงินผ่านการสอบทาน และคำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ รายไตรมาส
และรายปี รวมถึงข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ ตลอดจนการประกาศจ่ายเงินปันผล และกำ�หนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการอำ�นวยความสะดวก
ให้ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเพิ่ม เมนู  “สำ�หรับผู้ถือหุ้น” บนเว็บไซต์ของบริษัทขึ้นในปี 2550 เป็นต้นมา (เปลี่ยนเป็น “นักลงทุนสัมพันธ์” ในปี 2554) เอกสารเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทก่อนการประชุม 1 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลก่อนการประชุมอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้น
ยังสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ตามระยะเวลาที่บริษัทกำ�หนด
บริษัทได้ปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทให้ทันสมัยอยู่เสมอ
บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารที่สำ�คัญอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง ครบถ้วน โดยได้
ดำ�เนินการผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
1.  เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-งบการเงิน รายไตรมาส และรายปี
-แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ�ปี)
-ข่าว (สรุปผลการดำ�เนินงานของบจ.  คำ�อธิบายงบการเงิน  การประกาศจ่ายเงินปันผล  มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  รายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นต้น)
2.  สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3.  กระทรวงพาณิชย์
4.   หนังสือพิมพ์  ( จดหมายเชิญประชุม  งบดุลและบัญชีกำ�ไรขาดทุน ประกาศจ่ายเงิน
ปันผล เป็นต้น)
5.    เว็บไซต์บริษัท (www. Thaitheparos.com) มี 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
6.    การพบปะให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัว (Company Visit)
7.    การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
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5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
     บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ติดตามผลการดำ�เนินงานของบริษัท และความคืบหน้า ในการบรรลุวัติถุประสงค์ 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  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ของบริษัท   ตลอดจนเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย   จึงได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี   โดยครอบคลุมหลักการ
สำ�คัญดังนี้
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว   บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง   รับผิดชอบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น  ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์  และรับผิดชอบต่อ
การตัดสินใจและการกระทำ�ของตนเอง
การดำ�เนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงความ
เสี่ยงอยู่เสมอ  โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องใช้ข้อมูลภายใน   โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลภายในก่อนการเปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนโดยผู้บริหารต้องรายงานการ
ซื้อขายและการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง   และมีข้อห้ามผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชน 1 เดือน และหลังการเปิดเผยข้อมูล 2 สัปดาห์   ซึ่งบริษัทได้นำ�แนวทางปฏิบัติที่ดีของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
การควบคุมภายใน
บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในและการติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่ารายงานทางการ
เงินของบริษัทที่แสดงต่อสาธารณชนมีความถูกต้อง   เชื่อถือได้  การบริหารทรัพย์สินของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม และธุรกรรมต่างๆ ดำ�เนินไปอย่าง
ถูกต้องตามขึ้นตอนที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร
5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท จำ�นวนทั้งสิ้น 9 คน การเลือกตั้งกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมาย
และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งเป็นจำ�นวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท  ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
    4 คน    คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของกรรมการทั้งคณะ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร            2 คน   คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของกรรมการทั้งคณะ
        
กรรมการที่เป็นอิสระ      
    3 คน    คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะ
(เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้าน บัญชี   การเงิน ตลอดจนมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำ�หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
จำ�นวน 2 คน)  โดยมีกรรมการผู้มีอำ�นาจลงรายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายปริญญา วิญญรัตน์  นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์    นายบัญชา วิญญรัตน์ สองในสาม
คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำ�คัญของบริษัท
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การกำ�หนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ   หมายถึง  กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่   หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่   กรรมการอิสระของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
1. เป็นบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ ร่วมทุนหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258  ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน   รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ�   รวมถึงที่ปรึกษาตรวจสอบบัญชี   ที่
ปรึกษากฎหมาย  ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ   หรือเป็นผู้มีอำ�นาจควบคุมบริษัท  บริษัทในเครือ  บริษัทร่วมหรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  โดยต้องไม่มีผลประโยชน์
หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
3.ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า  เจ้าหนี้   ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้   ลูกหนี้เงินกู้ เป็นต้น  รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทาง
ตรงหรือทางอ้อม    ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของ บริษัท  บริษัทในเครือ   บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำ�ให้ขาดความ
เป็นอิสระ
4.ไม่เป็นญาติ ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส  พี่น้องและบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของ
บุตรกับผู้บริหาร กรรมการ  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่    ผู้มีอำ�นาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร  หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท  บริษัทใน
เครือ  บริษัทร่วม
การกำ�หนดวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 16  ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง  ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่ง หนึ่งในสาม   กรรมการที่จะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรก
และปีที่สองที่จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป   ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก
ตำ�แหน่ง     กรรมการผู้ออกจากตำ�แหน่งนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำ�แหน่งอีกก็ ได้    ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำ�แหน่งก่อนถึงคราว
ออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวน
หุ้นที่ถือ  โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
สำ�หรับวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 2 ปี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ปัจจุบัน ไม่มีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทคนใดที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 3 บริษัท และไม่มีกรรมการและผู้บริหารระดับ
สูงของบริษัทคนใดที่เป็นประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามในบริษัทอื่นเกิน 3 บริษัท
                    
การแยกตำ�แหน่งประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
ปัจจุบันประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ของบริษัทเป็นบุคคลเดียวกัน
เลขานุการบริษัท
บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวสุณี   วิญญรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน เป็นเลขานุการบริษัท และทำ�หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการคณะ
กรรมการตรวจสอบด้วย
                  คณะกรรมการบริษัท
           ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564   คณะกรรมการของบริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวนรวมทั้งสิ้น 9 ท่านดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ
นายปริญญา
นางพรนภา
นายธนวัฒน์
นายบัญชา
นางสาวมาลี
นายบัณฑิต
นายพจน์
นายจิรวิทย์
นายนิวัต

วิญญรัตน์
วิญญรัตน์
วิญญรัตน์
วิญญรัตน์
วิญญรัตน์
วิญญรัตน์
กองพุฒิ
มาศรังสรรค์
วงศ์พรหมปรีดา

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำ�กับดูแลกิจการ

ประเภท
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
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การสรรหาคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะเป็นคณะกรรมการบริษัท ต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
กรรมการอิสระ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน และอย่างน้อยหนึ่งในจำ�นวนนั้นจะต้องเป็นผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำ�หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
(กรรมการอิสระ ของบริษัท จำ�นวน 2 คน คือ นายพจน์   กองพุฒิ และนายจิรวิทย์ มาศรังสรรค์ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำ�
หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน)
ตามข้อบังคับของบริษัท    ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง  ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่งหนึ่งในสาม   กรรมการที่จะต้องออกจากตำ�แหน่งใน
ปีแรกและปีที่สองที่จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป   ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก
จากตำ�แหน่ง     กรรมการผู้ออกจากตำ�แหน่งนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำ�แหน่งอีกก็ ได้  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำ�แหน่งก่อนถึงคราว
ออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนผู้ถือหุ้น      ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวน
หุ้นที่ถือ  โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท
บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม   โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทใน
อุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลการประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณา
                       คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
1. นายพจน์
กองพุฒิ    
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายจิรวิทย์          มาศรังสรรค์           กรรมการตรวจสอบ
3. นายนิวัต
วงศ์พรหมปรีดา      กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบลำ�ดับที่ 1และ ลำ�ดับที่ 2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำ�หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย    และข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัท ซึ่งรายงาน ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
                -จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
                - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
                - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
                - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท
                - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
                - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
                - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
                - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริหาร   ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ท่าน ดังต่อไปนี้
นายปริญญา  
วิญญรัตน์
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
นางพรนภา  
วิญญรัตน์
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ
นายธนวัฒน์  
วิญญรัตน์
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ
นายบัญชา  
วิญญรัตน์
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ

อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
มีหน้าที่กำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ  และมีความเข้มแข็งทางธุรกิจ   มีการขยายตัวทางธุรกิจ   และบริหารการ
ลงทุนตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท    รวมทั้งการบริหารการเงิน   และการกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ
ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ติดตามผลการดำ�เนินงานของบริษัท และความคืบหน้า ในการบรรลุวัติถุประสงค์ 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  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ของบริษัท   ตลอดจนเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย   จึงได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี   โดยครอบคลุมหลักการ
สำ�คัญดังนี้
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว   บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง   รับผิดชอบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น  ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์  และรับผิดชอบต่อ
การตัดสินใจและการกระทำ�ของตนเอง
การดำ�เนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงความ
เสี่ยงอยู่เสมอ  โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องใช้ข้อมูลภายใน   โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลภายในก่อนการเปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนโดยผู้บริหารต้องรายงานการ
ซื้อขายและการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง   และมีข้อห้ามผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชน 1 เดือน
และหลังการเปิดเผยข้อมูล 2 สัปดาห์    ซึ่งบริษัทได้นำ�แนวทางปฏิบัติที่ดีของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด
การควบคุมภายใน
บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในและการติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่ารายงานทางการ
เงินของบริษัทที่แสดงต่อสาธารณชนมีความถูกต้อง   เชื่อถือได้  การบริหารทรัพย์สินของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม และธุรกรรมต่างๆ ดำ�เนินไปอย่าง
ถูกต้องตามขึ้นตอนที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร
5.4 การประชุมคณะกรรมการ
          คณะกรรมการมีกำ�หนดประชุมโดยปกติเป็นประจำ�ทุกไตรมาสปีละ 5 ครั้ง ได้แก่ เดือน กุมภาพันธ์ มีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายน และมีการ
ประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำ�เป็น โดยมีการกำ�หนดวาระที่ชัดเจน ล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำ�เนินงานเป็นประจำ�  เลขานุการ ได้จัดหนังสือ
เชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วม
ประชุมปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2.5 –3 ชั่วโมง
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โดยปี 2564 ที่ผ่านมาคณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ 5 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงทุกครั้ง (ยกเว้น นาย
บัณชา วิญญรัตน์  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง จากจำ�นวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง (เกิดสถานะการณ์โควิด 19 จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้)  
5.5 ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนกรรมการ: บริษัทได้กำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว  กรรมการตรวจสอบจะได้รับเงิน
เดือนเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
         ค่าตอบแทนผู้บริหาร  ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะได้รับ เงินเดือน โบนัส  เพิ่ม
เติมจากค่าตอบแทนกรรมการ
       
จำ�นวนค่าตอบแทนในปี 2564  บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ (ที่เป็นตัวเงิน) ได้แก่ เงินเดือนโบนัส ค่าที่ปรึกษา เงินสมทบเงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง  และค่าตอบแทนกรรมการ (บำ�เหน็จกรรมการ) ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้
ท่าน
คณะกรรมการ
9
ผู้บริหาร
6
รวมคณะกรรมการและผู้บริหาร              15

ค่าตอบแทนกรรมการ
4,515,000.00
-   
4,515,000.00

เงินเดือน+โบนัส+อื่น ๆ
13,623,010.00
   8,972,940.00
22,595,950.00

           รวม
18,138,010.00
   8,972,940.00
27,110,950.00

คณะกรรมการชุดย่อย         
แสดงไว้ใน 5.2 คณะกรรมการชุดย่อย หน้า 126
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
การสรรหาคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นคณะกรรมการบริษัท ต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการอิสระจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน และอย่างน้อยหนึ่งในจำ�นวนนั้นจะต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์
ในสายบัญชี การเงิน ตลอดจนมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำ�หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
การกำ�หนดสัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม -  ไม่มี
ตามข้อบังคับของบริษัท  คณะกรรมการของบริษัท  ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวนไม่น้อยกว่า 5 คน  และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย การเลือกตั้งคณะกรรมการให้กระทำ�โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น   ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่ง
เสียง   ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงทั้งหมด   จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้   ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้
กรรมการออกจากตำ�แหน่งหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรกและปีที่สองที่จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำ�แหน่งนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำ�แหน่งอีกก็ ได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้
กรรมการคนใดออกจากตำ�แหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนผู้ถือหุ้น  ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมี
หุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
          การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทร่วม
         มีการส่งคณะกรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการ ของบริษัทร่วม ตามมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
1.
บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด    กรรมการ  
1.
นายธนวัฒน์  วิญญรัตน์
                                                                                    
2.
นายบัญชา     วิญญรัตน์
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
    บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลภายในก่อนการเปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชน โดยผู้บริหารต้องรายงานการซื้อ
ขายและการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีข้อห้ามผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชน 1 เดือนและหลังการเปิดเผยข้อมูล 2 สัปดาห์ ซึ่งบริษัทได้นำ�แนวทางปฏิบัติที่ดีของสำ�นักงานกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
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           ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
                      ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
             บริษัท จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
          2564              
2563             
ผู้สอบบัญชีของบริษัท  ในรอบปีบัญชี           เป็นจำ�นวนเงิน                                -                                   -             บาท
             สำ�นักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด        เป็นจำ�นวนเงิน                        1,300,000.00                1,300,000.00   บาท              
          
รวมค่าสอบบัญชี                          เป็นจำ�นวนเงิน    
  1,300,000.00                1,300,000.00   บาท             
                     ค่าบริการอื่น ( non-audit fee)              
บริษัท ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ในรอบปีบัญชี 2564 ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท   หรือ สำ�นักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด  
บุคคล หรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำ�นักงานสอบบัญชีดังกล่าว
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6. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง คณะ
กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง ภารกิจที่สำ�คัญสรุปได้ดังนี้
1. การสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และงบการเงินประจำ�ปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ว่า งบการเงินของบริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้  ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่
กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ประกาศของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. การกำ�กับดูแลระบบการควบคุมภายในและงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบควบคุม
ภายในของ บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) มีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล
               3. การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้กำ�กับให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี คณะ
กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติตาม  ประกาศของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศและ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และมีการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศ อย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนเน้นการบริหารงานที่รัดกุม และ โปร่งใส
     การพิจารณารายการอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำ�ปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวโยง
กันของ บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)  เป็นรายการที่มีราคายุติธรรม ไม่มีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เป็นรายการสมเหตุสม
ผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
4. การคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำ�ปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกบริษัทสอบบัญชีและกำ�หนดอัตราค่า
สอบบัญชี ที่เหมาะสมกับ บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) โดยมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้แต่ง
ตั้ง นางสาวอรวรรณ โชติวิระยะกุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 10566 หรือ นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชี  รับอนุญาตเลขที่
3636 หรือ     นางสาวอรรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6105  แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำ�ปี 2565
  
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่ส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับบริษัท และ ไม่มีการให้บริการอื่นใดนอกเหนือจากการสอบบัญชี  
ระหว่างปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารร่วมประชุมด้วย จำ�นวน 5 ครั้ง
5. คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระโดยฝ่ายบริหารได้
รายงานผลการการดำ�เนินงานให้ทราบเป็นระยะ การดำ�เนินงานของบริษัท ไม่พบว่า มีเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่
เป็นสาระสำ�คัญต่อการปฏิบัติงานของบริษัท

                   ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

     นายพจน์  กองพุฒิ
          ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
                                    18 กุมภาพันธ์ 2565
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