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จุดเด่นทางการเงิน
จุดเด่นทางการเงิน 			
พันบาท
								
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม 			
หนี้สินรวม 			
ส่วนของผู้ถือหุ้น 			

2557

2556

2555

2,632.08
235.41
2,396.67

2,761.15
250.29
2,510.86

2,749.16
260.65
2,488.51

2,645.80
1,790.45
855.35
283.22
145.14
461.29
368.00

2,630.45
1,676.53
953.92
270.82
136.67
626.50
500.31

2,644.33
1,554.07
1,090.26
247.08
131.30
747.27
572.62

(บาท)
(บาท)
(บาท)
%

1.02
6.66
1.10
107.61

1.39
6.97
1.35
97.14

1.59
6.91
1.33
83.62

%
%
%
%
%
%
%
%
เท่า
เท่า

0.58
(26.45)
67.67
32.33
17.22
13.74
15.00
13.65
6.34
0.10

(0.52)
(12.63)		
63.74		
36.26		
23.11
18.46
20.01		
18.16		
6.63		
0.10		

(0.07)
19.70
58.77
41.23
27.87
21.36
23.65
21.22
6.42
0.10

		
			

งบกำ�ไรขาดทุน
รายได้จากการขาย				
ต้นทุนขาย				
กำ�ไรขั้นต้น 							
ค่าใช้จ่ายในการขาย						
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร					
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้					
กำ�ไรสุทธิ			
		
หุ้นหรือข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ
กำ�ไรต่อหุ้น 			
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 		
เงินปันผลต่อหุ้น
อัตราเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย
อัตราการเจริญเติบโตของกำ�ไรสุทธิ
		
อัตราส่วนต้นทุนขาย 		
		
อัตรากำ�ไรขั้นต้น 		
		
อัตรากำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
		
อัตรากำ�ไรสุทธิ
			
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(ROE)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม(ROA)
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 			
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 			

“ผู้ที่ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ของบริษัท
ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.thaitheparos.com
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2012

2012

2014

เงินปนผลตอหุน (บาท)

สารจากท่านประธาน
นาย ปริญญา  วิญญรัตน์

ปี 2557 นี้ เป็นปีที่บริษัทฯครบรอบ 60 ปี จึงถือโอกาสอันดีนี้เฉลิมฉลองบริษัทฯ
และเปิดตัวโลโก้ของบริษัทฯแบบใหม่ ซึ่งแสดงถึงความทันสมัย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก เมื่อ
วันที่ 20 มิถุนายน 2557 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไฮแอท เซ็นทรัลเวิลด์ และเป็นการ
ขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทฯด้วยดีเสมอมา
ในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมานั้น ภาวะเศรษฐกิจในประเทศถดถอยมากในช่วงครึ่ง
ปีแรก เนื่องจากปัจจัยลบทางด้านการเมือง เป็นเหตุให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่น
ประชาชนไม่กล้าที่จะใช้จ่าย ต่อมาเมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้เข้ามาบ
ริหารประเทศในช่วงครึ่งปีหลัง ภาวะเศรษฐกิจการเมืองเริ่มจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น
ได้มีการกระตุ้นให้ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นตลอดจนส่งเสริมด้านการท่อง
เที่ยว เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง ประกอบกับในปีนี้ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นอย่าง
มาก
บริษัทฯได้รับผลกระทบจากภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจดังที่กล่าวมาข้างต้น
อย่างไรก็ดี บริษัทฯมีการเตรียมพร้อม โดยวางแผนการจัดการด้านการผลิต และ
การติดตามต้นทุนวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้ปรับเปลี่ยนและกำ�หนดแนวทางการ
ตลาดและการขายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในประเทศและตลาดโลก
ส่งผลให้ยอดขายในปีนี้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา บริษัทฯยังมุ่งเน้นด้านการปรับปรุง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งให้ความใส่ใจอย่างยิ่งต่อผู้บริโภคที่ใช้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยปรับปรุงรูปโฉมบรรจุภัณฑ์ขวด
เพท และฝาจุกใหม่ ให้มีความแข็งแรง และมีน้ำ�หนักเบากว่าเดิม ลดการใช้พลาสติก
ลง ด้านบนขวดมีตัวหนังสือ “ภูเขาทอง” ลายเส้นงดงามปรากฏอยู่ บริษัทฯคำ�นึงถึง
คุณภาพผลิตภัณฑ์ภายในขวดเป็นสำ�คัญ ตลอดจนความสะดวกในการใช้ สะอาด ถูก
สุขลักษณะ และคำ�นึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ด้านกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นอีกนโยบายหนึ่งที่บริษัทฯให้ความสำ�คัญ ในปีนี้ได้มี
การบริจาคเงินทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ ไปยังโรงเรียน
ต่าง ๆ และซื้อชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ภายในห้องครัวให้

แก่โรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งบริษัทฯ ตระหนัก
เสมอว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยด้วยศักยภาพในการดำ�เนินธุรกิจอย่างเข้ม
แข็ง ควบคู่กับการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้บริษัทฯเริ่มนำ�ระบบ
มาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร FSSC 22000 (Food Safety
SystemCertification version 22000) ซึ่งเน้นด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
อย่างถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยต่อการบริโภค มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต
และคาดว่าจะได้รับการรับรองระบบฯ ภายในต้นปี 2558 อย่างแน่นอน เพื่อเป็นการ
เตรียมพร้อมในการเข้าสู่การแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน {ASEAN
Economic Community (AEC)} ตลอดจนมุ่งสู่ตลาดโลก
ในท้ายที่สุดนี้ ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน รวมถึง ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น
และให้การสนับสนุนการดำ�เนินงาน และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯด้วยดีเสมอมา ขอ
ขอบคุณ คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ในพลังแห่งความมุ่ง
มั่น และความสามัคคี ที่ทำ�ให้บริษัทฯประสบความสำ�เร็จในการประกอบธุรกิจ เป็น
องค์กรที่พร้อมจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงต่อไป

นายปริ ญ ญา วิ ญ ญรั ต น์
ประธานกรรมการบริหาร

5

ประวัติความเป็นมา
บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)ก่อกำ�เนิดขึ้นภายใต้ชื่อห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลโรงงาน
ไทยเทพรสเมื่อปี พ.ศ. 2497 โดย นายใช้ แซ่โค้ว ดำ�เนินธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายเครื่องปรุงรสอาหารภายใต้
เครื่องหมายการค้าชื่อ“ภูเขาทอง”ด้วยการดำ�เนินธุรกิจที่เจริญเติบโตมาเป็นลำ�ดับ นับตั้งแต่ นายใช้ แซ่โค้ว, นาย
ไกรลาศ วิญญรัตน์ จวบจนมาถึง นายปริญญา วิญญรัตน์ ได้ทำ�การจัดตั้งบริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร
จำ�กัด (มหาชน) มีสถานที่ตั้งโรงงาน ผลิตอันทันสมัย ณ จังหวัดสมุทรปราการ ทำ�การผลิตซอสปรุงรส ซอสพริก
น้ำ�ส้มสายชูกลั่น ซอสหอยนางรม ตรา”ภูเขาทอง” ด้วยเทคโนโลยี เครื่องจักร และอุปกรณ์ทันสมัยได้รับคุณภาพ
มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมากว่า 60 ปี ด้วยศักยภาพความพร้อมของการผลิตและทีมงานบริหารส่งผล
ให้บริษัทฯ ประสบความสำ�เร็จและมีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง และรวดเร็ว ตลอดจนบริษัทฯ ยังให้ความสำ�คัญ
ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเฉกเช่นในปัจจุบัน

13 พฤษภาคม 2553

13 พฤษภาคม 2544

1 เมษายน 2554

13 พฤษภาคม 2544

13 กรกฎาคม 2555

ปี 2530

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
คุณค่านิยมหลัก
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“บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด(มหาชน)
มุ่งสู่การเป็นผู้นำ�ในธุรกิจเครื่องปรุงรสของไทย
เป็นรสชาติของคุณ ความสุขของคุณ”
“ผลิตเครื่องปรุงรสด้วยความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ
และภักดีต่อตราสินค้า”
1. มอบงานให้ถูกคน
2.รู้ทันที ทำ�ทันที เดินทันที
3.สัตย์ซื่อ ถือวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งานหนัก สร้างสุขลักษณะ และประหยัด
4.สามัคคีก่อให้เกิดประโยชน์สุข

2497 กว่าจะมาเป็นซอสภูเขาทอง ที่รู้จักทุกครัวเรือน
จากเดิมทีป่ ู่ใช้ แซ่โค้ว และลูกชาย (นายอิทธิพล วิญญรัตน์) ก่อตั้ง
ภายใต้ ชื่อร้าน ใช้หลีจั่น ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายและส่งออกพืช
ไร่ แต่เนื่องจากที่บ้าน ชอบทำ�อาหารและมีเพื่อนชาวเวียดนามได้ชวนคุณ
ปู่ร่วมลงทุนผลิต ซอสปรุงรสที่เมืองไทย คุณปู่เล็งเห็นว่าเป็นสินค้าที่คน
ไทยเริ่มรู้จักมากขึ้นและการสั่งเข้าจากเมืองนอกก็ราคาแพง ถ้าผลิตและ
ขายเองได้ก็จะมีกำ�ไร คุณปู่จึงเริ่มศึกษาข้อมูลต่างๆ หาที่ตั้งโรงงานว่าจะ
ก่อสร้างอาคารแบบใด โดยได้ติดต่อกับเพื่อนชาวเวียดนามเป็นระยะๆ
เมื่อได้ที่ตั้งของโรงงาน ณ ถนนสุขุมวิท พระโขนงแล้ว จึงได้ ไปจดทะเบียน
เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานไทยเทพรส เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน
พ.ศ. 2497
ชื่อ “ไทยเทพรส” นั้นได้มาจากน้องๆ ของคุณปู่เป็นผู้เลือกให้ เพราะว่า
ความหมายดี ส่วนชื่อผลิตภัณฑ์ คุณปู่และคุณพ่อเป็นคนเลือก
ชื่อ ตราภูเขาทอง ซึ่งหมายถึง ความยั่งยืน ความอุดมสมบูรณ์ ไปตลอด
กาล

“คุณอาเล่าว่าวันหนึ่งต้องปั่นจักรยานหลายสิบกิโล กว่าจะ
ขายได้สักขวดหนึ่ง แต่คุณอาก็ต้องอดทนออกไปขายทุกวัน จน
สินค้าคือ ซอสปรุงรสตราภูเขาทองเริ่มขายได้มากขึ้นเรื่อยๆ”
เมื่อได้สูตรในการผลิตที่แน่นอนแล้วคุณพ่อบอกคุณปู่ว่าจะเป็นคนต้ม
ซอสควบคุมการผลิต ปรุง ชิมและทดสอบคุณภาพเอง เมื่อแรกเริ่มผลิต
ซอสได้ก็ผลิตได้ ไม่มากเนื่องจากไม่ค่อยมีทุนในการผลิต ผลิตได้สองสาม
โหลคุณปู่ก็ให้ลูกชายคนที่สอง (นายสุพจน์ วิญญรัตน์)นำ�ใส่จักรยานปั่น
ไปฝากขายตามร้านชำ� บางร้านก็ ไม่ให้ฝากเพราะไม่รู้จักว่าเป็นอะไร บาง
คนเห็นแล้วคิดว่าเป็นยาต้องแนะนำ�อยู่นานว่าเป็นซอสหรือว่าซีอิ๊วใช้จิ้ม
หรือผัดก็ ได้ ทำ�อาหารได้ทุกอย่าง เจ้าของร้านจึงยอมรับฝาก

บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์รุ่นแรก

โต๊ะปิดฉลาก

นอกจากการผลิตซอสปรุงรสแล้ว
คุณปู่เห็นว่าคนไทยเราชอบรับประทานอาหารรสจัด เลยคิดที่จะทำ�ซอส
พริกด้วย จึงได้เริ่มผลิต และใช้คำ�ว่า “ซอสพริกศรีราชา ตราภูเขาทอง”
ใบประกาศนียบัตรจากฮ่องกง เพราะเห็นว่าคำ�ว่า ศรีราชา จะทำ�ให้ติดตลาดเร็วขึ้น จึงได้ทำ�การตลาด
โดยนำ�มาขายคู่กับซอสปรุงรสภูเขาทอง ในงานออกร้านต่าง ๆ ทำ�ให้ขาย
ดีขึ้นตามลำ�ดับ
ในปี พ.ศ. 2505 วันที่ 25 พฤศจิกายน และของทุก ๆ ปี จะมีงาน
วชิราวุธานุสรณ์ คุณปู่บอกว่าได้เข้าไปขายในงานนี้ด้วย และจากการออก
ร้านงานวชิราวุธานุสรณ์ ทำ�ให้สินค้าเป็นที่ยอมรับในรสชาติ ผู้คนมักจะ
เรียกซอสภูเขาทองว่า แม็กกี้ไทย ในงานจะมีขายสินค้าราคาพิเศษ โดยซื้อ
ซอสปรุงรสแถมซอสพริกกระปุกพริกไทย หรือถ้วยน้ำ�จิ้ม โดยในงานยัง
จัดให้มีการชิมซอสปรุงรสและซอสพริกด้วยการทอดไข่ให้ชิม และยังได้ซื้อ
เตาต้มซอส
ขวดเก็บซอส
ไส้กรอกแบบฝรั่งมาจิ้มให้ลูกค้าชิม ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าเป็นอย่าง
เมื่อเริ่มทำ�การผลิต ในตอนแรกได้จ้างคนต้มซอสชาวเวียดนาม(เรียกว่า มาก
เถ้าชิ้ว)มาทำ�การผลิตสินค้าเพราะยังไม่มีประสบการณ์ ตอนแรกสินค้าที่
ผลิตยังไม่ได้คุณภาพ รสชาติไม่อร่อย ขายไม่ได้ ขายแล้วถูกตีคืน คุณปู่
กับคุณพ่อเลยตัดสินใจส่งคนต้มซอสชาวเวียดนามกลับไป
คุณปู่กับคุณพ่อพยายามศึกษาวิธีการทำ�ซอสปรุงรสให้ประสบ
ผลสำ�เร็จให้ ได้ โดยได้ลงทุนซื้อวัตถุดิบ และศึกษาจากตำ�ราโดยการ
เรียนทางไปรษณีย์ และส่งผลการเรียนตัวอย่างไปทางฮ่องกง จนได้รับ
ประกาศนียบัตรจากฮ่องกง
งานแสดงออกร้าน “งานวชิราวุธานุสรณ์
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“นอกจากงานวชิราวุธานุสรณ์แล้ว ยังได้นำ�สินค้าออกแสดงใน
งานกาชาดต่างจังหวัด งานวัด งานประเพณีต่าง ๆ รวมทั้งร่วมงาน
แสดงสินค้ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นครั้งแรกอีกด้วย จนได้รับ ในปี พ.ศ.2553

รางวัลเหรียญทอง”

บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ทำ�การ
ผลิต และจำ�หน่ายเครื่องปรุงแต่งอาหาร “ตรา เอ็กซ์เตอร์” เพื่อส่งออก
สหภาพยุโรป และเอเชียอาคเนย์
ในปี พ.ศ. 2554
เปลีย่ นแปลงชือ่ บริษทั จาก “บริษทั ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร
จำ�กัด(มหาชน) “ เป็น “บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)”

ออกโฆษณาช่อง 4 บางขุนพรหม

    ออกโฆษณาช่อง 8 ขอนแก่น       
เนื่องจากโรงงานที่พระโขนงไม่สามารถรองรับกับความต้องการในการ
ผลิตที่มีมากขึ้น คุณพ่อจึงได้ปรึกษาปู่ หาซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงงานแห่ง
ใหม่ใน จ.สมุทรปราการ เนื้อที่ 12 ไร่เศษ เมื่อปี พ.ศ. 2513
และต่อมาคุณอาคนที่สาม (นายไกรลาศ วิญญรัตน์) สำ�เร็จการศึกษา
กลับมารับช่วงดำ�เนินกิจการต่อ โดยการนำ�เอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา
ปรับใช้กับกระบวนการผลิต ทำ�ให้บริษัทฯ มีความรุดหน้าเป็นอย่างมาก
ปี พ.ศ. 2523 กิจการเติบโตและยอดขายเพิ่มขึ้น จึงได้เชิญบุคคลที่เป็น
ที่ยอมรับในการชิมอาหารมาเป็นผู้โฆษณาให้ คือ ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิ
วัฒน์ โดยใช้สโลแกนว่า “เอาสเต็กมาแลก ก็ ไม่ยอม” และ “ซอสสำ�หรับคน
เบี้ยน้อยและเบี้ยใหญ่” ทำ�ให้สินค้าขายดียิ่งขึ้น ธุรกิจเติบโตขึ้น
  วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2538
คุณอาคนที่เจ็ด (คุณปริญญา วิญญรัตน์) นำ�บริษัทฯเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชื่อ บริษัท ไทยเทพรส
ผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน) โดยมีการขายหุ้นให้กับประชาชน
ทั่วไป ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “SAUCE” จากการที่บริษัทฯ เข้าสู่
ตลาดหลักทรัพย์ ทำ�ให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น มีเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
สามารถขยายกำ�ลังการผลิตได้อย่างเต็มที่ เพื่อรองรับการส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ
ในปี พ.ศ. 2551
บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ บริษัท ยามาซ่า (ไทยแลนด์) ประเทศญี่ปุ่น
ในการผลิตซีอิ๊วญี่ปุ่น “ตรายามาซ่า” ขายในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ โดยใช้
โรงงานสมุทรปราการเป็นที่ผลิตสินค้า
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จากบทบันทึกย่อของ
คุณสุณี วิญญรัตน์
“จากหลานถึงปู่”
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯไม่มีบริษัทย่อย
ประกอบธุรกิจในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
โดยเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารภายใต้
เครื่องหมายการค้า “ภูเขาทอง” ซึ่งประกอบด้วยซอสปรุงรส ซอสพริก น้ำ�ส้มสายชูกลั่น ซอสมะเขือเทศ ซอสพริกผสมมะเขือเทศ ซอสหอยนางรม ซีอิ๊วขาว
ซอสผง ซีอิ๊วผง รวมถึงซอสพริกตรา “ศรีราชาพานิช” และซีอิ๊วญี่ปุ่นตรา “คินซัน” นอกจากนี้ยังผลิตตามเครื่องหมายการค้าของลูกค้าด้วย
ในปี 2552 บริษัทฯ ได้เริ่มผลิต ซีอิ้วญี่ปุ่น ตรา “ยามาซ่า” จำ�หน่าย ให้กับ บริษัทร่วม ได้แก่ บริษัท ยามาซ่า (ประเทศไทย) จำ�กัด
ในปี 2554 บริษัทฯ ได้เริ่มผลิต ซอสดิบจำ�หน่าย ให้กับ บริษัทร่วม ได้แก่ บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

โครงสร้างรายได้จากการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
ในปี 2557 บริษัทฯ มีการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ
ตัวแทนจำ�หน่ายสินค้าในประเทศ ตลาดในประเทศคิดเป็นร้อยละ 92.05 ของยอดขายรวม ประกอบด้วย ผู้ค้าส่งทั่วไป(ยี่ปั๊ว) ดิสเคานท์สโตร์ ห้างสรรพ
สินค้า ภัตตาคารและร้านอาหาร ร้านค้าย่อย และลูกค้าอุตสาหกรรม ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด และ บริษัทส่งออก
ส่วนตลาดต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 7.95 ของยอดขายรวม ประกอบด้วยตัวแทนจำ�หน่ายสินค้าในต่างประเทศ และอุตสาหกรรมในต่างประเทศ

มูลค่าการจำ�หน่ายของผลิตภัณฑ์
				

ผลิตภัณฑ์/ กลุ่มธุรกิจ
มูลค่าการจำ�หน่ายในประเทศ		
มูลค่าการจำ�หน่ายต่างประเทศ
รวมมูลค่าการจำ�หน่าย		
อัตราเพิ่ม(ลด)ของมูลค่าการจำ�หน่าย
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(หน่วย:ล้านบาท)

2557
2556		
2555
จำ�นวนเงิน
         ร้อยละ         จำ�นวนเงิน
       ร้อยละ          จำ�นวนเงิน
   ร้อยละ
2,435.40
92.05%
2,452.09
93.22%
2,487.74
94.08%
210.40
7.95%
178.36
6.78%
156.59
5.92%
2,645.80
100.00%
2,630.45
100.00%
2,644.33
100.00%
       15.35                    0.58%        (13.88)               (0.52)%
        (1.76)
     (0.07)%

บริษัทร่วม
บริษัทได้ผลิต ซีอิ๊วญี่ปุ่น ตรา ยามาซ่า จำ�หน่ายให้กับ บริษ้ท ยามาซ่า (ประเทศไทย) จำ�กัด บริษัทร่วม โดยมียอดขายในปีที่ห้านี้ จำ�นวน 23.32
ล้านบาท ลดลง 2.30 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.98 เมื่อเทียบกับ 25.62 ล้านบาทในปี 2556

บริษัทฯ ได้ผลิตซอสดิบ จำ�หน่ายให้กับ บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด บริษัทร่วม ตั้งแต่ไตรมาส 3/2554 โดยมียอดขายในปีที่สี่นี้
จำ�นวน 23.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.61 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.71 เมื่อเทียบกับ 14.92 ล้านบาท ในปี 2556
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การเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ
ในปี 2557 บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจโดยปกติและมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจเป็นสาระสำ�คัญต่อการประกอบธุรกิจ ดังต่อไปนี้
ด้านการผลิต
1.การเปลี่ยนแปลงรูปแบบขวด PET ขนาด 500 มล.และขนาด 1 ลิตร โดย
ปรับให้ปากขวดบางลงและเพิ่มความหนาของตัวขวดมากขึ้น เพื่อความ
แข็งแรงของขวดซึ่งช่วยให้รักษาคุณภาพของสินค้าได้ดียิ่งขึ้น

ขวด 500 มล.
    แบบเดิม

ขวด 500 มล.
แบบใหม่!

ด้านการตลาด
1. วางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ ศรีราชามาโย 250 กรัม ในเดือนมิถุนายน
2557 ในช่องทางซุปเปอร์มาร์เก็ต ได้แก่ วิลล่า เดอะมอลล์ พารากอน
TOP supermarket

ด้านการบริหาร
ปี 2557 นี้ เป็นปีที่บริษัทฯครบรอบ 60 ปี จึงถือโอกาสอันดีนี้
เฉลิมฉลองบริษัทฯและเปิดตัวโลโก้ของบริษัทฯแบบใหม่ ซึ่งแสดงถึงความ
ทันสมัย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก

2. การเปลี่ยนแปลงฝาจุกของขวด PET ขนาด 500 มล.และขนาด 1 ลิตร โลโก้แบบเดิม
จากเดิมที่เป็นฝาดึงเป็นฝาแบบใหม่เปิดง่ายสะดวกต่อการใช้งานของผู้
บริโภคมากขึ้น

โลโก้แบบใหม่
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สภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรม
จากสถานการณ์เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศในปี 2557 ที่ชะงักงัน มีภาวะของความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมืองส่งผลให้กำ�ลังซื้อของผู้
บริโภคมีน้อย ฝืดเคือง ไม่มีอารมณ์ในการจับจ่ายใช้สอย ทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค มีการเลือกจับจ่ายใช้สอย สินค้าที่จำ�เป็นสำ�หรับชีวิตประจำ�วันเท่านั้น
เช่น ข้าวสาร ไข่ น้ำ�มันพืช นมผงสำ�หรับเด็ก เป็นต้น ประกอบกับบรรยากาศในการเดินทางท่องเที่ยวก็ ไม่เอื้ออำ�นวยนัก นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างชาติลดลง ทำ�ให้การใช้จ่ายในพื้นที่ท่องเที่ยวก็น้อยลงตามไปด้วย ประกอบกับพฤติกรรมการใช้สอยของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป โดยมีสัดส่วนในการ
ใช้จ่ายเงินเพื่อการบริโภคน้อยลง เนื่องจากต้องแบ่งเงินส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการอำ�นวยความสะดวกให้ตนเอง และสินค้าฟุ่มเฟือย เช่นค่าผ่อนรถ
ค่าน้ำ�มันเชื้อเพลิง ค่าโทรศัพท์มือถือและค่าบริการโทรศัพท์ เป็นต้น ทั้งหมดทั้งมวลส่งผลให้อัตราการรับประทานอาหารนอกบ้านลดลงอย่างมาก ทำ�ให้
ผู้ประกอบการร้านอาหารโดยทั่วๆไป ภัตตาคารและโรงแรม มีผลประกอบการที่ลดลง ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีอัตราการใช้เครื่องปรุงรสจำ�นวน
มาก ทำ�ให้อัตราการเจริญเติบโตของตลาดเครื่องปรุงรสมีการเติบโตในอัตราที่ลดลง โดยเฉพาะตลาดซอสปรุงรสที่มีการเจริญเติบโตเพียง1.59% เท่านั้น
จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำ�นวยนั้น ส่งผลให้คู่แข่งขันในตลาดทุกรายพยายามอย่างหนักที่จะเอาตัวรอดจากสภาวะดังกล่าว จึงมีความ
พยายามที่กระตุ้นตลาด และการจับจ่ายใช้สอยผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสต่างๆ โดยการใช้จ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมการขายอย่างหนักหน่วงและต่อเนื่อง ทั้ง
ลดราคา แถมของพรีเมียม ชิงโชค ซื้อ 1 แถม 1 และการซื้อพื้นที่ตั้งกองในโมเดิร์นเทรดและร้านค้าทั่วไปในต่างจังหวัด ก็ยังไม่สามารถที่จะทำ�ให้ตลาดมีการ
เจริญเติบโตได้อย่างที่ได้ใช้จ่ายไปได้เลย
และในปี 2557 บริษัทฯ (ในฐานะผู้นำ�ตลาด) ไม่สามารถที่จะหยุดอยู่นิ่งได้ ต้องมีการใช้จ่ายเงิน ทั้งการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย การรักษา
และเพิ่มพื้นที่ขายในทั้งโมเดิร์นเทรดและร้านค้ารายใหญ่ในต่างจังหวัด เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดและความเป็นผู้นำ�ไว้ และมากไปกว่านั้นบริษัทฯได้ตระหนัก
ถึงความสำ�คัญของพื้นที่ขายในห้างโมเดิร์นเทรด ที่สามารถดึงดูดให้ผู้บริโภคเห็นและหยิบสินค้าของบริษัทฯอย่างสะดวก เด่นชัด และสามารถเลือกซื้อได้
มากขึ้น จึงได้เริ่มมีการจัดส่งพนักงานจัดเรียงสินค้าเข้าไปในห้างโมเดิร์นเทรดทั่วกรุงเทพฯ เพื่อทำ�ให้แน่ใจว่ามีสินค้าพร้อมขายตลอดเวลาในร้าน
(Availability) และการจัดเรียงสินค้า การตกแต่งพื้นที่ขายที่สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ (Visibility) ประกอบกับการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆอีก
มากมาย ทั้งการลด แลก แจก แถม ต่างๆ การแนะนำ�เมนูอาหารที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯโดยการทำ�อาหารแจกให้ผู้บริโภคชิมทั้งในโมเดิร์นเทรด ร้านค้า
ใหญ่ในต่างจังหวัด และอีเวนต์สำ�คัญๆ และอีเวนต์ใหญ่ของปีที่พลาดไม่ได้ก็คือเทศกาลกินเจ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมนี้ทั้งกับคู่ค้า(เดอะมอลล์)
ร้านค้าโมเดิร์นเทรด ร้านค้าใหญ่ๆในต่างจังหวัดทั่วประเทศ โรงเจ และศาลเจ้าอีกด้วย

ตลาดส่งออก

ตลาดส่งออกเครื่องปรุงรสของประเทศไทยในปี 2557 มีมูลค่า
กว่า 19,076 ล้านบาท เติบโตขึ้นกว่า 13.58% เมื่อเทียบกับปี 2556
เครื่องปรุงรสหลักๆที่ส่งออก ได้แก่ ซอส น้ำ�ปลา เครื่องแกงสำ�เร็จรูป
ผงชูรส สิ่งปรุงรสต่างๆ โดยแบ่งสัดส่วนของกลุ่มสินค้า ซอสพริก ซอส
ถั่วเหลือง ซอสมะเขือเทศ เป็นมูลค่ากว่า 3,156 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
16.54% ของเครื่องปรุงรสทั้งหมด เติบโต 24.20% จากปี 2556
ตลาดส่งออกซอสถั่วเหลืองของประเทศไทย 5 อันดับแรก คือ
ประเทศสหรัฐอเมริกา สปป.ลาว มาเลเซีย เนเธอร์แลนด์ สวีเดน รวมเป็น
มูลค่ากว่า 431.34 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 53.29% จากมูลค่าการส่ง
ออกซอสถั่วเหลืองทั้งหมด 809.37 ล้านบาท ส่วนตลาดซอสพริกที่ส่ง
ออกของประเทศไทย 5 อันดับแรก คือ สหราชอาณาจักร เยอรมนี
สหหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ และเกาหลีใต้ รวมเป็นมูลค่ากว่า
1,036.79 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 48.72% ของมูลค่าซอสถั่วเหลืองที่
ส่งออกทั้งหมด 2,128.25 ล้านบาท
ในปี 2557 บริษัทฯส่งออกเครื่องปรุงรสทั้งหมด 210.40 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 17.96% หรือ 32.04 ล้านบาท เทียบกับปี 2556 ที่ส่งออก
ทั้งหมด 178.36 ล้านบาท ด้วยทางบริษัทฯ มีนโยบายการขยายตลาด
และเพิ่มจำ�นวนลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม่ ซึ่ง
ถือว่าประสบความสำ�เร็จดี ส่วนสภาวะลูกค้าอุตสาหกรรมต่างประเทศ
ยังคงประสบปัญหาจากสภาวะตลาดโลกโดยมีการลดต้นทุนการสั่งซื้อ
ลง
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งานเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี
วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557
ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี บริษทั ไทยเทพรส จำ�กัด
(มหาชน) ถือเป็นโอกาสที่สำ�คัญยิ่งในการตอกย้ำ�ความเป็นผู้นำ�
ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสไปยังคู่ค้าและลูกค้า บรรยากาศของ
งานจึงสะท้อนออกมาเพื่อแสดงศักยภาพและเจตนารมณ์อันแน่วแน่
ตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมาในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ภายใต้เครื่องหมายการค้า ภูเขาทอง ศรีราชาพานิชและคินซัน เพื่อ
นำ�รสชาติแห่งความสุขมาสู่ครอบครัวไทยพร้อมส่งมอบคุณค่า
อาหารไทยสู่สายตาประชาคมโลก ซึ่งในค่ำ�คืนพิเศษนี้ อาหารได้ถูก
ปรุงโดยฝีมือของ เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย ผู้นำ�เสนอรสชาติ
อาหารอันเป็นเอกลักษณ์ด้วยผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ไทยเทพรส
จำ�กัด (มหาชน) อาหารทุกจานเต็มเปี่ยมด้วยรสชาติแห่งความ
อร่อยและสะท้อนถึงความรักความเอาใจใส่ของผู้ปรุงเพื่อให้ทุกจาน
เป็นอาหารจานพิเศษของทุกคนที่ได้ลิ้มลองในค่ำ�คืนแห่งการเฉลิม
ฉลองนี้
จากวันนี้ก้าวต่อไปของบริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) จะยัง
คงรักษาคุณภาพสินค้า ตามปณิธานอันแน่วแน่ของบริษัทฯ เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์คุณภาพอยู่คู่กับคนไทยตลอดไป

                             ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
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กิจกรรมการตลาด
กิจกรรมทางการตลาด ปี 2557
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของกิจกรรมทางการตลาดซึ่งสามารถช่วยส่งเสริมและผลักดันให้
กระบวนการขายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถช่วยดึงดูดและเข้าถึงกลุ่ม
เป้าหมายใหม่ๆ ช่วยขยายฐานผู้บริโภคให้กว้างขึ้น และกระตุ้นให้เกิดการ
บริโภคอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้า
และทัศนคติที่ดีของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้อีกด้วย
เทศกาลกินเจประจำ�ปี 2557
• ร่วมสืบทอดเทศกาล ถือศีล กินเจ โดยจัดแคมเปญ อิ่มบุญเจริญอาหาร
สุขภาพดีกับภูเขาทอง
• มีสื่อสนับสนุนและร่วมกิจกรรมกับศาลเจ้า และร้านค้า เพื่อประชาสัมพันธ์
รณรงค์
• ให้ผู้บริโภครับประทานอาหารเจ งดเนื้อสัตว์ ทำ�บุญ และมีสุขภาพที่ดี
และยังมีโครงการให้ร้านค้าเข้าร่วมจัดประกวดการตกแต่งกองตั้งโชว์ เทศกาล
เจ โดยจัดประกวด ทั้ง 4 ภาค ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง (รวมกรุงเทพฯ
ปริมณฑล)และภาคใต้ โดยให้เงินรางวัลสนับสนุน กว่า แสนบาท
นอกจากนี้ยังมีรายการโปรโมชั่นอิ่มบุญ รับฟรี ! ซีอิ๊วถั่วเหลือง 500 มล. 1
ขวด มูลค่า 55 บาท เมื่อซื้อสินค้ากลุ่มเจ ครบทุก 159 บาท รับฟรี ! ซีอิ๊วถั่ว
เหลืองขนาด 500 มล. จำ�นวน 1 ขวด
Communication
• ผู้สนับสนุนหลักของรายการ “The Iron Chef Thailand” ออกอากาศทาง
โทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ทุกวันพุธ เวลา 23.00 – 01.00 น. และ รายการ
“The Iron Chef Special” ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 – 10.00 น.
• Magazine Advertising : นิตยสารแม่บ้าน นิตยสารครัว
• การสือ่ สารกับผูบ้ ริโภคผ่านทาง FanPage “ซอสภูเขาทอง by Thaitheparos”
บน Facebook
Booth Activities
• กิจกรรมชงชิมแนะนำ�ผลิตภัณฑ์ภูเขาทองแก่ลูกค้า ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ�
ร้านค้าในต่างจังหวัดทั่วประเทศ และในงานเทศกาลต่างๆ
• กิจกรรมสาธิตการปรุงอาหาร Cooking class กับสำ�นักพิมพ์แสงแดด
• การเปิดบูธจัดแสดงสินค้า ในงานแสดงสินค้าอาหาร 2556 “THAIFEX
World of Food Asia 2014” , Makro ShowHuay, Makro HoReCa
CRM Activities
• ทริปสิมิลันหรรษา กับลูกค้า Tops 50 รายของบริษัท เพื่อสร้างความ
ประทับใจและรักษาความสัมพันธ์อันยั่งยืนกับลูกค้ารายสำ�คัญของบริษัท
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ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ
- การพึ่งพิงลูกค้า
ลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าส่ง (ยี่ปั๊ว) กว่า 1,000 รายที่มีการติดต่อซื้อขายมาเป็นเวลานาน และมีสัมพันธภาพทางธุรกิจเป็น
อันดีกับบริษัทตลอดมา / ร้านค้าปลีก และผู้บริโภคโดยตรง ทำ�ให้บริษัทฯไม่มีผลกระทบจากการสูญเสียลูกค้ารายใดรายหนึ่งไป ยกเว้น
Discount Store รายใหญ่ 3 ราย
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ยอดขายให้ลูกค้า Discount Store รายใหญ่ 3 รายรวมกันประมาณร้อยละ 21 ของยอดขาย
			
(พันบาท)
2557		
2556		
2555
ยอดขายลูกค้าโมเดิร์นเทรด 3 รายใหญ่
559,113 		
522,673
492,640
คิดเป็น อัตราร้อยละของยอดขายรวม
21.13
19.87
18.63
นอกจากลูกค้าโมเดิร์นเทรดแล้ว บริษัทฯ ยังมีช่องทางการจัดจำ�หน่ายที่หลากหลาย ครอบคลุม ร้านค้าส่ง (ยี่ปั๊ว) ภัตตาคาร
ร้านอาหาร ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรม และผู้ค้าต่างประเทศ กว่า 1,000 ราย และ ร้านค้าปลีกอีกกว่า 6,000 ราย
จากฐานลูกค้าที่หลากหลายดังกล่าว ประกอบกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ เครื่องหมายการค้า “ตราภูเขาทอง” ที่เป็นที่ยอมรับของผู้
บริโภคมานานกว่า 60 ปี จึงเป็นข้อได้เปรียบของบริษัท
ความเสี่ยงด้านการผลิต
- การขาดแคลนวัตถุดิบ
ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำ�หน่ายน้อยราย แต่ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจำ�หน่ายรายใหญ่ของอุตสาหกรรม
ประเภทนั้น ๆ และสามารถส่งมอบวัตถุดิบให้บริษัทฯ ได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ไม่มีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ เนื่องจากหากไม่ซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้
จำ�หน่ายประจำ�ก็สามารถซื้อจากผู้จำ�หน่ายรายอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมประเภทนั้น ๆ ซึ่งมีจำ�นวนหลายราย แต่อาจจะต้องซื้อในราคาที่แพงขึ้นเล็ก
น้อย สำ�หรับวัตถุดิบบางประเภทซึ่งมีลักษณะเป็นฤดูกาล เช่น พริกชี้ฟ้า พริกขี้หนู กระเทียม ทางบริษัทฯจะบริหารความเสี่ยงโดยจะทำ�การซื้อใน
ฤดูกาลผลิตและจะทำ�การแปรรูปวัตถุดิบเพื่อให้ใช้ ได้ตลอดปี
จากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา ในไตรมาส 4 ปี 2551 บริษัทฯ ประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบที่เป็นฤดูกาลดังกล่าว ทำ�ให้บริษัทสูญเสียรายได้
ไป ประมาณ ร้อยละ 1 ของยอดขายรวมของบริษัท หรือ ประมาณ 23 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ สามารถชดเชยได้ในไตรมาส 1/2552 หลังจากนั้นบริษัทยัง
ไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ ได้ลงทุน Storage tank เพิ่ม
ความเสี่ยงด้านการบริหารการจัดการ
ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2557 กลุ่มตระกูล วิญญรัตน์ ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 78.65 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัท จึงทำ�ให้สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่งตั้งกรรมการ หรือ การขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียง
ส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมาย หรือ ข้อบังคับบริษัทกำ�หนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นราย
อื่นจึงไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
ชื่อบริษัท 			
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))
สำ�นักงานใหญ่			
208 หมู่ 6 ถนนท้ายบ้าน ตำ�บลท้ายบ้าน อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
				
โทรศัพท์ 0-2703-4444 โทรสาร 0-2387-1163, 0-2703-4444 ต่อ 3000
				
www.gmsauce.com
เลขทะเบียนบริษัท 		
0107536001265 (เดิมเลขที่ บมจ.200)
สาขา 1				
162/1 หมู่ 2 ถนนบ้านฟ่อน-แม่ทะ ตำ�บลชมพู อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�ปาง 52000
				
โทรศัพท์ (054) 251-149 ,(054) 251-005 โทรสาร (054) 251-138
วันก่อตั้ง 			
พ.ศ.2497
ซื้อขายวันแรก			
20 มกราคม 2538
ชื่อย่อหลักทรัพย์ 		
SAUCE
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ		
เกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร / อาหาร และเครื่องดื่ม
ทุนจดทะเบียน			
600 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 600 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว		
360 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 360 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
จำ�นวนพนักงาน			
สำ�นักงานใหญ่ 732 คน
รอบระยะเวลาบัญชี 		
1 มกราคม - 31 ธันวาคม
บุคคลอ้างอิงอื่น		
ก. นายทะเบียนหลักทรัพย์
				
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
			
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
				
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
			
โทรศัพท์ 02-229-2800
			
โทรสาร 02-359-1259
		
TSD Call center: 02-229-2888
				
ข. ผู้สอบบัญชี
				
นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี เลขที่ 4628 หรือ
		
		
นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี เลขที่ 7900 หรือ
				
นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี เลขที่ 4068 หรือ
				
นางวิ ไล บูรณกิตติโสภณ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี เลขที่ 3920
				
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด ชั้น 48 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
				
เลขที่ 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
				
โทรศัพท์ 0-2677-2000 โทรสาร 0-2677-2222
ชื่อบริษัทร่วม (1)			
บริษัท ยามาซ่า (ประเทศไทย) จำ�กัด
				
208 หมู่ 6 ถนนท้ายบ้าน ตำ�บลท้ายบ้าน อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
				
โทรศัพท์ 0-2703-5360 โทรสาร 0-2703-4956 www.yamasathailand.com
ประกอบธุรกิจหลัก			
จำ�หน่ายซีอิ๊วญี่ปุ่น “ตรายามาซ่า” ในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์
ทุนจดทะเบียน			
30 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท)
ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว		
20 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 3 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท)
					
(หุ้นสามัญ 146,998 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 66.68 บาท)
					
(หุ้นสามัญ 152,999 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 66.66 บาท)
สัดส่วนการถือหุ้น			
26%
ชื่อบริษัทร่วม (2)			
บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
				
208 หมู่ 6 ถนนท้ายบ้าน ตำ�บลท้ายบ้าน อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
				
โทรศัพท์ 0-2755-2888 โทรสาร 0-2755-2887
ประกอบธุรกิจหลัก 		
ผลิตและจำ�หน่ายเครื่องปรุงแต่งรสอาหาร “ตราเอ็กซ์เตอร์” ส่งออกสหภาพยุโรป และเอเซียอาคเนย์
ทุนจดทะเบียน			
20 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)
ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว		
20 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)
สัดส่วนการถือหุ้น			
40%
ประเภทกิจการและลักษณะการดำ�เนินงาน บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลัก ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารภายใต้		
			
เครื่องหมายการค้า“ภูเขาทอง” ซึ่งประกอบด้วยซอสปรุงรส ซอสพริก น้ำ�ส้มสายชูกลั่น ซอสมะเขือเทศ ซอสพริกผสม
				
มะเขือเทศ ซอสหอยนางรม ซีอิ๊วขาว ซอสผง ซีอิ๊วผง รวมถึงซอสพริกตรา “ศรีราชาพานิช” และซีอิ๊วญี่ปุ่น ตรา “คินซัน”
				
นอกจากนี้ยังผลิตตามเครื่องหมายการค้าของลูกค้าด้วย
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
1. จำ�นวนทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้ว
บริษัท มีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท เรียกชำ�ระแล้ว 360 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 360 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
2. ผู้ถือหุ้น
รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2557 วันที่ 24 เมษายน 2557 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น
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จำ�นวนหุ้น

ร้อยละของ
จำ�นวนหุ้นทั้งหมด

1. กลุ่มตระกูลวิญญรัตน์				

283,154,900			

78.65

2. บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต				

11,687,200			

3.25

3. นางจารุดา โพธิอินทะ					

5,600,000			

1.56

4. นายวันชัย ประสิทธิ์วรนันท์				

5,000,000			

1.39

5. นางปัทมา เศรษฐอนุกูล					

4,200,000			

1.17

6. บจก.กรีนสปอต (ประเทศไทย)				

3,861,000			

1.07

7. น.ส.เนตรชนก สุวรรณชีพ				

3,650,000			

1.01

8. บมจ.กรุงเทพประกันภัย					

3,394,500			

0.94

9. นายเชิดชู โสภณพนิช					

3,043,100			

0.85

10. บจก. ซี.เอส.แคปปิตอล					

2,700,000			

0.75

รวม							

326,290,700			

90.64

รายชื่อผู้ถือหุ้น			
นายปริญญา วิญญรัตน์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง		
น.ส.มาลี วิญญรัตน์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
นางพรนภา วิญญรัตน์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง		
นายวสันต์ วิญญรัตน์					

จำ�นวนหุ้น
ร้อยละของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด
180,440,860		
50.12
55,398,470		
15.39
47,267,570		
13.13
48,000		
0.01

รวม กลุ่มตระกูลวิญญรัตน์

283,154,900		

78.65

รองกรรมการผูจัดการ
นางพรนภา ว�ญญรัตน

ผูจัดการฝายผลิต
นายอนุวัตร เอื้อศิร�ตระกูล

รองกรรมการผูจัดการ
นายธนวัฒน ว�ญญรัตน

แผนผังการจัดการองคกร

แผนกจัดซื้อ

แผนกคอมพ�วเตอร
แผนกประกันคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ

แผนกคลังวัตถุดิบ บรรจ�ภัณฑและอะไหล

ผูจัดการฝายการตลาด
นายพ�รสรรค อัศวกิตติประภา

ผูจัดการฝายการเง�น
นางสาวสุณี ว�ญญรัตน

แผนกคลังสินคาและจัดสง

แผนกขายตางประเทศ

ผูจัดการฝายขายในประเทศ
นายอนุพงษ สุรงคสุวภาพ

ผูจัดการฝายบัญชี
นายวันชัย ประสิทธิ์วรนันท

ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย
นางจารุดา โพธิอินทะ

รองกรรมการผูจัดการ
นายบัญชา ว�ญญรัตน

คณะกรรมการตรวจสอบ

รองกรรมการผูจัดการ
น.ส.วรัญญา ว�ญญรัตน

กรรมการผูจัดการ
นายปร�ญญา ว�ญญรัตน

ประธานกรรมการบร�หาร
นายปร�ญญา ว�ญญรัตน

คณะกรรมการบร�ษัท

โครงสร้างการจัดการ
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คณะกรรมการ
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1

2

3

4

6

7

8

9

5

1. นายปริญญา วิญญรัตน์
(กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ)

3. นางสาวมาลี วิญญรัตน์
(กรรมการ)

เกิดเมื่อ
อายุ 		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
		

เกิดเมื่อ		
อายุ 		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
		
การอบรมบทบาท
หน้าที่กรรมการ
		
ประสบการณ์ทำ�งาน
ปี 2536 - ปัจจุบัน
		
ปี 2536 - 2553
		
		
ปี 2530 - 2536

		
ประสบการณ์ทำ�งาน
ปี 2543 - ปัจจุบัน
		
ปี 2536 - ปัจจุบัน
		
ปี 2530 - 2536
		
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยว
เนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
กับกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการ
ปี 2557

2. นางพรนภา วิญญรัตน์
(กรรมการ)

: 26 พฤษภาคม 2497
: 60 ปี
: ปริญญาคหกรรมศาสตร์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนคร
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาเคมี)
มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน
: กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
: กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
: กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
: 119,158,580 หุ้น
:
: ไม่มี
: ไม่มี
: ไม่มี
: เป็นบิดาของนายบัญชา วิญญรัตน์
และเป็นอาของนายธนวัฒน์ วิญญรัตน์
: 1,100,000 บาท
: 5 ครั้ง จากจำ�นวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง

เกิดเมื่อ
อายุ 		
วุฒิการศึกษา
การอบรมบทบาท
หน้าที่กรรมการ
		
ประสบการณ์ทำ�งาน
ปี 2536 - ปัจจุบัน
		
ปี 2539 - ปัจจุบัน
		

: 26 กรกฎาคม 2492
: 65 ปี
: : Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 37/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยว
เนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
กับกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะ
กรรมการปี 2557

: 16,958,570 หุ้น
:
: ไม่มี
: ไม่มี

: กรรมการ
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
: รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

: ไม่มี
: เป็นมารดาของนายธนวัฒน์ วิญญรัตน์
และเป็นพี่สะใภ้ของนายปริญญา วิญญรัตน์
: 500,000 บาท
: 5 ครั้ง จากจำ�นวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง

: 14 กุมภาพันธ์ 2497
: 60 ปี
: บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
: Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 37/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: กรรมการ
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
: กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ
สายบัญชีและการเงิน
บมจ. ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร
: ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บมจ. ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
: 14,004,520 หุ้น
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
:
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
: เป็นหลานของนายปริญญา วิญญรัตน์
กับกรรมการและผู้บริหาร
และเป็นพี่สาวของนายบัณฑิต วิญญรัตน์
ค่าตอบแทนกรรมการ
: 500,000 บาท
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการปี 2557 : 5 ครั้ง จากจำ�นวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง

4. นายบัณฑิต วิญญรัตน์
(กรรมการ)
เกิดเมื่อ		
อายุ 		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
		
		
		
การอบรมบทบาท
หน้าที่กรรมการ
		
ประสบการณ์ทำ�งาน
ปี 2536 - ปัจจุบัน
		
ปี 2536 - 2551
		
ปี 2530 - 2550

: 2 ตุลาคม 2499
: 58 ปี
: ศิลปศาสตร์มหาลัยบัณฑิต สาขาการจัดการ
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาเครื่องกล)
มหาวิทยาลัย Adamsom ประเทศฟิลิปปินส์
: Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 37/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: กรรมการ
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
: รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
: ผู้จัดการสาขาลำ�ปาง
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
: 26,427,020 หุ้น
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
: 7,500 หุ้น
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น
: ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยว
เนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
: เป็นหลานของนายปริญญา วิญญรัตน์
กับกรรมการและผู้บริหาร
และเป็นน้องชายของนางสาวมาลี วิญญรัตน์
ค่าตอบแทนกรรมการ
: 500,000 บาท
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะ
: 5 ครั้ง จากจำ�นวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง
กรรมการปี 2557
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5. นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์
(กรรมการ)

เกิดเมื่อ		
อายุ 		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
		

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
ประสบการณ์ทำ�งาน
ปี 2557 - ปัจจุบัน
ปี 2553 - ปัจจุบัน
ปี 2547 - ปี 2555
		
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น
ปี 2553 - ปัจจุบัน
		
ปี 2551 - ปัจจุบัน
		
ปี 2548 - ปัจจุบัน
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยว
เนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
กับกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะ
กรรมการปี 2557

6. นายบัญชา วิญญรัตน์
(กรรมการ)

เกิดเมื่อ		
อายุ 		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

		
			
			
การอบรมบทบาท
หน้าที่กรรมการ
ประสบการณ์ทำ�งาน
ปี2557 - ปัจจุบัน
ปี 2553 - ปัจจุบัน
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น
ปี 2553 - ปัจจุบัน
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยว
เนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
กับกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะ
กรรมการปี 2557		

22

: 13 พฤศจิกายน 2515
: 42 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
: : รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
: กรรมการ
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
: ไม่มี
3 แห่งคือ
: กรรมการ
บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
: กรรมการ		
บริษัท ยามาซ่า (ประเทศไทย) จำ�กัด
: กรรมการ บริษัท รชตโยธิน จำ�กัด
:
:
:
:

ไม่มี
25,709,000 หุ้น
เป็นบุตรของนางพรนภา วิญญรัตน์
และเป็นหลานของนายปริญญา วิญญรัตน์
: 300,000 บาท
: 5 ครั้ง จากจำ�นวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง

7. พลเรือโททนง ศิริรังษี
(กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)
เกิดเมื่อ		
อายุ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
		
		
การอบรมบทบาท
		
		
		
ประสบการณ์ทำ�งาน
ปี 2542 - ปัจจุบัน
		
ปี 2537 - ปัจจุบัน
		
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ปี 2536 - ปัจจุบัน
		
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยว
เนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
กับกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะ
กรรมการปี 2557
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบปี 2557

: 7 มกราคม 2475
: 82 ปี
: United States Naval War
College, USA
: วิทยาลัยกองทัพเรือ
: Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 65/2005
Director iAccreditation Program (DAP) รุ่นที่ 38/2005
Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 7/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
: กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
: ไม่มี
: : มี 1 แห่ง
: กรรมการผู้จัดการและผู้อำ�นวยการท่าเรือ
บริษัท ศรีราชาฮาร์เบอร์ จำ�กัด (มหาชน)
: ไม่มี
: ไม่มี
: : 350,000 บาท
: 132,000 บาท
: 5 ครั้ง จากจำ�นวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง
: 4 ครั้ง จากจำ�นวนทั้งสิ้น 4ครั้ง

8. นายพจน์ กองพุฒิ
(กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)
: 27 เมษายน 2528
: 29 ปี
: MSc & DIC in Environmental 			
Engineering, Imperial College London, U.K.
: Bachelor of Engineering in Engineering		
with Business Finance with First Class
Honours , University College London ,U.K
: : รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
: กรรมการ บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด(มหาชน)
: ไม่มี
1 แห่งคือ
: กรรมการ บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
: ไม่มี
: 24,632,000 หุ้น
: : เป็นบุตรชายของนายปริญญา วิญญรัตน์
: 300,000 บาท
: 3 ครั้ง จากจำ�นวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง
(ติดภารกิจไปติดต่อลูกค้าต่างประเทศ)

เกิดเมื่อ		
: 10 ตุลาคม 2482
อายุ 		
: 75 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
: ปริญญาตรี วิชาการบัญชี
		
A>B>I Institute of Book-Keeper London
การอบรมบทบาท
: ไม่มี
ประสบการณ์ทำ�งาน
ปี 2545 - ปัจจุบัน
: กรรมการอิสระ
		
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
		
กรรมการตรวจสอบ
		
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
: ไม่มี
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
:
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
: ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น
: มี 1 แห่ง
ปี 2545 - ปัจจุบัน
: กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
		
บริษัท พรหมไมนิ่ง จำ�กัด
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยว
เนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
: ไม่มี
ค่าตอบแทนกรรมการ
: 350,000 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
: 120,000 บาท
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการปี 2557 : 5 ครั้ง จากจำ�นวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบปี 2557
: 4 ครั้ง จากจำ�นวนทั้งสิ้น 4ครั้ง

9. ผศ.รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล
(กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)

เกิดเมื่อ		
: 8 พฤษภาคม 2490
อายุ 		
: 67 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
: MBA, Michigan State University
		
: บัญชีบัณฑิต
		
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาท
: Director Accreditation Program (DAP)
หน้าที่กรรมการ
Audit Committee Program (ACP)
		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำ�งาน
ปี 2542 - ปัจจุบัน
: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
		
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2536 - ปัจจุบัน
: กรรมการอิสระ
		
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
: ไม่มี
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
: ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
มี 3 แห่ง
ปี 2551 - ปัจจุบัน
: ประธานกรรมการตรวจสอบ
		
บริษัท ซาบีน่า จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2545 - ปัจจุบัน
: กรรมการตรวจสอบ
		
บริษัท ทาทาสตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2543 - ปัจจุบัน
: กรรมการตรวจสอบ
		
บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งในกิจการอื่น
: ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยว
เนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ�ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
: กับกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
: 400,000 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ : 198,000 บาท
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะ
: 5 ครั้ง จากจำ�นวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง
กรรมการปี 2557
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการ : 4 ครั้ง จากจำ�นวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง
ตรวจสอบปี 2557

							จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการ
     ยกมา 1 ม.ค. 57
ซื้อ
ขาย             ยกไป 31 ธ.ค.57
1.นายปริญญา วิญญรัตน์
           119,158,580
                119,158,580
2.นางพรนภา      วิญญรัตน์
            16,958,570
                  16,958,570
3.น.ส.มาลี         วิญญรัตน์
            14,004,520
                  14,004,520
4.นายบัณฑิต      วิญญรัตน์
            26,427,020
                  26,427,020
5.นายพจน์        กองพุฒิ
                  -                                     6.ผศ.รวีวัลย์      ภิยโยพนากุล
                  -                                     7.พลเรือโททนง    ศิริรังษี
            
      -                                     8.นายธนวัฒน์     วิญญรัตน์
            25,709,000
                  25,709,000
9.นายบัญชา       วิญญรัตน์
            24,632,000          -                              24,632,000
รวม
           226,889,690         -                             226,889,690
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1. นายปริญญา
วิญญรัตน์
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2. นายธนวัฒน์
วิญญรัตน์
รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายบัญชา
วิญญรัตน์
รองกรรมการผู้จัดการ
4. นางสาววรัญญา วิญญรัตน์
รองกรรมการผู้จัดการ
5. นายวันชัย
ประสิทธิ์วรนันท์
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
6.นางสาวสุณี
วิญญรัตน์
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
7. นายอนุพงษ์
สุรงค์สุวภาพ
ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ
8.นางจารุดา
โพธิอินทะ
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
9. นายอนุวัตร
เอื้อศิริตระกูล
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
10. นายพีรสรรค์ อัศวกิตติประภา
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
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คณะผู้บริหาร
2

3

5
8

4

7
1

9
6

10

4.น.ส.วรัญญา วิญญรัตน์

7.นายอนุพงษ์ สุรงค์สุวภาพ (ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ)

อายุ		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

อายุ 		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
		
ประสบการณ์การทำ�งาน
ปี 2547 - ปัจจุบัน

		
ประสบการณ์ทำ�งาน
ปี 2557 - ปัจจุบัน
ปี 2556		
		
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
-

: 31 ปี
: Bachelor of Arts with a major in 		
Economics , University of California ,
U.S.A.
: รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
: 19,000,000 หุ้น
: 1,800,000 หุ้น

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง

: 53 ปี
: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
มหาวิทยาลัยเกริก
: ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
: 10,000 หุ้น
: -

8.นางจารุดา โพธิอินทะ (ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
5.นายวันชัย ประสิทธิ์วรนันท์ (ผู้จัดการฝ่ายบัญชี)
อายุ 		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
		
ประสบการณ์การทำ�งาน
ปี 2537 - ปัจจุบัน
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง

: 53 ปี
: บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
: ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
: 5,000,000 หุ้น
:-

อายุ 		
: 54 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
		
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประสบการณ์การทำ�งาน
ปี 2547 - ปัจจุบัน
: ผู้จดั การฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
: 5,595,000 หุ้น
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง :
(5,000) หุน้

6.นางสาวสุณี วิญญรัตน์ (ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน/เลขานุการบริษทั )
อายุ 		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
		
ประสบการณ์การทำ�งาน
ปี 2551 - ปัจจุบัน
ปี 2537 - ปัจจุบัน
การฝึกอบรมหลักสูตร
		
		
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง

: 55 ปี
: เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

: เลขานุการบริษัท
: ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
: Corporate Secretary Development
Program,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: 13,066,530 หุ้น
: -
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8.นายอนุวัตร เอื้อศิริตระกูล (ผู้จัดการฝ่ายผลิต)

10.นายพีรสรรค์ อัศวกิตติประภา

อายุ 		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
		
		
		
		

อายุ
: 49 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การโฆษณา) 		
		
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประสบการณ์ทำ�งาน
ปี 2557 - ปัจจุบัน
: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2556
: ผู้จัดการฝ่ายขายลูกค้ารายใหญ่
บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพินา จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2553 - 2555
: ผู้จัดการแผนกการตลาดร้านค้า
		
บริษัท กรีนสปอต จำ�กัด
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
: ไม่มี
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง :
-

: 48 ปี
: 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 : -

							
คณะผู้บริหาร
				
ยกมา 1 ม.ค. 57
4.น.ส.วรัญญา วิญญรัตน์ 			
17,200,000
5.นายวันชัย ประสิทธิ์วรนันท์			
5,000,000
6.น.ส.สุณี วิญญรัตน์			
13,066,530
7.นายอนุพงษ์ สุรงค์สุวภาพ			
10,000
8.นางจารุดา โพธิอินทะ			
5,600,000
9.นายอนุวัตร เอื้อศิริตระกูล		
10.นายพีรสรรค์ อัศวกิตติประภา		
รวม				
40,876,530
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จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
ซื้อ		
ขาย
1,800,000
5,000
1,800,000
5,000

ยกไป 31 ธ.ค.57
19,000,000
5,000,000
13,066,530
10,000
5,595,000
42,671,530

เลขานุการบริษัท
บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวสุณี วิญญรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน เป็นเลขานุการบริษัท และทำ�หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจ
สอบด้วย

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ในปี 2557 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารทั้ง 16 ท่านของบริษัทดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ 9 ราย (บำ�เหน็จกรรมการ)
=
4,300,000.00 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหารทั้งสิ้น 16 ราย =
22,831,263.00 บาท
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 		
=
27,131,263.00 บาท
(ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง และบำ�เหน็จกรรมการ)
(2) ค่าตอบแทนอื่น
– ไม่มี
(หน่วย ล้านบาท)
บำ�เหน็จกรรมการ			
เงินเดือนและโบนัสอื่น ๆ -คณะกรรมการ
รวมคณะกรรมการ			
เงินเดือนและโบนัส อื่น ๆ - ผู้บริหาร
รวมคณะกรรมการและผู้บริหาร		
					

ท่าน
9
9
9
7
16

2557
4.30
13.05
17.35
9.78
27.13

2556
4.30
11.51
15.81
7.87
23.68

เปลี่ยนแปลง
1.54
1.54
1.91
3.45

%
2.37
2.37
3.64
11.90

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 732 คน เพิ่มขึ้นจาก 689 คนในปี 2556 จำ�นวน 43 คน หรือ 6.24%
สำ�นักงานใหญ่ 732 คน แยกตามส่วนงานได้ดังต่อไปนี้
หน่วยงาน / คน
ฝ่ายบริหาร				
ฝ่ายผลิต					
แผนกประกันคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ฝ่ายวิศวกรรม				
ฝ่ายขาย /ฝ่ายการตลาด / คลังสินค้าและจัดส่ง
ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน และ แผนกคอมพิวเตอร์
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์				
แผนกจัดซื้อ				
ผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพและเลขานุการ
รวม					

2557
3
407
24
16
209
39
21
8
5
732

2556
2
382
23
14
195
40
22
6
5
689

เปลี่ยนแปลง
1
25
1
2
14
(1)
(1)
2
43

%
50.00
6.54
4.35
14.29
7.18
(2.50)
(4.55)
33.33
6.24

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน ซึ่งได้แก่ เงินเดือนและค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ ค่าเบี้ยขยัน ค่านายหน้า ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพักร้อน โบนัส เงินจ่ายครั้งเดียว
เมื่อออกจากงาน เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำ�ปี 2557 เป็นเงินทั้งสิ้น 237.54 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 221.67 ล้านบาท ในปี 2556
จำ�นวน 15.87 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.16 (ในจำ�นวนนี้รวม ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าที่ปรึกษากรรมการด้วย) นอกจากนี้ยังจัดสวัสดิการต่าง ๆให้กับพนักงานอีกด้วย
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

27

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท
ตลอดจนเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีโดยครอบคลุมหลักการสำ�คัญดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
SAUCE ได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและให้ความสำ�คัญและอำ�นวยความสะดวก ให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์
และในฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำ�ไรจาก
บริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำ�นวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละ
หุ้นมีสิทธิ์ออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำ�กัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ให้ความสำ�คัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนทันเวลา และ โปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น โดย
มีการเปิดเผยข่าวสารที่สำ�คัญบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ และในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้ดำ�เนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและ
อำ�นวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังต่อไปนี้
1.1 เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 ซึ่งมีมติกำ�หนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557 ในวันที่ 24
เมษายน 2557 ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่มีมติกำ�หนดวันประชุม
1.2 ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีวันเวลา สถานที่ประชุม แผนที่ของสถานที่ประชุม และรายละเอียดระเบียบวาระ
การประชุมอย่างครบถ้วน เพียงพอ ตามข้อกำ�หนดของกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท โดยแนบหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบ
การประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม มากกว่า 21 วัน โดยมีรายละเอียดของวาระการประชุมอย่างเพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนใน
วาระต่าง ๆ และในแต่ละวาระจะระบุอย่างชัดเจนว่า เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือ เพื่อพิจารณา รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการที่เพียงพอ และชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียงได้
นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว ตลอดจนรายละเอียดประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งเป็นข้อมูลเหมือนกับที่บริษัทจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร
บริษัทได้ลงประกาศหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 30 วัน โดยลงติดต่อกัน 3 วัน ตั้งแต่วันที่
26 มีนาคม - 28 มีนาคม 2557 ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่จำ�เป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องนำ�มาแสดงให้ครบถ้วนเพื่อรักษาสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และแนบหนังสือมอบฉันทะและรายชื่อ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ บุคคลใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบ
ฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้เลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงได้
1.3ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และได้อำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ถือ
หุ้นก่อนการประชุม พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้น
1.4 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน ซึ่งการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงเป็นไป
อย่างเปิดเผย และโปร่งใส (นับคะแนนโดย ตัวแทนจากผู้สอบบัญชีของบริษัท) โดยการออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ยกเว้น
กรณีการลงมติที่กำ�หนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือ การลงมติที่กำ�หนด
ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตาม
กฎหมายกำ�หนด
1.5 ระหว่างการประชุม ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามและเสนอวาระอื่น ๆ โดยจัดสรร
เวลาอย่างเพียงพอ และให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน
นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
1.6 บริษัท มีนโยบายให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ คณะกรรมการ
ที่เข้าร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557 วันที่ 24 เมษายน 2557 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร ทั้งคณะ จำ�นวน 3 ท่าน (ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
บริหาร รองกรรมการผู้จัดการอีก 1 ท่าน และกรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอีก 1 ท่าน) กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 3 ท่าน และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน
คณะกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน รวมกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทได้ให้ความสำ�คัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยคณะกรรมการได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ โดยคำ�นึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และ
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน โดยได้ดำ�เนินการดังต่อไปนี้
2.1 จัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท การพิจารณาและลงคะแนนเสียงเป็นไปตามลำ�ดับวาระการ
ประชุมที่กำ�หนด มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี และวาระอื่น ๆ จากการเสนอของผู้
ถือหุ้นในที่ประชุม
2.2 สำ�หรับผู้ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ บุคคลใดๆ เข้าประชุมและลง
คะแนนเสียงแทน
2.3 ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ใช้บัตรลงคะแนน เพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน บริษัทจะเก็บบัตร
ลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือ งดออกเสียง และจัดให้ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ตรวจนับคะแนน และ ยืนยันความถูกต้องของคะแนนเสียง รวมถึง มีการเก็บบัตร
ลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง
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2.4 ระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนถูกต้องซึ่งประกอบด้วยสาระสำ�คัญได้แก่ มติที่ประชุมและผลการลงคะแนน
เสียง โดยแสดงรายละเอียดอย่างชัดเจนประกอบด้วย จำ�นวนเสียงที่เห็นด้วย จำ�นวนเสียงที่ไม่เห็นด้วย จำ�นวนเสียงที่งดออกเสียง รวมจำ�นวนเสียงทั้งสิ้นในแต่ละวาระตลอด
จนคำ�ถาม คำ�ชี้แจงและความคิดเห็นของที่ประชุมและจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่
สำ�เนารายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย สำ�หรับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ได้รับทราบทันทีที่ประชุมแล้วเสร็จ
2.5 บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในโดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลภายในก่อนการเปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชน โดยผู้บริหารต้องรายงานการซื้อขายและ
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีข้อห้ามผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 1 เดือนและ
หลังการเปิดเผยข้อมูล 2 สัปดาห์ซึ่งบริษัทได้นำ�แนวทางปฏิบัติที่ดีของสำ�นักงานกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
กำ�หนดให้กรรมการและผู้บริหารที่ดำ�รงตำ�แหน่งระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป มีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งของตน ของคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ตามที่สำ�นักงานกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กำ�หนดภายใน 3 วันทำ�การและมีหน้าที่รายงานให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบด้วย
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ให้ความสำ�คัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนชุมชน เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งจะสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำ�ไรให้กับบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสำ�เร็จในระยะยาว
3.1 ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งมั่นให้มีการดำ�เนินธุรกิจซึ่งมีผลการดำ�เนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน โดยคำ�นึงถึงความเสี่ยงใน
ปัจจุบันและในอนาคต เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม รวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง ครบถ้วน
และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนจ่ายผลตอบแทนการลงทุนที่เป็นที่น่าพอใจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความพึงพอใจสูงสุด
3.2 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นผู้รับรู้ถึงสิทธิและมีการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายในและผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
3.3 พนักงานบริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานของบริษัทคือทรัพยากรที่สำ�คัญที่สุด จึงได้มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้น
การพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณภาพของพนักงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องและสม่ำ�เสมอ มีการอบรม On the Job
Training แก่พนักงานที่เข้าใหม่หรือเปลี่ยนแปลง โยกย้ายงาน เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้พนักงานได้รับสวัสดิการต่างๆเช่น กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ทุนการศึกษาบุตร
พนักงาน การท่องเที่ยวทัศนศึกษา การจัดให้มีการซ้อมหนีไฟและระบบป้องกันภัย เป็นต้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีเหมาะกับการดำ�รงชีพในสังคมและมีโอกาสเติบโตไป
พร้อมกับความก้าวหน้าของบริษัท
3.4 ลูกค้า บริษัทมุ่งมั่นให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุดทั้งคุณภาพและบริการในผลิตภัณฑ์ของบริษัท ตลอดจนการส่งมอบที่ทันเวลาพร้อมตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า โดยเอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า มีการเปิดโอกาสให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็น มีการสำ�รวจความพึงพอใจ
ของลูกค้าเป็นประจำ�ทุกปีพร้อมทั้งจัดรายการส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างลูกค้าและบริษัทอย่างต่อเนื่อง เช่น รายการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ การนำ�ลูกค้าเยี่ยมชม
โรงงาน เป็นต้น และจัดให้หน่วยธุรการขายเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า
3.5 คู่ค้า บริษัทเล็งเห็นความสำ�คัญของการปฏิบัติต่อคู่ค้า ตามเงื่อนไขทางการค้า และปฎิบัติตามสัญญา มีการประพฤติตามกรอบกติกาการ แข่งขันที่ดี เป็น
ธรรม และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต
3.6 คู่แข่งขัน บริษัทแข่งขันทางการค้าตามกรอบกติกาแห่งการแข่งขันที่ดีและไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำ�ลายคู่แข่งทางการค้า โดยปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของ
ตลาด
3.7 เจ้าหนี้ บริษัทได้ปฎิบัติตามเงื่อนไขการค้าตามข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ ปฏิบัติตัวเป็นลูกหนี้ที่ดี นอกจากนี้บริษัทยังให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อเจ้าหนี้
3.8 ภาครัฐ ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำ�หนดของส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่าง
สม่ำ�เสมอและไม่มีเจตนาที่จะฝ่าฝืนการปฏิบัติดังกล่าว
3.9 ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยดำ�เนินการดังต่อไปนี้
- ระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียของบริษัทสามารถรองรับน้ำ�เสียได้ 2 เท่าของปริมาณน้ำ�เสียในปัจจุบัน ค่าบีโอดีไม่สูงกว่าค่าที่กฎหมายกำ�หนด (ค่าบีโอดี
ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน ไม่มากกว่า 20 มิลลิกรัมต่อลิตร) ในเดือนธันวาคมีี ปี 2557 ค่าบีโอดี เท่ากับ 9.4 มิลลิกรัมต่อลิตร
- การจัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงาน โดยคำ�นึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และ การอำ�นวยความสะดวก
แก่พนักงาน และลูกค้า
- การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำ�ทุกปีอย่างต่อเนื่อง
- การสนับสนุนกิจกรรม หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดสมุทรปราการ และในส่วนกลาง
- การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล ร่วมกับองค์กรภาครัฐ และเอกชน อื่นๆ
- การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
- ร้านค้าสวัสดิการ จำ�หน่ายสินค้าราคาประหยัด มอบส่วนลดให้แก่พนักงาน และลูกค้าในชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนลูกค้าทั่วไป
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการ ได้ให้ความสำ�คัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูล
สำ�คัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อการ
เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้น เฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ทำ�หน้าที่
ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เนื่องจาก กิจกรรมดังกล่าวยังไม่มากนัก ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลได้ที่
โทร (02) 703-4444 ต่อเลขานุการบริษัทหรือ ที่ www.gmsauce.com
ในปี 2557 บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญอย่างเพียงพอในงบการเงิน โดยการเปิดเผยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตามมาตรฐานการบัญชีกำ�หนด
ได้เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินใน
รายงานประจำ�ปีด้วย
นอกจากนี้บริษัทได้เปิดเผย สรุปผลการดำ�เนินงานของงบการเงินผ่านการสอบทาน และคำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ รายไตรมาสและรายปี รวมถึง
ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ ตลอดจนการประกาศจ่ายเงินปันผล และกำ�หนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อเป็นการอำ�นวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเพิ่ม เมนู สำ�หรับผู้ถือหุ้น บนเว็บไซต์ของบริษัทขึ้นในปี 2550 เป็นต้นมา (ในปี 2554 เปลี่ยนเป็น “นักลงทุน
สัมพันธ์”) เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทก่อนการประชุม 1 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลก่อนการประชุมอย่างเพียงพอ
นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ตามระยะเวลาที่บริษัทกำ�หนด
บริษัทได้ปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทให้ทันสมัยอยู่เสมอ
บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารที่สำ�คัญอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง ครบถ้วน โดย
ได้ดำ�เนินการผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
1. เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-งบการเงิน รายไตรมาส และรายปี
-รายงานประจำ�ปี
-แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
-ข่าว (สรุปผลการดำ�เนินงานของ บจ. คำ�อธิบายงบการเงิน การประกาศจ่ายเงินปันผล มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นต้น)
2. สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. กระทรวงพาณิชย์
4. หนังสือพิมพ์ (จดหมายเชิญประชุม งบดุลและบัญชีกำ�ไรขาดทุน ประกาศจ่ายเงินปันผล เป็นต้น)
5. เว็บไซต์บริษัท (www.gmsauce.com) มี 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
6. การพบปะให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัว (Company Visit)
7. การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท จำ�นวนทั้งสิ้น 9 คน การเลือกตั้งกรรมการ
เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งเป็นจำ�นวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของ บริษัท ปัจจุบันคณะกรรมการ
บริษัท ประกอบด้วย
		
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของกรรมการทั้งคณะ
		
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4 คน
คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของกรรมการทั้งคณะ
		
กรรมการที่เป็นอิสระ		
3 คน
คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะ
		
(เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้าน บัญชี การเงิน ตลอดจนมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำ�หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน จำ�นวน
2 คน)
โดยมีกรรมการผู้มีอำ�นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายปริญญา วิญญรัตน์ นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์ นายบัญชา วิญญรัตน์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราสำ�คัญของบริษัท
การกำ�หนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ต้องถือหุ้นไม่เกิน 0.5%ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทในเครือ ร่วมทุนหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่
เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ� รวมถึงที่ปรึกษาตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ หรือเป็นผู้มีอำ�นาจควบคุมบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดัง
กล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้เงินกู้ เป็นต้น รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำ�ให้ขาดความเป็นอิสระ
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4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
การกำ�หนดวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่ง หนึ่งในสามกรรมการที่จะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ที่จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่งกรรมการผู้ออก
จากตำ�แหน่งนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำ�แหน่งอีกก็ ได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำ�แหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 ของจำ�นวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
สำ�หรับวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 2 ปี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ปัจจุบัน ไม่มีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทคนใดที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 3 บริษัท และไม่มีกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทคนใดที่เป็นประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามในบริษัทอื่นเกิน 3 บริษัท
การแยกตำ�แหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
ปัจจุบันประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ของบริษัทเป็นบุคคลเดียวกัน
เลขานุการบริษัท
บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวสุณี วิญญรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน เป็นเลขานุการบริษัท และทำ�หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบด้วย
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการของบริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ
จำ�นวนรวมทั้งสิ้น 9 ท่านดังนี้
ชื่อ		
ประเภท		
ตำ�แหน่ง
1. นายปริญญา
วิญญรัตน์		
กรรมการและกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
2. นางพรนภา
วิญญรัตน์		
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายธนวัฒน์
วิญญรัตน์		
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ
4. นายบัญชา
วิญญรัตน์		
กรรมการและกรรมการบริหาร 		
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ
5. นางสาวมาลี
วิญญรัตน์		
กรรมการ			
กรรมการ
6. นายบัณฑิต
วิญญรัตน์		
กรรมการ			
กรรมการ
7. นายพจน์
กองพุฒิ		
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
8. ผศ. รวีวัลย์
ภิยโยพนากุล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. พลเรือโททนง
ศิริรังษี		
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
การสรรหาคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะเป็นคณะกรรมการบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
กรรมการอิสระ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานและอย่างน้อยหนึ่งในจำ�นวนนั้นจะต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ
สามารถทำ�หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
(กรรมการอิสระ ของบริษัท จำ�นวน 2 คน คือ ผศ.รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล และนายพจน์ กองพุฒิ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำ�หน้าที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน)
ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำ�แหน่งหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ที่จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่ง กรรมการผู้ออก
จากตำ�แหน่งนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำ�แหน่งอีกก็ ได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำ�แหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 ของจำ�นวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท
บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรม
เดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลการประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณา
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
		
1. ผศ.รวีวัลย์
ภิยโยพนากุล
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
		
2. พลเรือโททนง
ศิริรังษี		
กรรมการตรวจสอบ
		
3. นายพจน์
กองพุฒิ		
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบลำ�ดับที่ 1และ ลำ�ดับที่ 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำ�หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
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อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใด
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้
มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัท ซึ่งรายงาน ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกร รมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ท่าน ดังต่อไปนี้
		
1. นายปริญญา
วิญญรัตน์		
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
		
2. นางพรนภา
วิญญรัตน์		
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ
		
3. นายธนวัฒน์
วิญญรัตน์		
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ
		
4. นายบัญชา
วิญญรัตน์		
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ
อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
มีหน้าที่กำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และมีความเข้มแข็งทางธุรกิจ มีการขยายตัวทางธุรกิจ และบริหารการลงทุนตาม
แนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการบริหารการเงิน และการกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและดำ�เนินการ
อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ติดตามผลการดำ�เนินงานของบริษัท และความคืบหน้า ในการบรรลุวัตถุประสงค์ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
3. ให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ คุณค่าที่บริษัทมุ่งหวัง และ จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
4 .พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารต่างๆ
5 .ดูแลกำ�กับให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
6. ดูแลให้มีการกำ�กับตรวจสอบ ทั้งจากผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอก ให้ทำ�หน้าที่อย่างมีประสิทธิผล
7. อนุมัติงบการเงินประจำ�ไตรมาส และประจำ�ปี และดูแลให้มีการจัดทำ�งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
8. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส
9. ดูแลการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
10. พิจารณากลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ที่จะนำ�เข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นโยบายเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท
ตลอดจนเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการสำ�คัญดังนี้
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระ
ทำ�ของตนเอง
การดำ�เนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ
โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องใช้ข้อมูลภายใน โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลภายในก่อนการเปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนโดยผู้บริหารต้องรายงานการซื้อขายและ
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีข้อห้ามผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 1 เดือน
และหลังการเปิดเผยข้อมูล 2 สัปดาห์ ซึ่งบริษัทได้นำ�แนวทางปฏิบัติที่ดีของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์มาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
การควบคุมภายใน
บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในและการติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทที่
แสดงต่อสาธารณชนมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ การบริหารทรัพย์สินของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม และธุรกรรมต่าง ๆ ดำ�เนินไปอย่างถูกต้องตามขึ้นตอนที่ได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหาร
5.4 การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีกำ�หนดประชุมโดยปกติเป็นประจำ�ทุกไตรมาสปีละ 5 ครั้ง ได้แก่ เดือน กุมภาพันธ์ มีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายนและมีการประชุม
พิเศษเพิ่มตามความจำ�เป็นโดย มีการกำ�หนดวาระที่ชัดเจนล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำ�เนินงานเป็นประจำ�เลขานุการได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้ง
จะใช้เวลาประมาณ 2.5 - 3 ชั่วโมง โดยปี 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ 5 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงทุกครั้ง
(ยกเว้น นายบัญชา วิญญรัตน์ จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการปี 2557 : 3 ครั้ง จากจำ�นวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง (ติดภารกิจไปติดต่อลูกค้าต่างประเทศ)
5.5 ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนกรรมการ: บริษัทได้กำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการตรวจสอบจะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น
ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะได้รับ เงินเดือน โบนัส เพิ่มเติมจากค่า
ตอบแทนกรรมการ
จำ�นวนค่าตอบแทนในปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ (ที่เป็นตัวเงิน) ได้แก่ เงินเดือนโบนัส ค่าที่ปรึกษา เงินสมทบเงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง เงินจ่ายครั้งเดียวเมื่อออกจากงาน และค่าตอบแทนกรรมการ (บำ�เหน็จกรรมการ) ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้
								
		
ท่าน
ค่าตอบแทนกรรมการ
เงินเดือน + โบนัส+อื่น ๆ
รวม ปี 2557
คณะกรรมการ
9
4,300,000.00
13,054,588.00
17,354,588.00
ผู้บริหาร			
7		
-		
9,776,675.00
9,776,675.00
รวมคณะกรรมการ และผู้บริหาร 16
4,300,000.00
22,831,263.00
27,131,263.00

การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทร่วม
มีการส่งคณะกรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการ ของบริษัทร่วม ตามมติเห็นชอบที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
1 บริษัท ยามาซ่า ( ประเทศไทย) จำ�กัด กรรมการ 1 นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์
2 บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด กรรมการ 1 นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์
กรรมการ 2 นายบัญชา วิญญรัตน์
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) (บาท)
บริษัท จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่
								
2557
2556
ผู้สอบบัญชีของบริษัท		
เป็นจำ�นวนเงิน		
สำ�นักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจำ�นวนเงิน
750,000.00
720,000.00
รวมค่าสอบบัญชี
		
750,000.00
720,000.00
2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
บริษัท ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ในรอบปีบัญชี 2556 ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือ สำ�นักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำ�นักงานสอบบัญชีดังกล่าว
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
			

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 โดยการคัดเลือก
บุคลากร สอนวิธีคิด มีทัศนคติ อุปนิสัย ตลอดจนการดำ�เนินชีวิต ความมีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความรับผิดชอบส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และทำ�ให้องค์กร
น่าอยู่ ยั่งยืนและเอื้อให้ทุกคนเป็นคนดีด้วย
เราสนับสนุนให้พนักงานของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีเทียบเท่ากับมาตรฐานด้านแรงงาน ด้วยการปฏิบัติและให้การดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสด้าน
การจ้างงานอย่างเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสม และเสริมสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีในการทำ�งาน
นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.)
				
				
“ทำ�งานอย่างปลอดภัย ไม่ประมาท ปราศจากอุบัติเหตุ”
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สืบทอดการดำ�เนินโครงการกองทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ที่เริ่มถือกำ�เนิดขึ้นตั้งแต่เมื่อปี 2535 ตามดำ�ริของคุณแม่กิมเซียว แซ่ตั้ง (ภริยา
ของคุณพ่อใช้ แซ่โค้ว ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงาน ที่ศึกษาเล่าเรียนดี และมีความประพฤติที่ดี
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
• บริษัทฯ ได้เปิดบริการสายด่วนผู้บริโภคเพื่อรับข้อติชมจากลูกค้า เพื่อนำ�ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าและการบริการของเราต่อ
ไป
• เราทุ่มเทพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
และกระบวนการการผลิต จนได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล อาทิ ระบบมาตรฐาน GMP, การรับรองระบบ HACCP และ ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008
เป็นต้น เราให้ความสำ�คัญและยึดมั่นกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และมีรสชาติสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

						

		

นโยบายคุณภาพ

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

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

(นายปริญญา วิญญรัตน์)
ประธานกรรมการบริหาร

โดยที่ผ่านมาเรามีโครงการและกิจกรรมต่างๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
งานวันเด็ก
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557 บริษัทฯได้จัดกิจกรรม งานวันเด็ก ครั้งที่ 2 ประจำ�ปี
2557 ภายใต้ชื่อ งาน “เด็กดี 60ปี ภูเขาทอง” เพื่อให้บุตรหลานพนักงานของบริษัท
และเด็กๆ ที่อยู่ในชุมชนท้ายบ้านและละแวกใกล้เคียงได้ร่วมสนุก สร้างความสุข รอยยิ้ม
และเสียงหัวเราะ รวมทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและครอบครัวพนักงาน
ภายในงานมีศิลปินรับเชิญ “มอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ มาร่วมสร้างสีสันและความ
บันเทิงในงาน นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและผลิตภัณฑ์ แก่
โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่างๆ ที่จัดกิจกรรมงานวันเด็กทั่วประเทศ
งานกฐินบริษัทประจำ�ปี 2557
งานกฐินสามัคคีร่วมสร้างเมรุ วัดโพธิยาราม (ทองคง) จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อ
วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ทางบริษัทได้เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อ
สมทบทุนสร้างเมรุหลังใหม่ โดยได้ร่วมกับผู้บริหารและพนักงานทุกท่านรวมทั้งชุมชน
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีตามจิตศรัทธา ในการทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ทาง
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด(มหาชน) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน
ได้เป็นเจ้าภาพและได้ร่วมทำ�บุญเป็นจำ�นวนเงิน 700,000 บาท ในครั้งนี้
มอบเครื่องกรองน้ำ�และตู้ทำ�น้ำ�เย็นพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน โรงเรียนคลองแสนสุข
จ.สมุทรปราการ
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2557 บริษัทได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็ก
อนุบาล พร้อมส่งมอบเครื่องกรองน้ำ�และตู้ทำ�น้ำ�เย็น ที่โรงเรียนคลองแสนสุข ตำ�บล
ท้ายบ้าน จังหวัดสมุทรปราการ
สนับสนุนผลิตภัณฑ์และเครื่องครัวให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนและกันดาร โรงเรียนบ้าน
กล้วย จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2557 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด(มหาชน)
นำ�ทีม “คิดดี ทำ�ดี เพื่อสังคมที่ยั่งยืน” มีตัวแทนบริษัทนำ�โดย คุณมาลี วิญญรัตน์
คณะกรรมการบริษัท คุณสุณี วิญญรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และ
คุณวันชัย ประสิทธิวรนันท์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นตัวแทนการส่งมอบผลิตภัณฑ์และ
อุปกรณ์เครื่องครัว พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันสร้างความสุขให้กับเด็กนักเรียน ที่
โรงเรียนบ้านกล้วย อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
ส่งมอบอุปกรณ์ห้องพยาบาล ชุดนักเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านป่า
เด็ง จ.เพชรบุรี
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ทางบริษัทได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านป่าเด็ง จังหวัด
เพชรบุรี เพื่อทำ�การส่งมอบอุปกรณ์ห้องพยาบาล อาทิ ชุดเตียงพยาบาล อุปกรณ์
เครื่องนอน ตู้และยารักษาโรค สำ�หรับเด็กนักเรียน พร้อมทั้งส่งมอบความสุขด้วยชุด
นักเรียนให้กับเด็กอนุบาล 1 จำ�นวน 120 ชุด พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็ก
นักเรียนจำ�นวน 800 คน และส่งมอบผลิตภัณฑ์บริษัท เพื่อให้ปรุงอาหารแก่เด็กในครั้ง
นี้
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในและการติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่ารายงานทางการ
เงินของบริษัทที่แสดงต่อสาธารณชนมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ การบริหารทรัพย์สินของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม และธุรกรรมต่าง ๆ ดำ�เนินไป
อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการตรวจ
สอบครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำ�ปี 2557 โดยการซักถามข้อมูลจาก
ฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ตามรายงานการตรวจสอบของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ลงวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2558 ดังต่อไปนี้
2 การกำ�กับดูแลระบบการควบคุมภายในและงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า “ระบบควบคุมภายในของ บริษัท ไทย
เทพรส จำ�กัด (มหาชน) มีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล”
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) ได้ปฎิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง
ภาระกิจที่สำ�คัญสรุปได้ดังนี้
1. การสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และงบการเงินประจำ�ปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท
ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ประกาศของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลในงบ
การเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. การกำ�กับดูแลระบบการควบคุมภายในและงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของ บริษัท ไทยเทพ
รส จำ�กัด (มหาชน) มีความเพียงพอ เหมะสม และ มีประสิทธิผล
3. การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้กำ�กับให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) ได้ปฎิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศและข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ อย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนเน้นการบริหาร
งานที่รัดกุม และ โปร่งใส
การพิจารณารายการอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำ�ปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวโยงกันของ บริษัท
ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) เป็นรายการที่มีราคายุติธรรม ไม่มีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เป็นรายการสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
4. การคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำ�ปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกบริษัทสอบบัญชีและกำ�หนดอัตราค่าสอบบัญชี ที่เหมาะสม
กับ บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) โดยมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้ง นายศิริเพ็ญ สุงเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 3636 หรือ นายบุญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068
หรือ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำ�ปี 2558
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับบริษัท และ ไม่มีการให้บริการอื่นใดนอกเหนือจากการสอบบัญชี
ระหว่างปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารร่วมประชุมด้วย จำ�นวน 4 ครั้ง
5.คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระโดยฝ่ายบริหารได้รายงานผลการ
ดำ�เนินงานให้ทราบเป็นระยะ การดำ�เนินงานของบริษัทไม่พบว่ามีเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นสาระสำ�คัญต่อการปฏิบัติงานของบริษัท

									

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

									
									
									

									

ผศ. รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

23 กุมภาพันธ์ 2558
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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
		
				
ลักษณะความสัมพันธ์
		

บริษัท ยามาซ่า (ประเทศไทย) จำ�กัด (บริษัท ยามาซ่า คอร์เปอร์เรชั่น จำ�กัด ประเทศ
ญี่ปุ่น ถือหุ้น 49%)
เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้น 26 %
มีนายธนวัฒน์ วิญญรัตน์ เป็นกรรมการร่วมกัน
		
2557
2556
							
(พันบาท)
รายการ			
ขายสินค้า
23,321
25,620
นโยบายการกำ�หนดราคา ราคาตลาด		
ความจำ�เป็น
บริษัท ยามาซ่า (ประเทศไทย) จำ�กัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อจำ�หน่าย ซีอิ้วญี่ปุ่น ตรา ยามาซ่า 			
				
(ประเทศญี่ปุ่น) ในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ โดยมอบหมายให้ บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
เป็นผู้ผลิตแต่เพียงผู้ เดียวในประเทศไทย
		
2557
2556
							
(พันบาท)
รายการ
ให้เช่าอาคารสำ�นักงาน
138
138
นโยบายการกำ�หนดราคา ตามราคาที่ตกลงกันตามสัญญา โดย ค่าเช่าสามารถเทียบกับค่าเช่าใน พื้นที่ใกล้กัน
ความจำ�เป็น
บริษัท ให้บริษัท ยามาซ่า (ประเทศไทย) จำ�กัด เช่าอาคารสำ�นักงานขนาดพื้นที่
				
43 ตร.เมตร ใช้เป็นที่ตั้ง สนญ. เพื่อความสะดวกในการ บริหารงาน และประหยัด
				
ค่าขนส่ง เนื่องจากอยู่ในบริเวณเดียวกัน
ชื่อ
		
บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (บริษัท เอ็กซ์เตอร์ จำ�กัด ประเทศเนเธอร์แลนด์
				
ถือหุ้น 60%)
ลักษณะความสัมพันธ์
เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้น 40 %
			
มีนายธนวัฒน์ วิญญรัตน์ และนายบัญชา วิญญรัตน์ เป็นกรรมการร่วมกัน
			
2557
2556
						
(พันบาท)
รายการ
		
ขายสินค้า
23,678
15,051
นโยบายการกำ�หนดราคา ราคาตลาด
ความจำ�เป็น
บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อจำ�หน่าย เครื่องปรุงแต่งรสอาหาร ตรา “เอ็กซ์เตอร์”
				
ส่งออกสหภาพยุโรป และเอเซียอาคเนย์ โดย บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิต
				
วัตถุดิบส่่งให้
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2557
2556
							
(พันบาท)
รายการ
		
ให้เช่าอาคารโรงงาน
1,489
1,489
				
รายได้อื่นๆ		
				
ค่าน้ำ�		
164
134
				
ค่าไฟฟ้่า		
1,644		
1,129				
			
ค่าสตีม		
3,776		
2,620
นโยบายการกำ�หนดราคา ตามราคาที่ตกลงกันตามสัญญา โดย ค่าเช่าสามารถเทียบกับค่าเช่าใน พื้นที่ใกล้กัน/ ค่าน้ำ� ค่าไฟฟ้า
				
ค่าสตีม ราคาที่ตกลงกัน
ความจำ�เป็น
บริษทั เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด เช่าอาคารโรงงานขนาดพืน้ ที่ 880 ตร.เมตร ใช้เป็นทีต่ ง้ั สำ�นักงานใหญ่
และโรงงานผลิตสินค้าเพือ่ ความสะดวกในการ บริหารงาน และประหยัดค่าขนส่ง เนือ่ งจากอยูใ่ นบริเวณ
			
เดียวกัน รวมทัง้ ให้บริการสาธารณูปโภค ได้แก่ น้ำ�ประปา ไฟฟ้า และสตีมด้วย
		
2557
2556
							
(พันบาท)
รายการ
		
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
3,600
4,800
				
ดอกเบี้ยรับ
326
404
นโยบายการกำ�หนดราคา MLR (KBANK)+1.0%		
ความจำ�เป็น
บริษัท ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด เพื่อประโยชน์ในการ
				
บริหารสภาพคล่องของ นริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ให้ดำ�เนินธุรกิจต่อไปได้และอัตรา		
			
ดอกเบี้ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
		
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามรายงานการตรวจสอบของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ดังต่อไปนี้
“การพิจารณารายการอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำ�ปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวโยง
กันของ บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) เป็นรายการที่มีราคายุติธรรม ไม่มีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เป็นรายการสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท”
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การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
สำ�หรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556

ภาพรวม
ผลการดำ�เนินงานของบริษัท ในปี 2557 ยังคงชะลอตัวไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ส่งผลให้กำ�ไรสุทธิลดลงจากปีก่อนหน้านี้ ยอดขายโตขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากสภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัว ในขณะที่ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักสูงขึ้น และ ค่าใช้จ่ายในการขายสูงขึ้นมาจากการแข่งขันสูง เช่นเดียวกับปี 2556
(ล้านบาท)		
2557
2556 เปลี่ยนแปลง
%
ยี่ปั้ว หน่วยรถ อุตสาหกรรม
1,745.26
1,821.72
(76.46)
(4.20)
643.29
589.83
53.46
9.06
โมเดิร์นเทรด		
บริษัทร่วม		
46.85
40.54
6.31
15.56
ขายต่างประเทศ		
210.40
178.36
32.04
17.96
รวมยอดขาย		
2,645.80
2,630.45
15.35
0.58
รายได้อื่นๆ		
32.53
79.91
(47.38)
59.29
ต้นทุนขาย		
1,790.45
1,676.53
113.92
6.79
ค่าใช้จ่ายในการขาย		
283.22
270.82
12.40
4.58
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
145.14
136.67
8.47
6.20
กำ�ไรสุทธิ		
368.00
500.31 (132.31) (26.45)

ต้นทุนขาย (ร้อยละของยอดขาย) เปรียบเทียบ 5 ปี
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การวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน
ความสามารถในการทำ�กำ�ไร
บริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิ จากผลการดำ�เนินงานสำ�หรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 ดังต่อไปนี้
					
กำ�ไรสุทธิ (ล้านบาท) 		
อัตรากำ�ไรขั้นต้น % 			
อัตรากำ�ไรสุทธิต่อรายได้รวม %
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น %
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม %

2557 2556 เปลี่ยนแปลง
%
368.00 500.31 (132.31) (26.45)
32.33 38.94
(6.61)
13.74 18.46
(4.72)
15.00 20.01
(5.01)
(4.51)
13.65 18.16

บริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิ ปี 2557 น้อยกว่าปี 2556 ร้อยละ 26.45 หรือน้อยกว่า 132.31 ล้านบาทเกิดจาก
(หน่วยล้านบาท)			
1. ขายในประเทศ
		
ขายบริษัทร่วม
			
ขายต่างประเทศ 			
รวมรายได้จากการขาย
2. ต้นทุนขาย
		
% ต่อยอดขาย				
3. ค่าใช้จ่ายในการขาย
		
% ต่อยอดขาย				
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
		
% ต่อยอดขาย				
5. รายได้อื่น				
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน
รวมรายได้อื่น				
6. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 		
อัตราภาษีเงินได้				

2557
2556 เปลี่ยนแปลง
%
2,388.55 2,411.55
(23.00)
(0.95)
46.85
40.54
6.31
15.56
210.40 178.36
32.04
17.96
2,645.80 2,630.45
15.35
0.58
1,790.45 1,676.53 113.92
6.79
67.67% 63.74%
3.93%
283.22 270.82
12.40
4.58
10.70% 10.30% 0.40%
145.14 136.67
8.47
6.20
5.49% 5.20%
0.29%
32.53
32.43
0.10
0.31
47.48
(47.48)
32.53
79.91
(47.38) (59.29)
93.29 126.19
(32.90) (26.07)
20.00% 20.00%

มูลค่าการจำ�หน่ายภายในประเทศลดลง 23.00 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.95 เนื่องจากช่องทางการจัดจำ�หน่ายค้าส่ง (ยี่ปั้ว) ลดลง 74.20 ล้านบาท หรือลด
ลงกว่าร้อยละ 5.72 และ หน่วยรถเงินสด ลดลง 14.61 ล้านบาท หรือลดลงกว่า ร้อยละ 5.09 ตลอดจนช่องทางการจัดจำ�หน่ายอุตสาหกรรม ลดลง 11.19 ล้าน
บาท หรือลดลงกว่าร้อยละ 6.99
(ล้านบาท)				
ผู้ค้าส่งทั่วไป(ยี่ปั้ว)		
หน่วยรถเงินสด		
		
หน่วยอุตสาหกรรม		
บริษัทส่งออก		
		
อื่น ๆ		
			
รวมยอดขายในประเทศ		
โมเดิร์นเทรด		
		
รวมยอดขายในประเทศทั้งสิ้น		
					
				

2557 2556 เปลี่ยนแปลง
1,222.92 1,297.11
(74.19)
272.33 286.94
(14.61)
150.66 161.11
(10.45)
98.12
75.00
23.12
1.23
1.56
(0.33)
1,745.26 1,821.72
(76.46)
643.29 589.83
53.46
2,388.55 2,411.55
(23.00)

%
(5.72)
(5.09)
(6.49)
30.83
(21.15)
(4.20)
9.06
(0.95)
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ในขณะที่โมเดิร์นเทรด เพิ่มขึ้น 53.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.06

	
  

มูลค่าการจำ�หน่ายต่างประเทศเพิ่มขึ้น 32.04 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 17.96% เนื่องจากได้รับการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นของช่องทางการจัดจำ�หน่าย ลูกค้าโดยตรงในต่างประเทศ
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มูลค่าการจำ�หน่ายบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 6.31 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 15.56% เนื่องจาก บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด เพิ่มการผลิตขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทำ�ให้
ยอดขายทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น 15.35 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.58 ยอดขายโตขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ขณะที่ราคาขายไม่เปลี่ยนแปลง

Annual

ต้นทุนขายเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 3.93 ของยอดขาย จากร้อยละ 63.74ในปี 2556 เป็น ร้อยละ 67.67 ในปี 2557 นี้ หรือ เพิม่ ขึน้ 113.92 ล้านบาท เนือ่ งจาก ราคากากถัว่ เหลือง
และ โปรตีนข้าวโพด วัตถุดิบหลักของซอสปรุงรส ปรับราคาสูงขึ้นกว่าในปี 2556 ร้อยละ 10.09 และ 17.70 ตามลำ�ดับ นอกจากนี้ ราคาพริกและกระเทียม วัตถุดิบหลักของ
ซอสพริก ปรับราคาสูงขึ้นกว่าในปี 2556 ร้อยละ 6.58 และ 11.91 ตามลำ�ดับ
ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 0.40 ของยอดขาย ในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้น 12.40 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย มาจากการการแข่งขันสูงใน
ประเทศ โดยเฉพาะจากช่องทางการขายโมเดิร์นเทรด และยี่ปั๊ว
รายได้อื่น ๆ ลดลงจาก 79.91 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 32.53 ล้านบาทในปี 2557นี้ ลดลงจาก 47.38 ล้านบาท หรือ 59.29 % เนื่องมาจาก ลดลงกลับรายการค่าเผื่อ
การด้อยค่าของที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินการ 47.48 ล้านบาท
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น รายได้ราคาขายเท่าเดิม ปริมาณยอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ และภาวะการเมือง แต่ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากราคา
วัตถุดิบเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในการขาย เพิ่มขึ้นเนื่องจากการแข่งขันสูงขึ้น ผลการดำ�เนินงานสำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีกำ�ไรสุทธิ 368.00 ล้านบาท
ซึ่งน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556 จำ�นวน 132.31 ล้านบาท หรือประมาณ ร้อยละ 26.45

บริษัทฯ มีกำ�ไรก่อนภาษีเงินได้ (EBT) จากผลการดำ�เนินงานสำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 ดังต่อไปนี้
				
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้ (ล้านบาท)
อัตรากำ�ไรก่อนภาษีเงินได้ต่อรายได้รวม

2557 2556 เปลี่ยนแปลง
461.29 626.50
(165.21)
17.22 23.11
(5.89)

%
(26.37)
(25.49)
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การจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิในแต่ละปี โดยจะจ่ายในปีถัดไป
ในการประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2557 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรเป็นเงินปันผล สำ�หรับผลการดำ�เนินงาน ปี 2556 และ
2555 จำ�นวน 360 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.35 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 97.14 ของกำ�ไรสุทธิ เป็นจำ�นวนเงินปันผลทั้งสิ้น 486 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าว จ่ายให้ผู้ถือ
หุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557
							
กำ�ไรสุทธิ จากปีที่แล้ว 			
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)
			
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 				
อัตราเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ				

2557
500.31
486.00
1.35
97.14%

2556
572.62
478.80
1.33
83.62%

เปลี่ยนแปลง
(72.31)
7.20
0.02
13.52%

%
(12.63)
1.50
1.50

	
  

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
โครงสร้างเงินทุน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ ปี 2557 เท่ากับ 0.10 เท่ากับปี 2556 โครงสร้างเงินทุนดังกล่าวเหมาะสม กับกิจกรรมและฐานะของกิจการ โดยหนี้สินส่วนใหญ่เป็น
หนี้สินหมุนเวียน
บริษัทฯ ไม่มีหนี้สินจากการกู้ยืม บริษัทฯ ใช้โครงสร้างเงินทุนส่วนใหญ่จากส่วนของผู้ถือหุ้น
						
						
						
หนี้สินทั้งสิ้น
				
ส่วนของผู้ถือหุ้น
				
สินทรัพย์รวม 			
เจ้าหนี้การค้า
				
ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
				
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 				
หนี้สินไม่หมุนเวียน 				
หนี้สินทั้งสิ้น 			
ทุนหุ้นสามัญ
				
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
				
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม				
กำ�ไรสะสมจัดสรร 				
กำ�ไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
			
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 			
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31 ธันวาคม		
2557		
ล้านบาท
235.41
2,396.67
2,632.08
81.88
43.36
59.28
16.16
34.73
235.41
360.00
615.60
0.07
60.00
1,361.00
2,396.67

%
8.94
91.06
100.00
34.78
18.42
25.18
6.87
14.75
100.00
15.02
25.69
0.00
2.50
56.79
100.00

31 ธันวาคม
2556
ล้านบาท
250.29
2,510.86
2,761.15
70.10
55.89
66.12
17.89
40.29
250.29
360.00
615.60
1.05
60.00
1,474.21
2,510.86

%
9.06
90.94
100.00
28.01
22.33
26.41
7.15
16.10
100.00
14.34
24.52
0.04
2.39
58.71
100.00

สภาพคล่อง
กระแสเงินสด
(หน่วย ล้านบาท)			
2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
379.95
(173.81)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
(486.00)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ				
(ลดลง) เพิ่มขึ้น				
(279.86)
(หน่วย ล้านบาท)			
ทรัพย์สินหมุนเวียน				
หนี้สินหมุนเวียน				
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน %			
				
ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)		
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)		
วงจรเงินสดเฉลี่ย
(วัน)		

2556
474.26
136.85
(478.80)

เปลี่ยนแปลง
%
(94.31) (19.89)
(310.66) (227.01)
(7.20)
1.50

132.31

(412.17) (311.52)

2557
1,271.74
200.68
6.34

2556
1,393.29
210.00
6.63

37
69
90

37
67
88

เปลี่ยนแปลง
(121.55)
(9.32)
(0.30)
2
2

%
(8.72)
(4.44)
(4.48)
2.99
2.27

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
ปี 2557 เท่ากับ 6.34 เท่า ลดลงจาก 6.63 เท่าในปี 2556 ทั้งนี้เนื่องจาก บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 121.55 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ เป็น เงินสดและรายการเทียบ
เท่าเงินสด และมีหนี้สินหมุนเวียนลดลง 9.32 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็น ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
อย่างไรก็ตามบริษัทได้ถือนโยบายบริหารการเงินอย่างเคร่งครัด จะเห็นได้ว่า บริษัทฯมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนสูง ไม่มีปัญหาด้านสภาพคล่อง ระยะเวลาในการเก็บ
หนี้เฉลี่ย 37 วันเท่ากับปี 2556 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 69 วัน เพิ่มขึ้น 2 วัน จาก 67 วันในปี 2556 วงจรเงินสดเฉลี่ย 90 วันเพิ่มขึ้น 2 วันจาก 88 วันในปี 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดกว่า 264.00 ล้านบาท และยังมีวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี ที่ยังไม่ได้ใช้จากธนาคารขนาดใหญ่อีกกว่า
35.50 ล้านบาท เพื่อรองรับความจำ�เป็นในการใช้เงินทุนกรณีฉุกเฉิน และยังมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจำ�นวนเงินอีก 212 ล้านบาท รวมเป็นวงสินเชื่อจำ�นวนเงินรวม
247.50 ล้านบาท
ความสามารถในการชำ�ระหนี้ และ การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม
บริษัทไม่มีการกู้ยืม มีแต่หนี้สินหมุนเวียน จากเจ้าหนี้การค้า และ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้าตามข้อตกลงแต่ละราย เป็นลูกหนี้ที่ดี จ่ายชำ�ระ
หนี้ตรงตามเงื่อนไข
คุณภาพของสินทรัพย์
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำ�นวน 2,632.08 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 4.67 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมจำ�นวน 2,761.15 ล้าน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย ล้านบาท)
			
สินทรัพย์หมุนเวียน 			
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน 		
รวมสินทรัพย์			
อัตราสินทรัพย์หมุนเวียน %			
อัตราสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน %			
อัตราสินทรัพย์ %				

2557
1,271.74
1,360.34
2,632.08
48.32%
51.68%
100.00%

2556
เปลี่ยนแปลง
1,393.29
(121.55)
1,367.86
(7.52)
2,761.15
(129.07)
50.46%
(2.14%)
49.54%
2.14%
100.00%		

%
(8.72)
(0.55)
(4.67)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน และ สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.32 และ 51.68 ของสินทรัพย์รวมตามลำ�ดับ เทียบกับร้อย
ละ 50.46 และ 49.54 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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ส่วนประกอบสำ�คัญของสินทรัพย์
				
31 ธันวาคม		
					
2557		
				
ล้านบาท
%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
1,155.83
43.91
364.05
13.83
สินค้าคงเหลือ
		
เงินลงทุนชั่วคราว 		
315.98
12.01
ลูกหนี้การค้า
			
270.69
10.29
264.00
10.03
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ที่ดิน ที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน
		
142.43
5.41
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
		
28.16
1.07
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 		
27.67
1.05
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
22.41
0.85
เงินลงทุนระยะยาว 			
20.33
0.77
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 		
8.25
0.31
เงินฝากประจำ�ที่ติดภาระค้ำ�ประกัน
4.60
0.18
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
2.40
0.09
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
		
2.40
0.09
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน 			
1.68
0.06
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
1.20
0.05
ส่วนที่ครบกำ�หนดในหนึ่งปี				
รวมสินทรัพย์
2,632.08
100.00

31 ธันวาคม
2556
ล้านบาท
1,131.71
322.09
218.90
278.17
543.86
142.43
13.94
15.13
23.89
50.51
6.48
4.59
3.60
1.88
2.77
1.20

%
40.99
11.67
7.93
10.07
19.70
5.16
0.50
0.55
0.86
1.83
0.23
0.17
0.13
0.07
0.10
0.04

2,761.15

100.00

สำ�หรับลูกหนี้การค้าได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่างเพียงพอตามข้อเท็จจริง ณ วันที่ 31ธันวาคม 2557 มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำ�นวน 0.81 ล้านบาท เทียบกับ
จำ�นวน 1.63 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย ล้านบาท)			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
กิจการอื่น				
รวม
			
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
		
ลูกหนี้การค้า
		

2557
27.21
244.29
271.50
(0.81)
270.69

2556
22.11
257.69
279.80
(1.63)
278.17

เปลี่ยนแปลง
5.10
(13.40)
(8.30)
0.82
(7.48)

%
23.07
(5.20)
(2.97)
(50.31)
(2.69)

2557
94.19
163.15
106.23
0.48
364.05

2556
65.00
140.31
116.50
0.28
322.09

เปลี่ยนแปลง
29.19
22.84
(10.27)
0.20
41.96

%
44.91
16.28
(8.82)
71.43
13.03

    สินค้าคงเหลือ ไม่มีการเสื่อมสภาพหรือล้าสมัย
(หน่วย ล้านบาท)				
สินค้าสำ�เร็จรูป
			
สินค้าระหว่างผลิต 		
วัตถุดิบและหีบห่อ			
วัสดุ					
สินค้าคงเหลือ			
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เงินลงทุนระยะยาว ก็มีกำ�หนดไถ่ถอน 2562 จำ�นวน 20 ล้านบาท บาท และปี 2565 จำ�นวน 20 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
(หน่วย ล้านบาท)
		
เงินฝากประจำ�ธนาคารระยะเวลาเกิน 1 ปี
หุ้นกู้
				
หุ้นสามัญ 				
เงินลงทุนระยะยาวอื่น				

2557
20.00
0.33
20.33

2556
10.00
40.00
0.51
50.51

2557
204.07
(61.65)
142.42

2556
204.07
(61.65)
142.42

เปลี่ยนแปลง
(10.00)
(20.00)
(0.18)
(30.18)

%
(50.00)
(35.29)
(59.75)

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

เปลี่ยนแปลง
0.00
0.00
0.00

%
0.00
0.00
0.00

ตามรายงานการประเมินราคาวันที่ 11 ธันวาคม 2556 บริษัทประเมินราคาอิสระได้ประเมินราคาที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงานของบริษัท โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบราคา
ตลาด โดยมีราคาประเมินมูลค่า 142.42 ล้านบาท บริษัทจึงบันทึกการกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจำ�นวน 47.47 ล้านบาทเป็นรายได้อื่นในงบ
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2556

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานในอนาคต
แนวโน้มต้นทุนขายในปี 2558 นี้ จะลดลงจากต้นทุนขาย 67.67 % ในปี 2557 เป็น 65.67 % ในปี 2558 หรือ ลดลง 2.00 % ลดลงจากต้นทุนขาย 67.60 %
ในไตรมาส 4/2557 เนื่องมาจาก ราคากากถั่วเหลือง โปรตีนข้าวโพด และ พริก กระเทียม มีแนวโน้มราคาลดลงจากปี 2557
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ต้นทุนขาย (ร้อยละของยอดขาย) เปรียบเทียบ 5 ปี4
68.00%

66.00%

64.00%

62.00%

60.00%

58.00%

56.00%

54.00%
ต้นทุนขาย

2010
63.02%

2011
60.83%

2012
58.77%

2013
63.74%

2014
67.67%

ผลการดำ�เนินงานในปี 2558 คาดว่าจะมีกำ�ไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ในอัตรา 6.00-6.50 % ยอดขายจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2557 ถึงแม้ต้นทุนขาย
จะลดลงร้อยละ 2 แต่ค่าใช้จ่ายในการขายจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากจะมีการออกภาพยนตร์โฆษณาซอสปรุงรส เรื่องใหม่ในปี 2558 นี้
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
และ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

49

รายงานความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
งบการเงินของ บริษัท ไทยเทพรสจำ�กัด (มหาชน) ได้จัดทำ�ขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.
2543 ซึ่งหมายความรวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกำ�หนดของคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดทำ�และนำ�เสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 รวมทั้งประกาศของกรมทะเบียนการค้า เรื่อง “กำ�หนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2544” ลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ออก
ตามความในมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
คณะกรรมการรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของ บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด(มหาชน) ที่จัดทำ�ขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ได้แสดงฐานะ
การเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสด ที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอที่จะ
รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งการป้องกันการทุจริตและการดำ�เนินการที่ผิดปกติ และในการจัดทำ�รายงานทางการเงิน ได้พิจารณาเลือกใช้นโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำ�เสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียง
พอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัท ไทยเทพรสจำ�กัด(มหาชน) ในรายงานผู้สอบบัญชี
						
					

		

(นายปริญญา วิญญรัตน์)			
ประธานกรรมการบริหาร			

					

50

ในนามคณะกรรมการ

23 กุมภาพันธ์ 2558

(นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์)
กรรมการ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
KPMG Phoomchai Audit Ltd.		
Empire Tower, 50 - 51 Floors		
195 South Sathorn Road		
Bangkok 10120, Thailand		

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด
ชั้น 50 - 51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
195 ถนนสาทรใต้		
กรุงเทพ 10120		

Tel : 66 (2) 677 2000
Fax : 66 (2) 677 2222
www.kpmg.co.th

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำ�หรับปีสิ้น
สุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญและเรื่องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามทีค่ วร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิด
พลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำ�หนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติ
งานตรวจสอบเพื่อให้ ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำ�นวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบ
ที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญของงบการเงิน ไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ�และการนำ�เสนอ
งบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำ�เสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของ บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4628
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด
กรุงเทพมหานคร
23 กุมภาพันธ์ 2558
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)								
งบแสดงฐานะการเงิน								
								
								
					
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน					
						
ตามวิธีส่วนได้เสีย		
งบการเงินเฉพาะกิจการ
				
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
สินทรัพย์
หมายเหตุ
2557		
2556
2557
2556
					
		
(บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
5
264,003,322
543,864,808
264,003,322
543,864,808
เงินลงทุนชั่วคราว 		
6
315,974,281
218,899,503
315,974,281
218,899,503
ลูกหนี้การค้า
7
270,686,849
278,169,888
270,686,849
278,169,888
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมส่วนที่ครบกำ�หนด								
ชำ�ระภายในหนึ่งปี		
4
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
สินค้าคงเหลือ 			
8 364,051,705
322,094,073
364,051,705
322,094,073
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ		
28,157,410
13,938,665
28,157,410
13,938,665
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
4
27,666,846
15,126,072
27,666,846
15,126,072
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
1,271,740,413
1,393,293,009 1,271,740,413 1,393,293,009
								
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน								
เงินฝากที่ติดภาระผูกพัน
6
4,603,000
4,593,000
4,603,000
4,593,000
เงินลงทุนในบริษัทร่วม		
9
8,251,626
6,478,289
13,199,393
13,199,393
เงินลงทุนระยะยาวอื่น		
6
20,331,895
50,511,604
20,331,895
50,511,604
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม		
4
2,400,000
3,600,000
2,400,000
3,600,000
ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน		
10
142,428,000
142,428,000
142,428,000
142,428,000
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		
11 1,155,834,060
1,131,709,933 1,155,834,060 1,131,709,933
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน			
12
1,676,886
2,775,953
1,676,886
2,775,953
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
13
22,411,731
23,886,110
21,422,177
22,541,889
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น		
4
2,401,627
1,878,030
2,401,627
1,878,030
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน		
1,360,338,825
1,367,860,919 1,364,297,038 1,373,237,802
								
รวมสินทรัพย์			
2,632,079,238
2,761,153,928 2,636,037,451 2,766,530,811
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)								

งบแสดงฐานะการเงิน								
								
								
		
			
										
					
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
						
ตามวิธีส่วนได้เสีย		
งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ
2557
2556
2557		
2556
		
		
		
(บาท)					
หนี้สินหมุนเวียน								
เจ้าหนี้การค้า				
81,877,597 		
70,099,694
81,877,597
70,099,694
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย				
43,364,596 		
55,896,290
43,364,596
55,896,290
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			
14
59,279,508 		
66,120,167
59,279,508
66,120,167
หนี้สินหมุนเวียนอื่น			
4
16,155,136 		
17,887,324
16,155,136
17,887,324
รวมหนี้สินหมุนเวียน		
200,676,837
210,003,475
200,676,837
210,003,475
								
หนี้สินไม่หมุนเวียน								
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
15
34,728,435 		
40,287,775
34,728,435
40,287,775
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน			
34,728,435 		
40,287,775
34,728,435
40,287,775
								
รวมหนี้สิน			
235,405,272
250,291,250
235,405,272
250,291,250
								
ส่วนของผู้ถือหุ้น								
ทุนเรือนหุ้น			
16 							
ทุนจดทะเบียน				
600,000,000
600,000,000
600,000,000
600,000,000
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว 			
360,000,000
360,000,000
360,000,000
360,000,000
ส่วนเกินทุน								
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		
16
615,600,000
615,600,000
615,600,000
615,600,000
กำ�ไรสะสม								
จัดสรรแล้ว								
ทุนสำ�รองตามกฎหมาย 		
17
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร			
1,360,999,833
1,474,213,074
1,364,958,046
1,479,589,957
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น								
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ								
เงินลงทุนเผื่อขาย			
74,133 		
1,049,604
74,133
1,049,604
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		
2,396,673,966
2,510,862,678
2,400,632,179
2,516,239,561
								
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		
2,632,079,238
2,761,153,928
2,636,037,451
2,766,530,811
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

								

				
						
						
						
				

									
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย		
งบการเงินเฉพาะกิจการ		
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที		
่
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที			
่
31 ธันวาคม		
31 ธันวาคม			

		
หมายเหตุ
2557
2556
2557
2556		
						
(บาท)			
			
			
รายได้ 				
4 							
รายได้จากการขาย					
2,645,804,340
2,630,452,297
2,645,804,340
2,630,452,297
รายได้อื่น				
19
32,532,110
79,907,376
32,532,110
79,907,376
รวมรายได้		
		
2,678,336,450
2,710,359,673
2,678,336,450
2,710,359,673
								
ค่าใช้จ่าย 			
20, 21							
ต้นทุนขาย 					
1,790,452,666
1,676,534,166
1,790,452,666
1,676,534,166
ค่าใช้จ่ายในการขาย		
			
283,224,160
270,825,908
283,224,160
270,825,908
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร			
145,140,516
136,671,057
145,140,516
136,671,057
รวมค่าใช้จ่าย				
2,218,817,342
2,084,031,131
2,218,817,342
2,084,031,131
								
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		
9
1,773,337
169,250
-		
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		
461,292,445
626,497,792
459,519,108
626,328,542
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 		
22
( 93,290,534)
(126,187,392)
(92,935,867)
(126,153,542)
กำ�ไรสำ�หรับปี					
368,001,911
500,310,400
366,583,241
500,175,000
								
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น								
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ								
ของเงินลงทุนเผื่อขาย				
(1,219,339)
1,053,944
(1,219,339)
1,053,944
กำ�ไรสุทธิจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์								
ประกันภัยสำ�หรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
15
5,981,060 		
5,981,060 		
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ								
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
22
(952,344)
(210,789)
(952,344)
(210,789)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี-สุทธิจากภาษี
3,809,377
843,155
3,809,377
843,155
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี			
371,811,288
501,153,555
370,392,618
501,018,155
								
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 		
23		
1.02 		
1.39 		
1.02 		
1.39
								
											

หมายเหตุประกอบการการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

54

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)								

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น							
								

			
						
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
											
องค์ประกอบอื่น
						
ส่วนเกินทุน
กำ�ไรสะสม
ของส่วนของผู้ถือหุ้น
											
ผลต่างจากการ
					
ทุนเรือนหุน้ 					
เปลีย่ นแปลง
					
ทีอ่ อก
ส่วนเกิน
ทุนสำ�รอง
ยังไม่ได้
ในมูลค่ายุตธิ รรม
รวมส่วน
			
หมายเหตุ
และชำ�ระแล้ว มูลค่าหุน้ สามัญ ตามกฎหมาย
จัดสรร ของเงินลงทุนเผือ่ ขาย ของผูถ้ อื หุน้
								
(บาท)
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556								
						
				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
                           
    360,000,000           615,600,000          60,000,000       1,452,702,674                  206,449       2,488,509,123
													
รายการกับผูถ้ อื หุน้ ทีบ่ นั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้ 													
การจัดสรรส่วนทุนให้ผถู้ อื หุน้ 													
เงินปันผลให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั 			
24
-		
(478,800,000)
(478,800,000)
รวมรายการกับผูถ้ อื หุน้ ทีบ่ นั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้ 		
-		
(478,800,000)
(478,800,000)
													
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี													
กำ�ไร						
-		
500,310,400
500,310,400
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 			
-		
-		
843,155
843,155
รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี				
-		
500,310,400
843,155
501,153,555
													
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556			
360,000,000
615,600,000
60,000,000 1,474,213,074
1,049,604 2,510,862,678
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)								

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น							
								
			
							

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
											
องค์ประกอบอื่น
						
ส่วนเกินทุน
กำ�ไรสะสม
ของส่วนของผู้ถือหุ้น
											
ผลต่างจากการ
					
ทุนเรือนหุน้ 					
เปลีย่ นแปลง
					
ทีอ่ อก
ส่วนเกิน
ทุนสำ�รอง
ยังไม่ได้ ในมูลค่ายุตธิ รรมของ
รวมส่วน
				
หมายเหตุ
และชำ�ระแล้ว
มูลค่าหุน้ สามัญ
ตามกฎหมาย
จัดสรร เงินลงทุนเผือ่ ขาย
ของผูถ้ อื หุน้
								
(บาท)
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 												
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557			
360,000,000
615,600,000
60,000,000 1,474,213,074
1,049,604 2,510,862,678
													
รายการกับผูถ้ อื หุน้ ทีบ่ นั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้ 											
		
การจัดสรรส่วนทุนให้ผถู้ อื หุน้ 													
(486,000,000)
เงินปันผลให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั 			
24
-		
(486,000,000)
รวมรายการกับผูถ้ อื หุน้ ทีบ่ นั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้ 		
-		
(486,000,000)
(486,000,000)
													
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี													
กำ�ไร						
-		
368,001,911
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 			
-		
-		
4,784,848
(975,471)
รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี 		
-		
372,786,759
(975,471)
													
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557			
360,000,000
615,600,000
60,000,000
1,360,999,833
74,133
													

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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56

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)								
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น							
									
			
							
งบการเงินเฉพาะกิจการ
											
องค์ประกอบอื่น
						
ส่วนเกินทุน
กำ�ไรสะสม
ของส่วนของผู้ถือหุ้น
											
ผลต่างจากการ
					
ทุนเรือนหุน้ 					
เปลีย่ นแปลง
					
ทีอ่ อก
ส่วนเกิน
ทุนสำ�รอง
ยังไม่ได้
ในมูลค่ายุตธิ รรมของ รวมส่วน
					
หมายเหตุ
และชำ�ระแล้ว
มูลค่าหุน้ สามัญ
ตามกฎหมาย
จัดสรร
เงินลงทุนเผือ่ ขาย ของผูถ้ อื หุน้
								
(บาท)
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556													
													
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556			
360,000,000
615,600,000
60,000,000 1,458,214,957
206,449 2,494,021,406
													
รายการกับผูถ้ อื หุน้ ทีบ่ นั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้ 													
การจัดสรรส่วนทุนให้ผถู้ อื หุน้ 													
เงินปันผลให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั 			
24		
-		
(478,800,000)
(478,800,000)
รวมรายการกับผูถ้ อื หุน้ ทีบ่ นั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้ 			
-		
(478,800,000)
(478,800,000)
													
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี												
กำ�ไร							
-		
500,175,000
500,175,000
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 				
		
843,155
843,155
รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี			
		
-		
500,175,000
843,155 501,018,155
													
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556			
360,000,000
615,600,000
60,000,000 1,479,589,957
1,049,604 2,516,239,561
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)								
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น							
								
			
							
งบการเงินเฉพาะกิจการ
											
องค์ประกอบอื่น
						
ส่วนเกินทุน
กำ�ไรสะสม
ของส่วนของผู้ถือหุ้น
											
ผลต่างจากการ
					
ทุนเรือนหุน้ 					
เปลีย่ นแปลง
					
ทีอ่ อก
ส่วนเกิน
ทุนสำ�รอง
ยังไม่ได้
ในมูลค่ายุตธิ รรมของ
รวมส่วน
			
หมายเหตุ
และชำ�ระแล้ว
มูลค่าหุน้ สามัญ ตามกฎหมาย
จัดสรร
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
ของผูถ้ อื หุน้
								
		
(บาท)
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557													
													
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557		
360,000,000
615,600,000
60,000,000 1,479,589,957
1,049,604
2,516,239,561
													
รายการกับผูถ้ อื หุน้ ทีบ่ นั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้ 													
การจัดสรรส่วนทุนให้ผถู้ อื หุน้ 													
เงินปันผลให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั
24		
-		
(486,000,000)
(486,000,000)
รวมรายการกับผูถ้ อื หุน้ ทีบ่ นั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้ 		
-		
(486,000,000)
(486,000,000)
													
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี													
กำ�ไร						
-		
366,583,241
366,583,241
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 			
4,784,848
(975,471)
3,809,377
รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี			
-		
371,368,089
(975,471)
370,392,618
													
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557		
360,000,000
615,600,000
60,000,000 1,364,958,046
74,133 2,400,632,179

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)								
งบกระแสเงินสด

								
									
				
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน					
				
ตามวิธีส่วนได้เสีย		
งบการเงินเฉพาะกิจการ		
			
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที		
่
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
						
31 ธันวาคม			
31 ธันวาคม		
			
หมายเหตุ
2557		
2556
2557
2556
					
(บาท)						
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน									
กำ�ไรสำ�หรับปี				
368,001,911
500,310,400
366,583,241
500,175,000
รายการปรับปรุง									
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย			
92,833,645
87,258,301
92,833,645
87,258,301
ดอกเบี้ยรับ				
19
(10,853,567)
(16,587,494)
(10,853,567)
(16,587,494)
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ			
(598,701)
(41,000)
(598,701)
(41,000)
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง			
(12,222)
(232,174)
(12,222)
(232,174)
ขาดทุนจากการตัดจำ�หน่ายสินค้าคงเหลือ			
615,316
291,552
615,316
291,552
ขาดทุนจากการจำ�หน่ายอาคารและอุปกรณ์			
4,726,704
3,472,064
4,726,704
3,472,064
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนชั่วคราว			
(1,651,238)
(1,651,238)		
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์			
(306,095)
(306,095)		
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินที่ยัง									
ไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน			
10
(47,476,000)		
(47,476,000)
ผลประโยชน์ของพนักงาน			
2,396,470
1,853,482
2,396,470
1,853,482
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
9
(1,773,337)
(169,250)		
-		
ภาษีเงินได้				
22
93,290,534
126,187,392
92,935,867
126,153,542
			
546,669,420
654,867,273
546,669,420
654,867,273
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน									
ลูกหนี้การค้า					
8,302,466
(18,276,245)
8,302,466
(18,276,245)
สินค้าคงเหลือ				
(42,572,948)
(50,049,165)
(42,572,948)
(50,049,165)
เงินล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ				
(14,218,745)
19,250,063
(14,218,745)
19,250,063
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น				
(12,178,098)
(213,142)
(12,178,098)
(213,142)
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น				
(523,597)
(1,389,410)
(523,597)
(1,389,410)
เจ้าหนี้การค้า			
11,780,228
3,413,266
11,780,228
3,413,266
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน			
(1,974,750)
(1,974,750)		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			
(6,831,085)
1,309,437
(6,831,085)
1,309,437
หนี้สินหมุนเวียนอื่น			
(3,196,398)
4,749,425
(3,196,398)
4,749,425
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน			
485,256,493
613,661,502
485,256,493
613,661,502
จ่ายภาษีเงินได้			
(105,300,193)
(139,403,316)
(105,300,193)
(139,403,316)
เงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
                 379,956,300           474,258,186         379,956,300          474,258,186 			
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)								
งบกระแสเงินสด								

								
								
			
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน					
				
		
ตามวิธีส่วนได้เสีย		
งบการเงินเฉพาะกิจการ		
						
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที		
่
						
31 ธันวาคม		
31 ธันวาคม		
				
หมายเหตุ
2557		
2556
2557
2556
								
(บาท)						
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน									
รับดอกเบี้ย					
10,270,488
16,954,042
10,270,488
16,954,042
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์			
(119,117,619)
(86,446,911)
(119,117,619)
(86,446,911)
ขายอุปกรณ์			
735,288
517,188
735,288
517,188
รายได้จากการจำ�หน่ายเงินลงทุนชั่วคราว		
38,698,412
38,698,412 		
เงินรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม			
4
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
ซื้อสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน			
(432,773)
(177,310)
(432,773)
(177,310)
เงินฝากที่ติดภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
(10,000)
(10,000)		
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
(135,161,582)
214,802,060
(135,161,582)
214,802,060
เงินลงทุนระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
30,000,000
(10,000,000)
30,000,000
(10,000,000)
เงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน                                  (173,817,786)            136,849,069        (173,817,786)        136,849,069
									
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน									
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท		
24
(486,000,000)
(478,800,000)
(486,000,000)
(478,800,000)
เงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
              (486,000,000)          (478,800,000)        (486,000,000)       (478,800,000)
									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ                       (279,861,486)           132,307,255        (279,861,486)        132,307,255
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
543,864,808
411,557,553
543,864,808
411,557,553
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม                5             264,003,322             543,864,808         264,003,322        543,864,808
									
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม									
รายละเอียดที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อมาในระหว่างปี มีดังนี้ 									
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
11
120,581,829
87,422,261
120,581,829
87,422,261
บวก เงินจ่ายชำ�ระหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในปีก่อน		
2,141,605
1,166,874
2,141,605
1,166,874
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์			
(3,605,815)
(2,142,224)
(3,605,815)
(2,142,224)
			
             119,117,619               86,446,911          119,117,619           86,446,911 			
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุสารบัญ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ข้อมูลทั่วไป
เกณฑ์การจัดทำ�งบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนอื่น
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรือนหุ้น
สำ�รอง
ข้อมูลส่วนงาน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ภาษีเงินได้
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
เงินปันผล
เครื่องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้
การจัดประเภทรายการใหม่

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
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 79.90
บริษัทดำ�เนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับธุรกิจการผลิตและจำ�หน่ายเครื่องปรุงรสอาหาร
2

เกณฑ์การจัดทำ�งบการเงิน

(ก)

เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดย
ประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

สภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและ

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของบริษัท และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
		
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)		
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)		
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)		
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)		
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)		
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)		
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)		
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)		
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)		
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)		
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)		
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)		
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10		

เรื่อง
การนำ�เสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
ส่วนงานดำ�เนินงาน
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ในเบื้องต้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้นนั้น มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัทในบางเรื่อง ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงิน
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่งมีผล
บังคับสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการนำ�มาใช้สำ�หรับการจัดทำ�งบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัทได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(ข)

เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้จัดทำ�ขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นเงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าด้วยราคายุติธรรม
(ค)

สกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานและนำ�เสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำ�และแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
(ง)

การประมาณการและใช้วิจารณญาณ

ในการจัดทำ�งบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการ
กำ�หนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำ�นวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำ�งบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้
รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่สำ�คัญในการกำ�หนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบสำ�คัญต่อการรับรู้จำ�นวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบ
ด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25

ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การวัดมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การตีมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน

3

นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ

(ก)

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานของบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ใน

การดำ�เนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
(ข)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท
(ค)

เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำ�ระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำ�ระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจำ�หน่ายบัญชีเมื่อทราบว่า
เป็นหนี้สูญ
(ง)
สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำ�กว่า
ต้นทุนสินค้าระหว่างผลิตแสดงในราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ย ในขณะที่ต้นทุนของสินค้าคงเหลืออื่นคำ�นวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนทีซ่ ื้อ
ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำ�เร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของ
ค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคำ�นึงถึงระดับกำ�ลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำ�เนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำ�เป็นโดยประมาณในการขาย
บริษัทบันทึกค่าเผื่อสำ�หรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัย และค้างนาน
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(จ)

เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสียใช้วิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น
ตราสารหนี้ซึ่งบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนครบกำ�หนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนดแสดงในราคาทุนตัดจำ�หน่ายหัก
ด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของตราสาร
หนี้ที่เหลือ
ตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้จนครบกำ�หนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู้
มูลค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่า บันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่ารับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน เมื่อมีการจำ�หน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกำ�ไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้าในกำ�ไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสำ�หรับหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน
การจำ�หน่ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจำ�หน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจำ�นวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกำ�ไรหรือขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกใน
ส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุน
ในกรณีที่บริษัทจำ�หน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคำ�นวณต้นทุนสำ�หรับเงินลงทุนที่จำ�หน่ายไปและ
ตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด

เงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อนปรับใช้กับมูลค่า

(ฉ)
ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน
ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงานแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
(ช)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

การรับรู้และการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และ
ต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย
การ
บูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม นอกจากนี้ต้นทุนอาจรวมถึงกำ�ไรหรือขาดทุนจาก
การป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดจากการซื้อที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งถูกโอนจาก งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำ�หรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธ์ซอฟแวร์ซึ่งไม่สามารถทำ�งานได้โดยปราศจาก ลิข
สิทธ์ซอฟแวร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธ์ซอฟแวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำ�คัญแยกต่างหากจากกัน
กำ�ไรหรือขาดทุนจากการจำ�หน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำ�หน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดย
รับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในกำ�ไรหรือขาดทุน
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจำ�หน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุน
ที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำ�รุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ�จะรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาคำ�นวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ของสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำ�ไรหรือขาดทุน คำ�นวณโดยวิธียอดลดลงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการที่
ได้มาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 อัตราร้อยละที่ใช้ในการคำ�นวณตามวิธียอดลดลงแสดงได้ดังนี้
				
				
อาคารและส่วนปรับปรุง			
			
เครื่องจักรและอุปกรณ์			
				
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำ�นักงาน					
ยานพาหนะ							

ร้อยละต่อปี
5
20
20 - 33
10 - 20

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละ
รายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
อาคารและส่วนปรับปรุง						
เครื่องจักรและอุปกรณ์			
			
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำ�นักงาน		
			
ยานพาหนะ				
			
บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำ�หรับที่ดิน อะไหล่ และสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

10 - 20
3 - 14
3 - 10
5 - 12

ปี
ปี
ปี
ปี

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม
(ซ)

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่บริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจำ�กัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าตัดจำ�หน่ายคำ�นวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำ�นวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าตัดจำ�หน่ายรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์จากสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน โดยเริ่มตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สำ�หรับปีปัจจุบันและปี
เปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้
ค่าเครื่องหมายการค้า							
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 		
			

3 - 10 ปี
5 ปี

วิธีการตัดจำ�หน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม
(ฌ)

การด้อยค่า

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำ�การประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการ
ประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้ให้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคย
บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่าง
ราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในกำ�ไรหรือขาดทุน
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การคำ�นวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนกว่าจะครบกำ�หนด คำ�นวณโดยการหามูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริง สำ�หรับลูกหนี้ระยะสั้นไม่มีการคิดลด
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินสำ�หรับหลักทรัพย์เผื่อขาย คำ�นวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่
มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำ�นึงภาษี
เงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำ�หรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจาก
สินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจาก
การด้อยค่าที่เคยรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน สำ�หรับสินทรัพย์ทางการเงินที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจำ�หน่ายและตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับ
รายการจะถูกบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่าข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าได้ลดลงหรือ
หมดไปหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำ�นวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูก
กลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือ ค่าตัดจำ�หน่ายเสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจาก
การด้อยค่ามาก่อน
(ญ)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
(ฎ)

ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน
โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซึ่งกิจการจ่ายสมทบเป็นจำ�นวนเงินที่แน่นอนไปอีกกิจการหนึ่งแยกต่างหาก (กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ)
และจะไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายสมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงาน
ในกำ�ไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำ�งานให้กับกิจการ
โครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้
โครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้เป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่
กำ�หนดไว้ถูกคำ�นวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำ�งานของพนักงานในปัจจุบันและในงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์ดัง
กล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน ทั้งนี้ได้สุทธิจากต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่รับรู้และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ อัตราคิดลดเป็นอัตรา
ณ วันที่รายงานจากพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลในประเทศไทย ซึ่งมีระยะเวลาครบกำ�หนดใกล้เคียงกับระยะเวลาของภาระผูกพันของบริษัท และมีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่าย
การคำ�นวณนั้นจัดทำ�โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจำ�ทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ เมื่อมีการคำ�นวณผลของผลประโยชน์ของ
พนักงานของบริษัท การรับรู้เป็นสินทรัพย์จำ�กัดเพียงยอดรวมของต้นทุนในอดีตที่ยังไม่รับรู้และมูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีในรูปของการได้รับคืนในอนาคต
จากโครงการหรือการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการคำ�นวณมูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขั้นต่ำ�สำ�หรับ
โครงการต่าง ๆ ของบริษัท ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจมีให้กับบริษัท ถ้าถูกรับรู้ภายในระยะเวลาของโครงการ หรือ การจ่ายชำ�ระของหนี้สินของโครงการ
เมื่อมีการเพิ่มผลประโยชน์ในโครงการผลประโยชน์ สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนบริการในอดีตของพนักงานรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง
ตามระยะเวลาถัวเฉลี่ยจนถึงวันที่ผลประโยชน์นั้นเป็นสิทธิขาด ผลประโยชน์ที่เป็นสิทธิขาดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำ�ไรหรือขาดทุนทันที
บริษัทรับรู้กำ�ไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้ค่าใช้จ่ายของโครงการผล
ประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุน
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ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานนอกเหนือจากโครงการบำ�นาญ เป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำ�งานของ
พนักงานในปัจจุบันและงวดก่อน ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบันและสุทธิจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง อัตราคิด
ลดเป็นอัตรา ณ วันที่รายงานจากพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลในประเทศไทย ซึ่งมีระยะเวลาครบกำ�หนดใกล้เคียงกับระยะเวลาของภาระพูกพันของบริษัท โดย
คำ�นวณตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ กำ�ไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำ�งานให้
หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำ�ระสำ�หรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้นหรือการปันส่วนกำ�ไร หาก บริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระ
ผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำ�งานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ฏ)

ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำ�ระภาระหนี้สินดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายใน
อนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำ�นึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำ�นวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มี
ต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน
(ฐ)

รายได้

รายได้ที่รับรู้ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า
การขายสินค้า
รายได้รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำ�คัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่าย
บริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำ�คัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้า ไม่อาจวัด
มูลค่าของจำ�นวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าเช่ารับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุนในวันที่บริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล
(ฑ)

สัญญาเช่าดำ�เนินงาน

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

ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำ�หรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับ
รู้ในกำ�ไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือ รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำ�ระหรือได้รับชำ�ระ โดยคำ�นวณจากกำ�ไรหรือขาดทุนประจำ�ปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้
หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำ�นวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำ�นวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่
ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำ�ไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าหากเป็นไปได้
ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำ�ระ
หนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ
วันที่รายงาน
ในการกำ�หนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องคำ�นึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำ�ให้จำ�นวน
ภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำ�ระ บริษัท เชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำ�หรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก
หลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทำ�ให้บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษี
เงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำ�สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมา
หักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและ
ภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำ�หรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน
สำ�หรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำ�ระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำ�ระหนี้สินใน
เวลาเดียวกัน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำ�ไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำ�นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง
(ณ)

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

บริษัทแสดงกำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำ�นวณโดยการหารกำ�ไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักที่ออกจำ�หน่ายระหว่างปี
(ด)

รายงานทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน

ผลการดำ�เนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำ�เนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงาน
ดำ�เนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล
4

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำ�งบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หากบริษัทมีอำ�นาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทาง
อ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำ�คัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่
ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำ�คัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ
ความสัมพันธ์ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้
ชื่อกิจการ			
ประเทศที่จัดตั้ง
				
/สัญชาติ
บริษัท ยามาซ่า (ประเทศไทย) จำ�กัด		
ไทย		
บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ไทย		
ผู้บริหารสำ�คัญ				
ไทย		
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ลักษณะความสัมพันธ์
เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 26
เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40
บุคคลที่มีอำ�นาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของบริษัท
(ไม่ว่าจะทำ�หน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)		

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

นโยบายการกำ�หนดราคาสำ�หรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้
รายการ
ขายสินค้า								
รายได้ค่าเช่า							
ดอกเบี้ยรับ							
รายได้อื่น								

นโยบายการกำ�หนดราคา
ราคาตลาด
ตามราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
อัตราตลาด
ตามราคาที่ตกลงกัน

รายการที่สำ�คัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้

							

    งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
               งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
2557
2556
2557
2556
										
(พันบาท)
บริษัทร่วม - บริษัท ยามาซ่า (ประเทศไทย) จำ�กัด							
ขายสินค้า							
23,321
25,620
23,321
25,620
รายได้ค่าเช่า						
138
138		
138		
138
รายได้อื่น							
69		
27		
69		
27
บริษัทร่วม - บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด							
ขายสินค้า							
23,678
15,051
23,678
15,051
รายได้ค่าเช่า						
1,489
1,489
1,489
1,489
ดอกเบี้ยรับ						
326
404		
326		
404
รายได้อื่น 							
5,968
5,088
5,968
5,088
							
ผู้บริหารสำ�คัญ							
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำ�คัญ							
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน				
26,426
23,017
26,426
23,017
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน					
687
650		
687		
650
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น					
18		
16		
18		
16
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำ�คัญ				
27,131
23,683
27,131
23,683
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
            งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
                 ตามวิธีส่วนได้เสีย
                  งบการเงินเฉพาะกิจการ
							
2557
2556
2557
2556
										
(พันบาท)
บริษัทร่วม - บริษัท ยามาซ่า (ประเทศไทย) จำ�กัด							
ลูกหนี้การค้า						
4,783
6,841
4,783
6,841
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ�รับ				
20		
20		
20		
20
							

บริษัทร่วม - บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด							
ลูกหนี้การค้า						
22,426
15,275
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - ลูกหนี้อื่น				
9		
12		
เงินให้กู้ยืมระยะยาว						
3,600
4,800
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น					
1,745
1,391
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ�รับ				
200
200		

22,426
9		
3,600
1,745
200		

15,275
12
4,800
1,391
200
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
							
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
                                   
            ตามวิธีส่วนได้เสีย
           งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 		
		
2557		
2556
2557
2556
									
(พันบาท)
บริษัทร่วม - บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด							
ณ วันที่ 1 มกราคม				
4,800
6,000
4,800
6,000
ลดลง						
(1,200)
(1,200)
(1,200)
(1,200)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
                                  3,600                           4,800                         3,600                       4,800
สัญญาสำ�คัญที่ทำ�กับบุคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สัญญาให้เช่าอาคาร
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 บริษัทได้ทำ�สัญญาให้เช่าอาคารเป็นสำ�นักงานและโรงงานผลิตกับบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง(บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด) สัญญาเช่ามีอายุ
10 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยบริษัทได้รับค่าเช่าเดือนละ 79,200 บาทสำ�หรับปีที่ 1 ถึง ปีที่ 3 ได้รับค่าเช่าเดือนละ 105,600 บาท
สำ�หรับปีที่ 4 ถึง ปีที่ 5 และได้รับค่าเช่าเดือนละ 158,400 บาท สำ�หรับปีที่ 6 ถึง ปีที่ 10 ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวต้องจ่ายเงินมัดจำ�การเช่าเป็นจำ�นวน 200,000 บาท
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 บริษัทได้ทำ�สัญญาให้เช่าอาคารเป็นสำ�นักงานกับบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง (บริษัท ยามาซ่า (ประเทศไทย) จำ�กัด) สัญญาเช่ามีอายุ 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยบริษัทได้รับค่าเช่าเดือนละ 10,000 บาท สำ�หรับ 13 เดือนแรก และได้รับค่าเช่าเดือนละ 11,520 บาท สำ�หรับเดือนที่เหลือ
สัญญาเงินกู้ยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท (“ผู้ให้กู้”) มีสัญญาเงินให้กู้ยืมกับบริษัทเอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (“ผู้กู้”) เป็นจำ�นวน 6.0 ล้านบาท โดยมีกำ�หนดชำ�ระคืนรายปี ๆ
ละเท่า ๆ กันเป็นระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 จนถึง 20 พฤษภาคม 2560 เงินให้กู้ยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี สำ�หรับ 3 ปีแรก หลังจากนั้น
อัตราดอกเบี้ยจะคิดจาก MLR ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งบวกร้อยละ 1.0 ต่อปี
5

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
									
2557
2556
										
(พันบาท)
เงินสดในมือ								
1,227
1,538
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน					
10,230
10,682
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์						
241,100
260,216
เงินฝากประจำ�ธนาคาร ระยะเวลาการฝากไม่เกิน 3 เดือน				
11,446
271,429
รวม
                     264,003
    543,865
									

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
									
2557
2556
										
(พันบาท)
สกุลเงินบาท								
263,419
543,285
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา							
584
580
รวม
    264,003                     543,865
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
6

เงินลงทุนอื่น

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
								
2557		
2556
									
(พันบาท)
เงินลงทุนชั่วคราว			
เงินฝากประจำ�ธนาคาร ระยะเวลาการฝากเกิน 3 เดือน			
280,366		
185,195
เงินลงทุนในความต้องการของตลาด - กองทุนรวม				
40,211		
38,298
								
320,577		
223,493
หัก เงินฝากประจำ�ธนาคารระยะเวลาการฝากเกิน 3 เดือน			
ที่ติดภาระผูกพัน						
(4,603)		
(4,593)
รวม
315,974
    218,900
			
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 		
เงินฝากประจำ�ธนาคาร ระยะเวลาการฝากเกิน 1 ปี				
-		
10,000
หุ้นกู้								
20,000		
40,000
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด - หุ้นทุน				
332		
512
รวม
  20,332
      50,512
							

หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ธนาคาร กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน 20 ล้านบาท ซึ่งเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด มีอายุ 10 ปี ครบกำ�หนดไถ่ถอนวันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2562 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 สำ�หรับห้าปีแรกและอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 สำ�หรับห้าปีหลัง และหุ้นกู้ธนาคาร กสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวน 20 ล้านบาท ที่ลงทุนในระหว่างปี 2555 ซึ่งเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด มีอายุ 10 ปี ครบกำ�หนดไถ่ถอนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ตลอดอายุหุ้นกู้
ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ธนาคาร กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ได้ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำ�หนดชำ�ระเป็นจำ�นวนทั้งสิ้น 20 ล้านบาท ซึ่งสามารถทำ�ได้ตาม
เงื่อนไขที่กำ�หนดของหุ้นกู้ดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากประจำ�ธนาคารที่ติดภาระผูกพันจำ�นวน 4.60 ล้านบาท (2556: 4.59 ล้านบาท)
ค้ำ�ประกันการใช้ส่วนผสมในกระบวนการผลิต
7

ติดภาระค้ำ�ประกันการใช้ ไฟฟ้าและ

ลูกหนี้การค้า

      งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
              ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
หมายเหตุ
2557		
2556
									
(พันบาท)
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
4
27,209		
22,116
กิจการอื่น								
244,293		
257,688
รวม
271,502
     279,804
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ						
(815)		
(1,634)
สุทธิ
270,687
    278,170
			
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับปี				
(819)		
(41)
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้
     งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
     ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
									
2557		
2556
										
(พันบาท)
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ							
8,839		
7,656
เกินกำ�หนดชำ�ระ 			
น้อยกว่า 3 เดือน								
9,285		
4,893
3 - 6 เดือน								
4,200		
2,872
6 - 12 เดือน								
4,885		
6,695
								
27,209
         22,116
			
									

									
   งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
                     ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
									
2557		
2556
										
(พันบาท)
กิจการอื่น 		
ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ							
225,223		
234,072
เกินกำ�หนดชำ�ระ 			
น้อยกว่า 3 เดือน								
15,418		
21,059
3 - 6 เดือน								
1,003		
908
6 - 12 เดือน								
161		
15
มากกว่า 12 เดือน								
2,488		
1,634
									
244,293		
257,688
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ							
(815)
(1,634)
									
243,478
       256,054
สุทธิ
270,687
       278,170
โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัท มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วันถึง 90 วัน
ยอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
  ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
									
2557		
2556
										
(พันบาท)
สกุลเงินบาท								
263,945		
264,106
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา							
6,229		
13,234
สกุลเงินเหรียญออสเตรเลีย							
513		
830
รวม
  270,687
       278,170
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
8

สินค้าคงเหลือ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
                                   ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
								
2557
2556
										
(พันบาท)
สินค้าสำ�เร็จรูป							
94,190
65,004
สินค้าระหว่างผลิต								
163,151
140,312
วัตถุดิบ									
106,227
116,502
276
วัสดุ								
484		
รวม
     364,052
         322,094
			
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและ			
ได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย			
- ต้นทุนขาย						
		
1,790,453
1,676,534
							

9

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

						

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
                 ตามวิธีส่วนได้เสีย                   งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556

						
(พันบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม					
6,478
6,309
13,199
13,199
ส่วนแบ่งกำ�ไรสุทธิจากเงินลงทุน							
ตามวิธีส่วนได้เสีย				
1,774
169
-		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
             8,252
     6,478              13,199            13,199
				
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
สัดส่วนความ 						
มูลค่าตามวิธี
			
เป็นเจ้าของ
ทุนชำ�ระแล้ว		
ราคาทุน		
ส่วนได้เสีย
		
2557
2556
2557
2556
2557
2556
2557
2556
			
(ร้อยละ)
   (พันบาท)
บริษัทร่วม													
บริษัท ยามาซ่า
(ประเทศไทย) จำ�กัด
26
26
20,001 20,001
5,199
5,199
6,255
4,256
บริษัท เอ็กซ์เตอร์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
40
40
20,000 20,000
8,000
8,000
1,997
2,222
รวม		
		
40,001 40,001 13,199
13,199
8,252
6,478
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในตราสารทุน–การบัญชีด้านผู้ลงทุน ซึ่งบริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสีย โดยแสดงเป็นยอด
รวม ไม่ปรับปรุงตามส่วนได้เสียของบริษัท
		
วันที่
สัดส่วน
สินทรัพย์							
กำ�ไร
		
รายงาน
ความเป็น
สินทรัพย์
ไม่
สินทรัพย์ หนี้สิน
หนี้สินไม่
หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย
(ขาดทุน)
			
เจ้าของ
หมุนเวียน หมุนเวียน
รวม
หมุนเวียน หมุนเวียน
รวม
รวม
รวม
สุทธิ
ปี 2557			
(ร้อยละ)					
(พันบาท)
บริษัทร่วม																
				
บริษัท ยามาซ่า
(ประเทศไทย) จำ�กัด 31 ธันวาคม
26
35,370
368
35,738 10,854
153 11,007 77,045 (69,490)
7,555
บริษัท เอ็กซ์เตอร์
(ประเทศไทย) จำ�กัด 31 ธันวาคม
40
28,577
26,115
54,692 30,531
18,660
49,191 44,579 (44,835)
(256)
รวม
          
  63,947       26,483           90,430        41,385            18,813     60,198     121,624   (114,325)          7,299
ปี 2556																
บริษัทร่วม															
บริษัท ยามาซ่า
(ประเทศไทย) จำ�กัด 31 ธันวาคม
26
25,835
425
26,260
8,965
119
9,084 55,540 (52,033)
3,507
บริษัท เอ็กซ์เตอร์
(ประเทศไทย) จำ�กัด 31 ธันวาคม
40
12,536
31,755
44,291 19,349
19,186 38,535 34,224 (36,714)
(2,490)
รวม
    
   38,371       32,180            70,551       28,314
19,305     47,619       89,764      (88,747)            1,017
10

ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน

											
      งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
                       ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
											
2557
2556
												
(พันบาท)
ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน									
204,073
204,073
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์								
(61,645)
(61,645)
สุทธิ
      142,428
          142,428
ตามรายงานการประเมินราคาลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 บริษัทประเมินราคาได้ประเมินราคาที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงานของบริษัทโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด โดยมี
ราคาประเมินมูลค่า 142.4 ล้านบาท บริษัทจึงบันทึกการกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจำ�นวน 47.5 ล้านบาทเป็นรายได้อื่นในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี
2556
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
11

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

					
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
							
เครื่องตกแต่ง				
เงินจ่าย
			
ที่ดินและ
อาคารและ		
ติดตั้งและ
			
ล่วงหน้า		
ส่วนปรับปรุง
ส่วน
เครื่องจักรและ
เครื่องใช้			
งานระหว่าง
ค่าซื้อ			
		
ที่ดิน
ปรับปรุง
อุปกรณ์
สำ�นักงาน
ยานพาหนะ
อะไหล่
ก่อสร้าง
เครื่องจักร
รวม
								
(พันบาท)
ราคาทุน 														
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
112,831
532,685
1,412,571
56,533
121,213
24,402
251,233
6,289
2,517,757
เพิ่มขึ้น			
-		
3,638
1,902
3,456
17,812
56,324
4,290
87,422
โอน			
14,935
169,119
5,555
13,506
(13,059)
(180,131)
(9,925)
จำ�หน่าย			
(1,110)
(14,070)
(4,544)
(7,745)
-		
(27,469)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 												
และ 1 มกราคม 2557		
112,831
546,510
1,571,258
59,446
130,430
29,155
127,426
654 2,577,710
เพิ่มขึ้น			
242
6,773
3,105
2,003
15,448
80,706
12,305
120,582
โอน			
501
9,160
87,545
1,317
2,893
(20,486)
(67,971)
(12,959)
จำ�หน่าย			
(5,761)
(5,807)
(2,597)
(5,763)
(1,295)
(21,223)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
113,574
549,909
1,659,769
61,271
129,563
24,117
138,866
2,677,069
ค่าเสื่อมราคาและ
											
ขาดทุนจากการด้อยค่า													
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
248
196,535
1,055,871
44,989
86,703
-		
1,384,346
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
10
17,096
61,400
2,356
4,272
-		
85,134
จำ�หน่าย			
-		
(47)
(12,587)
(4,284)
(6,562)
-		
(23,480)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
   
และ 1 มกราคม 2557
258
213,584
1,104,684
43,061
84,413
-		
1,446,000
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
8
17,320
66,393
2,991
4,590
-		
91,302
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
-		
(306)		
-		
(306)
จำ�หน่าย 		
(3,702)
(5,020)
(2,339)
(4,700)
-		
(15,761)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
266
227,202
1,165,751
43,713
84,303
1,521,235
มูลค่าสุทธิทางบัญชี														
ณ วันที่ 1 มกราคม  2556
112,583
336,150
356,700
11,544
34,510
24,402
251,233
6,289
1,133,411
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
    
และ  1 มกราคม 2557
112,573
332,926
466,574
16,385
46,017
29,155
127,426
654
1,131,710
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
113,308
322,707
494,018
17,558
45,260
24,117
138,866
1,155,834
ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำ�นวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำ�นวน 546
ล้านบาท (2556: 522 ล้านบาท)
การค้ำ�ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ดินบางส่วนของบริษัทมูลค่าตามบัญชีจำ�นวน 80 ล้านบาท (2556: 80 ล้านบาท) ได้ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับธนาคาร
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
12

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

						
                งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
						
โปรแกรม
เครื่องหมาย โปรแกรมคอมพิวเตอร์		
				
		
คอมพิวเตอร์
การค้า
ระหว่างติดตั้ง
รวม
										
(พันบาท)
ราคาทุน 						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556					
12,935		
28,575		
28		
41,538
เพิ่มขึ้น							
17		
160		
-		
177
โอน							
28		
-		
(28)		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
   และ 1 มกราคม 2557					
12,980
   28,735
        41,715
เพิ่มขึ้น							
415		
18		
-		
433
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557					
13,395
  28,753
        -                                                                                     42,148
								
ค่าตัดจำ�หน่าย							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556					
11,451		
25,364		
-		
36,815
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี 					
384		
1,740		
-		
2,124
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
   และ 1 มกราคม 2557					
11,835
  27,104
        -                                                            38,939
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี 					
416		
1,116		
-		
1,532
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557					
12,251		
28,220		
-		
40,471
มูลค่าสุทธิทางบัญชี 						
ณ วันที่ 1 มกราคม  2556
   1,484
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
   และ 1 มกราคม 2557
   1,145
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557					
1,144		
13

     3,211

       28

  4,723

     1,631
533		

        -		

  2,776
1,677

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
							
        งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
							
สินทรัพย์		
หนี้สิน
							
2557		
2556		
2557		
									
(พันบาท)
รวม						
22,780		
24,427		
(368)		
หักกลบรายการของภาษี					
(368)		
(541)		
368		
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ
22,412
   23,886
        									
งบการเงินเฉพาะกิจการ
							
สินทรัพย์		
หนี้สิน
							
2557		
2556		
2557		
									
(พันบาท)
รวม							
21,790		
23,083		
(368)		
หักกลบรายการของภาษี					
(368)		
(541)		
368		
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ
21,422
  22,542
        -
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2556
(541)
541
        -

2556
(541)
541
        -

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้
						
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
						
บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน			
			
           ณ วันที่ 1
กำ�ไรหรือ
กำ�ไรขาดทุน
ณ วันที่ 31
				
      มกราคม 2557
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ธันวาคม 2557
									
(พันบาท)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี							
ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน			
12,329		
-		
-		
12,329
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		
8,058		
84		
(1,196)
6,946
อื่นๆ					
4,040		
(535)		
-		
3,505
รวม
        24,427
   (451)
       (1,196)
          22,780
							
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี							
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด		
(263)		
-		
244
(19)
อื่นๆ					
(278)		
(71)		
(349)
รวม
              (541)
      (71)
            244
               (368)
สุทธิ

        23,886

   (522)

           (952)

          22,412

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
						
บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน		
			
            ณ วันที่ 1  
กำ�ไรหรือ
กำ�ไรขาดทุน
		
                        มกราคม 2556                 ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
									
(พันบาท)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี							
ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน			
21,824
(9,495)		
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		
7,687		
371		
อื่นๆ					
4,083		
(43)		
รวม
        33,594
                (9,167)
               							
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี							
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด		
(52)		
-		
(211)
อื่นๆ						
-		
(278)		
รวม
                (52)
   (278)
           (211)

(263)
(278)
               (541)

สุทธิ

          23,886

				

			

        33,542

                (9,445)

           (211)

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556
12,329
8,058
4,040
          24,427
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

								
งบการเงินเฉพาะกิจการ
							
บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน			
				
		
    ณ วันที่ 1
กำ�ไรหรือ
กำ�ไรขาดทุน
ณ วันที่ 31
						
มกราคม 2557
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ธันวาคม 2557
									
(พันบาท)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี							
ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน				
12,329		
-		
- 		
12,329
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน			
8,058		
84		
(1,196)		
6,946
อื่นๆ						
2,696		
(181)		
-		
2,515
รวม						
23,083		
(97)		
(1,196)		
21,790
							
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี							
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด			
(263)		
-		
244		
(19)
อื่นๆ						
(278)		
(71)		
-		
(349)
รวม						
(541)		
(71)		
244		
(368)
							
สุทธิ						
22,542		
(168)		
(952)		
21,422

									

งบการเงินเฉพาะกิจการ
								
บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน		
						
ณ วันที่ 1 		
กำ�ไรหรือ
กำ�ไรขาดทุน
					
มกราคม 2556
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
								
(พันบาท)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี							
ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน				
21,824
(9,495)		
-		
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน			
7,687		
371		
-		
อื่นๆ						
2,705		
(9)		
-		
รวม						
32,216
(9,133)		
-		
							
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี							
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด				
(52)		
-		
(211)		
อื่นๆ							
-		
(278)		
-		
รวม							
(52)		
(278)		
(211)		
							
สุทธิ						
32,164
(9,411)		
(211)		
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ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556
12,329
8,058
2,696
23,083
(263)
(278)
(541)
22,542

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
14

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

							
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
							
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
								
2557		
2556
									
(พันบาท)
โบนัสพนักงานค้างจ่าย					
20,452		
18,389
ค่าขนส่งออกค้างจ่าย					
8,889		
8,952
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายค้างจ่าย					
7,682		
5,629
ค่าซ่อมแซมค้างจ่าย							
6,268		
4,507
ค่าโฆษณาค้างจ่าย							
5,252		
13,198
อื่นๆ							
10,737		
15,445
รวม							
59,280		
66,120
15

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

							
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
							
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
								
2557		
2556
									
(พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน			
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสำ�หรับ			
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน					
28,908		
31,887
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น					
5,820		
8,401
รวม							
34,728		
40,288
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
2557		
									
(พันบาท)
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน			
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน						
4,055		
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น						
1,358		
กำ�ไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์			
ประกันภัยของผลประโยชน์ระยะยาวอื่นที่รับรู้ในระหว่างปี		
(3,017)		
รวม								
2,396		

2556

4,268
1,905
6,173

							
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
							
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
								
2557		
2556
									
(พันบาท)
รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
		
กำ�ไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์			
ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างปี				
(5,981)		
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริษัทจัดการโครงการบำ�เหน็จบำ�นาญพนักงานตามข้อกำ�หนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงาน
ตามสิทธิและอายุงาน
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน			
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นถือตามอายุงานของพนักงานและข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นเกณฑ์
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
       ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
              ผลประโยชน์                                    ผลประโยชน์
                          หลังออกจากงาน
                      ระยะยาวอื่น
						
2557
2556
2557
2556
										
(พันบาท)
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 1 มกราคม						
31,887
30,487
8,401
7,947
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ					
(1,052)
(2,868)
(922)
(1,451)
ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย				
4,055
4,268
1,358
1,905
กำ�ไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่รับรู้ในกำ�ไรขาดทุน				
-		
(3,017)
กำ�ไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
(5,981)		
-		
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
     ณ วันที่ 31 ธันวาคม
28,909               31,887             5,820
         8,401
								

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน
								

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
       ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
          ผลประโยชน์                                         ผลประโยชน์
                       หลังออกจากงาน
                      ระยะยาวอื่น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
2557		
2556
2557
2556
										
(พันบาท)
ต้นทุนบริการปัจจุบัน					
3,129
3,169
1,166
1,619
1,099
192
286
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน					
926
กำ�ไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
-		
(3,017)
รวม
  4,055                 4,268            (1,659)
         1,905
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
         ผลประโยชน์                                      ผลประโยชน์
                    หลังออกจากงาน                                    ระยะยาวอื่น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
2557		
2556
2557
2556
										
(พันบาท)
								

ต้นทุนขาย						
ค่าใช้จ่ายในการขาย						
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร					
รวม

1,767		
1,001		
1,287		
   4,055

กำ�ไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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1,955		
775
973		
388
1,340
(2,822)
4,268              (1,659)

1,109
521
275
          1,905

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

   งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
   ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
									
2557		
2556
รวมในกำ�ไรสะสม									
(พันบาท)
ณ 1 มกราคม								
-		
รับรู้ระหว่างปี								
5,981		
ณ 31 ธันวาคม
                     5,981
  									

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก) ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น มีดังนี้
									
     งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
                    ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
									
2557		
2556
อัตราคิดลดต่อปี (ร้อยละ)							
3.5752		
3.6041
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ)					
5.79		
4.30
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (ร้อยละ)					
0 - 33		
0 - 38
อายุครบเกษียณ (ปี)								
55		
55
ข้อสมมุติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและจากตารางมรณะไทย
16

ทุนเรือนหุ้น

  งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
                 /งบการเงินเฉพาะกิจการ
				
มูลค่าหุ้น		
2557		
2556
				
ต่อหุ้น		
จำ�นวนหุ้น
จำ�นวนเงิน
จำ�นวนหุ้น
จำ�นวนเงิน
				
(บาท)		
(พันหุ้น / พันบาท)
ทุนจดทะเบียน									
ณ วันที่ 1 มกราคม									
- หุ้นสามัญ			
1		
600,000
600,000
600,000
600,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
-  หุ้นสามัญ
            1
         600,000     600,000
600,000              600,000
									
หุ้นที่ออกและชำ�ระแล้ว									
ณ วันที่ 1 มกราคม									
- หุ้นสามัญ			
1		
360,000
360,000
360,000
360,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
-  หุ้นสามัญ
            1
          360,000     360,000
360,000              360,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำ�ค่า
หุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำ�รอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำ�ไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
17

สำ�รอง

สำ�รองประกอบด้วย
การจัดสรรกำ�ไร
สำ�รองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำ�รอง (“สำ�รองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5
ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำ�รองดังกล่าวมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำ�รองนี้จะนำ�ไปจ่าย
เป็นเงินปันผลไม่ได้
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมแสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย
จนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการด้อยค่า
การเคลื่อนไหวในทุนสำ�รอง
การเคลื่อนไหวในทุนสำ�รองแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
18

ข้อมูลส่วนงาน

บริษัทดำ�เนินกิจการในส่วนงานเดียวคือธุรกิจเครื่องปรุงรสอาหาร ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่าบริษัทมีส่วนงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว
บริษัทดำ�เนินธุรกิจหลักในประเทศไทยและไม่มีรายได้จากต่างประเทศที่มีสาระสำ�คัญ ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่าบริษัทมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วน
งานเดียว
19

รายได้อื่น

										
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
                       ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
							
หมายเหตุ		
2557		
2556
											
(พันบาท)
ดอกเบี้ยรับ									
10,854		
16,587
กำ�ไรจากการกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินที่ยัง
ไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน						
10			
-		
47,476
อื่นๆ										
21,678		
15,844
รวม
             32,532
79,907
20

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

     งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
      ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
										
2557		
2556
											
(พันบาท)
ผู้บริหาร			
เงินเดือนและค่าแรง									
19,663		
16,377
ต้นทุนบำ�เหน็จบำ�นาญ -โครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้						
705		
666
ต้นทุนบำ�เหน็จบำ�นาญ -โครงการสมทบเงินที่กำ�หนดไว้						
691		
606
อื่นๆ										
6,072		
6,034
										
27,131		
23,683
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
           ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
										
2557		
2556
											
(พันบาท)
พนักงานอื่น			
164,042		
153,696
เงินเดือนและค่าแรง								
ต้นทุนบำ�เหน็จบำ�นาญ -โครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้					
4,708		
5,507
ต้นทุนบำ�เหน็จบำ�นาญ -โครงการสมทบเงินที่กำ�หนดไว้					
4,838		
4,562
อื่นๆ									
36,821		
34,224
									
210,409                                                                                                                                                                                                                                                                                                       197,989
รวม
               237,540
221,672
									

โครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้
รายละเอียดของโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 15
โครงการสมทบเงินที่กำ�หนดไว้
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพสำ�หรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงิน
สะสมในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียน
เป็นกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพตามข้อกำ�หนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต
21

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิดเผยตามข้อกำ�หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่าง
ๆ ดังนี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
           ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
										
2557		
2556
											
(พันบาท)
รวมอยู่ในต้นทุนขาย
		
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูปและงานระหว่างทำ�					
(52,024)		
(23,161)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ ไป						
1,516,934
1,387,306
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน						
120,284		
114,191
สินค้าเพื่อใช้ส่งเสริมการขาย								
78,549		
70,392
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย							
76,122		
71,723
อื่นๆ 										
50,588		
56,083
รวม
            1,790,453              1,676,534
			
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย 		
ค่าใช้จ่ายการตลาด								
115,619		
116,130
ค่าใช้จ่ายในการจัดจำ�หน่าย							
118,353		
111,080
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน						
18,718		
17,563
อื่นๆ										
30,534		
26,053
รวม
               283,224                    270,826
									

83

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน			
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
										
2557
2556
											
(พันบาท)
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร 		
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน							
98,538
89,918
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย								
12,838
11,323
อื่นๆ 										
33,765
35,430
รวม
              145,141        136,671
										

22

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน
           งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
                    ตามวิธีส่วนได้เสีย                   งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
หมายเหตุ
2557
2556
2557
2556
										
(พันบาท)
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 								
สำ�หรับงวดปัจจุบัน 						
92,768
116,742
92,768
116,742
									
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
13							
							

การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว 				
							
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

522
             522
               93,290

9,445
        9,445

168
    168

9,411
           9,411

    126,187              92,936

       126,153

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
						
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
			
2557				
2556
						
รายได้
						
ก่อนภาษี
(ค่าใช้จ่าย)
สุทธิจาก
ก่อนภาษี
(ค่าใช้จ่าย)
						
เงินได้
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
เงินได้
ภาษีเงินได้
										
(พันบาท)
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย
(1,219)
244
(975)
1,054
(211)
กำ�ไรสุทธิจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สำ�หรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน			
5,981
(1,196)
4,785
-		
รวม
           4,762
   (952)         3,810
1,054               (211)

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้
843
    843

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง
									
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
										
2557		
2556
								
อัตราภาษี		
อัตราภาษี
								
(ร้อยละ)
(พันบาท)
(ร้อยละ)
(พันบาท)
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้รวม							
461,292		
626,498
จำ�นวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้						
20
92,258
20
125,299
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี									
(217)			
(5)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี									
1,249			
893
รวม
       20                 93,290          20              126,187
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

									
  งบการเงินเฉพาะกิจการ
								
2557		
2556
						
อัตราภาษี		
อัตราภาษี
						
(ร้อยละ)
(พันบาท)
(ร้อยละ)
(พันบาท)
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้รวม			
			
459,519			
626,329
จำ�นวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้			
20
91,904
20
125,265
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี						
(217)				
(5)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี						
1,249				
893
รวม
              20
            92,936               20
           126,153
การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ให้ลดอัตราภาษี
เงินได้นิติบุคคลสำ�หรับกำ�ไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีได้แก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอัตราร้อยละ 30 เหลืออัตราร้อยละ 23 สำ�หรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกำ�ไรสุทธิสำ�หรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา (2556 และ2557) ที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลำ�ดับ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 577
พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ขยายเวลาการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม 2558
บริษัทใช้อัตราภาษีเงินได้ที่ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ตามคำ�
ชี้แจงของสภาวิชาชีพบัญชีที่ออกในปี 2555
23

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 คำ�นวณจากกำ�ไรสำ�หรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจำ�นวนหุ้น
สามัญที่ออกจำ�หน่ายแล้วระหว่างปีโดยแสดงการคำ�นวณดังนี้
             งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
     ตามวิธีส่วนได้เสีย
  งบการเงินเฉพาะกิจการ
						
2557
2556
2557
2556
								
(พันบาท / พันหุ้น)
กำ�ไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ                
     ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน)
         368,002           500,310            366,583           500,175
						

จำ�นวนหุ้นสามัญที่ออกจำ�หน่ายแล้ว
กำ�ไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)
24

         360,000

          360,000

           360,000

          360,000

1.02

1.39

1.02

1.39

เงินปันผล

ในการประชุมสามัญประจำ�ปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.35 บาท เป็น
จำ�นวนทั้งสิ้น 486 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2557
ในการประชุมสามัญประจำ�ปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.33 บาท เป็น
จำ�นวนทั้งสิ้น 478.8 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2556
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
25

เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน
บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำ�เนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อ
กำ�หนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำ�ไรหรือการค้า
การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่สำ�คัญของธุรกิจของบริษัท
บริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยพิจารณา
ระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อ
เนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง
การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจ
ในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำ�กับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำ�เนินงานต่อส่วนของ
เจ้าของรวม อีกทั้งยังกำ�กับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัท
อัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะเวลาที่ครบกำ�หนดมีดังนี้
								
								
						
อัตราดอกเบี้ย
						
ต่อปี
					
(ร้อยละต่อปี)
ปี 2557
หมุนเวียน 				
เงินฝากธนาคารเมื่อทวงถาม				
0.10 - 2.15
เงินฝากประจำ�ธนาคาร			
1.05 - 2.80
ไม่หมุนเวียน					
หุ้นกู้							
4.5
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม					
7.5
					
ปี 2556
หมุนเวียน 				
เงินฝากธนาคารเมื่อทวงถาม				
0.10 - 2.75
เงินฝากประจำ�ธนาคาร				
1.60 - 3.25
ไม่หมุนเวียน					
หุ้นกู้						
4.5 - 5.0
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม					
7.5
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
                   งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระยะเวลาครบกำ�หนด
ภายใน
3 เดือน
3 เดือนถึง 1 ปี
มากกว่า 1 ปี
		
(พันบาท)
241,100
11,446
-

260,216
271,429
-

280,366

รวม

-

241,100
291,812

1,200

20,000
2,400

20,000
3,600

185,195

-		
10,000

260,216
466,624

1,200

40,000
3,600

40,000
4,800

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ บริษัทไม่ได้ใช้มาตรการใน
การป้องกันความเสี่ยงเนื่องจากบริษัทมีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นจำ�นวนไม่เป็นสาระสำ�คัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
								
หมายเหตุ		
2557		
2556
											
(พันบาท)
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด						
5		
584		
580
ลูกหนี้การค้า								
7		
6,229		
13,234
เจ้าหนี้การค้า									
(1,538)		
หนี้สินหมุนเวียนอื่น										
(259)		
(156)
		

								

เงินเหรียญออสเตรเลีย					
ลูกหนี้การค้า								
7		
513		
830
เงินเหรียญเยน					
เจ้าหนี้การค้า										
(421)		
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง
                5,108                14,488
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำ�ระหนี้แก่บริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำ�หนด
ฝ่ายบริหารได้กำ�หนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ำ�เสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกราย
ที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำ�คัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชี
ของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทมีฐานลูกค้าจำ�นวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสีย
หายที่มีสาระสำ�คัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้
ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง
บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำ�เนินงานของบริษัท และ
เพื่อทำ�ให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
การกำ�หนดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยของบริษัทกำ�หนดให้มีการกำ�หนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมาย
ถึง จำ�นวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชำ�ระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถต่อ
รองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกกำ�หนดโดยวิธี
ต่อไปนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมมติฐานในการกำ�หนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ
มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ระยะสั้นอื่นๆ เป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนและตราสารหนี้ที่ถือไว้เพื่อค้า ที่จะถือไว้จนครบกำ�หนดและเผื่อขาย พิจารณาโดยอ้างอิงกับราคา
เสนอซื้อ ณ วันที่ในรายงาน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบกำ�หนดถูกพิจารณาเพื่อความมุ่งหมายในการเปิดเผยในงบการเงินเท่านั้น
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจะไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำ�คัญกับมูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน พร้อมทั้งมูลค่าตามบัญชีตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
    งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
    ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
									
มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี
										
(พันบาท)
ปี 2557
หมุนเวียน 		
หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนถือไว้เผื่อขาย						
40,211		
40,211
ไม่หมุนเวียน			
หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนถือไว้เผื่อขาย						
332		
332
หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้จะถือจนครบกำ�หนด						
19,988		
20,000
60,543
รวม
60,531
									

ปี 2556
หมุนเวียน 		
หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนถือไว้เผื่อขาย						
ไม่หมุนเวียน			
หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนถือไว้เผื่อขาย						
หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้จะถือจนครบกำ�หนด						
รวม
26

38,298		

38,298

512		
39,719		
78,529

512
40,000
78,810

ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

									
   งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
                     ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
										
2557		
2556
										
(พันบาท)
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน 		
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้			
เครื่องจักรและอุปกรณ์								
17,714		
10,604
รวม
17,714
10,604
			
ภาระผูกพันอื่นๆ			
หนังสือค้ำ�ประกันจากธนาคาร								
4,603		
4,593
อื่น ๆ										
810		
รวม
   5,413
  4,593
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจำ�นวนเงินรวม 247.5 ล้านบาท (2556: 247.5 ล้านบาท)
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หนังสือค้ำ�ประกันจากธนาคาร
บริษัทมีภาระผูกพันกับธนาคารแห่งหนึ่งจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำ�ประกันการใช้ไฟฟ้าและค้ำ�ประกันส่วนผสมที่ใช้ในกระบวนการผลิต โดยมีเงินฝากธนาคารใช้เป็น
หลักประกัน (ดูหมายเหตุ 6)
27

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้และไม่ได้นำ�มาใช้ในการจัดทำ�งบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของบริษัท และถือปฏิบัติกับงบการเงินสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
ในปีดังต่อไปนี้ บริษัทไม่มีแผนที่จะนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้มาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ
      มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
       
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5		
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8		
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13		
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) 			
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)

        เรื่อง
ปีที่มีผลบังคับใช้
2558
การนำ�เสนองบการเงิน							
สินค้าคงเหลือ							
2558
งบกระแสเงินสด							
2558
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด		
2558
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน					
2558
ภาษีเงินได้								
2558
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์						
2558
สัญญาเช่า								
2558
รายได้								
2558
ผลประโยชน์พนักงาน							
2558
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
2558
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
2558
งบการเงินเฉพาะกิจการ						
2558
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า					
2558
2558
กำ�ไรต่อหุ้น								
งบการเงินระหว่างกาล							
2558
การด้อยค่าของสินทรัพย์						
2558
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น			
2558
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน							
2558
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน						
2558
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำ�เนินงานที่ยกเลิก			
2558
ส่วนงานดำ�เนินงาน							

2558

การวัดมูลค่ายุติธรรม							
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน					
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า					

2558
2558
2558

บริษัทได้ประเมินเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินของบริษัท จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ ซึ่งคาด
ว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาะสำ�คัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
28

การจัดประเภทรายการใหม่

รายการบัญชีในงบการเงินของปี 2556 บางรายการได้จัดประเภทรายการใหม่ให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินของปี 2557 ดังนี้
  งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
   ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
									
2556
								
ก่อนการจัด		
หลังการจัด
								
ประเภทใหม่
จัดประเภทใหม่
ประเภทใหม่		
										
(พันบาท)
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ					
ต้นทุนขาย							
1,606,142
70,392
1,676,534
ค่าใช้จ่ายในการขาย							
341,218
(70,392)
270,826
											
-		
					
การจัดประเภทรายการใหม่นี้ เนื่องจากผู้บริหารเห็นว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทมากกว่า
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