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 เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 360,000,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท 

ระยะเวลาจองซื้อ 
วันท่ี  25 – 27 พฤศจิกายน 2558 

ที่ปรึกษาทางการเงิน 
บริษัท ที่ปรึกษา เอเซยี พลัส จ ากดั 

ผู้จัดการการจดัจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด 

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย์และร่างหนังสอืชี้ชวน 
วันท่ี  24 เมษายน 2558 

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้วนมีผลบังคบัใช ้
วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2558 

ค าเตือน: 
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมท้ังความ

เหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์น้ี มิได้เป็ นการแสดงว่า 
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะน า
ให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคา หรือ ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดง
รายการข้อมูลน้ีแต่อย่างใด ทั้งน้ี การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลน้ีเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ 

หากแบบแสดงรายการข้อมูลมีข้อความหรือรายการท่ีเป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกิน
หน่ึงปีนับแต่วันท่ีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับและยงัเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู ่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของ
หลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท้ังน้ี ภายในหน่ึงปีนับแต่วันท่ีได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดขอ้ความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันท่ีแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้
บังคับ 

บุคคลท่ัวไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอส าเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนได้ท่ีศูนย์สารนิเทศ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร ในทุกวันท าการของส านักงาน ระหว่าง
เวลา 9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th 

ค าเตอืน: การลงทนุมีความเสีย่ง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกอ่นการตัดสินใจลงทนุ 



  บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

สารบัญ 
   หน้า 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)  1 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์  1 

 ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ  1 

 ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ   
  1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  2 
  2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ  10 
  3. ปัจจัยความเส่ียง  36 
  4. การวจิัยและพัฒนา  45 
  5. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกจิ  47 
  6. โครงการในอนาคต  61 
  7. ข้อพิพาททางกฎหมาย  62 
  8. ข้อมูลส าคัญอื่น  64 

 ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ   
  9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  66 
  10. โครงสร้างการจัดการ  68 
  11. การก ากับดูแลกจิการ  78 
  12. ความรับผิดชอบต่อสังคม  110 
  13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง  119 
  14. รายการระหว่างกัน  136 

 ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน   
  15. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ  161 
  16. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  168 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์   
  1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย  1 
  2. ข้อจ ากดัการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย  5 
  3. ที่มาของการก าหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย  6 
  4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นทีเ่สนอขาย  7 



  บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

  5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง  10 
  6. การจอง การจ าหน่าย และการจดัสรร  11 

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของขอ้มูล  1 

เอกสารแนบ    
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบรษิัท 
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนา้งานตรวจสอบภายใน และหัวหนา้งานก ากับดแูลการปฏิบัติงานของบริษัท 

(compliance) 
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 
เอกสารแนบ 6 งบการเงินตรวจสอบของบริษัทฯ ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

งบการเงินตรวจสอบของบริษัทฯ ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
งบการเงินตรวจสอบของบริษัทฯ ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
งบการเงินสอบทานงวด 9 เดือนของบริษัทฯ ส้ินสุด ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2558 

เอกสารแนบ 7 รายละเอียดเครื่องหมายการคา้ 
 

 



 

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟูด๊แอนด์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 
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 ส่วนท่ี 1 หน้า 1 

ส่วนที่ 1  

ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียง
ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ( “บริษัทฯ”)  
ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์และบริษัท หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่ นต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของส านักงาน ก.ล.ต. 

ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน 
บริษัท เถ้าแกน่้อย ฟู๊ดแอนดม์าร์เก็ตติง้  จ ากดั (มหาชน) 

(ระยะเวลาการเสนอขาย วันท่ี 25 – 27 พฤศจิกายน 2558) 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย 
ผู้เสนอขาย :    บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง  จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  

ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจําหน่ายสาหร่ายแปรรูป  

จ านวนหุ้นที่เสนอขาย:  360,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.09 ของจํานวนหุ้นที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 
ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ 

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น:  ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์   218,000,000 หุ้น 

 นักลงทุนสถาบัน       60,000,000  หุ้น 

 ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ     82,000,000  หุ้น 

เงื่อนไขในการจัดจ าหน่าย:  ☒รับประกันการจําหน่ายอย่างแน่นอนท้ังจํานวน (Firm Underwriting) 

 ☐ไม่รับประกันการจําหน่าย (Best Effort)  

ราคาเสนอขายตอ่ประชาชน: 4.00 บาท/หุ้น มูลค่าการเสนอขาย: 1,440,000,000 บาท 

การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 90 วันก่อนหน้า:    ☒ไม่ม ี☐ม ี

มูลค่าทีต่ราไว้ (par): 0.25 บาท/หุ้น      มูลค่าตามราคาบัญชี (book value): 0.37 บาท/หุ้น ณ 30 กันยายน 2558 

ที่มาของการก าหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย :  

- พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกําไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท (Price to Earnings Ratio : PER) และสภาวะการซื้อขาย
หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

- ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท คิดเป็น PER ที่ประมาณ 16.42 เท่า โดยคํานวณกําไรสุทธิต่อหุ้นจากกําไร
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 ส่วนท่ี 1 หน้า 2 

สุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558) ซึ่ง
เท่ากับ 336.11 ล้านบาท หารด้วยจ านวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully diluted) 
ซึ่งเท่ากับ 1,380 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จะได้ก าไรสุทธิต่อหุ้น (Fully diluted EPS) เท่ากับ 0.24 บาท 

- PER ที่เสนอขายคิดเป็นอัตราส่วนลดประมาณร้อยละ 48.28 จาก PER ของบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบ
ธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเลือกบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเครื่องดื่มที่พร้อมรับประทานได้ทันทีโดยที่
บริษัทดังกล่าวเป็นเจ้าของตราสินค้าเป็นสัดส่วนหลัก และมีช่องทางการจัดจ าหน่ายคล้ายคลึงกับบริษัทฯ เช่น การจัด
จ าหน่ายผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม ่ร้านค้าปลีกดั้งเดิม จ านวน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) บริษัท 
อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) โดยในช่วงระยะเวลา 1 
ปี ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 คิดเป็นวันที่ตลาดหลักทรัพย์ เปิดท าการ จ านวน 
243 วันท าการ มีค่าเฉล่ีย PER เท่ากับ 31.75 เท่า (รายละเอียดตามส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์) 

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไมต่ิด silent period: จ านวน 261,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.91 ของ
จ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิม่ทุนในครัง้นี้ 

ตลาดรอง: ☒ SET           ☐  Mai   

หมวดธุรกิจ (sector):  อาหารและเครื่องดืม่ 

เกณฑเ์ข้าจดทะเบียน: ☒ profit test ☐  market capitalization test 
 

วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ 

วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ 
จ านวนเงนิ 

(ล้านบาท) 
ระยะเวลาที่ใช้เงนิโดยประมาณ 

1. เพื่อใชใ้นการลงทุนขยายก าลังการผลิตที่
โรงงานแห่งใหม่ (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ) 

560.00 ภายในปี 2560 

2. ลงทุนซื้อเครื่องจกัรในสายการผลิตใหม่ 100.00 ภายในปี 2560 

3. เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 780.00 ภายในปี 2560 

  
 

นโยบายการจ่ายเงนิปนัผล 
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ ากว่าอัตราร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหัก
ภาษีและเงินทุนส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการ
เปล่ียนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทฯ จะต้องมีเงินสดเพียงพอส าหรับการด าเนิน
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ธุรกิจ และการดําเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนําเสนอเพื่อขออนุมัติต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
ทั้งนี ้การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ซึ่งห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงิน
กําไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้
เป็นการอืน่ เงินปันผลให้จ่ายตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกําไรพอสมควรที่
จะทําเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ ลงมติแล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ย
แก่บริษัทฯ หากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทําตามที่กฎหมายกําหนด 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย ์

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายสาหร่ายแปรรูปภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ เอง โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แบ่งตาม
กรรมวิธีการผลิตได้เป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ สาหร่ายทอด สาหร่ายเทมปุระ สาหร่ายอบ และสาหร่ายย่าง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้
พัฒนาสาหร่ายแต่ละประเภทให้มีความหลากหลายทางรสชาติ เพื่อให้สามารถตอบสนองรสนิยมของผู้บริโภคได้ครอบคลุม
ทุกกลุ่ม ทุกเพศ และทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นรสคลาสสิค รสเผ็ด รสซีฟู้ด รสซอสมะเขือเทศ รสวาซาบิ รสซอสญี่ปุ่น และรสบาร์บี
คิว เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นําเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของขนาดและปริมาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้สอดคล้องกับ
การบริโภคของลูกค้าในแต่ละโอกาส ดังนั้น ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้ตามความ
ต้องการที่แตกต่างกันออกไป ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานผลิตสาหร่ายสําเร็จรูป 1 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตําบลหน้าไม้ อําเภอลาด
หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ได้จากกระบวนการผลิตของบริษัทฯ จะถูกส่งไปจําหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศผ่านช่องทางจัดจําหน่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถกระจายสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้าให้ได้มากที่สุด ซึ่ง
จะช่วยส่งผลต่อการเติบโตของยอดขายและเสถียรภาพในการทํากําไรของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต 

นอกจากนี้ในปี 2557 บริษัทฯ ได้นําเสนอข้าวโพดคั่ว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ ออกสู่ท้องตลาดโดยแบ่งเป็น 2 
ประเภท คือ ข้าวโพดอบกรอบพรีเมี่ยม และข้าวโพดอบกรอบแบบซอง โดยในส่วนของข้าวโพดอบกรอบพรีเมี่ยมเป็น
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อว่า “ต็อบคอร์น (Tob Corn)” ซึ่งเป็นข้าวโพดอบกรอบแนวใหม่ที่ไม่ใส่สารกันเสีย โดยจะทําการคั่วสด
แบบวันต่อวันภายใต้แนวคิด “รสชาติสร้างสรรค์ แปลกใหม่ เหนือจินตนาการ” บรรจุใส่ถุงซิปล็อค (Zip Lock) 3 ขนาด 
แบ่งเป็นขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ปัจจุบันมีรสชาติที่จัดจําหน่ายอยู่ในตลาดรวมทั้งส้ิน 11 รสชาติ ได้แก่ รสปารีสคาราเมล 
รสโนริเทริยากิ รสคาราเมลอัลมอนด์ รสคาราเมลแมคคาดีเมีย รสเชดด้าชีส รสชีสบอมบ์ รสบางกอกแบง รสบางกอกบูม รส
โนริวาซาบิ รสสะเต๊ะ และรสสาหร่าย สําหรับข้าวโพดอบกรอบแบบซองเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อว่า “เถ้าแก่ป็อบ” ซึ่งปัจจุบัน
มีอยู่ 5 รสชาติ ได้แก่ รสคาราเมล รสคาราเมลเชดด้าชีส รสสาหร่าย รสชีสป๊อบ และรสไวท์เชด้าชีสผสมโนริสาหร่าย โดยวาง
จําหน่ายผ่านทางเซเว่นอีเลฟเว่น เป็นหลัก 
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่

ณ วันท่ี 3 กันยายน 2558 ผู้ถือหุน้รายใหญข่องบริษัทฯ เป็นดังนี ้
 

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น 
ก่อนการกระจายหุน้ หลังการกระจายหุ้น 

จ านวน (หุน้) สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน (หุน้) สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1 กลุ่มครอบครัวพีระเดชาพันธ์ 1,020,000,000 100.00 1,020,000,000 73.91 
 - นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ ์ 462,000,000 45.29 462,000,000 33.48 
 - บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง จํากัด 360,000,000 35.29 360,000,000 26.09 
 - นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ 99,000,000 9.71 99,000,000 7.17 
 - นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ 99,000,000 9.71 99,000,000 7.17 
2 ประชาชน - - 360,000,000 26.09 

รวม 1,020,000,000 100.00 1,380,000,000 100.00 

 
 

สัดส่วนรายได ้

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ในช่วงตั้งแต่ปี 2555 ถึงงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
งบการเงินรวม 

ป ี2555 ปี 2556 ปี 2557 ม.ค. – ก.ย. ปี 2558 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สาหร่ายทอด 1,743.02 69.84 1,868.99 68.82 1,759.18  65.28 1,492.37 59.25 
สาหร่ายย่าง 450.09 18.04 574.80 21.17  660.28  24.50 828.45 32.89 
สาหร่ายเทมปุระ 91.13 3.65 105.75 3.89 81.25  3.01 64.27 2.55 
สาหร่ายอบ 84.30 3.38 68.63 2.52 46.66  1.73 31.61 1.26 
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ภายใต้ตรา
สินค้าเถ้าแก่น้อย 

 
27.12 

 
1.09 

 
23.03 

 
0.85 

 
72.97  

 
2.71 64.23 2.55 

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา
สินค้าอื่น 

 
99.93 

 
4.00 

 
74.70 

 
2.75 

 
74.63  

 
2.77 37.66 1.50 

รวมรายได้จากการขาย 2,495.59 100.00 2,715.63 100.00 2,694.96 100.00 2,518.58 100.00 
รายได้อ่ืน 31.73  4.97  22.34  4.74  
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 15.10  -  9.00  1.43  

รายได้รวม 2,542.42  2,720.60  2,726.30  2,524.75   
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คณะกรรมการบริษัท 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่านดังนี ้

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

2. นางวณี  ทัศนมณเฑียร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

4. นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล กรรมการ 

5. นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 

6. นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการสายงานต่างประเทศ 

7. นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการสายงานสารสนเทศ 

8. นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์ กรรมการ / ผู้อํานวยการสายงานทั่วไป 

โดยมี นายณชัชชัพงศ์ พีระเดชาพันธ์ ดํารงตาํแหน่งเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
 

สรุปปัจจัยความเสี่ยง 
1. ความเส่ียงอันเนื่องมาจากการพึ่งพิงผู้ผลิตและจัดจําหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่  : วัตถุดิบหลักในการผลิตและจําหน่าย

สาหร่ายแปรรูปคือสาหร่าย ซึ่งบริษัทฯ ส่ังซื้อสาหร่ายดังกล่าวจากประเทศเกาหลีเป็นส่วนใหญ่ บริษัทฯ จึงมีความเส่ียงใน
กรณีที่ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายสาหร่ายไม่สามารถจัดหาสาหร่ายให้แก่บริษัทฯ ตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการได้ ซึ่ง
ย่อมส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯอย่างมีนัยสําคัญ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางในการคัดเลือกผู้ผลิตและจําหน่ายวัตถุดิบจากผู้ที่มีประสบการณ์ยาวนาน มี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในตลาด และมีฐานะทางการเงินที่ดี การกระจายการส่ังซื้อสาหร่ายจากผู้ผลิตและจัดจําหน่าย
สาหร่ายแต่ละราย เพื่อลดความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการพึ่งพิงผู้ผลิตและจัดจําหน่ายวัตถุดิบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้
รักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตและจัดจําหน่ายในตลาดรายอื่นๆ ที่ยังไม่ได้เป็นคู่ค้าของบริษัทฯ มาโดยตลอด ซึ่งหาก
เกิดกรณีที่บริษัทฯ ประสบปัญหาจากคู่ค้าหลัก บริษัทฯ ก็สามารถส่ังซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตและจัดจําหน่ายรายอื่ นเข้ามา
ทดแทนได้โดยง่าย  

2. ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลูกค้ารายใหญ่ : ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ขายสินค้าขนมขบเคี้ยวต่างๆ ของบริษัทฯ  ให้กับร้านค้า
ปลีกรายใหญ่ในประเทศรายหน่ึงเป็นจํานวนมาก โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายให้แก่คู่ค้ารายดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 
30 ของรายได้จากการขายในประเทศ ดังนั้นหากบริษัทฯ ต้องสูญเสียคู่ค้ารายดังกล่าวไป อาจมีผลกระทบต่อรายได้ของ
บริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้ารายนี้มาโดยตลอด โดยเป็นคู่ค้าของ
บริษัทฯ ตั้งแต่เริ่มดําเนินธุรกิจ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะลดระดับการพึ่งพิงคู่ค้ารายดังกล่าว โดยกระจายการขาย
สินค้าไปยังคู่ค้ากลุ่มอื่นๆ มากขึ้น 

3. ความเส่ียงจากการพึ่งพิงสินค้าที่เกี่ยวเนื่องจากสาหร่ายเป็นหลัก  : ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในปัจจุบันเป็นผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวเนื่องจากสาหร่ายเป็นหลัก ทําให้บริษัทฯ มีความเส่ียงหากกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ เปล่ียนรสนิยมการบริโภคหรือหมด
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ความนิยมในการบริโภคสาหร่าย ซึ่งอาจทําให้บริษัทฯ สูญเสียรายได้อย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ตระหนัก
ถึงความเส่ียงดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาซึ่ง
ช่วยในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค การสํารวจความชื่นชอบของผลิตภัณฑ์ใหม่ นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ยังมีแผนการขยายธุรกิจใหม่ภายใต้โมเดลธุรกิจ From Sea to Farm กล่าวคือการขยายสายการผลิต
นอกเหนือไปจากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสาหร่ายซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มาจากทะเล ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปวัตถุดิบพืชผลทาง
การเกษตร ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดอบกรอบ “เถ้าแก่ป๊อป” ผลิตภัณฑ์
ข้าวโพดคั่วสด “ต๊อบคอร์น” เป็นต้น 

4. ความเส่ียงจากการไม่สามารถต่อสัญญาเช่าที่ดินท่ีสํานักงานนพวงศ์ : เนื่องจากสํานักงานนพวงศ์ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงาน
ของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนท่ีดินเช่าหลายแปลง หากบริษทัฯ ไม่สามารถต่อสัญญาเช่าท่ีดินดงักล่าวได้ไม่วา่จะทุกแปลงหรือบาง
แปลง ก็อาจส่งผลให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หยุดชะงัก ซึ่งอาจทําให้บริษัทฯ สูญเสียรายได้และชื่อเสียง โดยปัจจุบัน 
บริษัทฯ ได้เจรจาต่ออายุสัญญาเช่าสําหรับท่ีดินส่วนใหญ่ที่เป็นท่ีดินผืนหลักที่ใช้ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เรียบร้อย
แล้ว โดยผู้ให้เช่าได้ต่อสัญญาเช่าไปถึงปี 2563 รวมถึงให้คํามั่นในการต่ออายุสัญญาอีกเป็นระยะเวลา 9 - 12 ปี สําหรับ
ที่ดินส่วนท่ีเหลือนั้น มี 1 ผืนท่ีใช้ในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งยงัเหลืออายุสัญญาเช่าประมาณ 8 ปี ส่วนผืนอื่นๆ ท่ีเหลือจะใช้เป็น
ลานจอดรถและโรงอาหารของพนักงาน จึงยังไม่มีความเส่ียงต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะส้ันนี้ อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเส่ียงในเรื่องนี้และอยู่ระหว่างการเจรจาทําสัญญาระยะยาวกับผู้ให้เช่า รายที่เหลือ อีกทั้ง
บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการสร้างโรงงานแห่งที่สองขึ้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ซึ่งคาดวา่จะสามารถดําเนินการเชิงพาณิชย์
ได้ภายในปี 2559 และสามารถขยายเพิ่มเติมเพื่อรองรับกําลังการผลิตในอนาคตได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีที่ดินที่ลาดบัว
หลวง ซึ่งหากมีความจําเป็นในการย้ายหรือขยายโรงงานเพิ่มเติม บริษัทฯ ก็สามารถพัฒนาที่ดินแปลงดังกล่าวให้เป็น
โรงงานอีกแห่งได้ ภายในระยะเวลาประมาณ 6 เดือน โดยผู้บริหารคาดว่าจะใช้เงินลงทุนไม่เกิน 300 ล้านบาท ทําให้
บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าสามารถลดความเส่ียงจากผลกระทบในการไม่สามารถต่อสัญญาเช่าดังกล่าวได้  และความเส่ียง
ดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากนัก 

5. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต : ต้นทุนในการผลิตและจําหน่ายสาหร่ายแปรรูปของ
บริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิตรวม ซึ่งหากราคาของสาหร่ายที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิต
เปล่ียนแปลงไปย่อมส่งผลต่อต้นทุนในการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดําเนินมาตรการต่างๆ เพื่อลด
ความเส่ียงดังกล่าว โดยการเข้าทําสัญญาซื้อวัตถุดิบกับผู้ผลิตและจัดจําหน่ายสาหร่าย ซึ่งอายุสัญญาโดยทั่วไปจะอยู่ที่
ประมาณ 1 ปี โดยรายละเอียดในสัญญาจะระบุราคา ปริมาณ และคุณภาพของสาหร่ายที่ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายต้อง
จัดส่งให้แก่บริษัทฯ ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ หากราคาสาหร่ายในตลาดสูงกว่าราคาที่ระบุไว้ในสัญญา บริษัทฯ ก็จะ
ได้เปรียบจากการเข้าทําสัญญาดังกล่าวและมีต้นทุนอยู่ในระดับที่ต่ํากว่าคู่แข่งรายอื่นที่ส่ังซื้อสาหร่ายในราคาตลาด ณ 
เวลาดังกล่าว  

6. ความเส่ียงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม : ปัจจุบันในตลาดสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยวมีผู้ผลิตและจัดจําหน่ายสาหร่าย
แปรรูปอยู่หลายราย เนื่องจากธุรกิจสาหร่ายแปรรูปใช้เงินลงทุนเริ่มแรกไม่มากนัก  และสามารถดําเนินงานได้ด้วย
เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน ทําให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาแข่งขันในตลาดได้โดยง่าย จึงส่งผลให้การแข่งขันในตลาดมี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความได้เปรียบทางการแข่งขันค่อนข้างมาก เนื่องจากบริษัทฯ ถือเป็น
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ผู้ประกอบการในธุรกิจสาหร่ายแปรรูปรายแรกๆ ที่สามารถสร้างตราสินค้าของตนเองขึ้นมาได้จนเป็นที่ยอมรับใน
อุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง ทําให้ผู้บริโภคเกิดการตระหนักรับรู้และจดจําตราสินค้าของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้
ผู้บริโภคนึกถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นลําดับต้นๆ เมื่อเทียบกับคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน 

7. ความเส่ียงจากการดําเนินงานหยุดชะงักเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย  : การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจหยุดชะงักได้ 
เนื่องจากกระบวนการผลิตเกิดปัญหา หรือทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจได้รับความเสียหาย หรือได้รับผลกระทบ
ร้ายแรงจากภัยธรรมชาติและเหตกุารณ์อื่นๆ บริษัทฯ จึงได้วางแนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบจากการดําเนินงาน
หยุดชะงักเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ด้วยการวิเคราะห์ความเส่ียงในการผลิตทั้งกระบวนการและควบคุมดูแลด้านอาชีวอนา
มัยในบริเวณโรงงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รวมถึงได้จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัย 

8. ความเส่ียงทางด้านแรงงาน : กระบวนการผลิตของบริษัทฯ จําเป็นต้องใช้แรงงานในหลายขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการ
ทอด การย่าง การอบ และการบรรจุ ล้วนต้องอาศัยแรงงานในการดําเนินการท้ังส้ิน ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเผชิญความเส่ียง
จากการขาดแคลนแรงงานและสูญเสียแรงงานที่มีคุณภาพ ซึ่งทําให้บริษัทฯ ต้องส้ินเปลืองเวลาในการจัดหาแรงงานและ
ฝึกอบรมทักษะใหม่ อีกทั้งภาครัฐได้ออกนโยบายปรับเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ําอยู่เป็นระยะ ซึ่งจะทําให้บริษัทฯ มีความเส่ียง
จากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าแรงอีกด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการว่าจ้างบริษัทจากภายนอกให้เข้ามาทําหน้าที่เป็น
ตัวแทนในการจัดหาแรงงานให้แก่บริษัทฯ เพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดภาระของบริษัทฯ ในการจัดหาแรงงานรายวัน 
เนื่องจากแรงงานประเภทดังกล่าวมีอัตราการหมุนเวียนเข้าออกงานค่อนข้างสูง อีกทั้งบริษัทฯ ได้เข้าทําสัญญาว่าจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญในการจัดระบบและบริหารงานด้านบุคลากรให้เข้ามาดูแลรับผิดชอบประเมินผลและจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
แรงงานแต่ละส่วนรวมกับหัวหน้างานฝ่ายต่างๆ โดยตรง เพื่อให้การจัดการด้านทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กําหนดอัตราค่าแรงให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ มีการให้สวัสดิการและผลตอบแทนที่ จูงใจ เพื่อให้
สามารถจัดหาแรงงานใหม่เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ และสามารถรักษาแรงงานท่ีมีฝีมือและประสบการณ์เอาไว้ได้ และยัง
มีการมองหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการผลิต 

9. ความเส่ียงจากการเสื่อมสภาพของสินค้าคงคลัง : สินค้าคงคลังของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยสินค้าสําเร็จรูป วัตถุดิบ และ
ภาชนะบรรจุและหีบห่อเป็นหลัก ซึ่งสินค้าคงคลังเหล่านี้จําเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสม และนําไปใช้
ประโยชน์ภายในระยะเวลาอันสมควร โดยในส่วนของสินค้าสําเร็จรูปส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์สาหร่ายแปรรูปที่ยังไม่ได้จัด
จําหน่ายหรือจัดส่งออกไป ซึ่งโดยเฉล่ียอายุของสินค้าจะอยู่ที่ประมาณ 1 ปี นับจากวันที่ผลิต สําหรับวัตถุดิบของบริษัทฯ 
นั้นเป็นสาหร่ายที่บริษัทฯ ส่ังซื้อจากผู้ผลิตและจัดจําหน่ายที่มีสัญญาการซื้อขายระหว่างกัน โดยสาหร่ายเหล่านี้สามารถ
คงคุณภาพอยู่ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี ส่วนผงปรุงรสสามารถคงคุณภาพอยู่ได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน นอกจากนี้ ใน
ส่วนของภาชนะบรรจุและหีบห่อน้ัน จําเป็นต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ซึ่งสินค้าสําเร็จรูปในประเทศสามารถคง
คุณภาพอยู่ได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน ส่วนสินค้าสําเร็จรูปต่างประเทศสามารถคงคุณภาพอยู่ได้ภายในระยะเวลา 12 
เดือน เนื่องจากต้องคํานึงถึงระยะทางและเวลาในการขนส่งไปยังปลายทาง ทําให้สินค้าสําเร็จรูปต่างประเทศต้องทําบรรจุ
ภัณฑ์ให้คงสภาพอยู่ได้นานกว่า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้วางนโยบายบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่เป็นระบบและรัดกุม 
เพื่อป้องกันและลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลกระทบจากความเส่ียงดังกล่าว โดยในส่วนของสินค้าสําเร็จรูปและวัตถุดิบ
นั้น บริษัทฯ จะมีการประเมินความต้องการของตลาดและวางแผนการผลิต สําหรับภาชนะบรรจุและหีบห่อนั้น บริษัทฯ 
กําหนดให้มีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบในคลังสินค้าที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 
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10. ความเส่ียงทางด้านประสิทธิภาพการผลิต : ในการดําเนินการผลิตของบริษัทฯ นั้น จําเป็นต้องอาศัยแรงงานเป็นหลักเกือบ
ทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการทอด การย่าง การโรยผงปรุงรส การทาซอส และการบรรจุ ซึ่งการใช้แรงงานคนในการผลิตนั้นมี
โอกาสที่จะเกิดของเสียได้ง่ายขึ้นอยู่กับความสามารถของพนักงานแต่ละคน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นําเทคโนโลยี
เครื่องจักรมาใช้ประกอบในขั้นตอนของการลําเลียงและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งต้องได้รับการควบคุมดูแลจากพนักงานผู้มีความรู้
ความชํานาญในการใช้เครื่องจักรดังกล่าวเป็นอย่างดี ทั้งนี้ หากแรงงานหรือพนักงานในส่วนงานใดส่วนงานหนึ่งไม่
สามารถรับผิดชอบงานได้ตามปกตหิรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจําเป็นต้องมีการฝึกอบรมพนักงานเข้าใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง และมีการกําหนดค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงานเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ปฏิบัติงานกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งได้ว่าจ้างพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรเข้ามารับผิดชอบในส่วนงาน
ดังกล่าว นอกจากนี้  บริษัทฯ ได้ว่าจ้างพนักงานที่มีความรู้ทางด้านการช่างให้เข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการในการ
ซ่อมบํารุงรักษาทั่วไปให้แก่บริษัทฯ รวมถึง ได้จัดให้มีการตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์การผลิตต่างๆ ตามระยะเวลาที่
กําหนดอย่างสม่ําเสมอ และจัดให้มีการบํารุงรักษาตามตารางบํารุงรักษาเป็นประจํา 

11. ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ : บริษัทฯ มีการส่ังซื้อวัตถุดิบประเภทสาหร่ายจาก
ต่างประเทศและจําหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ในสัญญาส่ังซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศและสัญญา
ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศส่วนใหญ่จะกําหนดไว้เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ได้มี
การกําหนดราคาส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เกือบทั้งหมดเช่นเดียวกันกับราคาส่ังซื้อ
วัตถุดิบ ดังนั้น ในกรณีท่ีค่าเงินบาทแข็งขึ้นย่อมส่งผลให้ส่วนหนึ่งของรายได้จากการจําหน่ายสินค้าของบริษัทฯ มีจํานวน
ลดลง ขณะเดียวกันต้นทุนค่าสาหร่ายที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของบริษัทฯ ก็จะลดลงไปด้วย และในทางกลับกัน กรณีที่
ค่าเงินบาทอ่อนตัวจะทําให้รายได้จากการขายและต้นทุนค่าวัตถุดิบประเภทสาหร่ายปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไปในทิศทาง
เดียวกัน ทั้งนี้ การที่ต้นทุนค่าวัตถุดิบประเภทสาหร่ายและราคาจําหน่ายสินค้าของบริษัทฯ มีแนวโน้มการเปล่ียนแปลงไป
ในทิศทางเดียวกัน จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถรักษาอัตราส่วนกําไรขั้นต้นจากการดําเ นินธุรกิจให้มีเสถียรภาพได้ 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ใช้เครื่องมือทางการเงินในการป้องกันความเส่ียงดังกล่าวร่วมด้วย เพื่อป้องกันความเส่ียงจาก
อัตราแลกเปล่ียน โดยได้เข้าทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า กับสถาบันการเงินภายในประเทศ 

12. ความเส่ียงจากการชําระคืนเงินกู้ยืม : ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการจัดหาเงินทุนบางส่วนมาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
และจากการออกตั๋วแลกเงิน เพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจตามปกติและลงทุนในโครงการใหม่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการ
ระดมทุนในรูปแบบของตั๋วแลกเงินอีกด้วย ซึ่งภาระหนี้สินดังกล่าวทําให้บริษัทฯ จําเป็นที่จะต้องรักษาสภาพคล่องให้เพียง
พอท่ีจะสามารถชําระคืนเงินต้นได้ตรงตามที่กําหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และตั๋วแลกเงิน เพื่อไม่ให้การชําระคืนเงินกู้ยืม
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ สัญญา
กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ กับสถาบันการเงินแต่ละรายได้กําหนดให้บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกําหนดต่างๆ 
ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อกําหนดดังกล่าวได้ จะมีผลให้เจ้าหนี้เงินกู้สามารถเรียกเก็บ
ดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยผิดเงื่อนไข กําหนดเงื่อนไขอื่นใดเพิ่มเติม หรืออาจดําเนินการยึดหลักประกันของบริษัทฯ ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ  อย่างไรก็ตาม   
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกําหนดดังกล่าวมาโดยตลอด และมีนโยบายในการบริหารกระแสเงินสดที่รัดกุม เพื่อ
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รักษาความสามารถในการชําระหนี้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
13. ความเส่ียงจากการท่ีบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 : ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 กลุ่มพีระเดชาพันธ์

ถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน 1,020,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 
โดยภายหลังจากที่บริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้แล้วจะทําให้หุ้นจํานวน 1,020,000,000 หุ้น ของกลุ่มพีระเดชา
พันธ์ที่ถืออยู่ในบริษัทฯ จะคิดเป็นร้อยละ 73.91 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้น
ดังกล่าวจะทําให้กลุ่มพีระเดชาพันธ์สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้ง
กรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับ  
บริษัทฯ กําหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนน
เสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มนี้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง
กรรมการอิสระรวมจํานวน 3 ท่าน จากคณะกรรมการรวมทั้งส้ิน 8 ท่าน โดยปัจจุบันทั้ง 3 ท่าน ได้เข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งคอยทําหน้าที่เข้าตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้นจึงมีการถ่วงดุลอํานาจในการบริหาร
จัดการในระดับที่เหมาะสม เพื่อความโปร่งใสของการบริหารจัดการและเพื่อให้มีระบบที่สามารถตรวจสอบได้  นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ยังจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีปฏิบัติงานเป็นอิสระตามความเหมาะสมและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยมีหน้าที่หลักในการดูแลระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

14. ความเส่ียงจากการท่ีบริษัทฯ อยู่ระหว่างการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ : บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้น
สามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ ก่อนที่จะทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการรับหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในครั้งนี้ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของ  
บริษัทฯ ในเบื้องต้นแล้ว เห็นว่า บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนท่ีจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนท่ีจะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความเส่ียงทางด้านสภาพคล่อง
ในการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดรอง และความเส่ียงที่อาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการซื้อขายหุ้นสามัญ
ตามราคาที่คาดการณ์ไว้ หากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 

ข้อมูล หนว่ย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ม.ค. - ก.ย. 

2557 
ม.ค. - ก.ย. 

2558 

สินทรัพย์รวม ล้านบาท 1,034.44 1,089.75 1,276.70 1,193.00 1,446.75 

หน้ีสินรวม ล้านบาท 786.36 832.86 924.12 908.44 1,073.76 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 248.08 256.89 352.58 284.56 372.99 
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ข้อมูล หนว่ย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ม.ค. - ก.ย. 

2557 
ม.ค. - ก.ย. 

2558 

รายได้รวม ล้านบาท 2,542.42 2,720.60 2,726.30 1,887.68 2,524.75 

ต้นทุน ล้านบาท 1,788.10 1,783.00 1,778.61 1,249.54 1,632.71 

กําไรสุทธ ิ ล้านบาท 105.42 128.31 198.58 107.27 244.81 

กําไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)*  บาท 0.1647 0.2005 0.2968 0.1676 0.2400 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) เท่า 3.17 3.24 2.62 3.19 2.88 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 10.46 12.08 16.78 12.53 23.97 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุน้ (ROE) ร้อยละ 49.88 50.82 65.16 52.83 89.97 

หมายเหตุ :  คํานวณจากมูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท 
 

ค าอธิบายเกี่ยวกับผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิ 

ผลการด าเนินงาน 

ในปี 2555-2557 งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงรายได้จากการจําหน่ายจาํนวน 2,495.59 ล้านบาท 2,715.63 ล้าน
บาท และ 2,694.96 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.82 ในปี 2556 และการลดลงร้อยละ 0.76 ในปี 
2557 โดยการลดลงของรายได้จากการจําหน่ายในปี 2557 มีสาเหตุสําคัญมาจากปัจจัยลบต่างๆ ได้แก่ ความไม่สงบทาง
การเมืองในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 ประกอบกับการระงับการขายให้แก่ผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรดรายหนึ่งและการส่งออก
ไปประเทศอินโดนีเซียที่ลดต่ําลง อย่างไรก็ดี การเติบโตขึ้นอย่างมากของการส่งออกไปยังประเทศจีนทําให้โดยรวมแล้วรายได้
จากการจําหน่ายในปี 2557 ลดลงจากปีก่อนหน้าเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ รายได้จากการจําหน่ายในปี 2555-2557 แบ่งเป็นรายได้
จากการขายในประเทศ 1,705.80 ล้านบาท 1,664.78 ล้านบาท และ 1,534.76 ล้านบาท ตามลําดับ และรายได้จากการขาย
ต่างประเทศ 789.78 ล้านบาท 1,050.84 ล้านบาท และ 1,160.20  ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งสัดส่วนรายได้จากการขาย
ต่างประเทศต่อรายได้จากการขายโดยรวมมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 31.65 ในปี 2555 มาเป็นร้อยละ 38.70 
ในปี 2556 และร้อยละ 43.05 ในปี 2557 ทั้งนี้เป็นเพราะบริษัทฯ มีการส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น 
โดยเฉพาะประเทศจีน และมาเลเซีย จึงส่งผลให้รายได้จากการขายต่างประเทศมีอัตราการเติบโตสูงกว่ารายได้จากการขายใน
ประเทศ โดยอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ 33.05 ในปี 2556 และร้อยละ 10.41 ในปี 2557 
ในขณะท่ีรายได้จากการขายในประเทศปรับตัวลดลงร้อยละ 2.40 ในปี 2556 และร้อยละ 7.81 ในปี 2557     

ส่วนในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงรายได้จากการจําหน่ายจํานวน 2,518.58 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า 657.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.36 โดยมีสาเหตุสําคัญมา
จากการเพิ่มขึ้นของยอดขายในประเทศจํานวน 151.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.94 จากยอดขายในประเทศ
ในงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า การเพิ่มขึ้นของยอดขายไปยังประเทศจีนจํานวน 372.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 210.57 จากยอดขายไปยังประเทศจีนในงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า และการเพิ่มขึ้นของยอดขายไปยังประเทศอินโดนีเซีย
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จํานวน 68.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.24 จากยอดขายไปยังประเทศอินโดนีเซียในงวดเดียวกันของปีก่อน
หน้า ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของยอดขายในประเทศในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าเป็นผล
สืบเนื่องมาจาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) การคล่ีคลายลงของปัญหาทางการเมือง และ 2) การเจรจาเงื่อนไขสัญญากับ
ผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรดรายหน่ึงได้สําเร็จเรียบร้อย ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ส่วนการเพิ่มขึ้นของยอดขายไปยังประเทศจีนเมื่อ
เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้านั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ความนิยมของสินค้าเถ้าแก่น้อยอยู่ในช่วงเติบโตขึ้นอย่าง
รวดเร็วตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนของปี 2557 เป็นต้นมา สําหรับการเพิ่มขึ้นของยอดขายไปยังประเทศอินโดนีเซียนั้นเกิดจากการ
ที่ยอดขายไปยังประเทศอินโดนีเซียในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 มีการฟ้ืนตัวขึ้นจากในปี 2557 ที่อ่อนตัวลงเนื่องจากปัญหา
ด้านศุลกากร ประกอบกับค่าเงินรูเปียอินโดนีเซียที่อ่อนค่า 

ทั้งนี้ รายได้จากการขายในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 แบ่งเป็นรายได้จากการขายในประเทศ 1,236.51 ล้านบาท 
และรายได้จากการขายต่างประเทศ 1,282.07 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรายได้จากการขายต่างประเทศต่อรายได้จากการขาย
โดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 50.90 

 สําหรับอัตราส่วนต้นทุนขายเมื่อเทียบกับรายได้จากการขายในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในปี 2555-2557 นั้น อยู่ที่
ร้อยละ 71.65 ร้อยละ 65.66 และร้อยละ 66.00 ตามลําดับ โดยการปรับตัวลดลงของอัตราส่วนต้นทุนขายในปี 2556 จากปี
ก่อนหน้านั้นเป็นผลมาจากการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบและประสิทธิภาพการผลิตได้ดีขึ้น ประกอบกับการต่อรองราคาสาหร่าย
และราคาน้ํามันปาล์มกับคู่ค้าได้มากขึ้น ส่วนอัตราส่วนต้นทุนขายในปี 2557 อยู่ในระดับใกล้เคียงกันกับในปี 2556 

สําหรับอัตราส่วนต้นทุนขายในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 64.83 ปรับตัวลดลงจากร้อยละ 67.16 ใน
งวด 9 เดือนแรกของปี 2557 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการท่ีสามารถซื้อสาหร่ายได้ถูกลงจากการต่อรองราคา และอัตราส่วน
สูญเสียในการผลิตที่ลดลง 

การเคล่ือนไหวของอัตราส่วนต้นทุนขายส่งผลโดยตรงต่ออตัรากาํไรขั้นต้น โดยอัตรากําไรขั้นต้นในปี 2555-2557 และ
ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 28.35 ร้อยละ 34.34 ร้อยละ 34.00 และร้อยละ 35.17 ตามลําดับ 

ในด้านค่าใช้จา่ยในการขาย สัดส่วนของคา่ใช้จา่ยในการขายต่อรายได้จากการขายในงบการเงนิรวมของบริษทัฯ ในปี 
2556 อยู่ที่ร้อยละ 20.50 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17.71 ในปี 2555 ส่วนในปี 2557 สัดส่วนดังกล่าวได้มีการปรับลดลงมาอยู่ที่
ร้อยละ 18.21 โดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายในปี 2556 นั้นมีสาเหตุสําคัญ
มาจากการออกสินค้าใหม่ที่ต้องมีค่าใช้จ่าย Listing Fee รวมกับการทํา Promotion เพื่อเพิ่มยอดขาย เช่น มีการจ้างวง 2PM 
จากเกาหลีมาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้า และการเป็นผู้สนับสนุนและประชาสัมพันธ์สินค้าในการแสดงเดี่ยวไมโครโฟน 10 เป็นต้น 
ส่วนการปรับตัวลดลงของสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายในปี 2557 น้ันมีสาเหตุสําคัญมาจากการที่ใน
ปี 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการทํา Promotion ลดลงจากปีก่อนหน้า  

สําหรับสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในงวด 9 เดือนแรกของปี 
2558 น้ันอยู่ที่ร้อยละ 16.13 ซึ่งลดลงจากสัดส่วนดังกล่าวในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 18.68 โดยมีสาเหตุ
สําคัญมาจาก การท่ีสัดส่วนรายได้จากการขายไปยังต่างประเทศในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สูงกว่าในปี 2557 เนื่องจาก
การขายไปยังต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายในการขายน้อยกว่าการขายในประเทศ  
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หากพิจารณาสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ต่อรายได้จากการขายในงบการเงินรวมของบริษัทฯ จะพบว่าอยู่ ที่
ร้อยละ 5.60 ร้อยละ 7.23 และร้อยละ 6.78 ในปี 2555-2557 ตามลําดับ  โดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของค่าใช้จ่ายใน
การบริหารต่อรายได้จากการขายในปี 2556 นั้นมีสาเหตุสําคัญมาจากการว่าจ้างผู้บริหารระดับสูงเขา้มาบริหารงานและจาํนวน
พนักงานท่ีเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร และรายการตัดจําหน่ายอุปกรณ์และการตั้งค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์
รวม 20.05 ล้านบาท ส่วนการปรับตัวลดลงของสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้จากการขายในปี 2557 นั้นมี
สาเหตุสําคัญมาจากการท่ีรายการตัดจําหน่ายอุปกรณ์และการตั้งค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์รวมในปี 2556 ซึ่งมีจํานวน 
1.88 ล้านบาท นั้นลดลงอย่างมากจากรายการดังกล่าวในปี 2557 ซึ่งมีจํานวน 20.05 ล้านบาท 

สําหรับสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้จากการขายในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในงวด 9 เดือนแรก
ของปี 2558 นั้นอยู่ที่ร้อยละ 6.45 ซึ่งต่ํากว่าร้อยละ 7.40 ในงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการท่ีรายได้
จากการขายในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 35.36 ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าเพียงร้อยละ 16.90 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการ
บริหารส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่   

หากพิจารณาเฉพาะผลกําไรจากการดําเนินงานจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ จะพบว่ามีอัตรากําไรจากการ
ดําเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 5.04 ในปี 2555 และปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.61 ในปี 2556 และร้อยละ 9.02 ในปี 2557 
ตามลําดับ โดยการเพิ่มขึ้นของอัตรากําไรจากการดําเนินงานในปี 2556 นั้นมีสาเหตุสําคัญมาจากการลดลงของอัตราส่วน
ต้นทุนขายในปีดังกล่าว ส่วนการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตรากําไรจากการดําเนินงานในปี 2557 นั้นมีสาเหตุสําคัญมาจากการ
ลดลงของอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้จากการขาย 

สําหรับอัตรากําไรจากการดําเนินงานในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 นั้นอยู่ที่ร้อยละ 12.60 ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสําคัญจากร้อยละ 6.77 ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 เนื่องจากอัตราส่วนต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ต่อรายได้จากการขายที่ลดลงดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น 

ฐานะการเงนิ 

เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงินในงบการเงินรวมของบริษัทฯ พบว่ามีสินทรัพย์ทั้งหมด ณ ส้ินปี 2555 ปี 2556 และปี 
2557 เท่ากับ 1,034.44  ล้านบาท 1,089.75 ล้านบาท และ 1,276.70  ล้านบาท ตามลําดับ โดยการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวม
ในปี 2556 นั้นมีสาเหตุสําคัญคือการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย 
ส่วนการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวม ณ ส้ินปี 2557 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ โดยการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้านั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการท่ีบริษัทฯ มีรายได้จากการจําหน่ายในไตรมาสที่ 4 ของ
ปี 2557 เป็นจํานวนมาก โดยคิดเป็นร้อยละ 30.96 ของรายได้จากการจาํหน่ายของทั้งปี 2557 ส่วนการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ น้ันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการลงทุนเพิ่ม 

สําหรับสินทรัพย์รวม ณ ส้ินงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 นั้นมีจํานวน 1,446.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 170.05 ล้านบาท
จาก ณ ส้ินปี 2557 หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.32 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น แม้จะมีการ
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ลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นก็ตาม 

ณ ส้ินปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงหนี้สินรวมจํานวน 786.36 ล้านบาท 832.86 
ล้านบาท และ 924.12 ล้านบาท ตามลําดับ โดยการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมในปี 2556 นั้นมีปัจจัยหลักคือการเพิ่มขึ้นของ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึ่งรายการหลักที่เพิ่มขึ้นคือค่าขนส่งค้างจ่าย ส่วนการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวม ณ ส้ินปี 2557 มีสาเหตุหลักมา
จากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ มีรายได้จากการจําหน่ายใน
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 เป็นจํานวนมากดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น จึงมีเจ้าหนี้การค้าสําหรับวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายส่งเสริม
การขายเพิ่มขึ้น 

สําหรับหนี้สินรวม ณ ส้ินงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 นั้นมีจํานวน 1,073.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 149.64 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.19 จาก ณ ส้ินปี 2557 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของเจา้หน้ีการค้าและเจา้หน้ีอืน่ 
และหน้ีสินหมุนเวียนอื่น 

หนี้สินหลักในงบการเงินรวมของบริษัทฯ คือ เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการระดมทุนในรูปแบบของตั๋วแลกเงิน ซึ่งแสดงอยู่ในรายการเงินกู้ระยะส้ันอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน 
ทั้งนี้ ณ ส้ินปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 มีเงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคารเท่ากับ 208.54 ล้านบาท 320.42 ล้านบาท และ 
290.16 ล้านบาท ตามลําดับ มีเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น เท่ากับ 341.57 ล้านบาท 374.75 ล้านบาท และ 450.79 ล้านบาท 
ตามลําดับ และมีเงินกู้ระยะส้ันอื่นเท่ากับ 132.08 ล้านบาท 49.55 ล้านบาท และ 49.56 ล้านบาท ตามลําดับ ในขณะที่ส่วน
ของผู้ถือหุ้นมีจํานวนเท่ากับ 248.08 ล้านบาท 256.89 ล้านบาท และ 352.58 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2555-2557 ตามลําดับ 

ณ ส้ินงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงเงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคารเท่ากับ 291.76 
ล้านบาท มีเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่นเท่ากับ 590.01 ล้านบาท และมีเงินกู้ระยะส้ันอื่นเท่ากับ 49.54 ล้านบาท ในขณะที่ส่วน
ของผู้ถือหุ้นมีจํานวนเท่ากับ 372.99 ล้านบาท     

ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 3.17 เท่า 3.24 เท่า 2.62 เท่า และ 2.88 เท่า ณ ส้ินปี 2555-2557 
และส้ินงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 ตามลําดับ   

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล
จํานวน 86.70 ล้านบาท โดยจะจ่ายเงินปันผลจํานวนดังกล่าวจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
จะทําให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง และจะมีผลทําให้อัตราส่วนต่างๆ ท่ีเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เช่น อัตราส่วน
สภาพคล่อง อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน เป็นต้น เปล่ียนแปลงไป 
โดยหากคํานวณเสมือนว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเกิดขึ้นในวันที่ 30 กันยายน 2558 อัตราส่วนต่างๆ ที่สําคัญจะ
เปล่ียนแปลงไปดังแสดงในตารางด้านล่างนี้ 

อัตราส่วน ณ วันที่ 30 กนัยายน 2558 
(ก่อนจ่ายเงนิปนัผล 86.70 

ล้านบาท) 

หากมกีารจ่ายเงินปันผล 
86.70 ล้านบาท ณ วันที่ 

30 กนัยายน 2558 
อัตราส่วนสภาพคล่อง 0.80 0.71 
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อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.88 3.75 
อัตราส่วนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน 1.30 1.02 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) 89.97 102.18 
มูลค่าตามราคาบัญชี (บาทต่อหุ้น) 0.37 0.28 

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจํานวน 86.70 ล้านบาทดังกล่าวจะเกิดขึ้นในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ดังนั้น ผู้ที่ได้รับ
จั ด ส ร ร หุ้ น ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  ที่ เ ส น อ ข า ย ต่ อ ป ร ะ ช า ช น เ ป็ น ค รั้ ง แ ร ก นี้ จ ะ ไ ม่ ไ ด้ รั บ เ งิ น ปั น ผ ล จํ า น ว น ดั ง ก ล่ า ว 
 

นักลงทนุสัมพนัธ์ :  
1. คุณจิระพงษ์  สันติภิรมย์กุล  โทรศัพท ์: 02-984-0666 ต่อ 303 Email : jirapong.s@taokaenoi.co.th 
2. คุณคู่สูรย ์ รัตนะพร  โทรศัพท ์: 02-984-0666 ต่อ 315 Email : koosoon.r@taokaenoi.co.th 
 



 

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟูด๊แอนด์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนที่ 2 
รายละเอียดบริษทัทีอ่อกหลักทรพัย์ 
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ส่วนที่ 2 บริษทัที่ออกหลักทรัพย์ 

ส่วนที่ 2.1 

วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ 

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสาหร่ายแปรรูป  

โดยมีที่ตั้งโรงงานที ่12/1  หมู่ 4  ต าบลหน้าไม้  อ าเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี 

และที่ตั้งมีส านักงานท่ี 337 ถนนบอนด์สตรีท ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

เลขทะเบียนบริษัท 0107556000337  Home Page http://www.taokaenoi.co.th  

โทรศัพท ์02-108-6888 โทรสาร 02-108-8708 

มีวัตถุประสงคใ์นการน าเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหลักทรัพยค์รั้งนี้ประมาณ 1,440.00 ล้านบาท ไปใช้ดงันี ้

วัตถุประสงค์การใชเ้งิน จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ 

1. เพื่อใชใ้นการลงทุนขยายก าลังการผลิตที่
โรงงานแห่งใหม่ (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ) 

560.00 ภายในปี 2560 

2. ลงทุนซื้อเครื่องจกัรในสายการผลิตใหม่ 100.00 ภายในปี 2560 

3. เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 780.00 ภายในปี 2560 
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ส่วนที่ 2.2 

การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1.  วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 

1) วิสัยทัศน์ 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นเลิศ และสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน
ตลาดโลก 

2) พันธกิจ 

 บริษัทฯ จะผลิตสินค้าด้านอาหารที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสังคม  

 บริษัทฯ จะผลิตสินค้าที่ตรงต่อความต้องการและชีวิตประจ าวันของผู้บริโภคให้มากที่สุด  

 บริษัทฯ มุ่งเน้นในการพัฒนาสินค้าที่แปลกใหม่ และน าเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์  

 บริษัทฯ จะมุ่งสร้างแบรนด์ เพื่อครองใจผู้บริโภคตลอดไป  

 บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า และผู้บริโภคเสมือนหน่ึงคนในครอบครัว  

3) เป้าหมาย 

บริษัทฯ ต้องการพัฒนาตราสินค้า “เถ้าแก่น้อย” ให้เป็นผู้น าตลาดขนมขบเคี้ยวในเอเชีย (Asian Brand) 
ด้วยยอดขาย 5,000 ล้านบาทภายในปี 2561 และเป็นแบรนด์ระดับโลก (Global Brand) ด้วยยอดขาย  10,000  ล้านบาท
ภายในปี 2567  

1.2.  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

ประวัติความเป็นมา 

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง  จ ากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัด 
กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2547 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายสาหร่ายแปรรูปภายใต้ตราสินค้า “เถ้าแก่น้อย” ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการขยายการลงทุนใน
ธุรกิจสาหร่ายแปรรูปอย่างต่อเนื่อง โดยก่อสร้างโรงงานผลิตสาหร่ายแปรรูปขึ้น 2 แห่ง ในเขตจังหวัดนนทบุรี และจังหวัด
ปทุมธานี (ปัจจุบันเหลือเพียงโรงงานที่จังหวัดปทุมธานี) เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่าง
ทั่วถึง ครบถ้วน และน าเสนอทางเลือกใหม่ออกสู่ตลาดอย่างสม่ าเสมอ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้ลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง 
เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ เช่น ธุรกิจร้านจ าหน่ายขนมขบเคี้ยวและของฝาก ธุรกิจผลิตผงปรุงรส 
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และธุรกิจขนมปังอบกรอบ เป็นต้น ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ได้ช่วยเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ ลดต้นทุนการด าเนินงาน รวมถึง
สามารถประชาสัมพันธ์ให้บริษัทฯ และตราสินค้าเถ้าแก่น้อยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในตลาดมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ ในปี 2552 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จ ากัด (“TKNRF”) ขึ้นเป็น
บริษัทย่อย เพื่อบริหารจัดการธุรกิจร้านจ าหน่ายขนมขบเคี้ยวและของฝาก “เถ้าแก่น้อยแลนด์” ซึ่งมีสาขากระจายอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเป็นหลัก ต่อมาในปี 2553 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการผลิตและจ าหน่ายขนมปังอบกรอบ
ภายใต้ตราสินค้า “”Want More” ของบริษัท ว้อนท์มอร์ อินดัสตรี้ จ ากัด (“WMI”) จากผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อเพิ่มสายผลิตภัณฑ์
ขนมขบเคี้ยว นอกจากนี้ ในปี 2554 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการผงปรุงรสของบริษัท เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด  
(“NCP”) ซึ่งเดิมเป็นผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายผงปรุงรสให้แก่บริษัทฯ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสาหร่ายแปรรูป  

ในช่วงที่บริษัทฯ ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ ได้ท าการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับ
การขยายตัวทางธุรกิจและการแข่งขันในตลาดที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ได้จด
ทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และ ณ วันท่ี 10 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิน้ 345 ล้านบาท โดย
เป็นทุนทีอ่อกและช าระแล้วรวมทั้งสิ้น 255 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีแผนเพิ่มก าลังการผลิตของโรงงานผลิตสาหร่ายแปรรูปที่
มีอยู่เดิม และก่อสร้างโรงงานใหม่เพิ่มอีกแห่งหนึ่ง เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศที่
คาดว่าจะเตบิโตขึ้นในอนาคต และพิจารณาลงทุนธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการด าเนินงานของบริษทัฯ และ
ก่อให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน  

พัฒนาการที่ส าคัญ 

พัฒนาการท่ีส าคัญของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงอ านาจในการควบคุม และลักษณะการประกอบธุรกิจ
นับตั้งแต่จัดตั้งบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้ 

การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของบริษัท  

ปี 2547  บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสาหร่ายแปร
รูปภายใต้ตราสินค้า “เถ้าแก่น้อย” ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท พร้อมทั้งได้
เปิดโรงงานผลิตที่ส านักงานท่าอิฐ และหมู่บ้านณีรวัลย์  โดยในช่วงแรกเป็นการน า
สินค้าวางจ าหน่ายที่ร้าน  เซเว่น อีเลฟเว่น (“7 Eleven”) ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นผลิตใน
เชิงพาณิชย์ นับแต่นั้นมา 
 

ปี 2548  บริษัทฯ ได้รับใบรับรองการผลิตอาหารฮาลาล ซึ่งเป็นใบรับรองว่ากระบวนการผลิต
อาหารเป็นไปตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ซึ่งอนุญาตให้ชาวมุสลิมบริโภคได้ 

 ได้รับการรับรองมาตรฐาน CODEX GMP จาก Global Certificatation Service 
Limited ที่มอบให้แก่โรงงานที่ ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพจาก
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  

 บริษัทฯ เริ่มมีการจ าหน่ายไปยังต่างประเทศผ่านผู้ส่งออกภายในประเทศ (Thai 
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Exporter) 
 

ปี 2549  บริษัทฯ ได้ย้ายโรงงานผลิตจากท่าอิฐ มายังโรงงานแห่งใหม่ที่บางบัวทอง ซึ่งเป็นการ
เช่าที่ดินจากบุคคลภายนอกมาสร้างอาคารโรงงาน  โดยตั้งอยู่เลขที่  48/124-134 หมู่
ที่ 6 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ต าบลบางรักใหญ่ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
(ส านักงานบางบัวทอง) และ บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1.00 ล้าน
บาท เป็น 3.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 20,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
 

ปี 2550  บริษัทฯ ได้รับตราสัญลักษณ์สินค้าไทย (Thailand’s Brand) ซึ่งเป็นการช่วยรับรอง
คุณภาพสินค้าส่งออก และสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพสินค้าในกลุ่มผู้บริโภคทั่วโลกที่มี
ต่อผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย 
 

ปี 2551  บริษัทฯ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001: 2008 (มาตรฐานเดิม ISO9001 : 2000) ซึ่งเป็น
มาตรฐานส าหรับระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล จัดท าขึ้นโดยองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ( International Organization for 
Standardization)   

 บริษัทฯ ได้รับมาตรฐานระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร Hazard Analysis 
and Critical Control Points (HACCP Codex Alimentarius) TAS 9024 – 2007 
และ General Principles of Food Hyglene (GMP Codex Alimentarius) TAS 
9023 – 2007 ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

 บริษัทฯ ได้ขยายก าลังการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิม่ขึ้น และ
เพื่อรองรับลูกคา้ใหม่ๆ  ในอนาคต โดยท าการเปิดโรงงานผลิตแหง่ที่ 2 ที่นพวงศ์ ซึ่งเป็น
การเช่าที่ดินจากบุคคลภายนอกมาสร้างอาคารโรงงาน โดยตั้งอยู่เลขที่ 12/1 หมู่ที่ 4 
ต าบลหน้าไม้ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จงัหวัดปทุมธานี (ส านักงานนพวงศ)์ และบริษัทฯ 
ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 3 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจ านวน 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท  

 ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards จาก สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ฯ 
ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความโดดเด่นส าหรับผู้ประกอบการ 
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายมากกว่า 1,000 ล้านบาทเป็นปีแรก 
 

ปี 2552  บริษัทฯ จัดตั้ง บริษัทเถ้าแก่น้อย เรสเตอร์รองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จ ากัด (“TKNRF”) 
โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนช าระแล้ว เพื่อประกอบธุรกิจร้าน
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จ าหน่ายขนมขบเคี้ยวและของฝาก ภายใต้ชื่อ “เถ้าแก่น้อยแลนด์” และได้เปิดร้าน
สาขาแรกที่ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ และต่อมาได้มีการขยายร้านไปยังเมเจอร์รัช
โยธิน ตลาดน้ า 4 ภาค (พัทยา) ห้างเทอมินัล 21 และสยามสแควร์วัน เป็นต้น 

 บริษัทฯ เปิดตัวผลิตภัณฑ์สาหร่ายย่าง “Super Crisp” 
 

ปี 2553  บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 5 ล้านบาท เป็น 35 ล้านบาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจ านวน 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท  

 บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ว้อนท์มอร์ อินดัสตรี้ จ ากัด (“WMI”) จากกลุ่มผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนช าระแล้ว เพื่อผลิตและจ าหน่ายขนม
ปังอบกรอบภายใต้ตราสินค้า ”Want More”  

 บริษัทฯ จัดตั้งบริษัท ดร.โทบิ จ ากัด (เดิมชื่อ บริษัท โซลเยอร์ วอเทอร์ จ ากัด ต่อมา
เปล่ียนชื่อเป็น บริษัท ทีเคเอ็น โซลเยอร์ วอเทอร์ จ ากัด) เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของ
ทุนช าระแล้ว 

 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 35 ล้านบาท เป็น 160 ล้านบาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
 

ปี 2554  บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด  (“NCP”) 
จากกลุ่มบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุน
ช าระแล้ว เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผงปรุงรส 
 

ปี 2555  บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท ดร. โทบิ จ ากัด (เดิมชื่อ บริษัท โซลเยอร์ วอ
เทอร์ จ ากัด ต่อมาเปล่ียนชื่อเป็น บริษัท ทีเคเอ็น โซลเยอร์ วอเทอร์ จ ากัด) ให้แก่
ผู้บริหาร ท าให้บริษัท ดร.โทบิ จ ากัด ส้ินสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  
 

ปี 2556  บริษัทฯ แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ด
แอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด (มหาชน)” และมีมติให้เปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
สามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท พร้อมทั้งมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 160  ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท โดย
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 140 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1  บาท เพื่อเสนอ
ขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจ านวน 60 ล้านหุ้น และเพื่อเสนอขายประชาชนเป็นครั้งแรก 80 
ล้านบาท  และได้เปล่ียนแปลงส านักงานใหญ่จากเดิม เลขที่ 93/5-7 หมู่ที่ 5 ถนน
รัตนาธิเบศร์ ต าบลบางรักน้อย อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11110  เป็น เลขที่ 
12/1 หมู่ที่ 4 ต าบลหน้าไม้ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 
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ปี  2557  บริษัทฯ มีมติเปล่ียนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 140 ล้านบาท โดยขายให้กับผู้
ถือหุ้นเดิมจ านวน 95 ล้านบาท และเพื่อเสนอขายประชาชนเป็นครั้งแรก 45 ล้านบาท 
พร้อมทั้งจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็น 300 ล้านบาทและ
เรียกช าระแล้วจ านวน 255 ล้านบาท 

 บริษัทฯ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นสินค้าข้าวโพดอบกรอบ ภายใต้ชื่อ “เถ้าแก่ป๊อบ” 
และ “ต๊อบคอร์น” 

ปี 2558  บริษัทฯ เริ่มก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
 บริษัทฯ มีมติเปล่ียนแปลงการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ เป็น 345 ล้านบาท เพื่อ

เสนอขายประชาชนเป็นครั้งแรก จ านวน 90 ล้านบาท พร้อมทั้งจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็น 345 ล้านบาท โดยมีทุนเรียกช าระแล้ว
จ านวน 255 ล้านบาท 

 บริษัทฯ มีมติเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษทัฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 
บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 

1.3.  โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ มีการถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

 หน่วยงานสนับสนุนส่วนกลางจะรวมศูนย์ที่บริษัทฯ  โดยบริษัทย่อยต้องใช้บริการงานสนับสนุนของบริษัทฯ  
(Outsourcing) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

- งานด้านบัญชี ระบบบัญชี การเงิน ต้นทุน วางแผนและงบประมาณ 
- งานด้านทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร 

TKN 

TKNRF 
(ธุรกิจร้านจ าหน่ายขนมขบ

เคี้ยวและของฝาก) 

WMI 
(ธุรกิจซื้อมาขายไปส าหรับ

สินค้าประเภทขนมขบเคี้ยวและ
ของฝาก เช่น ผลไม้อบแห้ง) 

NCP 
(ธุรกิจผงปรุงรส) 

99.99% 99.99% 99.99% 
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- งานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศองค์กร 

ส่วนบริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะด าเนินงานเสมือนหน่วยธุรกิจ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ประกอบด้วย ส่วนงานผลิตผงปรุงเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของบริษัทฯ ส่วนงานร้านจ าหน่ายขนมขบเคี้ยวและของ
ฝาก ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ส่วนงานผลิตผงปรุงเพื่อเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตสาหร่ายแปรรูป 

ส่วนงานผลิตผงปรุงท าหน้าที่ด้านการจัดหาวัตถุดิบเพื่อน ามาผลิตผงปรุง ด าเนินการผลิตตามคุณภาพมาตรฐาน
ที่ก าหนดไว้ และส่งมอบให้บริษัทฯ เพื่อใช้ในสายการผลิตสาหร่ายส าเร็จรูป 

2. ส่วนงานร้านจ าหน่ายขนมขบเคี้ยวและของฝาก 

ส่วนงานร้านค้าจ าหน่ายขนมขบเคี้ยวและของฝากท าหน้าที่เป็นช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ 
โดยตรงให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พัฒนาสินค้าใหม่ให้ตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อขยายตลาดในกลุ่ม
ประเทศเอเชียต่อไป จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านการตลาด และการท าวิจัยตลาดของบริษัทฯ  

ทั้งนี้ การด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยต้องเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การด าเนินธุรกิจที่ก าหนดโดย บริษัทฯ 

1.4.  ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสาหร่ายแปรรูปภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ เอง โดยผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทฯ แบ่งตามกรรมวิธีการผลิตได้เป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ สาหร่ายทอด สาหร่ายย่าง สาหร่ายเทมปุระ และสาหร่าย
อบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาสินค้าแต่ละประเภทให้มีความหลากหลายทางรสชาติ เพื่อให้สามารถตอบสนองรสนิยมของ
ผู้บริโภคได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกเพศ และทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นรสคลาสสิค รสเผ็ด รสซีฟู้ด รสซอสมะเขือเทศ รสวาซาบิ รส
ซอสญี่ปุ่น และรสบาร์บีคิว เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้น าเสนอผลิตภัณฑ์ในรูป ขนาด และปริมาณที่แตกต่างกัน 
เพื่อให้สอดคล้องกับการบริโภคของลูกค้าในแต่ละโอกาส ดังนั้น ลูกค้า สามารถตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้
ตามความต้องการที่แตกต่างกันออกไป ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานผลิตสาหร่ายส าเร็จรูป 1 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต าบลหน้าไม้ 
อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ได้จากกระบวนการผลิตของบริษัทฯ จะถูกส่งไปจ าหน่าย
ให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านช่องทางจัดจ าหน่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถกระจายสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้าให้
ได้มากที่สุด ซึ่งจะช่วยส่งผลต่อการเติบโตของยอดขายและเสถียรภาพในการท าก าไรของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต 

นอกจากนี้ในปี 2557 บริษัทฯ ได้น าเสนอข้าวโพดอบกรอบ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ ออกสู่ท้องตลาด 
โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ข้าวโพดอบกรอบพรีเมี่ยม และข้าวโพดอบกรอบแบบซอง โดยในส่วนของข้าวโพดอบกรอบ        
พรีเมี่ยมเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อว่า “ต็อบคอร์น (Tob Corn)” ซึ่งเป็นข้าวโพดอบกรอบแนวใหม่ที่ไม่ใส่สารกันเสีย โดยจะ
ท าการคั่วสดแบบวันต่อวันภายใต้แนวคิด “รสชาติสร้างสรรค์ แปลกใหม่ เหนือจินตนาการ” บรรจุใส่ถุงซิปล็อค (Zip Lock) 
3 ขนาด แบ่งเป็นขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ปัจจุบันมีรสชาติที่จัดจ าหน่ายอยู่ในตลาดรวมทั้งสิ้น 11 รสชาติ ได้แก่ รสปารีส
คาราเมล รสโนริเทริยากิ รสคาราเมลอัลมอนด์ รสคาราเมลแมคคาดีเมีย รสเชดด้าชีส รสชีสบอมบ์ รสบางกอกแบง รส
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บางกอกบูม รสโนริวาซาบิ รสสะเต๊ะ และรสสาหร่าย โดยจ าหน่ายผ่านร้าน “เถ้าแก่น้อยแลนด์” ส าหรับข้าวโพดอบกรอบ
แบบซองเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อว่า “เถ้าแก่ป็อบ” ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 5 รสชาติ ได้แก่ รสคาราเมล รสคาราเมลเชดด้าชีส รส
สาหร่าย รสชีสป๊อบ และรสไวท์เชด้าชีสผสมโนริสาหร่าย โดยวางจ าหน่ายผ่านทางเซเวน่ อีเลฟเว่น และร้านสะดวกซื้อ เป็น
หลัก 

ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้งสิ้น 3 บริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1) บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จ ากัด  

บริษัทฯ ได้จัดตั้ง TKNRF ขึ้นเป็นบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 TKNRF มีทุน
จดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 35 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนที่ออกและช าระแล้วเต็มจ านวน โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและช าระแล้วทั้งหมด ท้ังนี้ TKNRF ประกอบกิจการร้าน “เถ้าแก่น้อยแลนด์” ซึ่งเป็น
ศูนย์รวมขนมขบเคี้ยวทั้งในส่วนที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เองและผลิตภัณฑ์จากบริษัทภายนอก โดย ณ วันที่ 30 
กันยายน 2558 มีจ านวนสาขาทั้งส้ิน 5 สาขา ตั้งอยู่ในบริเวณห้างสรรพสินค้าและในเขตชุมชน สาขาหลักใน
กรุงเทพมหานครประกอบไปด้วย สาขาเทอมินัล 21 สาขาซีคอนแสควร์ สาขาเมเจอร์รัชโยธิน สาขาสยามแสควร์วัน และ
สาขาเมกะบางนา เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะให้ “เถ้าแก่น้อยแลนด์” เป็นช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ 
ทั้งแบบค้าปลีกและค้าส่งให้แก่ผู้บริโภคหรือผู้ขายรายย่อย รวมทั้งเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ และช่วยกระตุ้นให้
ผู้บริโภคตระหนักถึงตราสินค้าเถ้าแก่น้อย ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบัน TKNRF มีแผนการด าเนิน
ธุรกิจดังนี้  

1. ปิดสาขาที่มีผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่องเพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนในการบริหารของบริษัทฯ 
2. ขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายไปยังร้านค้าขายของฝากให้นักท่องเที่ยวหรือช่องทาง Tourism ในภาคเหนือ (เช่น 

จังหวัดเชียงใหม่) และภาคใต้ (เช่น จังหวัดภูเก็ต) เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

โดยตั้งแต่ต้นปี 2555 ถึง ไตรมาส 3 ปี 2558 TKNRF ได้มีการเปดิและปิดสาขาของร้าน “เถา้แก่น้อยแลนด์” ดังนี ้

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558* 

จ านวนสาขา ณ ต้นงวด 17 18 21 17 
เปิดสาขาใหม ่ 6 4 1 3 
ปิดสาขาเดิม 5 1 5 15 
จ านวนสาขา ณ สิ้นงวด 18 21 17 5 
หมายเหตุ: *ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 

2) บริษัท ว้อนท์มอร์ อินดัสตร้ี จ ากัด  

WMI จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัด เมื่อวันท่ี 17 มกราคม 2551 เพื่อประกอบธุรกิจซื้อมาขายไปส าหรับสินค้า
ประเภทขนมขบเคี้ยวและของฝาก เช่น ผลไม้อบแห้ง และถือตราสินค้า “ว้อนท์มอร์” ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ซึ่ง 
บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นของ WMI ทั้งจ านวนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2553 เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้าง
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รายได้เพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ โดย ณ วันที่ 10 เมษายน 2557 WMI มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนที่ออก
และช าระแล้วเต็มจ านวน โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและช าระแล้ว  

3) บริษัท เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด  

NCP จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัด เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2549 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผงปรุง
รสให้แก่กลุ่มบริษัทฯ เท่านั้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นของ NCP ทั้งจ านวนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 
โดยผงปรุงรสดังกล่าวเป็นสูตรเฉพาะที่ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อน าไปใช้ในการผลิตสาหร่ายส าเร็จรูปและขนมขบเคี้ยวอื่น โดย ณ 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 NCP มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 1 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนที่ออกและช าระแล้วเต็มจ านวน โดยมี
บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและช าระแล้ว  

1.5.  ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 - ไม่มี - 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1.  โครงสร้างรายได้ 

2.1.1 โครงสร้างรายได้แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ 

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ในช่วงตั้งแต่ปี 2555 ถึง ไตรมาส 3 ปี 2558 มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
งบการเงินรวม 

ป ี2555 ปี 2556 ปี 2557 ม.ค. – ก.ย. ปี 2558 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สาหร่ายทอด 1,743.02 69.84 1,868.99 68.82 1,759.18  65.28 1,492.37 59.25 
สาหร่ายย่าง 450.09 18.04 574.80 21.17  660.28  24.50 828.45 32.89 
สาหร่ายเทมปุระ 91.13 3.65 105.75 3.89 81.25  3.01 64.27 2.55 
สาหร่ายอบ 84.30 3.38 68.63 2.52 46.66  1.73 31.61 1.26 
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ภายใต้ตรา
สินค้าเถ้าแก่น้อย1 

 
27.12 

 
1.09 

 
23.03 

 
0.85 

 
88.90  

 
3.30 64.23 2.55 

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา
สินค้าอื่น2 

 
99.93 

 
4.00 

 
74.70 

 
2.75 

 
58.70  

 
2.18 37.66 1.50 

รวมรายได้จากการขาย 2,495.59 100.00 2,715.63 100.00 2,694.96 100.00 2,518.58 100.00 
รายได้อ่ืน 31.733  4.97  22.344  4.74  
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 15.10  -  9.00  1.43  

รายได้รวม 2,542.42  2,720.60  2,726.30  2,524.75  
หมายเหตุ : 1. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าเถ้าแก่น้อย เช่น เถ้าแก่ป๊อป ว้อนท์มอร์ ต๊อบคอร์น เป็นต้น  
 2. ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ ได้แก่  ผลิตภัณฑ์ขนมขบเค้ียวและของฝากต่างๆ ท่ีจําหน่ายในร้านเถ้าแก่น้อยแลนด์ เช่น ผลไม้

อบแห้ง เป็นต้น 
3.  รายได้อื่นจํานวน 31.73 ล้านบาท รวมรายได้จากเงินชดเชยค่าความเสียหายจากเหตุการณ์นํ้าท่วม จํานวน 16.72 ล้านบาท และเงิน

ชดเชยภาษีจากการส่งออก จํานวน 11.06 ล้านบาท 
4. รายได้อื่นจํานวน 22.34 ล้านบาท รวมรายได้จากเงินขอคืนภาษีอากรจากการสงวนสิทธิ์ BOI จํานวน 13.36 ล้านบาท 

2.1.2 โครงสร้างรายได้แบ่งตามประเทศคู่ค้า 

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งตามประเทศที่มีการส่ังซื้อสินค้าของบริษัทฯ ในช่วงตั้งแต่ปี 2555 ถึง ไตร
มาส 3 ปี 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ประเทศคู่ค้า 
งบการเงนิรวม 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ม.ค. – ก.ย. ปี 2558 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ไทย 1,705.80 68.35 1,664.78 61.30 1,534.76 56.95 1,236.51 49.10 
จีน 26.62 1.07 94.78 3.49 311.86 11.57 548.81 21.79 
มาเลเซีย 101.15 4.05 131.84 4.86 179.96 6.68 96.76 3.84 
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ประเทศคู่ค้า 
งบการเงนิรวม 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ม.ค. – ก.ย. ปี 2558 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

อินโดนีเซีย 172.66 6.92 298.49 10.99 154.51 5.73 193.33 7.68 
ฮ่องกง 89.25 3.58 101.79 3.75 109.49 4.06 74.27 2.95 
สิงคโปร ์ 89.25 3.58 94.39 3.48 103.14 3.83 62.18 2.47 
ไต้หวัน 143.48 5.75 85.67 3.15 79.62 2.95 46.39 1.84 
ประเทศอื่นๆ1 167.37 6.71 243.88 8.98 221.61 8.22 260.34 10.34 
รายได้จากการขาย 2,495.59 100.00 2,715.63 100.00 2,694.96 100.00 2,518.58 100.00 

หมายเหตุ: 1. ประเทศอ่ืนๆ ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา เวียดนาม มาเก๊า ออสเตรเลีย กัมพูชา เนเธอร์แลนด์ พม่า ลาว เป็นต้น 

 
2.2.  ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายสาหร่ายแปรรูป รวมถึงขนมขบเคี้ยวประเภทอื่นๆ เช่น ข้าวโพดอบกรอบ 
เป็นต้น โดยมีการพัฒนาปรับปรุงสินค้าอย่างต่อเนื่องจนก้าวขึ้นเป็นผู้นําการผลิตสาหร่ายแปรรูปในประเทศไทย ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการดูแลควบคุมคุณภาพเป็นสําคัญ โดยได้คัดสรรวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่มี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และดําเนินขั้นตอนการผลิตอย่างพิถีพิถัน อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้รับการสนับสนุน ความเห็น และ
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานจากคู่ค้าที่มีศักยภาพทั้งในส่วนของผู้ผลิตและจําหน่ายวัตถุดิบ ลูกค้ารายใหญ่ และลูกค้า
รายย่อย นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะทําการตลาดภายใต้เครื่องหมายการค้า “เถ้าแก่น้อย” (“TaoKaeNoi”) 
รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดอย่างตอ่เนื่อง ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ 
เติบโตอย่างยั่งยื่นต่อไปในอนาคตและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้ รายละเอียดของลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการแต่
ละประเภทของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้ 

1) สาหร่ายทอดกรอบ 

สาหร่ายทอดกรอบเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการคัดเลือกวัตถุดิบสาหร่ายจากแหล่งผลิต โดยสาหร่ายดังกล่าวจะ
ผ่านการอบแห้ง จากนั้นจึงถูกนํามาผ่านกระบวนการทอดในอุณหภูมิที่เหมาะสม จนได้สาหร่ายทอดกรอบแผ่นฟู สีเขียว 
ผ่านกระบวนการโรยผงปรุงรสตามแต่ละรสชาติ และบรรจุใส่ซองตามขนาดที่กําหนดไว้ จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สาหร่าย
ทอดสไตล์ญี่ปุ่นรสชาติต่างๆ อาทิเช่น รสคลาสสิค รสเผ็ด รสซีฟู้ด รสซอสญี่ปุ่น รสพิซซ่า รสวาซาบิ รสต้มยํากุ้ง และ
รสสไปซี่บาร์บีคิว เป็นต้น ภายใต้ตราสินค้าต่างๆ  ได้แก่  เถ้าแก่น้อย (TaoKaeNoi) บิ๊กชีท (Big Sheet) มินิ ไบท์ (Mini 
Bite) และโคโนมิ (Konomi) เป็นต้น 

2) สาหร่ายย่าง 

สาหร่ายย่างเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สาหร่ายที่ผ่านการอบแห้งมาเป็นวัตถุดิบ เพื่อนําไปผ่านกระบวนการโรยผง
ปรุงรสตามแต่ละรสชาติ  ผ่านกระบวนการย่างในอุณหภูมิที่เหมาะสม จนได้ออกมาเป็นสาหร่ายย่างที่มีความกรอบแผ่น
ตรงรสชาติกลมกล่อม  และบรรจุในซองขนาดต่างๆ จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สาหร่ายย่างสไตล์ญี่ปุ่นรสชาติต่างๆ อาทิ
เช่น รสคลาสสิค รสเผ็ด รสหมึกย่าง รสสไปซี่ซีฟู้ด รสวาซาบิ รสกิมจิ และรสสไปซี่บาร์บีคิว เป็นต้น นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์
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สาหร่ายย่างยังมีสินคา้ใหม่ที่เป็นสาหร่ายม้วนย่างสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งเป็นรูปแบบที่ฉีกไปจากแนวเดิมๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกใน
การรับประทานให้แก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้สาหร่ายย่างใช้ตราสินค้าแตกต่างกันไปตามแต่ลักษณะผลิตภัณฑ์อัน
ประกอบไปด้วย ซุเปอร์คริสป์ (Super Crisp) บิ๊กโรล (Big Roll) บิ๊กแบ๊ก (Big Bag) โคโนมิ ไจแอนท์ ชีท (Konomi Giant 
Sheet) และโคโนมิ โรลสติ๊ก (Konomi Roll Stick)  

3) สาหร่ายเทมปุระ 

สาหร่ายเทมปุระเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการคัดเลือกวัตถุดิบสาหร่ายจากแหล่งที่ผลิต ซึ่งเป็นสาหร่ายที่ผ่านการ
อบแห้ง จากนั้นนําสาหร่ายมาผ่านกระบวนการชุบแป้งเทมปุระที่มีคุณภาพดี  นําไปทอดในอุณหภูมิที่เหมาะสมจนได้
สาหร่ายเทมปุระสีเหลืองทอง เนื้อสัมผัสที่กรอบ ผ่านกระบวนการคลุกผสมผงปรุงรสตามแต่ละรสชาติ  และบรรจุใส่ซอง
ขนาดต่างๆ ที่กําหนดไว้ จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สาหร่ายเทมปุระ รสชาติต่างๆ อาทิเช่น รสต้นตํารับสไตล์ญี่ปุ่น รสเผ็ด
สไตล์ญี่ปุ่น รสวาซาบิ และรสกุ้งเทมปุระ เป็นต้น ภายใต้ ตราสินค้าต่างๆ  ได้แก่ เถ้าแก่น้อยเทมปุระ (TaoKaeNoi 
Tempura) โคโนมิ (Konomi) และไฮ เทมปุระ (Hi Tempura)  

4) สาหร่ายอบ 

สาหร่ายอบเป็นผลิตภัณฑ์ที่นําเอาสาหร่ายที่ผ่านการอบแห้งมาเข้ากระบวนการเคลือบน้ําซอสและโรยผง
ปรุงรส จากนั้นจึงนําไปผ่านกระบวนการอบในอุณหภูมิที่เหมาะสม แล้วใส่ลงในบรรจุภัณฑ์ จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์
สาหร่ายอบสไตล์ญี่ปุ่นรสชาติต่างๆ อาทิเช่น รสต้นตํารับซอสญี่ปุ่น  รสเผ็ด และรสกระเทียม เป็นต้น ภายใต้ตราสินค้า 
เอ็กตร้าชีท (Extra Sheet)   

5) ผลิตภัณฑ์อื่น 

นอกเหนือจากการผลิตและจําหน่ายสาหร่ายแปรรูป ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ แล้ว ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้
ผลิตขนมขบเคี้ยวประเภทอื่นๆ เช่น ข้าวโพดอบกรอบ ขนมปังอบกรอบ เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ขยายการ
ดําเนินงานเข้าไปในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินธุรกิจหลัก เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างรายได้และบริหาร
ต้นทุน รวมทั้งยังช่วยในการควบคมุความเส่ียงในการดําเนินงานให้กับบริษทัฯ จากการพ่ึงพิงบริษัทภายนอกได้อีกทางหน่ึง
ด้วย ทั้งนี้ธุรกิจอื่นท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในปัจจุบัน ประกอบไปด้วย 

 ธุรกิจข้าวโพดอบกรอบ : ผลิตและจําหน่ายข้าวโพดอบกรอบ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ข้าวโพดอบ
กรอบพรีเมี่ยม และข้าวโพดอบกรอบแบบซอง โดยในส่วนของข้าวโพดอบกรอบพรีเมี่ยมเป็น
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อว่า “ต็อบคอร์น (Tob Corn)” ซึ่งเป็นข้าวโพดอบกรอบแนวใหม่ทีไ่ม่ใส่สารกันเสีย 
โดยจะทําการคั่วสดแบบวันต่อวันภายใต้แนวคิด “รสชาติสร้างสรรค์ แปลกใหม่ เหนือจินตนาการ” 
บรรจุใส่ถุงซิปล็อค (Zip Lock) 3 ขนาด แบ่งเป็นขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ปัจจุบันมีรสชาติที่จัด
จําหน่ายอยู่ในตลาดรวมทั้งส้ิน 11 รสชาติ ได้แก่ รสปารีสคาราเมล รสโนริเทริยากิ รสคารา
เมลอัลมอนด์ รสคาราเมลแมคคาดีเมีย รสเชดด้าชีส รสชีสบอมบ์ รสบางกอกแบง รสบางกอกบูม รส
โนริวาซาบิ รสสะเต๊ะ และรสสาหร่าย สําหรับข้าวโพดอบกรอบแบบซองเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อว่า 
“เถ้าแก่ป็อบ” ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 5 รสชาติ ได้แก่ รสคาราเมล รสคาราเมลเชดด้าชีส รสสาหร่าย รสชี
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สป๊อบ และรสไวท์เชด้าชีสผสมโนริสาหร่าย โดยวางจําหน่ายผ่านทางเซเว่น อีเลฟเว่น และร้าน
สะดวกซื้อ เป็นหลัก 

 ธุรกิจร้านจ าหน่ายขนมขบเคี้ยวและของฝาก : จําหน่ายขนมขบเคี้ยวประเภทต่างๆ ทั้งในส่วนที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตรายอื่น เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์และ
เข้าถึงผู้บริโภค ปัจจุบันดําเนินงานโดย TKNRF ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ทั้งจํานวน 

 ธุรกิจขนมปังอบกรอบและข้าวโพดอบกรอบ  : จําหน่ายขนมปังอบกรอบและข้าวโพดอบกรอบ
หลากหลายรสชาติภายใต้ตราสินค้า “ว้อนท์มอร์” (“Want More”) เพื่อขยายการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ไปยังผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากสาหร่ายแปรรูป โดยมีการทําการตลาดทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของ WMI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย
บริษัทฯ ทั้งจํานวน 

2.3. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 

กลุ่มบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากการลงทุน โดยได้รับอนุมัติบัตรส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกําหนดต่างๆ ที่ระบุ
ไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี ้ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 บัตรส่งเสริมการลงทุนที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ ดังนี้  

เลขทีบ่ัตร ลงวันที ่ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับและใช้ในการด าเนนิการปัจจุบัน 
1433/2553 

(โรงงานนพวงศ์) 
9 เมษายน 2553 สําหรับการลงทุนในกิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากสาหร่าย  

 ได้รับอนุญาตนําคนต่างด้าว ซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชํานาญการ คู่สมรส 
และบุคคลซึ่งอยู่ ในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้ เข้ามาใน
ราชอาณาจักรได้ตามจํานวนและระยะเวลาที่กําหนด 

 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่องจักร (ใช้สิทธิได้ถึงวันท่ี 9 ต.ค. 58*) 

 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบ และวัสดุจําเป็นที่ต้องนําเข้ามา
จากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก (ใช้สิทธิได้ถึงวันที่ 9 
ม.ค. 60) 

 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของที่นําเข้ามาเพื่อส่งออกกลับไป (ใช้สิทธิ
ได้ถึงวันท่ี 9 ม.ค. 60) 

2155(2)/2554 
(โรงงานโรจนะ) 

20 กันยายน 2554 
(ได้รับอนุมัติให้ย้าย
สถานท่ีตั้งกิจการ
จากลาดบัวหลวง

เป็นสวน
อุตสาหกรรมโรจนะ

เมื่อวันท่ี 25  
พฤศจิกายน 2557) 

สําหรับการลงทุนในกิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากสาหร่าย 

 ได้รับอนุญาตนําคนต่างด้าว (ไม่รวมถึงพม่า ลาว เขมร) ซึ่งเป็นช่างฝีมือ
หรือผู้ชํานาญการ คู่สมรส และบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลทั้งสอง
ประเภทน้ีเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจํานวนและระยะเวลาที่กําหนด 

 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่องจักร (ใช้สิทธิได้ถึงวันท่ี 20 มี.ค. 58*) 

 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบ และวัสดุจําเป็นที่ต้องนําเข้ามา
จากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก (ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) 
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เลขทีบ่ัตร ลงวันที ่ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับและใช้ในการด าเนนิการปัจจุบัน 

 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของที่นําเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไป (ยังไม่ได้
ใช้สิทธิ) 

 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุน
หมุนเวียน มีกําหนดเวลา 7 ปี 

 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ (ยังไม่ได้
ใช้สิทธิ) 

1514(2)2554 
(โรงงานนพวงศ์) 

6 พฤษภาคม 2554 สําหรับการลงทุนในกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากแป้ง 

 ได้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวซึง่เป็นช่างฝีมือหรือผู้ชํานาญการ คู่สมรส และ
บุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทน้ีเข้ามาในราชอาณาจักร
ได้ตามจํานวนและระยะเวลาที่กําหนด 

 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่องจักร (ใช้สิทธิได้ถึงวันท่ี 6 พ.ย. 58*) 

 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบ และวัสดุจําเป็นที่ต้องนําเข้ามา
จากต่างประเทศ เพือ่ใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก (ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) 

 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของที่นําเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไป (ยังไม่ได้
ใช้สิทธิ) 

 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุน
หมุนเวียน มีกําหนดเวลา 8 ปี 

 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมที่ได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้  (ยังไม่ได้ใช้
สิทธิ) 

2103(2)2557 
(โรงงานนพวงศ์) 

8 กันยายน 2557 สําหรับการลงทุนในกิจการผลิตข้าวโพดอบกรอบ 

 ได้รับอนุญาตนําคนต่างด้าว ซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชํานาญการ คู่
สมรส และบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามา
ในราชอาณาจักรได้ตามจํานวนและระยะเวลาที่กําหนด 

 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่องจักร (ใช้สิทธิได้ถึงวันที่ 8 มี.ค. 
60*) 

 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบ และวัสดุจําเป็นที่ต้องนําเข้า
จากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก (ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) 

 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของที่นําเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไป (ยัง
ไม่ได้ใช้สิทธิ) 
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เลขทีบ่ัตร ลงวันที ่ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับและใช้ในการด าเนนิการปัจจุบัน 

 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากกิจการที่
ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกําหนดเวลา 8 ปี 

 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่ง
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงิน
ได้ (ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) 

หมายเหตุ :  * ระยะเวลาการนําเข้าเครื่องจักรหลังจากครบกําหนดตามที่ระบุในบัตรส่งเสริมสามารถขอขยายได้อีก 3 ครั้ง โดยจะอนุมัติครั้ง
ละ 1 ปี 

2.4. การตลาดและการแข่งขัน 

2.4.1 นโยบายและลักษณะการตลาด 

งานด้านการตลาดถือเป็นงานที่มีความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การรักษา
ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าปัจจุบัน รวมไปถึงการแสวงหาลูกค้ารายใหม่เพื่อขยายฐานธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ 
ให้ความสําคัญกับการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์เดิมและนําเสนอส่ิงใหม่ๆ ออกสู่ตลาดมาโดยตลอด ซึ่งส่งผลให้กลุ่ม  
บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าอย่างกว้างขวางมาเป็นระยะเวลายาวนาน  

ทั้งนี้กลยุทธ์ทางการตลาดที่สําคญัของธุรกิจหลักของกลุม่บริษัทฯ ประกอบด้วย กลยุทธด์้านคุณภาพ กลยุทธ์
ด้านความหลากหลาย กลยุทธ์ดา้นราคา กลยุทธ์ดา้นช่องทางการจัดจาํหน่าย และกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

1) กลยุทธ์ด้านคุณภาพ 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ถือเป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้   
บริษัทฯ ได้วางนโยบายในการดูแลควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่มี
คุณภาพท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนของสาหร่ายซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก บริษัทฯ ได้นําเข้าจากประเทศ
เกาหลีเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นประเทศผู้ผลิตหลักในตลาดโลก มีความน่าเชื่อถือ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมาเป็น
ระยะเวลายาวนาน โดยทางผู้ผลิตจะต้องจัดส่งตัวอย่างสาหร่ายมาให้บริษัทฯ ดําเนินการตรวจสอบก่อนที่จะมีการส่งมอบ
วัตถุดิบดังกล่าวให้กับทางบริษัทฯ  อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ดําเนินการฝึกอบรมแรงงานในแต่ละส่วนงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการสุ่มตรวจสอบสินค้าที่ได้จากกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
กระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรการท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ และสินค้าสําเร็จรูปท่ีได้มีคุณภาพตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
แต่ละประเภท นอกจากนี้ในส่วนของสินค้าคงคลังยังได้รับการดูแลจัดเก็บที่เหมาะสมกับลักษณะของสินค้าทั้งในส่วนของ
วัตถุดิบ งานระหว่างทํา และผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ซึ่งมาตรการดังกล่าวเหล่านี้ช่วยให้บริษัทฯ สามารถรักษาระดับความพึง
พอใจของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไว้ได้อยา่งต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ควบคุมดูแลอาชีวอนามัยในกระบวนการผลิต
และสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ISO9001:2008 มาตรฐาน GMP และ
มาตรฐาน HACCP เป็นต้น  
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2) กลยุทธ์ด้านความหลากหลาย 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพื่ อตอบสนอง
ความต้องการและรสนิยมของผู้บริโภคที่แตกต่างกันออกไป ทั้งในแง่ของประเภท รสชาติ ขนาด และรูปร่างของผลิตภัณฑ์ 
โดยฝ่ายการตลาดและฝ่ายพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ได้ศึกษาลักษณะของผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศควบคู่ไปกับภาวะ
ตลาดในประเทศ เพื่อนําไปพัฒนาเป็นสินค้าประเภทใหม่ๆ ออกสู่ตลาด ปัจจุบันผลิตภัณฑ์สาหร่ายแปรรูปของบริษัทฯ มี
ทั้งประเภททอด ย่าง อบ และเทมปุระ ซึ่งครอบคลุมความต้องการของกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง บริษัทฯ มี
ทีมงานค้นคว้าวิจัยที่รับผิดชอบในการคิดค้นรสชาติแปลกใหม่ให้แก่สินค้าแต่ละประเภท เพื่อนําออกมาเสนอแก่ผู้บริโภค
อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นรสคลาสสิค รสเผ็ด รสซีฟู๊ด รสวาซาบิ และรสซอสญี่ปุ่น เป็นต้น ทําให้ผู้บริโภคมีทางเลือกใน
การซื้อสินค้าของบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้ความสําคัญกับรายละเอียดในเรื่องขนาดและรูปร่างของ
ผลิตภัณฑ์ โดยสาหร่ายแปรรูปแต่ละประเภทของบริษัทฯ จะมีขนาดและรูปร่างที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไป 
เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้ชีวิต กิจกรรมยามว่าง และความชื่นชอบของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ซึ่งการดําเนินการ
ดังกล่าวทําให้บริษัทฯ สามารถตอบโจทย์ทางการตลาดได้เป็นอย่างดี นอกจากผลิตภัณฑ์สาหร่ายแปรรูปแล้ว บริษัทฯ ยัง
ได้คิดค้นขนมขบเคี้ยวประเภทอื่นๆ ออกมาเพื่อเพิ่มความหลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้
อย่างทั่วถึง โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้ผลิตและจําหน่ายข้าวโพดอบกรอบ ซึ่งได้ผ่านการทดลองและทดสอบจากทางฝ่าย
พัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติ กล่ิน สี รูปร่าง ตรงตามความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด และ
สามารถดึงดูดให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทฯ 

3) กลยุทธ์ด้านราคา 

บริษัทฯ มีนโยบายในการตั้งราคาสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดและเหมาะสมกับผลิต ภัณฑ์แต่ละ
ประเภท โดยบริษัทฯ จะเริ่มจากให้ฝ่ายการตลาดทําการสํารวจระดับราคาของผลิตภัณฑ์ที่มีในตลาดที่เป็นประเภท
เดียวกัน ซึ่งมีขนาด น้ําหนัก และรูปลักษณ์ที่ใกล้เคียงกัน เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาร่วมกับข้อมูลโครงสร้างต้นทุนที่
จัดทําขึ้นโดยฝ่ายบัญชีและผลกําไรขั้นต้นตามเป้าหมายของบริษัทฯ จากนั้นจึงจะกําหนดราคาค้าปลีกและขนาดบรรจุที่
เหมาะสมสําหรับจัดจําหน่ายให้แก่ผู้ค้าปลีก เพื่อกําหนดราคาขายต่อลัง ซึ่งได้รวมถึงอัตรากําไรขั้นต้นของผู้ค้าปลีกที่
บริษัทฯ กําหนดให้ ทั้งนี้ ราคาค้าปลีกที่บริษัทฯ กําหนดให้กับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจะไม่แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่น
มาก เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถแข่งขันได้ในตลาด และจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้
โดยไม่ยากนัก 

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีการให้ส่วนลดจากราคาที่กําหนดไว้ เพื่อให้ผู้ค้าปลีกสามารถนําส่วนลดดังกล่าวไป
ทําการตลาดที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้ โดยส่วนลดของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ส่วนลดทางการ
ค้าที่บริษัทฯ เสนอใหผู้้ซื้อแต่ละช่องทางจัดจําหน่ายในระดับที่แตกต่างกันไป ส่วนลดปริมาณและของแถมที่กําหนดขึ้นโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ซื้อเพิ่มปริมาณการซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ และส่วนลดเงินสดที่ผู้ซื้อได้รับจากการชําระค่า
สินค้าภายในระยะเวลาที่กาํหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทําการทบทวนราคาและรายการส่งเสริมการขายเป็นรายไตรมาส เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถเพิ่มระดับความสามารถในการแข่งขันในตลาดและความสามารถในการทํากําไรไว้ให้อยู่ใน
ระดับท่ีเหมาะสมได้ 
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4) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

กลุ่มบริษัทฯ ใช้กลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่ายที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของตลาดและการกระจายตัว
ของผู้บริโภค กล่าวคือ สําหรับตลาดภายในประเทศ บริษัทฯ จะทําตลาดด้วยตนเอง และจําหน่ายสินค้าผ่านทางร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ซึ่งมีสาขาครอบคลุมทุกภูมิภาคในประเทศ และร้านค้าปลีกดั้งเดิม (Traditional Trade) ที่
ช่วยให้บริษัทฯ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่อาศัยอยู่ในย่านชุมชนนอกเมืองต่างๆ ทั้งนี้ การเลือกใช้ช่องทาง 2 ช่องทางดังกล่าว
สําหรับการจัดจําหน่ายภายในประเทศ มีผลให้บริษัทฯ จัดส่งสินค้าไปตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง
และอํานวยความสะดวกให้ผู้บริโภคสามารถหาซื้อสินค้าของบริษัทฯ ได้โดยง่าย  ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นการเติบโตและรักษา
ยอดขาย ให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ วางเป้าหมายไว้ ในส่วนของตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ ได้มีการทําสัญญาว่าจ้างผู้จัด
จําหน่ายในต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดนั้นๆ และมีเครือข่ายในการขายที่กว้างขวาง ให้เข้ามาทําตลาดและ
กระจายสินค้าให้แก่บริษัทฯ นอกจากนี้ ในประเทศที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งผู้จัดจําหน่าย บริษัทฯ ได้จําหน่ายสินค้าให้แก่
ผู้นําเข้าในต่างประเทศและผู้ส่งออกในประเทศเป็นรายครั้งหากมีการติดต่อเข้ามา เพื่อเป็นช่องทางในการกระจายสินค้า
ของบริษัทฯ ออกสู่ตลาดเพิ่มเติมอีกด้วย  

5) กลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ 

บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมการขาย  เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สาหร่ายแปรรูปของ
บริษัทฯ เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเติบโตของ
ยอดขายให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่รักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าปัจจุบันและ
แสวงหาลูกค้ารายใหม่ โดยทําแผนการประชาสัมพันธ์ที่อาศัยภาพลักษณ์และชื่อเสียงของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ 
ผ่านทางส่ือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร และภาพยนตร์ เป็นต้น รวมไปถึงการใช้ส่ือดิจิตอลและการจัด
กิจกรรมผ่านโซเชียล เน็ตเวิร์คเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในงานแสดงสินค้าในประเทศต่างๆ เพื่อให้ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้แจ้งความประสงค์ในการร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมการแสดงของศิลปินทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อให้สามารถเข้าถงึรูปแบบการใชช้ีวติของกลุ่มลูกคา้ทุกเพศทุกวัยได้มากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ มี
การจัดกิจกรรมทางการตลาดอยู่เป็นระยะ เพื่อให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกกับทางบริษัทฯ ในการลุ้นโชครับรางวัลต่างๆ ซึ่ง
นโยบายเหล่านี้มีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคตระหนักถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นลําดับต้นๆ ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า และ
บอกต่อไปยังผู้บริโภครายอื่นๆ  

 
6) กลยุทธ์ Brand Synergy 

จากกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากจะช่วยส่งเสริมการขายแล้วยังช่วยในเรื่องของการ
ส่งเสริมและการจดจําตราสินค้าของบริษัทฯ ด้วย การทําโฆษณาผ่านส่ือต่างๆทั้งโทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร ส่ือดิจิตอล และ
โซเชียลเน็ตเวิร์คเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภครับรู้และจดจําตราสินค้าของบริษัทได้อย่างกว้างขวาง โดยเฉ พาะโซเชียล
เน็ตเวิร์คของประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีผู้ติดตามมากกว่า1 ล้านคน อีกทั้งยังมีการผนึก
กําลังของแบรนด์เถ้าแก่น้อย และต๊อบคอร์น เพื่อพัฒนาสู่ “เถ้าแก่ป๊อป” ป๊อปคอร์น Segment ใหม่ ด้วย 
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2.4.2 ลูกค้าเป้าหมาย 

บริษัทฯ มีกลุ่มลูกคา้จากทัง้ตลาดภายในประเทศและตลาดตา่งประเทศเป็นจํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นประเทศจีน 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฮ่องกง สิงคโปร์ ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา เวียดนาม มาเกา๊ และออสเตรเลีย เปน็ต้น โดยบริษัทฯ ได้จัด
แบ่งกลุ่มลูกคา้เปา้หมายตามประเภทของผลิตภัณฑ์ของบรษิัทฯ ดังนี ้

ประเภทของสาหร่าย อายุ (ปี) พื้นที ่ รายได้เฉลี่ย 
(บาท) 

อาชีพ 

สาหร่ายทอด     

 เถ้าแก่น้อย 5 - 40 
 

กรุงเทพฯ 
ตัวเมืองตามต่างจงัหวัด 
และตลาดตา่งประเทศ 

(เอเชีย ยุโรป สหรัฐอเมรกิา) 

0 - 50,000 นักเรียน  นักศึกษา 
และวัยทํางาน 

 บิ๊กชีท 5 - 40 
 

กรุงเทพฯ 
ตัวเมืองตามต่างจงัหวัด 
และตลาดตา่งประเทศ 

(เอเชีย ยุโรป สหรัฐอเมรกิา) 

0 - 50,000 นักเรียน  นักศึกษา 
และวัยทํางาน 

 โคโนมิ 5 - 40 
 

ตลาดตา่งประเทศ (เอเชีย) 0 - 50,000 นักเรียน  นักศึกษา 
และวัยทํางาน 

สาหร่ายเทมปุระ     

 เถ้าแก่น้อยเทมปุระ 5 - 40 
 

กรุงเทพฯ 
ตัวเมืองตามต่างจงัหวัด 
และตลาดตา่งประเทศ 

(เอเชีย ยุโรป สหรัฐอเมรกิา) 

0 – 50,000 นักเรียน  นักศึกษา 
และวัยทํางาน 

สาหร่ายอบ     

 เอ็กตร้าชีท 5 - 50 
 

กรุงเทพฯ 
ตัวเมืองตามต่างจงัหวัด 
และตลาดตา่งประเทศ 

(เอเชีย) 

0 – 50,000 นักเรียน  นักศึกษา 
และวัยทํางาน 

 สไตล์เกาหลี 15 - 35 ตลาดตา่งประเทศ (เอเชีย) 10,000 – 
50,000 

นักศึกษา และวยั
ทํางาน 

สาหร่ายยา่ง     

 ซุเปอร์คริสป ์ 15 - 35 
 

กรุงเทพฯ 
ตัวเมืองตามต่างจงัหวัด 

15,000 – 
25,000 

นักเรียน  นักศึกษา 
และวัยทํางาน 
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ประเภทของสาหร่าย อายุ (ปี) พื้นที ่ รายได้เฉลี่ย 
(บาท) 

อาชีพ 

และตลาดตา่งประเทศ 
(เอเชีย ยุโรป) 

 บิ๊กโรล 5 - 40 
 

กรุงเทพฯ 
ตัวเมืองตามต่างจงัหวัด 
และตลาดตา่งประเทศ 

(เอเชีย) 

0 – 50,000 นักเรียน  นักศึกษา 
และวัยทํางาน 

 บิ๊กแบก๊ 5 - 40 กรุงเทพฯ 
ตัวเมืองตามต่างจงัหวัด 
และตลาดตา่งประเทศ 

(เอเชีย) 

0 – 50,000 นักเรียน  นักศึกษา 
และวัยทํางาน 

 โคโนมิ โรลสติ๊ก 5 - 40 ตลาดตา่งประเทศ (เอเชีย) 0 – 50,000 นักเรียน  นักศึกษา 
และวัยทํางาน 

 
2.4.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

2.4.3.1 ตลาดภายในประเทศ 

บริษัทฯ จําหน่ายสินค้าภายในประเทศผ่านช่องทางการจัดจําหน่าย 4 ช่องทาง ได้แก่ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ผู้จัด
จําหน่ายในประเทศ ร้านค้าปลีกดั้งเดิม และร้านเถ้าแก่น้อยแลนด์ โดยบริษัทฯ ได้ทําสัญญาซื้อขายสินค้ากับร้านค้าต่างๆ 
เป็นรายปี ซึ่งสัญญาดังกล่าวจะระบุปริมาณการส่ังซื้อ ราคาสินค้า วิธีการจัดส่ง สถานที่จัดส่ง และการชําระเงินตามที่ได้
ตกลงกัน โดยการจําหน่ายเป็นการขายขาดทั้งหมด ทั้งนี้ ช่องทางการจัดจําหน่ายภายในประเทศที่กล่าวถึงในข้างต้นมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้

1) ร้านค้าปลีกสมัยใหม่  

ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ประกอบด้วย ห้างร้านขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ออกแบบร้าน และจัดวางสินค้าเป็น
หมวดหมู่ เพื่อความสวยงาม และเป็นระเบียบ บริการทันสมัย เพื่อดึงดูดลูกค้าใช้บริการมากขึ้น ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูงและ
อาศัยระบบปฏิบัติการท่ีซับซ้อน โดยบริษัทฯ อาศัยช่องทางการจัดจําหน่ายนี้เป็นหลัก เพื่อกระจายสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้า
ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เนื่องจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่เหล่านี้ มีสาขาเป็นจํานวนมากและมีความชํานาญในการ
บริหารจัดการสินค้าเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่แบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 

 ร้านสะดวกซื้อและช่องทางพิเศษ (Convenience Store and Specialty Store): เน้นความ
สะดวกสบายในการเข้าถึงโดยขยายสาขาให้มีจํานวนมากและมีทําเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับผู้บริโภค เพื่อ
อํานวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ซื้อ โดยทั่วไปจะเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งร้านที่มีสินค้าของ
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บริษัทฯ วางจําหน่าย ได้แก่ เซเว่น อีเลฟเว่น (7-11) แฟมิลี่มาร์ท (Family Mart) จิ๊ฟฟี่ (Jiffy) และแอม
เวย์ (Amway) 

 ซุปเปอร์มาร์เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket and Hypermarket): เน้นขายสินค้าอุปโภค
บริโภครวมถึงวัตถุดิบในการปรุงอาหาร ซึ่งร้านที่จําหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย ท็อปส์ 
(Tops) เทสโก้ โลตัส (Testco Lotus) บิ๊กซี (BigC) ฟู๊ดแลนด์ (Foodland) วิลล่า มาร์เก็ต (Villa 
Market) และโฮมเฟรชมาร์ท (Home Fresh Mart) 

2) ผู้จัดจ าหน่ายในประเทศ 

สําหรับลูกค้าบางรายนั้น บริษัทฯ ต้องมีการจัดส่งสินค้าไปแต่ละจุด เช่น ห้างแม็คโคร (Makro) ซึ่งมีการ
กําหนดให้ต้องไปส่งสินค้าตามจุดต่างๆ หรือร้านค้าปลีกรายย่อยหลากหลายแห่ง ซึ่งหากบริษัทฯ จะต้องส่งสินค้าจํานวน
ไม่มากต่อการจัดส่งแต่ละครั้งจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงมาก บริษัทฯ จึงได้เข้าทําสัญญากับผู้จัดจําหน่ายในประเทศ เพื่อ
ว่าจ้างให้ทําหน้าที่กระจายสินค้าให้แก่บริษัทฯ โดยสัญญาได้มีการกําหนดปริมาณการส่ังซื้อและช่วงเวลาในการจัดส่งไว้
อย่างละเอียด เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถจัดส่งสินค้าได้โดยมีค่าใช้จ่ายที่ต่ําที่สุด ซึ่งในปัจจุบันสินค้าของบริษัทฯ ที่
ดําเนินการผ่านทางผู้จัดจําหน่าย จะจําหน่ายทางแม็คโคร (Makro) เป็นหลัก และมีการจําหน่ายบางส่วนไปยังร้านค้าปลีก
ดั้งเดิม รวมถึงร้านสะดวกซื้อและช่องทางพิเศษ เช่น วัตสัน (Watson) เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ (Major Cineplex) และเอสเอฟ
ซีนีม่า (SF Cinema) เป็นต้น 

3) ร้านค้าปลีกดั้งเดิม  

ลักษณะร้านค้าปลีกดั้งเดิมส่วนใหญ่จะมีทําเลที่ตั้งกระจายอยู่ตามพื้นที่ในส่วนต่างๆ ของประเทศ โดยเป็น
กิจการที่ใช้เงินลงทุนไม่มากนัก บริหารงานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่มีการใช้เทคโนโลยีทันสมัย ไม่มีการตกแต่งหน้าร้าน
มากมาย และจัดวางสินค้าตามความสะดวกของการหยิบสินค้า ลูกค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณใกล้เคียงร้านค้า ทั้งนี้ 
บริษัทฯ จะจําหน่ายสินค้าไปยังร้านค้าปลีกดั้งเดิมภายในประเทศผ่านทาง ผู้จัดจําหน่าย (Distributor) ผู้ค้าส่ง 
(Wholesaler) และตัวแทนจําหน่าย (Agent) ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปยังร้านค้าแต่ละ
แห่ง 

4) ร้านเถ้าแก่น้อยแลนด์ (Taokaenoi Land) 

ร้านจําหน่ายขนมขบเคี้ยวประเภทต่างๆ และของฝาก ทั้งในส่วนท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์
จากผู้ผลิตรายอื่น ซึ่งดําเนินงานโดย TKNRF ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 

โดยตั้งแต่ปี 2555 ถึง ไตรมาส 3 ปี 2558 บริษัทฯ มีสัดส่วนยอดขายในประเทศแบ่งตามช่องทางการจัดจําหน่าย ดังนี้ 

หน่วย : ร้อยละของรายได้จากการขายในประเทศ 

ช่องทางจัดจ าหน่าย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ม.ค. – ก.ย. ปี 

2558 
ร้านค้าปลีกสมยัใหม ่ 51.65 56.36 54.39 52.50 
ผู้จัดจําหน่ายในประเทศ 28.95 27.47 28.68 27.55 
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ช่องทางจัดจ าหน่าย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ม.ค. – ก.ย. ปี 

2558 
ร้านค้าปลีกดั้งเดิม 14.59 8.49 9.31 11.22 
เถ้าแก่น้อยแลนด ์ 4.81 7.68 7.62 8.73 

2.4.3.2 ตลาดต่างประเทศ 

ปัจจุบันบริษัทฯ จําหน่ายสินค้าไปยังประเทศต่างๆ รวมทั้งหมด 35 ประเทศ โดยอาศัยเครือข่ายในการกระจาย
สินค้าของผู้ชํานาญการในตลาดนั้นๆ เป็นช่องทางให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศดังกล่าวได้ง่ายขึ้นกว่า
การเข้าไปทําตลาดด้วยตนเอง และช่วยให้สินค้าของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศมากยิ่งขึ้น โดยการจําหน่าย
เป็นการขายขาดทั้งหมด ซึ่งช่องทางการจัดจําหน่ายในตลาดต่างประเทศของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 ช่องทาง ได้แก่ ผู้จัด
จําหน่ายในต่างประเทศ ผู้นําเข้าในต่างประเทศ และผู้ส่งออกภายในประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ผู้จัดจ าหน่ายในต่างประเทศ (Distributor) 

ผู้จัดจําหน่ายเป็นผู้ที่ซื้อสินค้ามาเพื่อขายต่อ รับผิดชอบจัดการเกี่ยวกับการเก็บรักษาสินค้า การขนส่ง และ
การส่งคืนสินค้า ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีความชํานาญในการบริหารจัดการเครือข่ายการกระจายสินค้าในตลาด
ต่างประเทศมากนัก ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เข้าทําสัญญากับผู้จัดจําหน่ายในต่างประเทศ เพื่อว่าจ้างให้ทําหน้าที่กระจาย
สินค้าให้แก่บริษัทฯ ในประเทศนั้นๆ และประเทศใกล้เคียง โดยสัญญาได้มีการกําหนดปริมาณการส่ังซื้อและช่วงเวลาใน
การจัดส่งไว้อย่างละเอียด ซึ่งสินค้าของบริษัทฯ ท่ีจําหน่ายในต่างประเทศจะดําเนินการผ่านทางผู้จัดจําหน่ายเป็นหลัก ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ มีผู้จัดจําหน่ายสินค้าในต่างประเทศรวมทั้งส้ิน 13 ราย ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
ฮ่องกง สิงคโปร์ ไต้หวัน เป็นต้น  

2) ผู้น าเข้าในต่างประเทศ (Importer) 

ผู้นําเข้าในต่างประเทศเป็นผู้ที่ส่ังซื้อสินค้าหลากหลายประเภทจากประเทศอื่น แล้วนําเข้าไปจําหน่ายยัง
ประเทศของตน โดยผู้นําเข้าในต่างประเทศเหล่านี้จะไม่ได้เข้าทําสัญญากับทางบริษัทฯ แต่จะส่ังซื้อสินค้ามาเป็นรายครั้ง 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มองว่าการจําหน่ายสินค้าให้แก่ผู้นําเข้าในต่างประเทศยังคงเป็นอีกช่องทางหน่ึงที่จะช่วยให้บริษัทฯ 
เข้าถึงลูกค้าในตลาดดังกล่าวได้มากขึ้น บริษัทฯ จึงได้พยายามรักษาความสัมพันธ์กับผู้นําเข้าแต่ละรายไว้เป็นอย่างดี โดย
ผู้นําเข้าในต่างประเทศที่สําคัญ เช่น จีน เป็นต้น 

3) ผู้ส่งออกภายในประเทศ (Exporter) 

ผู้ส่งออกภายในประเทศเป็นผู้ที่ส่ังซื้อสินค้าประเภทต่างๆ จากผู้ผลิตภายในประเทศ แล้วส่งออกไปจําหน่าย
ยังต่างประเทศ โดยผู้ส่งออกภายในประเทศเหล่านี้จะไม่ได้เข้าทําสัญญากบัทางบริษัทฯ และจะสั่งซื้อสินค้ามาเป็นรายครั้ง 
เช่นเดียวกันกับผู้นําเข้าในต่างประเทศ 
 
โดยตั้งแต่ปี 2555 ถึง ไตรมาส 3 ปี 2558 บริษัทฯ มีสัดส่วนยอดขายในต่างประเทศแบ่งตามช่องทางการจัดจําหน่าย ดังนี้ 
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หน่วย : ร้อยละร้อยละของรายได้จากการขายในตา่งประเทศ 

ช่องทางจัดจ าหน่าย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ม.ค. – ก.ย. ปี 

2558 
ผู้จัดจําหน่ายในตา่งประเทศ 86.80 82.21 62.96 45.95 
ผู้นําเข้าในตา่งประเทศ 8.28 10.84 29.90 46.00 
ผู้ส่งออกภายในประเทศ 4.92 6.95 7.14 8.04 

บริษัทฯ มุ่งเน้นการทําการตลาดในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศหลักๆ ที่มีการแต่งตั้งผู้จัดจําหน่าย ซึ่งจะมีการกําหนด
งบประมาณในแต่ละปีให้สอดคล้องกับสภาพตลาด แผนการขยายตลาด และเป้าหมายการขาย ดังนี้  

- ขยายช่องทางการจําหน่ายให้ได้มากที่สุด โดยคัดเลือกสินค้าที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของห้างร้านนั้นๆ และมี
ราคาหน้า shelf ที่เหมาะสม 

- มีการออกสินค้าใหม่เพื่อกระตุ้นตลาดอย่างน้อย ปีละ 2 - 4 SKU ผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายที่เหมาะสมกับตัว
สินค้า ซึ่งอาจพิจารณาเข้าทุกช่องทางหลักหรือแค่บางช่องทางตามแต่งบประมาณ และการสอบถามความ
คิดเห็นของผู้บริโภค ฝ่ายจัดซื้อของห้างร้าน หรือผู้จัดจําหน่าย  

- การทําการตลาด ทั้ง Above the line เช่น โฆษณาทางโทรทัศน์ และ Below the line เช่น การลดราคา ตั้งกอง 
จัดหัว shelf  

- Social Network ทางผู้แทนจําหน่ายมีการ ใช้ agency ดําเนินการเพื่อรับ feed back และทํากิจกรรมส่งเสริม
การตลาด ควบคู่กัน  

- มีการส่งเสริมการขายตามเทศกาลที่สําคัญ ได้แก่ เทศกาลตรุษจีน และ เทศกาลถือศีลอด เป็นต้น 

โดยผู้จัดจําหน่ายจะทําแผนการตลาดประจําปี พร้อมรายละเอียดในรายการหลักมานําเสนอ เพื่อตกลงร่วมกัน โดยจะ
ควบคุมค่าใช้จ่ายเทียบกับเป้าที่ท่ีตั้งไว้ร่วมกันตั้งแต่ต้นปี  

2.4.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

2.4.4.1 อุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยวในประเทศไทย 

อุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยวในปี 2557 มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 29,144 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 2.4 จากปี 
2556 อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยวมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้อุตสาหกรรมนี้มี
ผู้ประกอบการให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยผู้ประกอบการต่างๆ ต้องการขยายส่วนแบ่งทางการตลาดโดยใช้กลยุทธ์
ทางการค้าต่างๆ รวมถึงการพัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่ หรือรสชาติใหม่ ออกมานําเสนอ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าโดยส่วนใหญ่
จะเป็นเด็กและวัยรุ่นซึ่งมีพฤติกรรมชอบทดลองสินค้าใหม่อยู่เสมอ 

หากพิจารณาตลาดขนมขบเคี้ยวในประเทศไทย จะสามารถจําแนกผลิตภัณฑ์ในตลาดขนมขบเคี้ยวออกเป็น 9 
กลุ่มใหญ่ ดังนี้  



ส่วนท่ี 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย ์ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้  จํากดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 2 หน้าที่ 23 

1. ขนมขบเคี้ยวประเภทขึ้นรูป (Extruded Snack) เป็นขนมที่ทําจากแป้งอบกรอบ เช่น แป้งข้าวเจ้า 
แป้งข้าวเหนียว แป้งสาลี แป้งข้าวโพด และเพิ่มรสชาติโดยการปรุงรสด้วยส่วนผสมอื่นๆ เช่น รส
ซอส รสสาหร่าย เป็นต้น ปัจจุบันสินค้าที่เป็นผู้นําตลาด ได้แก่ คอนเน่ สแน็คแจ๊ค ตะวัน แจ๊กซ์ และ
ปาปริก้า 

2. มันฝรั่ง (Potato Chip) เป็นขนมมันฝรั่งสไลด์ทอดปรุงรสชาติต่างๆ เช่น รสมันฝรั่งแท้ รสบาร์บีคิว 
เป็นต้น ปัจจุบันสินค้าที่เป็นผู้นําตลาด ได้แก่ เลย์ เทสโต มันฝรั่งพริงเกิล และเลย์สแตกซ์ 

3. สาหร่ายปรุงรส (Seasoned Seaweed) เป็นขนมที่ทํามาจากสาหร่ายโดยผ่านกระบวนการทอด 
ย่าง อบ พร้อมปรุงรสเป็นรสชาติต่างๆ ปัจจุบันสินค้าที่เป็นผู้นําตลาด ได้แก่เถ้าแก่น้อย มาชิตะ ซิลิ
โกะ ตะวันแดง และโอโนริ 

4. ถั่ว (Nut) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากถั่วประเภทต่างๆ เช่น ถั่วลิสง ถั่วลันเตา เม็ดมะม่วงหิมพานต์ อัล
มอนด์ปรุงรสชาติต่างๆ ปัจจุบันสินค้าที่เป็นผู้นําตลาด ได้แก่ โก๋แก่ ทองการ์เด้น เจดีย์คู่ กรีนนัท 
และนัทวอล์คเกอร์ 

5. ปลาเส้น (Fish Snack) เป็นขนมที่ทําจากปลาที่ผ่านกระบวนการย่าง ปรุงรส เป็นรสชาติต่างๆ 
ปัจจุบันสินค้าที่เป็นผู้นําตลาด ได้แก่ ทาโร ฟิชโช เบนโตะ เทนจัง และทาโรคริสปี ้

6. ข้าวเกรียบกุ้ง (Prawn cracker) เป็นขนมที่ทําจากแป้งและปรุงรสชาติกุ้ง ปัจจุบันสินค้าที่เป็นผู้นํา
ตลาด ได้แก่ ฮานามิ  คาลบี ้และมโนราห ์

7. ปลาหมึก (Cuttle Fish) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปลาหมึกปรุงรสต่างๆ ปัจจุบันสินค้าที่เป็นผู้นําตลาด 
ได้แก่ เบนโตะ เต่าทอง สควิดดี้ และฟิชโชทวิสต์ 

8. ข้าวอบกรอบ (Rice Cracker) เป็นขนมที่ทําจากข้าวหอมมะลิอบกรอบปรุงรส ปัจจุบันสินค้าที่เป็น
ผู้นําตลาด ได้แก่ โดโซะ และชินมัย  

9. ข้าวโพดอบกรอบ (Popcorn) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดคั่ว ปรุงรสชาติต่างๆ เช่น รสเนย รสกาแฟ 
รสคาราเมล ปัจจุบันสินค้าที่เป็นผู้นําตลาด ได้แก่ โตโร เถ้าแก่ป๊อป ป๊อปคอร์นนิวยอร์ค ปาร์ตี้ และ 
Poppycock 

แผนภาพแสดงมูลค่ายอดขายของผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ในตลาดขนมขบเคี้ยว ภายในประเทศ ตั้งแต่
เดือนธันวาคม 2555 – ธันวาคม 2557 เป็นไปดังนี้ 
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ที่มา : งานวิจัยของ AC Nielsen 

จากแผนภาพแสดงมูลค่ายอดขายของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในตลาดขบเคี้ยว พบว่า ในปี 2557 ภาพรวมของ
ตลาดขนมขบเคี้ยวปรับตัวลดลงจากปี 2556 เล็กน้อย โดยมีขนมขบเคี้ยวประเภทข้าวโพดอบกรอบ (Pop Corn) เป็นขนม
ขบเคี้ยวกลุ่มที่มีการเติบโตสูงสุดในปี 2557 สาเหตุหลักของการเติบโตของขนมขบเคี้ยวประเภทข้าวโพดคั่วนั้น เป็นผลมา
จากการมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาด การพัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่และรสชาติใหม่ออกมาสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าสินค้าใหม่ๆที่ออกมาได้รับการตอบรับท่ีดีจากกลุ่มผู้บริโภค 

 
2.4.4.2 อุตสาหกรรมสาหร่ายปรุงรสในประเทศไทย 

สาหร่ายปรุงรสถือเป็นอาหารที่คนไทยมีความคุ้นเคยและบริโภคมาอย่างยาวนาน โดยความเป็นญี่ปุ่นถือเป็น
จุดเริ่มต้นของตลาดสาหร่าย เพราะสาหร่ายเป็นอาหารท่ีชาวญี่ปุ่นรู้จักและบริโภคมาโดยตลอด สาหร่ายปรุงรสเป็นสินค้า
ที่ผู้ผลิตสามารถเข้ามาทําตลาดได้ง่ายในแง่ของการผลิตสินค้า เพราะมีขั้นตอนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน อย่างไรก็ตามที่ผ่าน
มาผู้ผลิตส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตรายเล็ก ที่ไม่เน้นการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จัก หรือมีการทําการตลาดอย่างจริงจังเพื่อมา
กระตุ้นยอดขาย ทําให้ท่ีผ่านมาตลาดสาหร่ายในประเทศไทยเติบโตได้ในระดับปานกลาง โดยผู้บริโภคไม่ได้มีความตื่นตัว
มากนัก 

อุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่ายปรุงรสในปี 2557 มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 2,355 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 16.2 จากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ณ ส้ินเดือนธันวาคมปี 2557 ตราสินค้าที่เป็นผู้นําตลาด ได้แก่ เถ้าแก่น้อย มาชิตะ ซิลิ
โกะ และตะวันแดง อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยวมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้
อุตสาหกรรมนี้มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยผู้ประกอบการต่างๆ ต้องการขยายส่วนแบ่งทางการตลาด



ส่วนท่ี 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย ์ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้  จํากดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 2 หน้าที่ 25 

โดยใช้กลยุทธ์ทางการค้าต่างๆ รวมถึงการพัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่ หรือรสชาติใหม่ ออกมานําเสนอ เนื่องจากกลุ่มลูกค้า
โดยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและวัยรุ่นซึ่งมีพฤติกรรมทดลองสินค้าใหม่อยู่เสมอ 

 สําหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดสาหร่ายปรุงรสในประเทศไทยนั้นมาจากกระแส
ความนิยมของวัฒนธรรมบันเทิงของเกาหลี เนื่องจากพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าที่โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นมีความนิยม
ในสินค้าจากเกาหลีเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากร้านอาหารกาหลีเพิ่มขึ้นและเติบโตอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่ปีท่ีผ่านมา ทํา
ให้ผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่เลือกทําการตลาดไปในทิศทางที่มีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมบันเทิงของเกาหลี อาทิเช่น 
การใช้กลุ่มนักร้องจากเกาหลีมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับสินค้า รวมถึงการจัดแคมเปญการตลาดร่วมไปกับคอนเสิร์ตเกาหลี
ต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมชิงบัตรคอนเสิร์ตของกลุ่มนักร้องเกาหลี เป็นต้น 

 จากข้อมูลสถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปี 
2557 พบว่าปริมาณการนําเข้าสาหร่ายทะเลจากต่างประเทศของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 1,714 ตัน (คิด
เป็นมูลค่าประมาณ 343 ล้านบาท) ในปี 2549 ไปเป็น 3,506 ตัน (คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,200 ล้านบาท) ในปี 2557 คิด
เป็นอัตราการเติบโตเฉล่ียที่ร้อยละ 10 ต่อปี โดยในปี 2556 ประเทศไทยมีการนําเข้าสาหร่ายทะเลสูงสุดในรอบ 9 ปีที่ผ่าน
มา โดยคิดเป็นอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปริมาณการนําเข้าสาหร่ายทะเลจากปี 2555 

 
 ที่มา : สถิติการค้าสนิค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

 สาหร่ายปรุงรสที่จําหน่ายในประเทศไทยสามารถแบ่งได้ออกเป็น 4 ประเภทหลักๆ คือ สาหร่ายปรุงรสประเภท
ทอด สาหร่ายปรุงรสประเภทย่าง สาหร่ายปรุงรสประเภทอบ และสาหร่ายปรุงรสประเภทเทมปุระ (ชุบแป้งทอด) โดย
สาหร่ายปรุงรสประเภททอดมีสัดส่วนยอดขายสูงสุด รองลงมาคือสาหร่ายปรุงรสประเภทย่างและอบ และสาหร่ายปรุงรส
ประเภทเทมปุระ โดยในปี 2557 มีมูลค่าการจําหน่ายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 ร้อยละ 34 และร้อยละ 1 ของยอดรวมการ
จําหน่ายสาหร่ายปรุงรสในประเทศไทย ตามลําดับ 
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2.4.4.3 ภาวะการแข่งขัน 

ในช่วงไม่กี่ปีท่ีผ่านมามีหลายบริษัทนําสาหร่ายเข้ามาจําหน่ายในตลาด โดยแต่ละรายก็มีศักยภาพทางด้าน
เงินทุน ช่องทางการจัดจําหน่ายที่แตกต่างกัน บริษัทที่ถือเป็นคู่แข่งสําคัญของบริษัทฯ ได้แก่  

1. บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด จําหน่ายสาหร่ายปรุงรสภายใตแ้บรนด์ “มาชิตะ” ซึ่งมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดประมาณร้อยละ 14* 

2. บริษัท แคปปิตัล เทรดดิ้ง จํากัด จําหน่ายสาหร่ายปรุงรสภายใต้แบรนด์ “ซีลีโกะ” ซึ่งมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดประมาณร้อยละ 7* 

3. บริษัท ทริปเปิ้ล-เอ็มโปรดักส์ จํากัด จําหน่ายสาหร่ายปรุงรสภายใต้แบรนด์ “ตะวันแดง” ซึ่งมีส่วน
แบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 4* 

4. บริษัท ยูโรเปี้ยน สแนค ฟู้ด จํากัด จําหน่ายสาหร่ายปรุงรสภายใต้แบรนด์ “ตี๋เล็ก” ซึ่งมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดประมาณร้อยละ 1* 

5. บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ผู้จําหน่ายสาหร่ายปรุงรสภายใต้แบรนด์ “โอโนริ” ซึ่งมีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดประมาณน้อยกว่าร้อยละ 1* 

หมายเหตุ * ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2557 

 

 
ที่มา : งานวิจัยของ AC Nielsen 

ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่ายปรุงรส 
โดยหากพิจารณาส่วนแบ่งทางการตลาดในแต่ละช่องทางการจัดจําหน่ายหลักของบริษัท ได้แก่ ซุปเปอร์มาร์เกต/ไฮเปอร์
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มาร์เกต ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) พบว่าบริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดในทุก
ช่องทางการจัดจําหน่ายหลัก อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อยอดขาย
จากคู่แข่งที่เข้ามาใหม่ เช่น มาชิตะ โอโนริ เป็นต้น แต่คู่แข่งเหล่านั้นก็ทําให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ ลดลง ทั้งนี้ 
บริษัทฯ วางแผนในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด รวมถึงกระตุ้นตลาดขนมขบเคีย้วประเภทสาหร่ายปรุงรสให้มีมลูค่าเพิ่ม
มากขึ้น 

 
2.4.5 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

2.4.5.1 กระบวนการผลิต 

1) โรงงานและการใช้ก าลังผลิต 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ มีโรงงานท่ีใช้ในการดําเนินการผลิต 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ 12/1 หมู่ 4 ต.หน้า
ไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โดยในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 มีกําลังการผลิตเต็มที่อยู่ที่ 5,131 ตัน ซึ่งอัตรา
การใช้กําลังการผลิตในอยู่ที่ร้อยละ 69 

2) กระบวนการผลิตสาหร่ายแปรรูป 

การผลิตสาหร่ายทอดกรอบ 

 

การผลิตสาหร่ายทอดจะเริ่มจากผู้จัดจําหน่ายวัตถุดิบจัดส่งวัตถุดิบต่างๆ ในกระบวนการผลิต เช่น สาหร่าย 
ผงปรุงรส และบรรจุภัณฑ์ มายังอาคารคลังสินค้าของบริษัทฯ เพื่อรอการตรวจสอบ โดยฝ่ายตรวจสอบคุณภาพจะทําการ
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สุ่มตรวจวัตถุดิบที่ได้รับว่ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ของทางบริษัทฯ หรือไม่ จากนั้นวัตถุดิบที่ผ่านการ
ตรวจสอบจะถูกจัดเกบ็เข้าคลังสินค้า ซึ่งฝ่ายวางแผนจะเป็นผู้ขอเบิกใช้วตัถุดบิแต่ละประเภทจากฝ่ายคลังสินค้า เพื่อจัดส่ง
วัตถุดิบเข้าโรงงาน โดยจะมีฝ่ายผลิตและฝ่ายตรวจสอบคุณภาพดําเนินการสุ่มตรวจคุณภาพและปริมาณของวัตถุดิบอีก
ครั้งหนึ่งก่อนนําวัตถุดิบดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการผลิต เมื่อวัตถุดิบถูกส่งเข้ากระบวนการผลิตแล้ว ผู้ที่รับผิดชอบจะนํา
สาหร่ายมาดําเนินการปรับสภาพเพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัตทิี่กําหนดก่อน จากนั้นจึงนําสาหร่ายวัตถุดิบมาทอดในนํ้ามัน 
แล้วโรยด้วยผงปรุงรสตามแต่ละรสชาติที่ต้องการผลิต ขั้นตอนต่อไปจะนําสาหร่ายที่ผ่านการโรยผงปรุงรสแล้วเข้าสู่เครื่อง
ตัด เพือ่บรรจุใส่ซอง โดยควบคุมน้ําหนักให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด แล้วจึงเติมก๊าซไนโตรเจนลงไปในถุงและปิดปากถุง
ด้วยเครื่องจักร จากนั้นจะนําสินค้าที่บรรจุเสร็จเรียบร้อยทุกชิ้นมาผ่านเข้าเครื่องเอ็กซ์เรย์ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของ
โลหะในผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน HACCP สินค้าที่ผ่านการตรวจสอบจะถูกนําไปบรรจุในถุงโหลแล้วจึงนําไป
บรรจุรวมใส่กล่องและทําการปิดกล่องด้วยเทปและจัดวางบนแท่นรองรับบรรจุภัณฑ์เพื่อจัดส่งไปยังคลังสินค้าสําเร็ จรูป  
โดยฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้าจะทําการสุ่มตรวจสอบสภาพสินค้าอีกครั้ง รวมถึง ตรวจสอบสภาพของตู้คอนเทนเนอร์
และรถขนส่ง ว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานหรือไม่ จากนั้นฝ่ายคลังสินค้าจะลําเลียงสินค้าเข้าไปยังตู้คอนเทนเนอร์
บนรถขนส่ง เพื่อจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าต่อไป 

การผลิตสาหร่ายย่าง 

ล าดับ ขัน้ตอนการผลิตสาหร่ายย่าง รายละเอียดการผลิตสาหร่ายย่าง 

1 รับวัตถุดิบเข้าสู่ระบบ  ผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบจัดส่งปัจจัยการผลิตเข้าที่อาคารคลังสินค้า  ทาง
คลังสินค้าท าการจัดเก็บในพ้ืนท่ีรอการตรวจสอบ 

2 ตรวจสอบคุณภาพ  ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพท าการสุ่มตรวจสอบปัจจัยการผลิตที่รับเข้าตาม
แผนการสุ่มตัวอย่าง และตรวจสอบตามข้อก าหนดการรับเข้าปัจจัยการผลิต 
(Raw material specification)  

3 จัดเก็บ  คลังสินค้าจะท าการจัดเก็บวัตถุดิบในชั้นที่ก าหนดของแต่ละพื้นที่ 
4 เบิกวัตถุดิบเข้าโรงงาน  ฝ่ายวางแผนจะท าการเบิกวัตถุดิบ และฝ่ายคลังสินค้าจะจัดส่งวัตถุดิบเข้า

โรงงาน  โดยจะมีฝ่ายผลิต (Production) และฝ่ายตรวจสอบคุณภาพท าการ
สุ่มตรวจคุณภาพและจ านวนก่อนรับเข้าโรงงาน 

5 เตรียมสาหร่ายดิบ โรยผงปรุง
ด้วยเครื่อง  

น าสาหร่ายมาโรยผงปรุงด้วยเครื่องโรย 

6 ย่างสาหร่าย  น าสาหร่ายที่ผ่านการโรยผงปรุง  มาย่างในเตาย่าง 
7 ตัดแผ่นสาหร่ายก่อนบรรจุ  น าแผ่นสาหร่ายที่ผ่านการโรยผงปรุงเข้าเครื่องตัด เพื่อบรรจุใส่ซองโดย

ควบคุมน้ าหนักผลิตภัณฑ์  
8 บรรจุใส่ซอง  บรรจุสาหร่ายใส่ซอง  ตามน้ าหนักตามที่ก าหนด 
10 ซีลซองพร้อมเติม Nitrogen 

gas  
ปิดปากถุงด้วยเครื่องซีล พร้อมกับเติม Nitrogen gas โดยควบคุมปริมาณ
การเติมตาม Products specification (ผลิตภัณฑ์บางกลุ่มไม่เติม Nitrogen 
gas) 
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ล าดับ ขัน้ตอนการผลิตสาหร่ายย่าง รายละเอียดการผลิตสาหร่ายย่าง 

11 Metal detect by X-ray ผ่านซองสินค้าทั้งหมดเข้าเครื่อง X-Ray เพื่อตรวจหาการปนเปื้อนของโลหะ 
12 บรรจุถุงโหล  ซองที่ผ่านเครื่อง X-Ray จะน ามาบรรจุถุงโหล 
13 บรรจุใส่กล่อง  น าถุงโหลที่ซีลเรียบร้อยแล้ว ท าการบรรจุใส่กล่อง และท าการปิดกล่องด้วย

เทปและจัดวางบน pallet  
14 เก็บในคลังสินค้าส าเร็จรูป  ส่งสินค้ามาที่พ้ืนท่ีคลังสินค้าส าเร็จรูปเพื่อรับเข้าระบบ และจัดวางเพื่อรอการ

เบิกเพื่อจัดส่งต่อไป 
15 ตรวจสอบคุณภาพ FG ก่อน 

Loading  
ฝ่าย QA จะท าการสุ่มตรวจสอบสภาพสินค้า ก่อนการ Load และมีการ
ตรวจสอบสภาพตู้ Container  ก่อนว่ามีสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่   

16 ขนส่ง  เมื่อสินค้าส าเร็จรูปผ่านการตรวจสอบแล้ว  ทางฝ่ายคลังสินค้าจะท าการ
จัดส่งสินค้าเข้าตู้Container เพื่อส่งให้ลูกค้า กรณีถ้าเป็นตู้ส าหรับส่งออกจะ
มีการ Lock seal ตู้ให้เรียบร้อยก่อนปล่อยออก 

การผลิตสาหร่ายเทมปุระ 

 

การผลิตสาหร่ายทอดเทมปุระ 

ล าดับ ขัน้ตอนการผลิตสาหร่ายทอดเทมปุระ รายละเอียดการผลิตสาหร่ายทอดเทมปุระ 

1 รับวัตถุดิบเข้าสู่ระบบ ผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบจัดส่งปัจจัยการผลิตเข้าที่อาคารคลังสินค้า 
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ล าดับ ขัน้ตอนการผลิตสาหร่ายทอดเทมปุระ รายละเอียดการผลิตสาหร่ายทอดเทมปุระ 
ทางคลังสินค้าท าการจัดเก็บในพ้ืนท่ีรอการตรวจสอบ 

2 ตรวจสอบคุณภาพ  ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพท าการสุ่มตรวจสอบปัจจัยการผลิตที่
รับเข้าตามแผนการสุ่มตัวอย่าง และตรวจสอบตามข้อก าหนด
การรับเข้าปัจจัยการผลิต (Raw material specification)  

3 จัดเก็บ  คลังสินค้าจะท าการจัดเก็บวัตถุดิบในชั้นที่ก าหนดของแต่ละ
พื้นที ่

4 เบิกวัตถุดิบเข้าโรงงาน  ฝ่ายวางแผนจะท าการเบิกวัตถุดิบและฝ่ายคลังสินค้าจะจัดส่ง
วัตถุดิบเข้าโรงงาน  โดยจะมีฝ่ายผลิต (Production) และฝ่าย
ตรวจสอบคุณภาพท าการสุ่มตรวจคุณภาพและจ านวนก่อน
รับเข้าโรงงาน 

5 ตัดสาหร่ายดิบก่อนทอด  น าแผ่นสาหร่ายผ่านเครื่องตัด โดยการตัดแผ่นชิ้นตามมาตรฐาน
ก าหนด 

6 เตรียมแป้ง  ปั่นแป้ง และตรวจสอบโดยฝ่ายควบคุมคุณภาพ  
8 ทอดสาหร่าย  พนักงานน าแผ่นสาหร่ายชุบด้วยแป้ง แล้วน าสาหร่ายที่ชุบแป้ง

แล้ว  มาท าการทอดในน้ ามัน 
9 สะเด็ดน้ ามันและคัดเลือกแผ่น น าเทมปุระที่ทอดแล้วมาสะเด็ดน้ ามันและตรวจสอบคุณภาพ 
10 คลุกผงปรุง  น าแผ่นสาหร่ายที่ผ่านการทอดแล้วเทลงในถังผสม  และเทผง

ปรุงลงไปเพื่อคลุกด้วยผงปรุง  
11 บรรจุใส่ซอง บรรจุสาหร่ายใส่ซอง ตามน้ าหนักที่ก าหนด 
12 ซีลซองพร้อมเติม Nitrogen gas  ปิดปากถุงด้วยเครื่องซีล  พร้อมกับเติม Nitrogen gas โดย

ควบคุมปริมาณการเติมตาม Products specification 
13 Metal detect by X-ray ผ่านซองสินค้าเข้าเครื่อง X-Ray เพื่อตรวจหาการปนเปื้อนของ

โลหะ โดยสินค้าทุกซองต้องผ่านเครื่อง X-Ray ทั้งหมด 
14 บรรจุถุงโหล  ซองที่ผ่านเครื่อง X-Ray จะน ามาบรรจุถุงโหล  โดยควบคุม

จ านวนและวิธีการบรรจุตาม Products specification 
15 บรรจุใส่กล่อง  น าถุงโหลที่ซีลเรียบร้อยแล้ว ท าการบรรจุใสกล่อง และท าการ

ปิดกล่องด้วยเทปและจัดวางบน pallet  
16 เก็บในคลังสินค้าส าเร็จรูป  ส่งสินค้าที่จัดวางและตรวจสอบส่งมาที่พ้ืนที่คลังสินค้าส าเร็จรูป

เพื่อรับเข้าระบบ และจัดวางเพื่อรอการเบิกเพื่อจัดส่ง 
17 ตรวจสอบคุณภาพ FG ก่อน Loading  ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพจะท าการสุ่มตรวจสอบสภาพสินค้า ก่อน

การ Load และมีการตรวจสอบสภาพตู้คอนเทนเนอร์  ก่อนว่ามี
สภาพพร้อมใช้งานหรือไม่   

18 ขนส่ง  เมื่อสินค้าส าเร็จรูปผ่านการตรวจสอบแล้ว ทางฝ่ายคลังสินค้า
จะท าการจัดส่งสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์  เพื่อส่งให้ลูกค้า กรณี
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ล าดับ ขัน้ตอนการผลิตสาหร่ายทอดเทมปุระ รายละเอียดการผลิตสาหร่ายทอดเทมปุระ 
ถ้าเป็นตู้ส าหรับส่งออกจะมีการ Lock seal ตู้ให้เรียบร้อยก่อน
ปล่อยออก 

3) กระบวนการผลิตข้าวโพดอบกรอบ 

 

การผลิตข้าวโพดอบกรอบจะเริ่มจากผู้จัดจําหน่ายวัตถุดิบจัดส่งวัตถุดิบต่างๆ ในกระบวนการผลิต เช่น 
เมล็ดข้าวโพด ผงปรุงรส และบรรจุภัณฑ์ มายังอาคารคลังสินค้าของบริษัทฯ เพื่อรอการตรวจสอบ โดยฝ่ายตรวจสอบ
คุณภาพจะทําการสุ่มตรวจวัตถุดิบที่ได้รับมาว่ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ของทางบริษัทฯ หรือไม่ จากนั้น
วัตถุดิบที่ผ่านการตรวจสอบจะถูกจัดเก็บเข้าคลังสินค้า ซึ่งฝ่ายวางแผนจะเป็นผู้ขอเบิกใช้วัตถุดิบแต่ละประเภทจากฝ่าย
คลังสินค้า เพื่อจัดส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน โดยจะมีฝ่ายผลิตและฝ่ายตรวจสอบคุณภาพดําเนินการสุ่มตรวจคุณภาพและ
ปริมาณของวัตถุดิบอีกครั้งหน่ึงก่อนนําวัตถุดิบดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการผลิตเมื่อวัตถุดิบถูกส่งเข้ากระบวนการผลิตแล้ว 
เมล็ดข้าวโพดจะถูกนําไปให้ความร้อนเพื่อให้พองตัวจากนั้น จะทําการแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออก และนําเมล็ดที่สมบูรณ์ 
ไปทําการ เคลือบ หรือ ผสมผงปรุง จากนั้นจึงทําการบรรจุ โดยควบคุมน้ําหนักให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด แล้วจึงเติม
ก๊าซไนโตรเจนลงไปในถุงและปิดปากถุงด้วยเครื่องจักร จากนั้นจะนําสินค้าที่บรรจุเสร็จเรียบร้อยทุกชิ้นมาผ่านเข้าเครื่อง
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เอ็กซ์เรย์ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของโลหะในผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน HACCP สินค้าที่ผ่านการตรวจสอบจะ
ถูกนําไปบรรจุในถุงโหลแล้วจึงนําไปบรรจุรวมใส่กล่องและทําการปิดกล่องด้วยเทปและจัดวางบนแท่นรองรับบรรจุภัณฑ์
เพื่อจัดส่งไปยังคลังสินค้าสําเร็จรูป  โดยฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้าจะทําการสุ่มตรวจสอบสภาพสินค้าอีกครั้ง รวมถึง 
ตรวจสอบสภาพของตู้คอนเทนเนอร์และรถขนส่งว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานหรือไม่ จากนั้นฝ่ายคลังสินค้าจะ
ลําเลียงสินค้าเข้าไปยังตู้คอนเทนเนอร์บนรถขนส่ง เพื่อจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าต่อไป 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการกระบวนการผลิตที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ทั้งในส่วน
ของนโยบายด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิต เช่น ISO 9001:2008  HACCP  GMP HALAL เป็นต้น รวมไปถึงการ
ควบคุมดูแลให้กระบวนการผลิตของบริษัทฯ เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กําหนดแผนการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผลการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อทําให้บริษัทฯ มั่นใจได้ว่า การบริหารจัดการในทุกส่วนงานจะเป็นไปเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยรวมของทาง
บริษัทฯ  

 
2.4.5.2 การจัดหาวัตถุดิบ 

1) สาหร่าย 

สาหร่ายเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะให้ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายจาก
ต่างประเทศเสนอราคาเข้ามาประมาณ 2 - 3 ราย จากนั้นบริษัทฯ จะเข้าทําสัญญาส่ังซื้อสาหร่ายจากผู้ผลิตและจัด
จําหน่ายรายปี ซึ่งเงื่อนไขในสัญญาจะกําหนดระดับคุณภาพของสาหร่าย ราคา และปริมาณรวมทั้งปีที่บริษัทฯ จะส่ังซื้อ 
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดใบส่ังซื้อ (PO) ทีร่ะบุปริมาณที่จะให้ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายจัดส่งให้ในแต่ละครั้ง ก่อนที่ผู้ผลิตและจัด
จําหน่ายจะจัดส่งสาหร่ายให้แก่บริษัทฯ ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายจะนําตัวอย่างสาหร่ายส่งมาให้บริษัทฯ ตรวจสอบคุณภาพ
ก่อนว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทฯ กําหนดไว้หรือไม่ หากตัวอย่างสาหร่ายที่ส่งมานั้นมีคุณสมบัติครบถ้วน 
บริษัทฯ จะให้ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายจัดส่งสาหร่ายครั้งนั้นๆ มาให้แก่บริษัทฯ ซึ่งผู้ผลิตและจัดจําหน่ายจะให้ Credit Term 
แก่บริษัทฯ ประมาณ 45 – 60 วัน โดยปัจจุบันบริษัทฯ ส่ังซื้อสาหร่ายจากผู้ผลิตและจําหน่ายในประเทศเกาหลีเป็นหลัก 

2) น้ ามันปาล์ม 

การจัดหาทางผู้ขายดําเนินการส่งตัวอย่างมาให้ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ (Quality Assurance : QA) ทําการ
ตรวจสอบคุณภาพ เมื่อผลตรวจผ่าน จะให้ทําการเสนอราคาเปรียบเทียบราคา 2 – 3 รายขึ้นไป เมื่อคัดเลือกผู้ขายได้แล้ว
จะทําสัญญา ระบุราคาและจํานวนส่งมอบ โดยจะทําสัญญาล่วงหน้าเป็น ช่วงๆ ตามสถานการณ์ตลาด โดยเปิดใบส่ังซื้อ 
(PO) ไปยังผู้ขาย ซึ่งในปัจจุบันทางบริษัทฯ มีการซื้อขายน้ํามันปาล์มกับผู้ขายรายใหญ่เพียงหนึ่งรายเท่านั้น เนื่องจากมี
การเสนอราคาที่เหมาะสม และน้ํามันปาล์มที่ผ่านมีคุณภาพ โดยผู้ขายรายดังกล่าวให้ Credit Term แก่บริษัทฯ ประมาณ 
30 วัน ด้านราคาน้ํามันปาล์มมีการปรับขึ้นลงตลอดระหว่างปีตามกลไกราคาตลาด ทางบริษัทฯ จึงมีการป้องกันความ
เส่ียงจากการปรับราคา โดยใช้วิธีการทําสัญญาจองซื้อน้ํามันปาล์มในราคาที่เหมาะสม และอยู่ในเกณฑ์ที่ต้นทุนสินค้ารับ
ได้ โดยสัญญาอาจมีอายุ 3 - 6 เดือน แล้วแต่สภาวะการปรับราคาในขณะน้ัน 

 



ส่วนท่ี 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย ์ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้  จํากดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 2 หน้าที่ 33 

3) ผงปรุงรส 

การจัดหาจะเริ่มจากกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New product process) โดยทาง ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research and Development :R&D) จะเป็นผู้ประสานงานกับผู้ขายในการพัฒนาผงปรุงรสให้เป็นไป
ตามสเปคและราคาที่ทางบริษัทฯ ต้องการ และให้ทางผู้ขายทําการยืนราคาเป็นช่วงเวลา ในการส่ังซื้อจะส่ังตามความ
ต้องการในแต่ละเดือนซึ่งปัจจุบันทางบริษัทฯ มีการส่ังซื้อสินค้าประเภทผงปรุงรสจากผู้ขายหลายแห่ง โดยมีการพิจารณา
ด้านคุณภาพเป็นหลัก และด้านราคาเป็นรอง สําหรับผงปรุงรสที่มีประเด็นเรื่องสูตรลับนั้นจะส่ังผลิตจาก NCP (บริษัทใน
เครือ) ซึ่งเปิดกิจการมาเพื่อรองรับการผลิตผงปรุงรสให้กับบริษัทฯ  ในการส่ังซื้อแต่ละครั้งจะเปิดใบส่ังซื้อ (PO) ตาม
เงื่อนไข Lead Time ที่ผู้ขายแต่ละรายตั้งไว้ ซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลา 15 - 45 วัน 

4) บรรจุภัณฑ์ 

การจัดหาทาง Supplier ดําเนินการส่งตัวอย่างมาให้ ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ (Quality Assurance : QA) 
ทําการตรวจสอบ เมื่อผลตรวจผ่านจะให้ทําการเสนอราคาเปรียบเทียบ 2 – 3 รายขึ้นไป  เมื่อคัดเลือก supplier แล้วจะให้
ทําการยืนราคาเป็นช่วงเวลา และในการส่ังซื้อจะส่ังตามความต้องการในแต่ละเดือนซึ่งในปัจจุบันทางบริษัทฯ มีการส่ังซื้อ
สินค้าบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ซอง ม้วนฟิล์ม Box และลัง จากผู้ขายหลายราย เพื่อลดความเส่ียงจากการส่งมอบบรรจุภัณฑ์ให้
บริษัทฯ ไม่ทันตามกําหนด  โดยการส่ังซื้อเป็นลักษณะการเปิดใบส่ังซือ้ (PO) ตามเงื่อนไข Lead Time ที่ผู้ขายแต่ละรายตั้ง
ไว้  ซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลา 15 - 45 วัน โดยผู้ขายจะให้ Credit Term แก่บริษัทฯ ประมาณ 30 - 60 วัน 

5) วัตถุดิบหลักอื่น 

การจัดหาทาง Supplier ดําเนินการส่งตัวอย่างมาให้ ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ (Quality Assurance : QA) 
ทําการตรวจสอบ เมื่อผลตรวจผ่านจะให้ทําการเสนอราคาเปรียบเทียบราคา 2 – 3 รายขึ้นไป เมื่อคัดเลือก supplier แล้ว
จะ ทําการยืนราคาเป็นช่วงเวลา และดําเนินการส่ังซื้อตามความต้องการในแต่ละเดือน 

6) การขนส่งสินค้า 

ในส่วนของสินค้าสําเร็จรูป บริษัทฯ ได้ใช้บริการจากผู้ให้บริการขนส่งภายนอก (Outsource) เนื่องจาก
บริษัทฯ ต้องการให้การขนส่งสินค้าไปยังลูกค้ามีความถูกต้องครบถ้วน  โดยมีหลักเกณฑ์การจัดหาและจัดจ้างบริษัทขนส่ง
ภายนอกดังนี้ 

1. ขั้นตอนการคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่ง บริษัทฯ ทําการเปิดให้มีการประมูลเป็นประจําทุกปี โดยใช้
หลักเกณฑ์ คือ ต้นทุนค่าขนส่ง จํานวนรถใน Fleet  ประเภทรถที่ให้บริการ ความครอบคลุมเส้นทาง
การให้บริการ การประกันสินค้า รวมถึงการบริการและ Service mind 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งที่ผ่านเกณฑ์ จํานวน 3 - 4 ราย เพื่อบริหารความเส่ียงใน
เรื่องการขนส่งสินค้า 
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2. สัญญาว่าจ้างขนส่ง ประกอบด้วย เอกสารสัญญา 2 ชุด (ต้นฉบับและคู่ฉบับ) และเอกสารแนบท้าย
สัญญา (ใบราคาค่าเที่ยว) (ต้นฉบับและคู่ฉบับ) 

ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ดําเนินการออกสัญญาและส่งให้ทางบริษัทขนส่งลงนามในสัญญา พร้อมกับ
เอกสารแนบท้ายสัญญาเป็นฝ่ายแรก และส่งกลับบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีอํานาจลงนามเป็นลําดับต่อไป หลังจากสัญญาและ
เอกสารแนบท้ายลงนามครบถ้วนทั้ง 2 ฝ่าย ทางบริษัทขนส่งจะสามารถเริ่มให้บริการได้  อีกทั้งบริษัทฯ มีขั้นตอนในการ
จัดการเรื่องขนส่งสินค้า โดยคํานึงถึงการบริหารความเส่ียง และความถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้การขนส่งสินค้า
สําเร็จรูปไปยังผู้บริโภคมีความถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามกําหนด 

ในปี 2555 ถึง ไตรมาส 3 ปี 2558 บริษัทฯ มีกําลังการผลิตรวม ดังต่อไปนี้ 

ก าลังการผลิต 
(หน่วย: ตัน) 

2555 2556 2557 
ม.ค. – ก.ย. ปี 

2558 

ผลิตภัณฑ์สาหร่าย     
สาหร่ายทอด     
  - กําลังการผลิตเตม็ที ่ 2,722 3,001 2,794 2,375 
  - การใช้กําลังการผลิต 2,584 2,680 2,508 2,017 
สาหร่ายย่าง     
  - กําลังการผลิตเตม็ที ่ 1,153 990 915 1,542 
  - การใช้กําลังการผลิต 547 692 764 1,197 
สาหร่ายเทมปุระ     
  - กําลังการผลิตเตม็ที ่ 317 317 317 237 
  - การใช้กําลังการผลิต 175 201 146 100 
รวมผลิตภัณฑ์สาหร่าย     
  - ก าลังการผลิตเต็มที ่ 4,242 4,309 4,026 4,154 
  - การใช้ก าลังการผลิต 3,306 3,573 3,418 3,314 
  - อัตราการใชก้ าลังการผลิต 78% 83% 85% 80% 
ผลิตภัณฑอ์ื่นๆ     
ข้าวโพดอบกรอบ     
  - กําลังการผลิตเตม็ที ่ - - 312 367 
  - การใช้กําลังการผลิต - - 205 113 
ผลิตภัณฑอ์ื่นๆ (เช่น ว้อนท์มอร์)     
  - กําลังการผลิตเตม็ที ่ 806 806 806 610 
  - การใช้กําลังการผลิต 342 148 102 100 
รวมผลิตภัณฑอ์ื่นๆ     
  - ก าลังการผลิตเต็มที ่ 806 806 1,118 977 
  - การใช้ก าลังการผลิต 342 148 307 213 
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ก าลังการผลิต 
(หน่วย: ตัน) 

2555 2556 2557 
ม.ค. – ก.ย. ปี 

2558 

  - อัตราการใชก้ าลังการผลิต 42% 18% 27% 22% 
รวม     
- ก าลังการผลิตเต็มที ่ 5,048 5,114 5,143 5,131 
- การใช้ก าลังการผลิต 3,648 3,721 3,725 3,527 
อัตราการใชก้ าลังการผลิต 72% 73% 72% 69% 

หมายเหตุ : กําลังการผลิตเต็มที่คํานวณจากการทํางานอาทิตย์ละ 7 วัน (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) วันละ 2 กะ กะละ 8 ชั่วโมง และมี
ล่วงเวลาอีกกะละ 2 ช่ัวโมง แต่โดยปกติบริษัทฯ จะทํางานเพียงอาทิตย์ละ 6 วัน 

 
2.4.5.3 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการดําเนินงานอย่างมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม โดยตระหนักถึง
ความสําคัญในการป้องกันและควบคุมผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้ให้ความสําคัญในการจัดการ
ด้านส่ิงแวดล้อมในด้านต่างๆ โดยการกํากับ ควบคุม ดูแล และปรับปรุงการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมให้ระดับ
มลภาวะต่างๆ อยู่ภายในเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด ดังนี ้

 การบําบัดน้ําเสีย 

 ทางบริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญในส่วนดังกล่าวเนื่องจากทางบริษัทฯ ตระหนักว่าโรงงานตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
ชึ่งน้ําเสียมีผลการทบโดยตรงต่อชุมชน ทางบริษัทฯ จึงจัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียและระบบหมุนเวียนน้ํากลับมาใช้ใหม่ 
เพื่อไม่ให้มีการท้ิงน้ําออกจากโรงงาน 

 การกําจัดกลิ่น 

 เนื่องจากทางบริษทัฯ เป็นผู้ผลิตอาหารจึงอาจมกีลิ่นรบกวนชมุชนโดยรอบได้ ทางบริษัทฯ จึงได้มีการติดตั้งระบบ
กําจัดกลิ่นแบบเปียก เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว 

 การกําจัดขยะมูลฝอย 

 ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดการคัดแยกขยะและส่งให้แก่ผู้รับจ้างที่ได้รับอนุญาตดําเนินการกําจัดต่อไป 

ทั้งนี ้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทหรือปัญหาเกีย่วกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด โดยจาก
การเข้าตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมที่โรงงานนพวงศ์ครั้งล่าสุด พบว่า ผลการตรวจวัดดัชนีต่างๆ เป็นไปตามค่ามาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง  

2.4.6 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

– ไม่มี – 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้มีความเส่ียง ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควร
พิจารณาข้อมูลท้ังหมดที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยความเส่ียงที่มีนัยสําคัญต่างๆ ดังจะ
กล่าวต่อไปนี้ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงปัจจัยความเส่ียงอื่นๆ ที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วอาจเห็นว่าใน
ปัจจุบันไม่มีผลกระทบในสาระสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ แต่ในอนาคตอาจกลายเป็นความเส่ียงที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจต้องเผชิญกับความเส่ียงอื่นๆ ที่ไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ 
ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาถึงปัจจัยความเส่ียงอื่นนอกเหนือจากที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับน้ีเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

3.1.  ความเสี่ยงด้านการด าเนนิธุรกิจ 

3.1.1. ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการพึ่งพิงผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายวตัถุดิบรายใหญ ่ 

วัตถุดิบหลักในการผลิตและจําหน่ายสาหร่ายแปรรูป คือ สาหร่าย ซึ่งบริษัทฯ ส่ังซื้อสาหร่ายดังกล่าวจากต่างประเทศ
เป็นหลัก อันประกอบไปด้วย ประเทศเกาหลี เป็นส่วนใหญ ่ซึ่งประเทศเกาหลีเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกสาหร่ายชั้นนําของ
โลก โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ส่ังซื้อสาหร่ายจากผู้ผลิตและจัดจําหน่ายในประเทศเกาหลีคิดเป็นสัดส่วนรวมอยู่ที่
ประมาณมากกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าการส่ังซื้อสาหร่ายทั้งหมดในแต่ละปี ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงสัดส่วนการส่ังซื้อสาหร่าย
จากผู้ผลิตและจัดจําหน่ายวัตถุดิบแต่ละรายพบว่า ในปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทฯ มียอดการส่ังซื้อ
สาหร่ายจากผู้ผลิตและจัดจําหน่ายรายใหญ่ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 59.55 และร้อยละ 55.39 ของมูลค่าการส่ังซื้อสาหร่ายรวม
ทั้งหมด ตามลําดับ จึงอาจกล่าวได้ว่าธุรกิจผลิตสาหร่ายแปรรูปของบริษัทฯ มีความเส่ียงอันเนื่องมาจากการพึ่งพิงผู้ผลิตและ
จัดจําหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่ ซึ่งในกรณีที่ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายสาหร่ายไม่สามารถจัดหาสาหร่ายให้แก่บริษัทฯ ตามปริมาณ 
ราคา และคุณภาพท่ีต้องการได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางในการคัดเลือกผู้ผลิตและจําหน่ายวัตถุดิบจากผู้ที่มีประสบการณ์ยาวนาน 
มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในตลาด และมีฐานะทางการเงินท่ีดี การกระจายการส่ังซื้อสาหร่ายจากผู้ผลิตและจัดจําหน่ายสาหร่าย
แต่ละราย เพื่อลดความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการพึ่งพิงผู้ผลิตและจัดจําหน่ายวัตถุดิบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รักษา
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตและจัดจําหน่ายในตลาดรายอื่นๆ ที่ยังไม่ได้เป็นคู่ค้าของบริษัทฯ มาโดยตลอด ด้วยการนัดพบปะ
พูดคุย แลกเปล่ียนข้อมูล และไปเยี่ยมเยียนผู้ผลิตและจัดจําหน่ายดังกล่าวอยู่เป็นระยะ ซึ่งหากเกิดกรณีที่บริษัทฯ ประสบ
ปัญหาจากคู่ค้าหลัก บริษัทฯ ก็สามารถส่ังซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตและจัดจําหน่ายรายอื่นเข้ามาทดแทนได้โดยง่าย ดังนั้น 
มาตรการต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดความเส่ียงที่อาจเกิดจากการพ่ึงพิงผู้ผลิตและจัดจําหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่
ลงได้ 
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3.1.2. ความเสี่ยงจากการพึง่พิงลกูคา้รายใหญ่ 

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ขายสินค้าขนมขบเคี้ยวต่างๆ ของบริษัทฯ  ให้กับร้านค้าปลีกรายใหญ่ในประเทศรายหนึ่งเป็น
จํานวนมาก โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายให้แก่คู่ค้ารายดังกล่าวเป็นจํานวน 604.59 ล้านบาท และ 430.84 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 39.39 และร้อยละ 34.84 ของรายได้จากการขายในประเทศ ในปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 
ตามลําดับ ดังนั้นหากบริษัทฯ ต้องสูญเสียคู่ค้ารายดังกล่าวไป อาจมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ อย่างไร
ก็ดี ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้ารายนี้มาโดยตลอด โดยเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ ตั้งแต่เริ่มดําเนินธุรกิจ อีกทั้ง 
บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะลดระดับการพ่ึงพิงคู่ค้ารายดังกล่าว โดยกระจายการขายสินค้าไปยังคู่ค้ากลุ่มอื่นๆ มากขึ้น 

3.1.3. ความเสี่ยงจากการพึง่พิงสนิคา้ที่เกี่ยวเนื่องจากสาหร่ายเป็นหลัก 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในปัจจุบันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องจากสาหร่ายเป็นหลัก โดยรายได้จากการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ประเภทสาหร่ายของบริษัทฯ ในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 มีจํานวน 2,368.54 ล้าน
บาท 2,617.89 ล้านบาท 2,547.36 ล้านบาท และ 2,416.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94.91 ร้อยละ 96.40 ร้อยละ 94.52 
และร้อยละ 95.95 ของรายได้จากการขาย ตามลําดับ ทําให้บริษัทฯ มีความเส่ียงหากกลุ่มลูกค้าของบริษทัฯ เปล่ียนรสนิยมการ
บริโภคหรือหมดความนิยมในการบริโภคสาหร่าย ซึ่งอาจทําให้บริษัทฯ สูญเสียรายได้อย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ 
ได้ตระหนักถึงความเส่ียงดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีหน่วยงานวิจัยและ
พัฒนาซึ่งช่วยในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค การสํารวจความชื่นชอบของผลิตภัณฑ์ใหม่ 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนการขยายธุรกิจใหม่ภายใต้โมเดลธุรกิจ From Sea to Farm กล่าวคือการขยายสายการผลิต
นอกเหนือไปจากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสาหร่ายซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มาจากทะเล ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปวัตถุดิบพืชผลทาง
การเกษตร ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดอบกรอบ “เถ้าแก่ป๊อป” ผลิตภัณฑ์
ข้าวโพดคั่วสด “ต๊อบคอร์น” เป็นต้น 

3.1.4. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถต่อสัญญาเช่าทีด่นิที่ส านกังานนพวงศ์ 

เนื่องจากสํานักงานนพวงศ์ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนท่ีดินเช่าหลายแปลง หากบริษัทฯ ไม่สามารถ
ต่อสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวได้ไม่ว่าจะทุกแปลงหรือบางแปลง ก็อาจส่งผลให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หยุดชะงัก ซึ่งอาจทํา
ให้บริษัทฯ สูญเสียรายได้และชื่อเสียง โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เจรจาต่ออายุสัญญาเช่าสําหรับท่ีดินส่วนใหญ่ที่เป็นท่ีดินผืนหลัก
ที่ใช้ในการดําเนินธรุกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของอาคาร 1 อาคาร 3 และอาคาร 4 เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ให้เช่าได้ต่อสัญญา
เช่าไปถึงปี 2563 รวมถึงให้คํามั่นในการต่ออายุสัญญาอีกเป็นระยะเวลา 9 - 12 ปีนับจากปี 2563 สําหรับที่ดินส่วนที่เหลือนั้น 
มี 1 ผืนทีใ่ช้ในการดําเนินธุรกิจ (พื้นที่ตั้งของอาคาร 2) ซึ่งยังเหลืออายุสัญญาเช่าประมาณ 8 ปี ส่วนผืนอื่นๆ ที่เหลือจะใช้เป็น
ลานจอดรถและโรงอาหารของพนักงาน จึงยังไม่มีความเส่ียงต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะสั้นนี ้อย่างไรก็ตาม บริษัท
ฯ ได้ตระหนักถึงความเส่ียงในการต่อสัญญาเช่าดังกล่าวและอยู่ระหว่างการเจรจาทําสัญญาระยะยาวกับผู้ให้เช่ารายที่เหลือ 
อีกทั้งบริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการสร้างโรงงานแห่งที่สองขึ้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ซึ่งคาดว่าจะสามารถดําเนินการเชิง
พาณิชย์ได้ภายในปี 2559 และสามารถขยายเพิ่มเติมเพื่อรองรับกําลังการผลิตในอนาคตได้ ซึ่งหากมีความจําเป็นที่จะต้องย้าย
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โรงงานไปยังโรงงานท่ีสวนอุตสาหกรรมโรจนะ บริษัทฯ สามารถที่จะย้ายเครื่องจักรจากโรงงานนพวงศ์ไปยังโรงงานโรจนะ ซึ่งมี
พื้นที่เพียงพอท่ีจะรองรับส่วนการผลิตที่ย้ายมาได้ โดยสามารถปรับพ้ืนท่ีให้รองรับในส่วนนี้ได้โดยง่าย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี
ที่ดินท่ีลาดบัวหลวง ซึ่งหากมีความจําเป็นในการย้ายหรือขยายโรงงานเพิ่มเติม บริษัทฯ ก็สามารถพัฒนาที่ดินแปลงดังกล่าวให้
เป็นโรงงานอีกแห่งได้ ภายในระยะเวลาประมาณ 6 เดือน โดยผู้บริหารคาดว่าจะใช้เงินลงทุนไม่เกิน 300 ล้านบาท ทําให้บริษัท
ฯ เชื่อมั่นว่าสามารถลดความเส่ียงจากผลกระทบในการไม่สามารถต่อสัญญาเช่าดังกล่าวได้ และความเส่ียงดังกล่าวจะไม่
ส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากนัก 

ทั้งนี้ หากส้ินอายุสัญญาเช่าดังกล่าวแล้วกรรมสิทธิ์ในอาคารและส่วนต่อเติมอาคารจะตกเป็นของผู้ให้เช่า โดย  
บริษัทฯ ไม่มีภาระต้องรับผิดชอบค่ารื้อถอนอาคาร 

3.1.5. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวตัถุดิบหลกัที่ใช้ในการผลิต 

ต้นทุนในการผลิตและจําหน่ายสาหร่ายแปรรูปของบริษัทฯ มาจากต้นทุนค่าสาหร่ายเป็นหลัก โดยในปี 2555 ปี 2556 
ปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 ต้นทุนค่าสาหร่ายมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 36.66 ร้อยละ 37.95 ร้อยละ 37.30 และร้อย
ละ 36.26 ของต้นทุนการผลิตรวมในแต่ละปีตามลําดับ โดยจะเห็นได้ว่าต้นทุนสาหร่ายคิดเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง ซึ่งหาก
ราคาของสาหร่ายที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตเปล่ียนแปลงไปย่อมส่งผลต่อต้นทุนในการดําเนินงานของบริษัทฯ และท้ายที่สุดย่อม
กระทบต่อความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเส่ียงจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาสาหร่าย  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดําเนินมาตรการต่างๆ เพื่อลดความเส่ียงดังกล่าว โดยการเข้าทําสัญญาซื้อวัตถุดิบกับ
ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายสาหร่าย ซึ่งอายุสัญญาโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 1 ปี โดยรายละเอียดในสัญญาจะระบุราคา ปริมาณ 
และคุณภาพของสาหร่ายที่ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายต้องจัดส่งให้แก่บริษัทฯ ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ หากราคาสาหร่ายในตลาด
สูงกว่าราคาที่ระบุไว้ในสัญญา บริษัทฯ ก็จะได้เปรียบจากการเข้าทําสัญญาดังกล่าวและมีต้นทุนอยู่ในระดับที่ต่ํากว่าคู่แข่งราย
อื่นท่ีส่ังซื้อสาหร่ายในราคาตลาด ณ เวลาดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลภาวะตลาดกับผู้ผลิตและจัด
จําหน่ายอยู่เป็นประจํา ทําให้บริษัทฯ สามารถประเมินสถานการณ์และกําหนดราคาซื้อขายในสัญญาให้อยู่ในระดับที่ค่อนข้าง
เหมาะสม ซึ่งวิธีการต่างๆ เหล่านี้จะช่วยลดความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลักลงได้ 

3.1.6. ความเสี่ยงจากการแขง่ขนัในอุตสาหกรรม 

ปัจจุบันในตลาดสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยวมีผู้ผลิตและจัดจําหน่ายสาหร่ายแปรรูปอยู่หลายราย เนื่องจากธุรกิจ
สาหร่ายแปรรูปใช้เงินลงทุนเริ่มแรกไม่มากนัก และสามารถดําเนินงานได้ด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน ทําให้ผู้ประกอบการราย
ใหม่เข้ามาแข่งขันในตลาดได้โดยง่าย ทั้งในส่วนของผู้ผลิตและจัดจําหน่ายที่มีตราสินค้าเป็นของตนเอง โดยวางขายผลิตภัณฑ์
ผ่านทางร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้าทั่วไป ซึ่งเป็นคู่แข่งทางตรงกับบริษัทฯ และผู้ผลิตและจําหน่ายที่ไม่ได้มีตราสินค้า
เป็นของตนเอง โดยวางขายผลิตภัณฑ์ตามร้านค้าท้องถิ่นและงานแสดงสินค้าต่างๆ อีกทั้ง ลักษณะของผลิตภัณฑ์สาหร่ายแปร
รูปที่อยู่ในระดับเดียวกันค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกัน จึงส่งผลให้การแข่งขันในตลาดมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
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อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความได้เปรียบทางการแข่งขันค่อนข้างมาก เนื่องจากบริษัทฯ ถือเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจ
สาหร่ายแปรรูปรายแรกๆ ที่สามารถสร้างตราสินค้าของตนเองขึ้นมาได้จนเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง ทําให้
ผู้บริโภคเกิดการตระหนักรับรู้และจดจําตราสินค้าของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ผู้บริโภคนึกถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็น
ลําดับต้นๆ เมื่อเทียบกับคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน ซึ่งท้ายที่สุดย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สาหร่ายแปรรูปของ
ผู้บริโภคแต่ละราย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กําหนดงบประมาณในการทําการตลาดแต่ละปี เพื่อประชาสัมพันธ์ตราสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ผ่านทางส่ือโฆษณาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ และนิตยสาร การเข้าไปร่วมเป็น
ผู้สนับสนุนการจัดคอนเสิร์ตศิลปินจากต่างประเทศ การจัดตั้งร้านเถ้าแก่น้อยแลนด์ให้เป็นช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภค
เพิ่มเติม และการจัดกิจกรรมให้ผู้บริโภคสามารถร่วมสนุกและลุ้นรับรางวัลกับทางบริษัทฯ ซึ่งนโยบายที่กล่าวมานี้จะช่วยให้
บริษัทฯ สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันต่อไปในอนาคต ส่งเสริมให้บริษัทฯ รักษาฐานลูกค้าเดิมไว้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
สนับสนุนให้บริษัทฯ ขยายฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศออกไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ซึ่งนโยบายต่างๆ เหล่านี้ ทําให้ความ
เส่ียงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

3.1.7. ความเสี่ยงจากการด าเนินงานหยุดชะงกัเนื่องมาจากเหตุสดุวิสัย 

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจหยุดชะงักได้ เนื่องจากกระบวนการผลิตเกิดปัญหา หรือทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจได้รับความเสียหาย หรือได้รับผลกระทบร้ายแรงจากภัยธรรมชาติและเหตุการณ์อื่นๆ เช่น เหตุการณ์ความไม่
สงบทางการเมือง, อุบัติเหตุร้ายแรง, การก่อการร้าย เป็นต้น บริษัทฯ จึงได้วางแนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบจากการ
ดําเนินงานหยุดชะงกัเนื่องมาจากเหตุสุดวสัิย ด้วยการวิเคราะห์ความเส่ียงในการผลิตทั้งกระบวนการและควบคุมดูแลด้านอาชี
วอนามัยในบริเวณโรงงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยมีการจัดตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ (Quality Management 
Representative : QMR) เพื่อทําหน้าที่เป็นทีมที่ปรึกษาให้คําแนะนําและตรวจสอบตามกระบวนการบริหารคุณภาพ  และ
ควบคุมระบบคุณภาพให้มีประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบอาคารโรงงานเป็นประจําทุกปี รวมถึงการทํา Big 
Cleaning เพื่อลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุสุดวิสัยดังกล่าวขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวอาจไม่สามารถรองรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยอื่นที่อาจเกิดขึ้นได้
ทั้งหมด ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยกับสถาบันประกันภัยที่มีฐานะการเงินที่มั่นคง และมีประสบการณ์ใน
การรับประกันภัยให้แก่องค์กรธุรกิจต่างๆ ทั้งนี้ประเภทของการประกันภัยหลักที่บริษัทฯ จัดทําไว้ประกอบไปด้วย การ
ประกันภัยความเส่ียงภัยทรัพย์สินแบบพิเศษ ซึ่งครอบคลุมถึงความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
เนื่องมาจาก การปล้นทรัพย์ ภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ และความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกอันเป็นผลมา
จากอุบัติเหตุจากการประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการประกันภัยคุ้มครองความรับผิดในการ
บริหารจัดการของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับค่าชดเชยหากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น จึงทําให้ความเส่ียงจากการดําเนินงาน
หยุดชะงักเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยของบริษัทฯ ลดลงได้ 
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3.2.  ความเสี่ยงด้านการผลิต 

3.2.1. ความเสี่ยงทางด้านแรงงาน 

กระบวนการผลิตของบริษัทฯ จําเป็นต้องใช้แรงงานในหลายขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการทอด การย่าง การอบ 
และการบรรจุ ล้วนต้องอาศัยแรงงานในการดําเนินการทั้งส้ิน ดังนั้น จํานวนแรงงาน ประสิทธิภาพของแรงงาน และต้นทุน
ค่าแรงเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรง ทั้งนี้แรงงานส่วนใหญ่ของบริษทัฯ เป็นแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้มถีิ่น
ที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ทําให้แรงงานเหล่านี้สามารถโยกย้ายจากสถานประกอบการแห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่งได้โดยง่าย 
ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ฝึกหัดวิธีการทํางานให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเผชิญความเส่ียงจากการขาดแคลน
แรงงานและสูญเสียแรงงานท่ีมีคุณภาพ ซึ่งทําให้บริษัทฯ ต้องส้ินเปลืองเวลาในการจัดหาแรงงานและฝึกอบรมทักษะใหม่ อีก
ทั้ง ภาครัฐได้ออกนโยบายปรับเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ําอยู่เป็นระยะ ซึ่งจะทําให้บริษัทฯ มีความเส่ียงจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุน
ค่าแรงอีกด้วย  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการว่าจ้างบริษัทภายนอกให้เข้ามาทําหน้าที่เป็นตัวแทนในการจัดหาแรงงานให้แก่บริษัทฯ 
เพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดภาระของบริษัทฯ ในการจัดหาแรงงานรายวัน เนื่องจากแรงงานประเภทดังกล่าวมีอัตราการ
หมุนเวียนเข้าออกงานค่อนข้างสูง อีกทั้งบริษัทฯ ได้เข้าทําสัญญาว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดระบบและบริหารงานด้าน
บุคลากรให้เข้ามาดแูลรับผิดชอบประเมนิผลและจ่ายคา่ตอบแทนให้แกแ่รงงานแตล่ะส่วนรวมกับหัวหน้างานฝ่ายตา่งๆ โดยตรง 
เพื่อให้การจัดการดา้นทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กําหนดอัตราค่าแรงให้อยู่ในระดับที่แข่งขัน
ได้ มีการให้สวัสดิการและผลตอบแทนที่จูงใจ เพื่อให้สามารถจัดหาแรงงานใหม่เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ และสามารถรักษา
แรงงานท่ีมีฝีมือและประสบการณ์เอาไว้ได้ และยังมีการมองหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการผลิต เช่น  เครื่องจักรในการบรรจุ, 
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิเตาทอด หรือการปรับสภาพแวดล้อมในการทํางานในสายการผลิต ดังนั้น บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่า 
มาตรการในการบริหารความเส่ียงที่กล่าวมาในข้างต้น จะสามารถช่วยลดความเส่ียงทางด้านแรงงานได้ในระดับหน่ึง 

3.2.2. ความเสี่ยงจากการเสือ่มสภาพของสินค้าคงคลัง 

สินค้าคงคลังของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยสินค้าสําเร็จรูป วัตถุดิบ และภาชนะบรรจุและหีบห่อเป็นหลัก ซึ่ง สินค้าคง
คลังเหล่านี้จําเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสม และนําไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาอันสมควร มิฉะนั้นสินค้าคง
คลังดังกล่าวอาจเส่ือมสภาพไปโดยไม่ก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ในส่วนของสินค้าสําเร็จรูปส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์
สาหร่ายแปรรูปท่ียังไม่ได้จัดจําหน่ายหรือจัดส่งออกไป ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีอายุของสินค้าจํากัดเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์อาหาร
ประเภทอื่น โดยเฉล่ียอายุของสินค้าจะอยู่ที่ประมาณ 1 - 2 ปี นับจากวันที่ผลิต หากบริษัทฯ ไม่สามารถจําหน่ายหรือจัดส่ง
สินค้าออกไปภายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะเสียโอกาสในการสร้างรายได้และมีภาระท่ีจะต้องนําสินค้าดังกล่าวไปทําลาย 
ซึ่งเป็นเหตุให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น สําหรับวัตถุดิบของบริษัทฯ นั้น เป็นสาหร่ายที่บริษัทฯ ส่ังซื้อจากผู้ผลิตและจัด
จําหน่ายที่มีสัญญาการซื้อขายระหว่างกัน โดยสาหร่ายเหล่านี้สามารถคงคุณภาพอยู่ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี หากบริษัทฯ ไม่
สามารถนําสาหร่ายดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการผลิต สาหร่ายเหล่านั้นก็จะเส่ือมสภาพไปและไม่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์
ทางธุรกิจแก่บริษัทฯ ส่วนผงปรุงรสสามารถคงคุณภาพอยู่ได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน นอกจากนี้ ในส่วนของภาชนะบรรจุและ
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หีบห่อน้ันสามารถคงคุณภาพอยู่ได้ภายในระยะเวลา 36 เดือน และจําเป็นต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม หากเก็บไว้ในท่ี
ที่มีความชื้นหรืออุณหภูมิสูงเกินไป ย่อมจะส่งผลให้บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวได้รับความเสียหายและไม่สามารถนําไปใช้งานได้ 
สําหรับสินค้าสําเร็จรูปในประเทศสามารถคงคุณภาพอยู่ได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน ส่วนสินค้าสําเร็จรูปต่างประเทศสามารถ
คงคุณภาพอยู่ได้ภายในระยะเวลา 12 เดือน เนื่องจากต้องคํานึงถึงระยะทางและเวลาในการขนส่งไปยังปลายทาง ทําให้สินค้า
สําเร็จรูปต่างประเทศต้องทําบรรจุภัณฑ์ให้คงสภาพอยู่ได้นานกว่า ดังนั้น กล่าวโดยรวมได้ว่า บริษัทฯ เผชิญความเส่ียงจากการ
เส่ือมสภาพของสินค้าคงคลัง โดยหากมีการตั้งค่าเผ่ือการด้อยค่าสินค้าคงเหลือ ย่อมส่งผลกระทบทําให้กําไรสุทธิของบริษัทฯ 
ลดต่ําลง 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้วางนโยบายบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่เป็นระบบและรัดกุม เพื่อป้องกันและลดความ
เป็นไปได้ที่จะเกิดผลกระทบจากความเส่ียงดังกล่าว โดยในส่วนของสินค้าสําเร็จรูปและวัตถุดิบนั้น บริษัทฯ จะมีการประเมิน
ความต้องการของตลาดและวางแผนการผลิต เพื่อให้สามารถกําหนดช่วงเวลาและปริมาณการส่ังซื้อวัตถุดิบได้อย่างเหมาะสม
และนําไปใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีวัตถุดิบคงเหลือสําหรับกระบวนการผลิตมากเกินความจําเป็น 
รวมทั้ง ช่วยให้บริษัทฯ มีปริมาณสินค้าสําเร็จรูปที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และระบายสินค้าออกไปได้ อย่าง
ทันท่วงท ีสําหรับภาชนะบรรจุและหีบห่อน้ัน บริษัทฯ กําหนดให้มีการจดัเกบ็อย่างเป็นระเบียบในคลังสินค้าที่มีอากาศถ่ายเทได้
สะดวก เพื่อไม่ให้อุณหภูมิในคลังสินค้าสูงจนเกินไป และจัดให้มีการตรวจตราสภาพความชื้นอยู่เป็นระยะ ดังนั้น การบริหาร
จัดการสินค้าคงคลังอย่างรอบคอบและควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานนั้นย่อมที่จะช่วยลดความเส่ียงจากการเส่ือมสภาพของ
สินค้าคงคลังของบริษัทฯ ลงได้ 

3.2.3. ความเสี่ยงทางด้านประสทิธิภาพในการผลติ 

กระบวนการผลิตเป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการประสบความสําเร็จทางธุรกิจของบริษัทฯ ในการ
ดําเนินการผลิตของบริษัทฯ นั้น จําเป็นต้องอาศัยแรงงานเป็นหลักเกือบทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการทอด การย่าง การโรยผงปรุง
รส การทาซอส และการบรรจุ ซึ่งการใช้แรงงานคนในการผลิตนั้นมีโอกาสที่จะเกิดของเสียได้ง่ายขึ้นอยู่กับความสามารถของ
พนักงานแต่ละคน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นําเทคโนโลยีเครื่องจักรมาใช้ประกอบในขั้นตอนของการลําเลียงและบรรจุภัณฑ์ 
ซึ่งต้องได้รับการควบคุมดูแลจากพนักงานผู้มีความรู้ความชํานาญในการใช้เครื่องจักรดังกล่าวเป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้เกิดความ
ผิดพลาดหรืออุบัติเหตุจากการใช้เครื่องมือเครื่องจักรดังกล่าว ทั้งนี้หากแรงงานหรือพนักงานในส่วนงานใดส่วนงานหนึ่งไม่
สามารถรับผิดชอบงานได้ตามปกติหรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้ 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงจําเป็นต้องมีการฝึกอบรมพนักงานเข้าใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดความ
เป็นไปได้ที่จะเกิดของเสียขึ้นในสายการผลิต และมีการกําหนดค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงานเป็นรายบุคคล เพื่อเป็น
แรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้ว่าจ้างพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี
เครื่องจักรเข้ามารับผิดชอบในส่วนงานดังกล่าว เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพียง
พอท่ีจะผลิตสินค้าได้ตามคุณภาพปริมาณที่ต้องการ นอกจากนี้  การซ่อมบํารุงรักษาเครื่องจักรให้พร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ
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ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตโดยตรง บริษัทฯ จึงได้ว่าจ้างพนักงานท่ีมคีวามรู้ทางด้านการช่างให้เข้ามา
เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการในการซ่อมบํารุงรักษาทั่วไปให้แก่บริษัทฯ รวมถึง ได้จัดให้มีการตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์
การผลิตต่างๆ ตามระยะเวลาที่กําหนดอย่างสม่ําเสมอ และจัดให้มีการบํารุงรักษาตามตารางบํารุงรักษาเป็นประจํา เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติการในแต่ละส่วนงานของฝ่ายผลิตจะสามารถบรรลุผลตามเป้าหมาย  และเป็นไปตามเกณฑ์การวัด
ประสิทธิภาพของโรงงาน ซึ่งการดําเนินตามวิธีการต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นจะช่วยควบคุมความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับ
ประสิทธิภาพในการผลิตของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ํา 

3.3.  ความเสี่ยงด้านการเงนิ 

3.3.1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราตา่งประเทศ 

บริษัทฯ ต้องเผชิญความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เนื่องมาจากบริษัทฯ มีการ
ส่ังซื้อวัตถุดิบประเภทสาหร่ายจากต่างประเทศและจําหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ในสัญญาส่ังซื้อวัตถุดิบ
จากต่างประเทศและสัญญาส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศส่วนใหญ่จะกําหนดไว้เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ โดยในปี 2555 
ปี 2556 ปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทฯ มีสัดส่วนต้นทุนการซื้อสาหร่ายต่างประเทศซึ่งใช้เงินตรา
ต่างประเทศในการซื้ออยู่ที่ร้อยละ 18.88 ร้อยละ 22.20 ร้อยละ 22.39 และร้อยละ 20.96 ของยอดขายรวมตามลําดับ ในขณะ
ที่ยอดขายที่เป็นเงินตราต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.70 ร้อยละ 32.84 ร้อยละ 33.56 และร้อยละ 26.25 ของ
ยอดขายรวมตามลําดับ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการกําหนดราคาส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศบางส่วนเป็น
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เช่นเดียวกันกับราคาส่ังซื้อวัตถุดิบ ดังนั้น ในกรณีท่ีค่าเงินบาทแข็งขึ้นย่อมส่งผลให้ส่วนหนึ่งของรายได้
จากการจําหน่ายสินค้าของบริษัทฯ มีจํานวนลดลง ขณะเดียวกันต้นทุนค่าสาหร่ายที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของบริษัทฯ ก็จะ
ลดลงไปด้วย และในทางกลับกัน กรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนตัวจะทําให้รายได้จากการขายและต้นทุนค่าวัตถุดิบประเภทสาหร่าย
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ การที่ต้นทุนค่าวัตถุดิบประเภทสาหร่าย และราคาจําหน่ายสินค้าของบริษัทฯ มี
แนวโน้มการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถรักษาอัตราส่วนกําไรขั้นต้นจากการดําเนินธุรกิจให้มี
เสถียรภาพได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ใช้เครื่องมือทางการเงินในการป้องกันความเส่ียงดังกล่าวร่วมด้วย เพื่อป้องกันความ
เส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน โดยได้เข้าทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า กับสถาบันการเงินภายในประเทศ ซึ่งส่วน
ใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี โดยวิธีการดังกล่าวสามารถช่วยลดความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไปได้
ในระดับหน่ึง และส่งผลให้ความเส่ียงดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 

3.3.2. ความเสี่ยงจากการช าระคืนเงนิกู้ยืม 

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการจัดหาเงินทุนบางส่วนมาจากเงินกูย้ืมจากสถาบันการเงนิ และจากการออกตั๋วแลกเงิน เพื่อใช้
ในการดําเนินธุรกิจตามปกติและลงทุนในโครงการใหม่ โดย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
รวมทั้งส้ิน 332.06 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะส้ัน 290.16 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาว 41.90 ล้านบาท นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ยังมีการระดมทุนในรูปแบบของตั๋วแลกเงินอีก 49.56 ล้านบาท ส่วน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงินรวมทั้งส้ิน 327.11 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะส้ัน 291.76 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาว 35.35 ล้าน
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บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการระดมทุนในรูปแบบของตั๋วแลกเงินอีก 49.54 ล้านบาท ซึ่งภาระหนี้สินดังกล่าวทําให้บริษัทฯ 
จําเป็นที่จะต้องรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอท่ีจะสามารถชําระคืนเงินต้นได้ตรงตามที่กําหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และตั๋วแลก
เงิน เพื่อไม่ให้การชําระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 
อย่างมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ สัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ กับสถาบันการเงินแต่ละรายได้กําหนดให้บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและข้อกําหนดต่างๆ เช่น การดํารงอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้ (DSCR : Debt Service Coverage Ratio) 
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เป็นต้น (รายละเอียดตามหัวข้อ 5.3 สัญญาหลักที่ใช้ในการ
ดําเนินงาน ในส่วนท่ี 2.2.5 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ) ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อกําหนด
ดังกล่าวได้ จะมีผลให้เจ้าหน้ีเงินกู้สามารถเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยผิดเงื่อนไข กําหนดเงื่อนไขอื่นใดเพิ่มเติม หรืออาจ
ดําเนินการยึดหลักประกันของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 
อย่างมีนัยสําคัญ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกําหนดดังกล่าวมาโดยตลอด โดยสัญญาเงินกู้ของบริษัทฯ มี
ข้อกําหนดให้อัตราส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่คํานวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการประจําปีของบริษัทฯ ไม่เกิน 
3.5 เท่าในปี 2557 และไม่เกิน 3.0 เท่าในปี 2558 เป็นต้นไป โดยอัตราส่วนของหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่ที่ 
2.93 เท่า ณ ส้ินปี 2556 2.33 เท่า ณ ส้ินปี 2557 และ 2.57 เท่า ณ ส้ินไตรมาสที่ 3 ปี 2558 จึงเป็นไปตามข้อกําหนดของ
สัญญาเงินกู้ อีกทั้งสัญญาเงินกู้ยังกําหนดให้อัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้ที่คํานวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ประจําปขีองบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าอีกด้วย โดยอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทฯ อยู่ที่ 8.16 เท่าในปี 
2556 10.06 เท่าในปี 2557 และ 12.67 เท่า ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 จึงเป็นไปตามข้อกําหนดของสัญญาเงินกู้เช่นกัน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการบริหารกระแสเงินสดที่รัดกุม เพื่อรักษาความสามารถในการชําระหนี้ให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม ซึ่งสามารถช่วยลดความเส่ียงจากการชําระคืนหนี้เงินกู้ยืมของบริษัทฯ ได้ รวมทั้งพยายามรักษาความสัมพันธ์อันดี
กับสถาบันการเงินต่างๆ และนักลงทุนที่เข้าลงทุนในตั๋วแลกเงนิของบริษัทฯ ไว้อย่างต่อเนื่อง จากการท่ีบริษัทฯ ดําเนินมาตรการ
ต่างๆ ท่ีกล่าวมาในข้างต้น บริษัทฯ เชื่อว่าจะทําให้ความเส่ียงจากการชําระคืนเงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในระดับต่ํา 

3.4.  ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสทิธหิรือการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์ 

3.4.1. ความเสี่ยงจากการที่บริษทัฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุน้มากกว่าร้อยละ 50 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 กลุ่มพีระเดชาพันธ์ถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน 1,020,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยภายหลังจากที่บริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ จํานวน 
360,000,000 หุ้น แล้วจะทําให้หุ้นจํานวน 1,020,000,000 หุ้น ของกลุ่มพีระเดชาพันธ์ที่ถืออยู่ในบริษัทฯ จะคิดเป็นร้อยละ 
73.91 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวจะทําให้กลุ่มพีระเดชาพันธ์สามารถ
ควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วน
ใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กําหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มนี้เสนอให้ที่
ประชุมพิจารณา  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระรวมจํานวน 3 ท่าน จากคณะกรรมการรวมทั้งส้ิน 8 ท่าน โดยปัจจุบัน
ทั้ง 3 ท่าน ได้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคอยทําหน้าที่ เข้าตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้นจึงมีการ
ถ่วงดุลอํานาจในการบริหารจัดการในระดับที่เหมาะสม เพื่อความโปร่งใสของการบริหารจัดการและเพื่อให้มีระบบที่สามารถ
ตรวจสอบได้  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานเป็นอิสระตามความเหมาะสมและขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่หลักในการดูแลระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

3.5.  ความเสี่ยงจากการที่บริษทัฯ อยู่ระหว่างการยืน่ค าขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้  ก่อนที่จะทราบผลการพิจารณาของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง
บริษัทฯ ได้ยื่นคําขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายน 
2558 และบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัด ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องต้นแล้ว
เห็นว่า บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบั งคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
ยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนท่ีจะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้หุ้นสามญัของบริษทัฯ เป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความเส่ียงทางด้านสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ใน
ตลาดรอง และความเส่ียงที่อาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการซื้อขายหุ้นสามัญตามราคาที่คาดการณ์ไว้ หากหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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4. การวิจัยและพัฒนา 

 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่และ
ปรับปรุงพัฒนาสินค้าเดิม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าออกไปได้กว้างขึ้น และตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ตามสภาวะแวดล้อมและพฤติกรรมการบริโภคที่เปล่ียนแปลงไป โดยท าการศึกษาความต้องการ การ
วิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยตลาด การเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก นอกจากนี้ การวิจัยและ
พัฒนาของบริษัทฯ ช่วยสร้างความแตกต่างให้แก่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาด อีกทั้ง ยังเป็น
การยกระดับมาตรฐานสินค้าและเพิ่มคุณภาพของสินค้าให้ดียิ่งขึ้น ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการอันหลากหลาย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   

ทั้งนี้ในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาเป็น
จ านวนทั้งสิ้น 19 รายการ 16 รายการ 19 รายการ และ 18 รายการ ตามล าดับ โดยแผนการพัฒนาสินค้าสามารถจ าแนก
ตามระยะเวลาของเป้าหมายได้ดังนี้ 

1) แผนระยะสั้น: ระยะเวลา 1 - 5 ปี 

แผนระยะสั้นของบริษัทฯ จะเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหร่ายภายใต้ตราสินค้า “เถ้าแก่น้อย”  เพื่อ
จัดจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามประเภทสินค้า โดยค านึงถึงความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม 
โดยประเภทของสินค้าหลักประกอบด้วย สาหร่ายทอด สาหร่ายย่าง สาหร่ายเทมปุระ และสาหร่ายอบ ส่วนประเภทของ
สินค้ารอง ได้แก่ ขนมปังอบกรอบ (Mini Bread)และขนมขบเคี้ยวประเภทขึ้นรูป (Extrude Snack) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
มีแผนการขยายธุรกิจใหม่ภายใต้โมเดลธุรกิจ From Sea to Farm กล่าวคือการขยายสายการผลิตนอกเหนือไปจากการใช้
วัตถุดิบที่มาจากทะเล (เช่น สาหร่าย) ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปวัตถุดิบพืชผลทางการเกษตร เช่นผลิตภัณฑ์ข้าวโพดอบ
กรอบที่ใช้วัตถุดิบจ าพวกธัญพืช ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวในตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดอย่างต่อเนื่อง 
นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 12 ในปี 2555 ร้อยละ 69 ในปี 2556  และร้อยละ 43 ในปี 2557 
ทั้งนี้ รูปแบบในการวิจัยและพัฒนาสินค้าจะมีดังนี ้

 ผลิตภัณฑ์ใหม่ในสายผลิตภัณฑ์เดิม เป็นการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาเพิ่มเติมในสายผลิตภัณฑ์ที่
มีการจ าหน่ายอยู่เดิม เช่น การพัฒนารูปลักษณ์สินค้าใหม่ 

 การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม คือ การปรับปรุงคุณภาพ มาตรฐาน หรือรสชาติผลิตภัณฑ์เดิมให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น เช่น การเพิ่มขนาดบรรจุภัณฑ์ และการเพิ่มรสชาติใหม่ 

 การลดต้นทุน คือ การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑเ์พื่อให้ใช้ต้นทุนการผลิตทีต่่ าลง เช่น การน าเครื่องจักร
มาใช้ในการผลิตเพิ่มขึ้น โดยคุณสมบัติและมาตรฐานสินค้ายังคงเดิมหรือดียิ่งขึ้น 

 สายผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นการน าเสนอผลิตภัณฑจ์ากสายผลิตภัณฑ์ใหม่ออกจ าหน่ายเป็นครั้งแรก 
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2) แผนระยะยาว: ระยะเวลาเกิน 5 ปีขึ้นไป 

บริษัทฯ ต้องการเพิ่มการวิจัยและพัฒนาสินค้าประเภทใหม่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพในหลากหลายรูปแบบ 
ภายใต้ตราสินค้า “เถ้าแก่น้อย”  และตราสินค้าใหม่ภายใต้โมเดลธุรกิจ From Sea to Farm  กล่าวคือ นอกเหนือไปจากใช้ 
วัตถุดิบที่มาจากทะเล เช่น สาหร่าย มาเป็นวัตถุดิบที่มาจากพืชผลทางการเกษตร ตัวอย่างเช่น ข้าวโพดอบกรอบ ซึ่งเริ่ม
จ าหน่ายในปี 2557 เพื่อสร้างความแตกต่างในกลุ่มสินค้าของบริษัทฯ และเพิ่มตลาดของสินค้าใหม่ให้แก่ผู้บริโภคที่หันมา
ใส่ใจและให้ความส าคัญในด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน 

 โดยในปี 2555 – 2557 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายด้านวิจยัและพัฒนารวมเป็นจ านวนท้ังส้ิน .227 ล้านบาท .267 ล้าน
บาท และ .236 ล้านบาท ตามล าดับ 
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5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

5.1. ทรัพย์สินถาวรหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 30 กันยายน 
2558 ประกอบไปด้วย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นหลัก ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีทั้งส้ิน 391.33 ล้านบาท และ 483.51 
ล้านบาท ตามล าดับ โดยมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นส าคัญ ทั้งนี้ รายละเอียดของที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ประเภททรัพย์สนิ 

มูลค่าตามบัญชี  
ณ 31 ธันวาคม 

2557 
(ล้านบาท) 

มูลค่าตามบัญชี  
ณ 30 กันยายน 

2558 
(ล้านบาท) 

กรรมสิทธิ ์ ภาระผูกพัน 

1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน     
1.1. ส านักงานเมืองทองธาน ี

ที่ดินเนื้อท่ีประมาณ 88 
ตารางวา ตั้งอยู่ที่เมอืงทอง
ธาน ี

5.42 5.42 เป็นเจา้ของ มี1 

1.2. โรงงานท่ีสวนอตุสาหกรรม
โรจนะ 
ที่ดินเนื้อท่ีประมาณ  18 ไร ่ 
ตั้งอยู่ที่สวนอตุสาหกรรมโรจ
นะ 

58.58 63.98 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

1.3. โกดังที่เทพพนม 
ที่ดินเนื้อท่ีประมาณ  300 
ตารางวา  ตั้งอยู่ที่ ซอยเทพ
พนม นนทบุร ี

10.50 10.50 เป็นเจา้ของ มี2 

1.4. สิทธิในการใช้สินทรัพย์3 1.24 1.07 เช่า ไม่มี 
รวม 75.74 80.97   

2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร     
2.1. อาคารทีส่ านักงานเมืองทอง

ธาน ี
40.40 44.80 เป็นเจา้ของ มี4 

2.2. อาคารท่ีส านักงานนพวงศ์ 66.66 91.04 
เป็นเจา้ของบนทีด่ิน

เช่า5 
ไม่มี 

2.3. อาคารโกดังทีเ่ทพพนม 2.18 2.09 เป็นเจา้ของ มี2 
2.4. อาคารโกดังที่บางบวัทอง 1.42 1.35 เป็นเจา้ของบนทีด่ิน ไม่มี 
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ประเภททรัพย์สนิ 

มูลค่าตามบัญชี  
ณ 31 ธันวาคม 

2557 
(ล้านบาท) 

มูลค่าตามบัญชี  
ณ 30 กันยายน 

2558 
(ล้านบาท) 

กรรมสิทธิ ์ ภาระผูกพัน 

เช่า5 
รวม 110.66 139.28   

3. เครื่องจักรและอุปกรณ์ 106.29 104.61 เป็นเจา้ของ มี6 
4. เครื่องตกแตง่และเครื่องใช้

ส านักงาน 
39.44 34.58 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

5. ยานพาหนะ 14.28 17.14 เป็นเจา้ของ มี 
6. สินทรัพย์ระหว่างติดตัง้และ

ก่อสร้าง 
44.91 106.93 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

รวมมูลค่าทรัพย์สนิถาวร – สุทธ ิ 391.33 483.51   
หมายเหตุ: 

1. ที่ดินที่เมืองทองธานี มีภาระค้ าประกันวงเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เป็นวงเงินจ านวน 26.35 ล้านบาท 
2. โกดังที่เทพพนม มีภาระค้ าประกันวงเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เป็นวงเงินจ านวน 10.00 ล้านบาท 
3. สิทธิในการใช้สินทรัพย์ หมายถึง การบันทึกค่าถมที่ดินที่เช่าเพ่ือเป็นที่ตั้งส านักงานนพวงศ์ 
4. อาคารที่ส านักงานเมืองทองธานี ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มีมูลค่า  ล้านบาท มีภาระค้ าประกันวงเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์

แห่งหนึ่ง เป็นวงเงินจ านวน 26.35 ล้านบาท 
5. เม่ือสัญญาเช่าสิ้นสุดลง กรรมสิทธิ์ในอาคารดังกล่าวจะตกเป็นของผู้ให้เช่า 
6. เครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเงินกู้และสัญญาเช่าทางการเงิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ผู้ถือครอง หลักประกัน วงเงิน  
บริษัท แฟคตอรี แอนด์ อีควิป
เมนท์ กสิกรไทย จ ากัด (KF&E) 
 
 
 

Seaweed side packing & cartoning   16.97 ล้านบาท 
Syrup Coating System & Finish Dryer APD-200  6.79 ล้านบาท 
OMORI Super wrapper model:S-5600A-BX  23.51 ล้านบาท 

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลีสซิ่ง 
จ ากัด 

เครื่อง Auto pack รุ่น ASTRO-S-103R,ASTRO-S-103L 
Vertical-Multihead Packaging Machine รุ่น AS-520 

 9.92 ล้านบาท 

5.2. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตาม
บัญชีที่ 39.75 ล้านบาท โดยมูลค่าดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในที่ดินซึ่งตั้งอยู่ที่ต าบลหลักชัย อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
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5.3. สินทรัพยท์ี่ไม่มีตัวตน  

กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

เครื่องหมายการค้า 

บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายขนมขบเคี้ยวให้แก่ลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดย
ใช้เครื่องหมายการค้าในการด าเนินธุรกิจดังนี้  

เครื่องหมายการค้าในประเทศ 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 บริษัทฯ ได้ท าสัญญาโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าในประเทศ  จ านวน 64 
เครื่องหมาย ที่ถือครองโดย นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ และ ณ วันที่ 17 เมษายน 2558 บริษัทฯ ได้ยื่นค าขอจดทะเบียน
โอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเครื่องหมายการค้าที่โอนสิทธิ 
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. เครื่องหมายการค้าในประเทศไทย ที่ นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ได้ยื่นค าขอ ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์ และได้รับการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จ านวนทั้งส้ิน 35 เครื่องหมาย (ดังรายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 7) 

2. เครื่องหมายการค้าในประเทศไทย ที่ นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ได้ยื่นค าขอ ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์ แต่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน จ านวนทั้งส้ิน 29 เครื่องหมาย (ดังรายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 7) 

นอกจากตราสินค้าที่จะได้รับโอนจากคุณอิทธิพัทธ์ข้างต้น บริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ที่ได้
ยื่นค าขอ ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และได้รับการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  จ านวนทั้งส้ิน 3 
เครื่องหมาย (ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 7) และยังเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ที่ได้ยื่นค าขอ ณ กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน จ านวนทั้งส้ิน 9 เครื่องหมาย (ดังรายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 7)   

เครื่องหมายการค้าต่างประเทศ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจ พร้อมรูปภาพเครื่องหมาย
การค้าในแบบต่างๆ ในประเทศต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเครื่องหมายการค้าบางส่วนได้ได้รับการจดทะเบียน
เรียบร้อยแล้ว และยังมีบางส่วนยังอยู่ระหว่างการยื่นค าขอ โดยได้จดทะเบียนไว้จ านวน 21 ประเทศ (ดังรายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 7)  
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5.4.  สัญญาหลกัที่ใช้ในการด าเนินงานปัจจุบนั 

5.4.1. สัญญาซื้อวตัถุดิบสาหร่ายอบแห้ง 

คู่สัญญา ผู้ขาย : ผู้ผลิตและจ าหน่ายสาหร่ายอบแห้งในตา่งประเทศ 

ผู้ซื้อ : บริษัทฯ 

เงื่อนไขที่ส าคัญของสัญญา  ผู้ขายตกลงที่จะขายและผู้ซื้อตกลงที่จะซื้อสาหร่ายเกาหลีอบแห้ง
ตามขนาด น้ าหนัก จ านวน และราคาที่ตกลงไว้ในสัญญา 

 ผู้ขายจะจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อเป็นรายเดือน โดยผู้ซื้อจะแจ้งตาราง
การส่งมอบและปริมาณสินค้าที่ต้องการในแต่ละครั้งให้ผู้ขายทราบ
ในช่วงต้นเดือนของทุกเดือน 

 ผู้ขายจะต้องจัดส่งตัวอย่างสินค้าที่จะส่งมอบในแต่ละครั้งให้แก่ผู้ซื้อ 
เพื่อให้ผู้ซื้อน าไปตรวจสอบและแจ้งยืนยันหรือปฏิเสธการรับสินค้า
งวดดังกล่าวแก่ผู้ขาย 

 ผู้ซื้อจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบสินค้าที่ได้รับแต่ละครั้งภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม 

 ในกรณีที่พบว่ามีสินค้าที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขภายใน 60 วัน 
หลังจากการส่งมอบ ผู้ซื้อจะตกลงเจรจากับผู้ขายอีกครั้ง ถึงการ
จัดการสินค้าดังกล่าว เช่น เจรจาขอส่วนลดหรือเคลมสินค้า เป็นต้น 

อายุสัญญา   นับตั้งแต่วันท่ีคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย ลงนามในสัญญาจนถึงวันท่ีการจัดส่ง
สินค้าและการช าระเงินเสร็จสมบูรณ์ 

5.4.2. สัญญาขายสินค้าภายในประเทศ 

คู่สัญญา ผู้ขาย : บริษัทฯ 

ผู้ซื้อ : ผู้จัดจ าหน่ายในประเทศ 

เงื่อนไขที่ส าคัญของสัญญา  ผู้ขายตกลงว่าจะขายและจัดส่งผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจ าหน่ายใน
ประเทศไทยให้แก่ผู้จัดจ าหน่าย 

 ผู้จัดจ าหน่ายตกลงวา่จะซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ขายเพียงแห่งเดยีว และ
จะขายผลิตภัณฑ์ต่อไปให้แก่วงการค้าภายในประเทศไทย โดยจะไม่
ขายผลิตภัณฑ์ให้แก่บุคคลใดนอกประเทศไทย หรือขายให้แก่บุคคล
ใดในประเทศไทยที่ ผู้จัดจ าหน่ายทราบว่ามีความตั้งใจจะขาย
ผลิตภัณฑ์นอกประเทศไทย 

 คู่สัญญามีสิทธิร่วมกันตกลงให้เพิ่มหรือยกเลิกผลิตภัณฑ์ออกจาก
รายการท่ีระบุไว้ในสัญญา 
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 ผู้จัดจ าหน่ายมีหน้าที่จะต้องรับจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ผู้ขาย
มีความประสงค์จะให้จัดจ าหน่ายภายในประเทศ โดยมีเงื่อนไขว่า
ผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นจะต้องอยู่ในสายผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ของผู้จัด
จ าหน่าย 

 ผู้จัดจ าหน่ายจะต้องรับผิดชอบการขาย การส่งเสริมการขาย การจัด
วางสินค้า การครอบคลุมพื้นที่จัดจ าหน่าย และการเก็บรักษาสินค้า 
รวมทั้งจัดส่งรายงานการขายและข้อมูลอ่ืนๆ ตามที่ผู้ขายร้องขอ 

 ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส าหรับการโฆษณาและส่งเสริม
การขาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายและต้นทุนการตลาดทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ ์

อายุสัญญา   1 ปี และขยายเวลาออกไปโดยอัตโนมัติครั้งละ 1 ปี จนกว่าคู่สัญญา
ฝ่ายใดจะได้บอกกล่าวให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบความประสงค์ที่จะ
ไม่ต่ออายุสัญญาเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันครบ
ก าหนดเวลาที่ต่ออายุสัญญา 

การยกเลิกสัญญา  คู่สัญญาฝ่ายใดมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย เลิก
บริษัทหรือช าระบัญชี หรือกระท าผิดสัญญานี้ หรือไม่ปฏิบัติตาม
หน้าที่ของตนตามสัญญานี้ และไม่ท าการแก้ไขการผิดสัญญา
หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่นั้นให้เสร็จส้ินภายใน 30 วัน หลังจากได้รับ
หนังสือร้องเรียนจากคู่สัญญาอีกฝ่าย คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาได้ทันที 

 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะยกเลิก
สัญญา 

การก าหนดราคาและการช าระเงนิ  ราคาผลิตภัณฑ์ที่ผู้ขายจะส่งใบแจ้งหนี้ถึงผู้จัดจ าหน่ายให้เป็นไป
ตามราคาที่มีผลอยู่ในเดือนที่มีการเบิกผลิตภัณฑ์จากกองสินค้าของ
ผู้ผลิตเพื่อขายให้แก่ลูกค้า 

 ผู้ผลิตจะต้องแจ้งการเปล่ียนแปลงราคาให้ผู้จัดจ าหน่ายทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 เดือน  

 ผู้จัดจ าหน่ายจะต้องช าระเงินให้แก่ผู้ขายภายใน 60 วัน นับจากวัน
สุดท้ายของสัปดาห์ตามใบแจ้งหน้ีของผู้ขาย  
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5.4.3. สัญญาขายสินค้าในต่างประเทศ 

คู่สัญญา ผู้ขาย : บริษัทฯ 

ผู้ซื้อ : ผู้จัดจ าหน่ายในต่างประเทศ 

เงื่อนไขที่ส าคัญของสัญญา  ผู้ซื้อมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการจ าหน่ายและท าการตลาดให้แก่
สินค้าของบริษัทฯ ภายในประเทศที่ระบุไว้ในสัญญา 

 ผู้ซื้อจะต้องจ าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในแต่ละปีให้ได้ตามมูลค่าที่
ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นในแต่ละปี 

 ผู้ซื้อจะต้องไม่เป็นผู้จัดจ าหน่ายให้แก่สินค้าอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึง
กับสินค้าของบริษัทฯ และต้องไม่ให้ความช่วยเหลือหรือให้บริการ
ค าปรึกษาแก่บุคคลที่สามในเรื่องที่เกี่ยวกับการกระจายหรือจ าหน่าย
สินค้าอื่นท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับสินค้าของบริษัทฯ 

 ผู้ขายจะต้องไม่น าเข้าสินค้าเข้าไปยังประเทศที่ระบุไว้ในสัญญาโดย
เจตนาและจะต้องใช้ความพยายามสูงสุดในการป้องกันและแก้ไขใน
กรณีที่มีการน าเข้าสินค้าเข้าไปยังประเทศดังกล่าว 

 การท าการตลาดและส่ือประชาสัมพันธ์ใดที่มีนัยส าคัญจะต้องได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขายก่อน โดยผู้ขายจะรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจากการท าการตลาดและส่ือประชาสัมพันธ์
ดังกล่าวที่ได้รับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 ผู้ขายจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและการส่งเสริมการ
ขายให้แก่ผู้ซื้อ รวมทั้งค่าธรรมเนียมบางส่วนที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ซื้อ
น าสินค้าของบริษัทฯ เข้าไปจ าหน่ายในร้านค้าปลีกตามเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ในสัญญา 

อายุสัญญา   3 ปี และอายุสัญญาจะถูกต่อออกไปโดยอัตโนมัติอีก 1 ปี หากไม่มี
คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งความประสงค์ที่จะไม่ต่ออายุสัญญาเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้า 90 วันก่อนถึงวันครบ
ก าหนดสัญญา ทั้งนี้ หากการส้ินสุดของสัญญาดังกล่าวเกิดจากผู้ขาย
ยกเลิกสัญญาเนื่องด้วยสาเหตุจากทางผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบ
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยค านวณจากก าไรที่จะได้จากยอดขายทั้งปีในปี
ก่อนหน้าที่จะถูกยกเลิกสัญญา 

การยกเลิกสัญญา  คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท าผิดเงื่อนไขในสัญญา หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา หรือถูกยึดทรัพย์ หรือถูกบังคับคดี หรือ
ล้มละลาย หรือระงับการด าเนินธุรกิจ 

 ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใน
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สัญญาได้เกินกว่า 30 วัน เนื่องด้วยประเด็นทางกฎหมาย สัญญาจะ
ถือเป็นอันส้ินสุดลงเมื่อครบก าหนดช่วงระยะเวลา 30 วันดังกล่าว 

การก าหนดราคาและการช าระเงนิ  ราคาของสินค้าที่ผู้ขายจ าหน่ายให้แก่ผู้ซื้อถูกก าหนดให้คงที่ภายใน
ระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันลงนามในสัญญา และในกรณี
ที่ต้นทุนในการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น ผู้ขายจะต้องแจ้งเปล่ียนแปลงราคา
เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ซื้อรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน 

 ผู้ซื้อจะต้องช าระเงินให้แก่ผู้ขายเต็มจ านวนส าหรับการส่ังซื้อแต่ละ
ครั้งตามจ านวนเงินที่ระบุไว้ในใบเรียกเก็บเงินด้วยวิธีการที่ก าหนดไว้
ในสัญญาก่อนที่จะขนถ่ายสินค้าเพื่อจัดส่งไปยังผู้ซื้อ 

 ในกรณีที่ผู้ซื้อปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาอย่างเคร่งครัด ผู้ขายอาจ
พิจารณาให้เงื่อนไขในการช าระหนี้ทางการค้า (Credit term) 

5.4.4. สัญญาเช่าทีด่นิ 

คู่สัญญา ผู้เช่า : บริษัทฯ  

ผู้ให้เชา่ : บุคคลธรรมดาหลายบคุคล 

สถานท่ีตั้ง ส านักงานนพวงศ์ เลขที่ 12/1 หมู ่4 หน้าไม้ ลาดหลุมแกว้ ปทุมธานี 

เงื่อนไขที่ส าคัญของสัญญา  ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่าที่ดินเพื่อใช้ประกอบกิจการ 

 ห้ามมิให้ผู้เช่าน าสถานท่ีเช่าให้บุคคลอื่นเช่าช่วง หรือโอนจ าหน่ายก่อ
ภาระผูกพันต่อสิทธิการเช่า และห้ามขุดหน้าดิน เพื่อท าการจ าหน่าย
หรือออกภายนอกบริเวณ ท าให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ 

 ผู้เช่าจะเป็นผู้ช าระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ และภาษีที่เกี่ยวข้อง 

 ผู้ให้เช่าไม่เรียกค่าเสียหายจากการรื้อถอนส่ิงปลูกสร้างใดๆ ที่มิใช่
โครงสร้างหลักของผู้ให้เช่าจากผู้เช่า 

 ในกรณีที่ผู้ให้เช่าประสงค์จะขายทรัพย์ที่เช่า ผู้ให้เช่าจะต้องให้สิทธิแก่
ผู้เช่าที่จะซื้อเป็นรายแรกในราคาที่เสนอขายนั้น โดยให้เวลาผู้เช่า
พิจารณา 15 วัน หากผู้เช่าปฏิเสธ หรือพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 
ผู้ให้เช่าจึงจะเสนอให้บุคคลอื่นได้ 

อายุคงเหลือของสัญญา   เหลือประมาณ 3 - 8 ปี 

การยกเลิกสัญญา หากผู้เชา่มคีวามประสงค์จะบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบก าหนดสญัญา
เช่านับแต่วันท าสัญญาเชา่ หรือผู้เช่าประพฤติผิดสัญญา ผู้เช่ายินยอมให้
ผู้ให้เชา่ ริบเงินประกันท้ังหมดไดท้ันทีโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อม
ยกเลิกสัญญาตามกฎหมายเป็นลายลักษณ์อกัษรแจ้งต่อผู้เชา่ 



ส่วนท่ี 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย ์ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้  จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 2 หน้า 54 

การก าหนดราคาและการช าระเงนิ ช าระคา่เช่าล่วงหน้าเป็นรายเดือน  

การต่ออายุสัญญา ก่อนส้ินสุดระยะเวลาแห่งการเช่า หากผู้เช่ามีความประสงค์จะเช่าที่ดิน
และอาคารต่อไป จะต้องท าหนังสือแจ้งความประสงค์ขอต่อสัญญาถึง
ผู้ใหเ้ช่าทราบล่วงหน้าก่อนจะครบก าหนดไม่น้อยกว่า 3 เดือน  

นอกจากนี้ ส าหรับในส่วนที่ดินซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของอาคาร 1 อาคาร 3 และ
อาคาร 4 ผู้ให้เช่าตกลงให้ค ามั่นแก่ผู้เช่าในการต่ออายุสัญญาออกไปไม่
เกินคราวละ 3 ปี โดยระยะเวลาเช่าที่ต่อออกไปจะไม่เกิน 9 – 12 ปี โดย 
รวมอายุสัญญาและค ามั่นในการต่ออายุสัญญาจะรวมเป็นระยะเวลา
ทั้งสิ้น 14 – 17 ปี 

เงื่อนไขอื่น ผู้เช่าจะไม่ท าการดัดแปลง ต่อเติม ท าลาย ส่วนหนึ่งส่วนใดเกี่ยวกับที่ดิน
เช่า โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่าก่อน ทั้งนี้ เว้น
แต่เป็นการปรับปรุง ดัดแปลง ต่อเติม เพื่อความสวยงาม หรือเพื่อ
ประโยชน์ในการประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญานี้ 

ทั้งนี้ การดัดแปลง ต่อเติม ตกแต่งใดๆ ที่ผู้เช่าได้ท าขึ้นและมีลักษณะตรึง
ตราเข้ากับที่ดินเช่าทั้งที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าก็
ตาม ผู้เช่าตกลงยินยอมให้ทรัพย์สินส่วนที่ตรึงตรานั้นเป็นส่วนหนึ่งของ
ที่ดินเช่าและตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าทันที 

5.4.5. สัญญาเช่าคลังเอกสาร 

คู่สัญญา ผู้เช่า :  บริษัทฯ  

ผู้ให้เช่า :  คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ คุณอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ และ
คุณณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ 

เงื่อนไขที่ส าคัญของสัญญา ผู้เช่ายอมชดใชด้อกเบ้ียในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของยอดเงินค่าเช่าท่ีค้าง
ช าระผู้ให้เช่า หรือค่าเสียหายที่ผู้ให้เช่าเรียกเอาจากผู้เช่าได้ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายต่างๆ  

อัตราคา่เช่าและการช าระเงิน ผู้เช่าตกลงช าระคา่เช่าเป็นรายเดอืนเดือนละ 10,000 บาท ให้แก่ผู้ให้เชา่
แต่ละรายจ านวน 3 ราย รวมเป็นค่าเช่าเดือนละ 30,000 บาท โดยจะ
ช าระในวันที่ 10 ของทุกเดือน 

อายุสัญญา   3 ปี (นับแต่วันท่ี 1 เม.ย. 2558 ถึง 31 มี.ค. 2561) 

การยกเลิกสัญญา ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดมีความประสงค์ต้องการเลิกสัญญาก่อนที่จะครบ
ก าหนดสัญญา ให้ฝ่ายดังกล่าวท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้อีก
ฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 
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5.4.6. สัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1 วงเงินกู้จ านวน 20.00 ล้านบาท 

ผู้กู้ บริษัทฯ 
วันท่ีท าสัญญา 14 กุมภาพันธ์ 2554 
วงเงินกู ้ 20.00 ล้านบาท 
อัตราดอกเบี้ย ปีท่ี 1 – 3 คิดอัตราดอกเบีย้ MLR – 1.00% ต่อป ี

หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ย MLR – 0.50% ต่อป ี
การผ่อนช าระ ช าระเป็นรายเดือนเดือนละ 275,000.00 บาท 

โดยก าหนดช าระเสร็จสิ้น 8 ปี นับแต่วันเบกิรับเงินกู ้
หลักประกัน จดจ านองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างที่มีอยู่และในขณะนี้และที่จะมีต่อไปใน

ภายหน้าตามโฉนดที่ดินเลขท่ี 3908, 3909, 24050, 24051, 24052 ต าบล
หลักชัย อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5.4.7. สัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 วงเงินกู้จ านวน 10.00 ล้านบาท 

ผู้กู้ บริษัทฯ 
วันท่ีท าสัญญา 12 มิถุนายน 2555 
วงเงินกู ้ 10.00 ล้านบาท 
อัตราดอกเบี้ย คิดอัตราดอกเบี้ย MLR – 1.50% ต่อปี ตั้งแต่วันท่ีผู้กูเ้บิกรับเงินกู้จนถงึวัน

ช าระหนี้เสร็จสิ้น 
การผ่อนช าระ ช าระเป็นรายเดือนเดือนละ 166,667.00 บาท จ านวนทัง้ส้ิน 60 งวด 

โดยเริ่มช าระงวดแรกในวันท าการสุดท้ายของเดือนที่มีการเบิกรับเงินกู้ 
และงวดต่อๆ ไปช าระทุกวันท าการสุดท้ายของเดือนที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในเวลาท าการ ณ ส านักงานของผู้ให้กู้ 

หลักประกัน - จดจ านองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างที่มีอยู่และในขณะนี้และที่จะมีต่อไป
ในภายหน้า ตามโฉนดที่ดินเลขท่ี 16401, 16402, 16440 ต าบลบางกระ
สอ (บางซื่อ) อ าเภอเมืองนนทบุรี (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุร ี

เงื่อนไขส าคัญอื่น - ผู้กู้ตกลงที่จะด ารงอัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ (DSCR : 
Debt Service Coverage Ratio)1 ไว้ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า
ตลอดอายุสัญญา 

- ผู้กู้ตกลงที่จะด ารงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to 
Equity Ratio)2 ของผู้กู้ไว้ดังนี้ 
- ไม่เกิน 4.5 เท่าในปี 2555 
- ไม่เกิน 4.0 เท่าในปี 2556 
- ไม่เกิน 3.5 เท่าในปี 2557 
- ไม่เกิน 3.0 เท่าในปี 2558 เป็นต้นไปตลอดอายุสัญญา 
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- ทั้งนี้ Debt to Equity Ratio จะต้องไม่ต่ ากว่า 0 
หมายเหตุ : 1. อัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ (DSCR : Debt Service Coverage Ratio) ค านวณจาก ก าไรก่อนหัก

ดอกเบี้ยจ่าย, ภาษีเงินได้, ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA : Earnings Before Interest, Tax, 
Depreciation and Amortization) หารด้วยส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระในงวดบัญชีนั้น (CPLTD : 
Current Portion of Long Term Debt) รวมดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ทั้งระยะยาวและระยะสั้น 

  2. อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ค านวณจากหนี้สินรวม หารด้วยส่วนของผู้ถือ
หุ้น 

5.4.8. สัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 วงเงินกู้จ านวน 26.35 ล้านบาท 

ผู้กู้ บริษัทฯ 
วันท่ีท าสัญญา 13 มีนาคม 2557 
วงเงินกู ้ 26.35 ล้านบาท โดยผู้กู้จะต้องเบิกรับเงินกู้ให้เสร็จภายใน 30 มิถุนายน 

2557 
อัตราดอกเบี้ย ตั้งแต่เดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 24 คิดอัตราดอกเบี้ย MLR – 1.75% ต่อปี  

ตั้งแต่เดือนที่ 25 ถึงเดือนที่ 48 คิดอัตราดอกเบี้ย MLR – 1.50% ต่อป ี
ตั้งแต่เดือนที่ 49 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MLR – 1.25% ต่อป ี

การผ่อนช าระ ช าระเป็นรายเดือนเดือนละ 338,000.00 บาท จ านวนทั้งสิ้น 78 งวด 
โดยเริ่มช าระงวดแรกในวันท าการสุดท้ายของเดือนที่ 7 นับแต่เดือนที่มีการ
เบิกรับเงินกู้เป็นต้นไป และงวดต่อๆ ไปช าระทุกวันท าการสุดท้ายของเดือน
ที่ถึงก าหนดช าระภายในเวลาท าการ ณ ส านักงานของผู้ให้กู้  และผู้กู้จะ
ช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นใน 84 เดือน นับจากเดือนที่ผู้กู้ได้ท า
การเบิกรับเงินกู้ไปจากผู้ให้กู้ในแต่ละครั้ง 

หลักประกัน จดจ านองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างที่มีอยู่และในขณะนี้และที่จะมีต่อไปใน
ภายหน้า ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 137838, 137839, 137840, 137841 
ต าบลบางพูด (บางพัง) อ าเภอปากเกร็ด (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี 

เงื่อนไขส าคัญอื่น - ผู้กู้ตกลงที่จะด ารงอัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ (DSCR : 
Debt Service Coverage Ratio)1 ไว้ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.25 เท่า
ตลอดอายุสัญญา 

- ผู้กู้ตกลงที่จะด ารงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to 
Equity Ratio)2 ของผู้กู้ไว้ดังนี้ 
- ไม่เกิน 4.0 เท่าในปี 2556 
- ไม่เกิน 3.5 เท่าในปี 2557 
- ไม่เกิน 3.0 เท่าในปี 2558 เป็นต้นไปตลอดอายุสัญญา 
- ทั้งนี้ Debt to Equity Ratio จะต้องไม่ต่ ากว่า 0 

หมายเหตุ : 1. อัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ (DSCR : Debt Service Coverage Ratio) ค านวณจาก ก าไรก่อนหัก
ดอกเบี้ยจ่าย, ภาษีเงินได้, ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA : Earnings Before Interest, Tax, 
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Depreciation and Amortization) หารด้วยส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระในงวดบัญชีนั้น (CPLTD : 
Current Portion of Long Term Debt) รวมดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ทั้งระยะยาวและระยะสั้น 

  2. อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ค านวณจากหนี้สินรวม หารด้วยส่วนของผู้ถือ
หุ้น 

5.4.9. สัญญาสินเชื่อกบัธนาคารพาณิชย์ 

ผู้ขอสินเชื่อ บริษัทฯ 
ประเภทสินเชื่อ เลตเตอร์ออฟเครดติ (Letter of Credit) และ/หรือ ทรัสต์รีซีท (Trust 

Receipt) และ/หรือ Packing Credit 
วงเงินสินเชื่อ 1,045.00 ล้านบาท 
อัตราดอกเบี้ย อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกคา้ส าหรับการกู้ ณ ขณะที่ผู้

ขอสินเชื่อเบิกใช้วงเงิน 
เงื่อนไขส าคัญอื่น ผู้ขอสินเชื่อจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

1. จัดส่งงบการเงินประจ าปีท่ีได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แล้วให้ธนาคารใน 150 วันนับจากวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีของผู้ขอ
สินเชื่อ 

2. รักษาใบอนุญาตใดๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินกิจการของผู้ขอสินเชื่อให้
มีผลใช้บังคับได้ตลอดเวลา 

ผู้ขอสินเชื่อจะต้องไม่ปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ขายกิจการ หรือช าระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ หรือเลิกประกอบกิจการที่ผู้

ขอสินเชื่อได้กระท าอยุ่ในขณะท่ีท าสัญญาสินเชื่อ 
2. ช าระหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือกิจการในเครือ เว้นแต่ช าระหนี้

ที่มีต่อธนาคารเสร็จส้ินครบถ้วน หรือได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากธนาคาร 

3. ให้กู้ยืมแก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือลงทุนเพิ่ม
ในกิจการในเครือ เว้นแต่แจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
ล่วงหน้า และได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
ธนาคาร 

4. เบิกใช้สินเชื่อตามสัญญาฉบับนี้เพื่อวัตถุประสงค์ และประกอบธุรกิจที่
ขัดต่อนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมของธนาคาร 
ตลอดจนกฎหมายระหว่างประเทศ หรือข้อบังคับ หรือค าส่ังของ
หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยของสังคม และ/
หรือรักษาส่ิงแวดล้อม 
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5.4.10. สัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1 วงเงินกู้จ านวน 400.00 ล้านบาท 

ผู้กู้ บริษัทฯ 
วันท่ีท าสัญญา 26 สิงหาคม 2558 
วงเงินกู ้ 400.00 ล้านบาท 
วันครบก าหนดช าระ 3 ปี นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก 
อัตราดอกเบี้ย MLR -  2.75% ต่อป ี
การผ่อนช าระ ช าระเงินต้นเป็นรายเดือน เดือนละ 17,000,000.00 บาท โดยเริ่มผ่อน

ช าระงวดแรกในวันท าการสุดท้ายของเดือนที่ 13 นับจากวันเบิกเงินกู้งวด
แรก งวดสุดท้ายช าระหนี้ส่วนที่เหลือให้เสร็จส้ิน ทั้งนี้  ผู้กู้ตกลงช าระ
ดอกเบี้ยต่างหากเป็นรายเดือนทุกเดือนโดยเริ่มตั้งแต่เดือนที่เบิกเงินกู้งวด
แรก 

หลักประกัน จดจ านองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างที่มีอยู่และในขณะนี้และที่จะมีต่อไปใน
ภายหน้า ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 34070 ต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ ์

เงื่อนไขส าคัญอื่น - ผู้กู้ตกลงที่จะด ารงอัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ (DSCR : 
Debt Service Coverage Ratio)1 ไว้ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.1 เท่า
ตลอดอายุสัญญา 

- ผู้กู้ตกลงที่จะด ารงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to 
Equity Ratio)2 ไม่เกิน 3.0 เท่าตลอดอายุสัญญา 

หมายเหตุ : 1. อัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ (DSCR : Debt Service Coverage Ratio) ค านวณจาก ก าไรก่อนหัก
ดอกเบี้ยจ่าย, ภาษีเงินได้, ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA : Earnings Before Interest, Tax, 
Depreciation and Amortization) หารด้วยส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระในงวดบัญชีนั้น (CPLTD : 
Current Portion of Long Term Debt) รวมดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ทั้งระยะยาวและระยะสั้น 

  2. อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ค านวณจากหนี้สินรวม หารด้วยส่วนของผู้ถือ
หุ้น 

5.4.11. สัญญาเช่าพืน้ที่ร้านเถ้าแกน่้อยแลนด์ 

คู่สัญญา ผู้เช่า : TKNRF  
ผู้ให้เชา่ : ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เกต็ ไฮเปอร์มาร์เกต็ และเจ้าของ

พื้นที่ภาคเอกชนอื่นๆ  

เงื่อนไขที่ส าคัญของสัญญา  ผู้ให้เช่าตกลงให้เชา่และผู้เช่าตกลงเช่าพื้นที่ส่วนหนึ่งของอาคารตามที่
ระบุไว้ในสัญญา เพื่อจ าหน่ายขนมขบเคี้ยว 

 ผู้เช่าจะต้องช าระค่าภาษีโรงเรือน ค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอากรอื่น
ใด อันเกี่ยวกับการเช่าสถานที่ เช่าตามสัญญานี้  และสัญญาที่
เกี่ยวข้องตามที่ทางราชการเรียกเก็บตลอดอายุการเช่า 
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 ผู้ให้เช่าเป็นผู้เอาประกันวินาศภัยและอัคคีภัย รวมทั้งการประกันภัย
ระหว่างตกแต่ง โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้ก าหนดวงเงินประกันและเป็นผู้รับ
ผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว และผู้เช่าจะต้องช าระค่าเบี้ยประกัน
ดังกล่าวตามอัตราส่วนของพื้นท่ีเช่า 

 ผู้เช่าจะต้องเปิดและปิดกิจการตามเวลาที่ผู้ให้เช่าก าหนดไว้ และใน
กรณีที่ผู้เช่าเปิดล่าช้า ปิดกิจการก่อนเวลาที่ก าหนด หรือไม่เปิดกิจการ
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้ให้เช่ามีสิทธิคิดค่าปรับเป็นรายวัน 

 หากมีความจ าเป็นผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะติดตั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ หรือ
อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือตกแต่งบริเวณสถานที่
ให้เช่า ซึ่งผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะปิดบริเวณสถานที่เช่าในส่วนนั้นๆ โดยจะ
ค านึงถึงการรบกวนผู้เช่าให้น้อยที่สุด และผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบ
ต่อความไม่สะดวกใดๆ ของผู้เช่าจากการด าเนินการดังกล่าว 

อายุสัญญา   3 ปี ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าและผู้เช่าอาจตกลงท าสัญญาเช่ากันใหม่ โดยผู้เช่า
จะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าตามระยะเวลา
ที่ก าหนดก่อนครบอายุสัญญาเช่า ซึ่งเงื่อนไขของสัญญาใหม่จะต้องตก
ลงกันและท าสัญญาเช่าพร้อมวางเงินประกันให้แล้วเสร็จก่อนสัญญาเช่า
นี้จะสิ้นสุดลง 

การยกเลิกสัญญา  ผู้เช่าประพฤติผิดสัญญานี้หรือสัญญาบริการและสัญญาบริการ
สาธารณูปโภค ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ หรือสถานท่ีเช่าถูกยึด
หรือถูกอายัดตามค าส่ังศาล หรือผู้เช่าถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดให้
ล้มละลาย 

 ในกรณีที่ผู้เช่าผิดนัดช าระแต่ผู้ให้เช่ายังไม่ได้บอกเลิกสัญญา ผู้เช่า
จะต้องเสียค่าปรับร้อยละ 15 ต่อปีของเงินที่ค้างช าระนับแต่วันที่ผิด
นัดไปจนกว่าจะช าระให้ครบถ้วน  

 เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง ผู้เช่าจะต้องขนย้ายทรัพย์สินออกและส่งมอบคืน
สถานที่เช่าในสภาพที่ดี ซึ่งในส่วนของส่ิงตกแต่งหรือส่ิงที่ติดกับ
สถานที่เช่า ผู้ให้เช่ามีสิทธิให้ผู้เช่ารื้อถอนหรือคงไว้ตามเห็นสมควร 
หากกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่สามารถกลับเข้าครอบครองสถานที่เช่าได้ ผู้เช่า
จะต้องชดใช้ค่าเสียค่าปรับเป็นรายวัน 

 ในกรณีเกิดเพลิงไหม้หรือวินาศภัยอื่นเป็นเหตุให้สถานที่เช่าเกิดความ
เสียหาย ซึ่งผู้ให้เช่าเห็นว่าผู้เช่าไม่สามารถประกอบกิจการในบริเวณ
ดังกล่าวได้อีก โดยผู้เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ให้เช่า 

 ในกรณีท่ีทางราชการเวนคนืท่ีดินที่ปลูกสร้างสถานท่ีเชา่ โดยผู้เช่าไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ให้เช่า 
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 ในกรณีท่ีสัญญาบริหารหรือสัญญาสาธารณูปโภคสิ้นสุดลง 

การก าหนดราคาและการช าระเงนิ ช าระคา่เช่าล่วงหน้าเป็นรายเดือน โดยค่าเช่าจะปรับเพิ่มขึ้นทุกปี 

5.5.  นโยบายการลงทนุในบริษทัยอ่ยและบริษัทร่วม  

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียงกัน หรือก่อให้เกิดประโยชน์ และสนับสนุนการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เช่น เป็นแหล่ง หรือช่องทางการจ าหน่าย
สินค้า เป็นหน่วยพัฒนาผลิตวัตถุดิบรองที่ใช้ในการผลิต เป็นต้น และในส่วนของนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วมดังกล่าว บริษัทฯ จะส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการหรือพนักงานระดับสูง ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนั้นๆ 
เพื่อควบคุมในเรื่องการก าหนดนโยบายทางการเงิน และการด าเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด 
และบริษัทฯ ควรมีสิทธิคัดค้าน (Veto Right) ในเรื่องที่ส าคัญๆ ที่จะด าเนินการโดยบริษัทย่อยนั้นๆ โดยการลงทุนในบริษัท
ดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน และในกรณีที่เป็นการเข้าท ารายการที่เกี่ยว
โยงกันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย 

ส าหรับนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยในอนาคตนั้น บริษัทยังคงมีนโยบายที่จะรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทย่อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของ
ส่วนแบ่งรายได้และเงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายที่ส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ โดยการส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทย่อย คือ บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ เฟรนไชส์ 
จ ากัด บริษัท ว้อนท์มอร์ อินดัสตรี้ จ ากัด และ บริษัท เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 
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6. โครงการในอนาคต 

บริษัทฯ มีโครงการในอนาคตอยู่ทั้งสิ้น 2 โครงการ คือ โครงการลงทุนสร้างโรงงานท่ีสวนอุตสาหกรรมโรจนะ และ
โครงการสร้างส่วนต่อขยายที่โรงงานนพวงศ์ โดยรายละเอียดของแต่ละโครงการมีดังนี้ 

6.1. โครงการลงทุนสร้างโรงงานท่ีสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2556 มีมติอนุมัติการเข้าซื้อที่ดินเพื่อ
ก่อสร้างโรงงาน ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการก่อสร้าง
โรงงานแห่งใหม่เพื่อขยายก าลังการผลิตรองรับเป้าหมายการเตบิโตในระยะ 3 – 5 ปี และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดย
มีพื้นที่ท้ังส้ินประมาณ 18 ไร่  

โครงการนี้คาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนทั้งส้ินประมาณ 578.25 ล้านบาท บริษัทฯ คาดว่าจะใช้สัดส่วนเงินลงทุน
เป็นหน้ีสินต่อทุน ประมาณ 5 เท่า โดยมีก าลังการผลิตสูงสุดประมาณ 3,600 ตันต่อปี ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มจัดตั้งคณะท างาน
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 และเริ่มตอกเสาเข็มในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 พร้อมกับเปิดประมูลการก่อสร้างภายในเดือน
มีนาคม 2558 และได้เริ่มลงมือก่อสร้างตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 โดยจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 13 เดือน 
และคาดว่าจะเริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2559 ซึ่งจะสอดคล้องกับประมาณการยอดขายของบริษัทฯ ในอนาคต 
โดยความเส่ียงของโครงการจะเกี่ยวข้องกับความเส่ียงในการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรให้ทันตามก าหนดเวลา ความ
เส่ียงในการจัดหาเงินท่ีใช้ส าหรับการลงทุนและส าหรับเงินทุนหมนุเวียน  และความเส่ียงในการฝึกฝนแรงงานท่ีเป็นแรงงาน
ฝีมือ เป็นต้น 

6.2. โครงการสร้างส่วนต่อขยายที่โรงงานนพวงศ์ 

โครงการปรับปรุงเครื่องจักรและขยายก าลังการผลิตที่โรงงานนพวงศ์ ได้มีการขออนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ในการน าเสนอแผนงบประมาณประจ าปี 2558 เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2557 และการส่ังซื้อเครื่องจักรและปรับปรุง
พื้นทีทุ่กครั้งจะต้องมีการน าเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้มีอ านาจตามระเบียบอ านาจอนุมัติของบริษัทฯ เพื่อ
อนุมัติก่อนด าเนินการ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการการด าเนินงานของบริษัทฯ 

 เนื่องดว้ยเครื่องจักรท่ีใช้ในการผลิตในส่วนการผลิตผลิตภัณฑ์สาหร่ายทอด มีอายุค่อนขา้งมากท าให้มีคา่ใช้จา่ย
ในการซ่อมบ ารุงสูง ประกอบกับตลาดมคีวามต้องการสินค้าที่สูงขึ้น ดังนั้นเพื่อให้สามารถตอบสนองกับการเติบโตของ
บริษัทฯ จึงมีโครงการด าเนินการปรับปรุงเครื่องจักรใหม้ีประสิทธภิาพสูงขึ้นโดยโครงการน้ีจะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้
สูงขึ้นจาก 90 BPM (Bag per Minute) เป็น 120 BPM (Bag per Minute) โดยเริ่มด าเนินการตัง้แตเ่ดือนกุมภาพันธ์ 2558 
และใช้งบประมาณทัง้ส้ิน 2.1 ล้านบาท โดยปัจจุบันไดม้ีการส่งเครื่องจักรกลับไปปรับปรุงที่ Supplier อย่างต่อเนื่องและได้
น าเครื่องจักรชุดแรกกลับมาใช้แล้วในเดือนกันยายน 2558 และจะสามารถปรับปรงุเครื่องจกัรทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาส 4 ของปี 2558 โดยเมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถลดคา่ใช้จา่ยค่าแรงการผลิตได้ ร้อย
ละ 0.6 ของต้นทุนการผลิตรวม 
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7. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 และ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททาง
กฎหมายซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่มีจ านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาท
ทางกฎหมายใดที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

 

 



ส่วนท่ี 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย ์                                        บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนดม์ารเ์ก็ตติ้ง  จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนท่ี 2 หน้า 63 

8. ข้อมูลส าคัญอืน่ 

8.1.  ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

ชื่อบริษัท : บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จ ากัด (มหาชน)  
TAOKAENOI FOOD & MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED 

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายสาหร่ายแปรรูป 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 12/1  หมู่ 4  ต าบลหน้าไม้  อ าเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000337 
โทรศัพท ์ : (66) 2-108-6888 
โทรสาร : (66) 2-108-8708 
โฮมเพจ : www.taokaenoi.co.th 
ทุนจดทะเบียน : 345.00 ล้านบาท 
ทุนที่ออกและช าระแล้ว : 255.00 ล้านบาท 

8.2.  ข้อมูลทั่วไปของนติิบุคคลทีบ่ริษัทฯ ถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

8.2.1.  บริษัท เถ้าแกน่้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จ ากดั 

ชื่อบริษัท : บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จ ากัด  
TAOKAENOI RESTAURANT & FRANCHISE COMPANY LIMITED 

ประเภทธุรกิจ : จ าหน่ายขนมขบเคี้ยวภายใต้กิจการร้านค้า “เถ้าแก่น้อยแลนด์”  
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 469 ถนนบอนด์สตรีท ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
เลขทะเบียนบริษัท : 0125552015842 
โทรศัพท ์ : (66) 2-960-1477 
โทรสาร : (66) 2-960-1486 
โฮมเพจ : http://www.taokaenoi.co.th/taokaenoi-land.php 
ทุนจดทะเบียน : 35.00 ล้านบาท 
ทุนที่ออกและช าระแล้ว : 35.00 ล้านบาท 

8.2.2.  บริษัท วอ้นท์มอร์ อนิดัสตร้ี จ ากัด 

ชื่อบริษัท : บริษัท ว้อนท์มอร์ อินดัสตรี้ จ ากดั  
WANT MORE INDUSTRY COMPANY LIMITED 

ประเภทธุรกิจ : จ าหน่ายขนมปังอบกรอบ 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 469 ถนนบอนด์สตรีท ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
เลขทะเบียนบริษัท : 0125551000787 
โทรศัพท ์ : (66) 2-960-1999 
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โทรสาร : (66) 2-960-1501 
โฮมเพจ : - 
ทุนจดทะเบียน : 5.00 ล้านบาท 
ทุนที่ออกและช าระแล้ว : 5.00 ล้านบาท 

 

8.2.3.  บริษัท เอน็ซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 

ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ ซพัพลาย จ ากัด  
NCP TRADING & SUPPLY COMPANY LIMITED 

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายผงปรุงรส 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 469 ถนนบอนด์สตรีท ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
เลขทะเบียนบริษัท : 0125549009489 
โทรศัพท ์ : (66) 2-960-1999 
โทรสาร : (66) 2-960-1501 
โฮมเพจ : - 
ทุนจดทะเบียน : 1.00 ล้านบาท 
ทุนที่ออกและช าระแล้ว : 1.00 ล้านบาท 

 

8.1.  บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ 

 นายทะเบยีนหลักทรัพย ์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
เลขที ่62 อาคารตลาดหลักทรัพย ์ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท ์0-2229-2800  
โทรสาร 0-2654-5427 
 

 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ : ไม่มี 
 

 ผู้สอบบัญชี : 1) บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด (มหาชน) 
คุณสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-7 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 0-2264-9090   
โทรสาร 0-2264-0789-90 
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2) บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จ ากัด 
คุณสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-7 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 0-2264-9090   
โทรสาร 0-2264-0789-90 
 
3) บริษัท ว้อนท์มอร์ อินดัสตรี้ จ ากัด 
คุณสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-7 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 0-2264-9090   
โทรสาร 0-2264-0789-90 
 
4) บริษัท เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 
คุณสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-7 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 0-2264-9090   
โทรสาร 0-2264-0789-90 
 

 ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท ส านักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ ากดั 
ชั้นที่ 26 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด ์
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ 0-2646-1888 
โทรสาร 0-2646-1919 
 

 ที่ปรึกษาหรือผู้จดัการ
ภายใต้สัญญาการจัดการ    

: ไม่มี 
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ส่วนที่ 2.3 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
 
9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

9.1. หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 345,000,000 บาท เป็นทุนที่ช าระแล้ว
จ านวน 255,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 1,020,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท ภายหลังจาก
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนจ านวน 360,000,000 หุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนเรียกช าระแล้ว
เพิ่มขึ้นเป็นจ านวนเท่ากับ 345,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 1,380,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.25 บาท   

9.2. ผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว ตามที่ปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 3 กันยายน 2557 มีดังนี้ 

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ก่อนการกระจายหุ้น หลังการกระจายหุ้น 

จ านวน (หุ้น) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน (หุ้น) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1 กลุ่มครอบครัวพีระเดชาพันธ ์ 1,020,000,000 100.00 1,020,000,000 73.91 
 - นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ 462,000,000 45.29 462,000,000 33.48 
 - บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง จ ากัด 360,000,000 35.29 360,000,000 26.09 
 - นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ 99,000,000 9.71 99,000,000 7.17 
 - นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ 99,000,000 9.71 99,000,000 7.17 
2 ประชาชน - - 360,000,000 26.09 

รวม 1,020,000,000 100.00 1,380,000,000 100.00 

หมายเหตุ : * รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถูกจัดกลุ่มตามความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการเปิดเผยตามมาตรา 69 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยไม่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้า
ลักษณะเป็นการกระท าร่วมกับบุคคลอ่ืนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2552 แต่อย่างใด 

 โดย บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง จ ากัด มีทุนจดทะเบียนจ านวน 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 
100,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท มีทุนท่ีเรียกช าระแล้ว 100,000 หุ้น คิดเป็น 1.00 ล้านบาท และมีรายชื่อผู้
ถือหุ้น ณ วันท่ี 16 ธันวาคม 2557 ดังนี ้

ล าดับ ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุน้) สัดส่วน (ร้อยละ) 
1 กลุ่มครอบครัวพีระเดชาพันธ์ 100,000 100.00 
 - นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ 70,000 70.00 
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ล าดับ ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุน้) สัดส่วน (ร้อยละ) 
 - นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ 15,000 15.00 
 - นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ 15,000 15.00 

รวม 100,000 100.00 
หมายเหตุ : * รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง จ ากัด ถูกจัดกลุ่มตามความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการเปิดเผย

ตามมาตรา 69 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยไม่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์
หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระท าร่วมกับบุคคลอ่ืนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.  
7/2552 แต่อย่างใด 

9.3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ ากว่าอัตราร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงิน
ปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความ
จ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด 
ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้
เงื่อนไขที่ว่าบริษัทฯ จะต้องมีเงินสดเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ และการด าเนินการดังกล่าวจะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ 
มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน าเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้น
แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ 
แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ซึ่งห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงิน
ประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณี
ของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้จ่ายตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงิน
ปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ 
มีผลก าไรพอสมควรท่ีจะท าเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ 
ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน
หนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทฯ หากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระท าตามที่กฎหมายก าหนด 
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10. โครงสร้างการจัดการ 

10.1. แผนภาพโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ 
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10.2. คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 

10.2.1. คณะกรรมการบริษัทฯ 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ านวนทั้งหมด 8 ท่าน ประกอบด้วย 

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ  

2. นางวณี  ทัศนมณเฑียร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

4. นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล กรรมการ 

5. นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 

6. นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการสายงานต่างประเทศ 

7. นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการสายงานสารสนเทศ 

8. นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์ กรรมการ / ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

โดยมี นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ นางสาวอร
พัทธ์ พีระเดชาพันธ์ และนายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือ
ชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ ในปี 2556 ปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 จ านวนครั้งของการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ และจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมเป็นดังต่อไปนี้ 

ชื่อ 
จ านวนครั้งที่เข้าประชุม 

ปี 2556 ปี 2557 
ม.ค. – ก.ย. ปี 

2558 

1. นายยุทธ วรฉัตรธาร 13/13 12/12 12/12 

2. นางวณี  ทัศนมณเฑียร1 - 1/1 12/12 

3. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ 13/13 10/12 12/12 

4. นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล2 2/2 12/12 12/12 

5. นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ 13/13 10/12 12/12 

6. นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ 12/13 11/12 9/12 
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ชื่อ 
จ านวนครั้งที่เข้าประชุม 

ปี 2556 ปี 2557 
ม.ค. – ก.ย. ปี 

2558 

7. นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ 13/13 12/12 8/12 

8. นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์ 10/13 12/12 11/12 

9. นายนพดล ตัณศลารักษ์3 10/13 6/9 - 
หมายเหตุ : 1. ได้รับการแต่งตั้งในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557  ให้ด ารงต าแหน่งแทนนายนพดล ตัณศลารักษ์ 

ซึ่งได้ลาออกจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 
2. ได้รับการแต่งตั้งในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 
3. ได้ลาออกจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 

10.2.2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระที่ไม่เป็น
ผู้บริหารของบริษัทฯ จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางวณี  ทัศนมณเฑียร ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายยุทธ วรฉัตรธาร กรรมการตรวจสอบ 

3. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ กรรมการตรวจสอบ 

โดยมี  นางวณี  ทัศนมณเฑียร  เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางบัญชีและการเงิน และมี 
นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งนี้ ในปี 2556 ปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 จ านวนครั้งของการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และจ านวนครั้งที่กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมเป็น
ดังต่อไปนี ้

ชื่อ 
จ านวนครั้งที่เข้าประชุม 

ปี 2556 ปี 2557 
ม.ค. – ก.ย. ปี 

2558 

1. นางวณี  ทัศนมณเฑียร1 - 1/1 5/5 

2. นายยุทธ วรฉัตรธาร 4/4 5/5 5/5 

3. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ 4/4 3/5 5/5 

4. นายนพดล ตัณศลารักษ์2 3/4 3/5 - 
หมายเหตุ :  1. ได้รับการแต่งตั้งในวันที่  13 พฤศจิกายน 2557  ให้ด ารงต าแหน่งแทนนายนพดล ตัณศลา

รักษ์ ซ่ึงได้ลาออกจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2557 
2. ได้ลาออกจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 
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10.2.3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ประกอบด้วย
กรรมการบริหารความเส่ียงจ านวน 4 ท่าน ดังนี้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. น.ส.อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายจิระพงษ์  สันติภิรมย์กุล กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายบุญชัย  โควพานิช กรรมการบริหารความเส่ียง 

4. น.ส.พรธีรา  รงคะศิริพันธ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

โดยมี นายวันชัย ว่องพงศาวิวัฒน์ ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่านเป็นคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง ในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 จึงยังไม่มีการประชุม
คณะกรรมการกรรมการบริหารความเส่ียงในปี 2557 แต่ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 
จ านวนครั้ งของการประชุมคณะกรรมการบริหารความเ ส่ียง  และจ านวนครั้ งที่
กรรมการบริหารความเส่ียงแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมเป็นดังต่อไปนี้ 

ชื่อ ม.ค. – ก.ย. ปี 2558 

1. น.ส.อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ 4/5 

2. นายจิระพงษ์  สันติภิรมย์กุล 5/5 

3. นายบุญชัย  โควพานิช 5/5 

4. น.ส.พรธีรา  รงคะศิริพันธ์ 5/5 

10.3. ผู้บริหาร 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 คณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้บริหารจ านวน 5 ท่าน ดังนี้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการผู้จัดการสายงานต่างประเทศ 

3. นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการผู้จัดการสายงานสารสนเทศ 

4. นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 

5. นายบุญชัย โควพานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 
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10.4. เลขานุการบริษัทฯ 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง นายณัชชัชพงศ์   
พีระเดชาพันธ์ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ในการดูแลบริหาร
กิจการให้ด าเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยหน้าที่ความ
รับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 1 

10.5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

10.5.1. ค่าตอบแทนกรรมการ 

กรรมการแต่ละท่านได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หน่วย : บาทต่อเดือน 

ต าแหน่ง ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558* 
ประธานกรรมการ 40,000 48,000 53,000 
กรรมการ 20,000 24,000 26,500 
ประธานกรรมการตรวจสอบ - - 10,000 
กรรมการตรวจสอบ - - 5,000 

หมายเหตุ : * เร่ิมใช้อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวในเดือนมีนาคม 2558 

ในปี 2556 ปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับ
ค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น เท่ากับ 1,008,000.00 บาท 1,416,000.00 บาท และ 1,695,500.00 
บาท ตามล าดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ชื่อ 
จ านวนค่าตอบแทน  

ปี 2556 ปี 2557 
ม.ค. – ก.ย. 
ปี 25581 

1. นายยุทธ วรฉัตรธาร 480,000 576,000 598,000 

2. นางวณี  ทัศนมณเฑียร - 48,000 315,500 

3. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ 240,000 288,000 316,500 

4. นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล 48,000 288,000 465,500 

5. นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์2 - - - 

6. นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์2 - - - 

7. นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์2 - - - 

8. นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์2 - - - 

9. นายนพดล ตัณศลารักษ์3 240,000 216,000 - 
หมายเหตุ : 1. ในปี 2558 กรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นโบนัสนอกเหนือจากตอบแทนรายเดือนที่ได้รับ 
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 2. กรรมการกลุ่มดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารเท่านั้น (ไม่ได้รับในฐานะกรรมการ) 
 3. ได้ลาออกจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 

10.5.2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ในปี 2556 ผู้บริหารจ านวนทั้งส้ิน 6 ท่าน ได้รับค่าตอบแทน ในรูปของเงินเดือน โบนัส และ
ผลตอบแทนอื่น (โดยไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการที่ ได้กล่าวไว้ข้างต้น) รวมทั้ง ส้ิน 
21,565,101.00 บาท ส่วนในปี 2557 ผู้บริหารจ านวนทั้งส้ิน 6 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนในรูป
ของเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่น (โดยไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น) รวมทั้งส้ิน 24,415,935.00 บาท และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 ผู้บริหารจ านวน
ทั้งส้ิน 5 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่น (โดยไม่รวม
ค่าตอบแทนกรรมการท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น) รวมทั้งส้ิน 18,404,000.00 บาท 

10.5.3. ค่าตอบแทนอื่น 

10.5.3.1. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ 

ไม่มี 

10.5.3.2. ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร 

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยจดทะเบียนเพิ่มนายจ้าง
เข้าร่วมกองทุนส ารองเล้ียงชีพ กรุงไทย มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการ
กองทุน ซึ่งพนักงานและผู้บริหารทุกคนสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ โดยสมาชิก
จะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนโดยให้นายจ้างหักจากค่าจ้างแล้วน าส่งเข้ากองทุนใน
อัตราร้อยละ 3 - 7 ของค่าจ้าง และนายจ้างมีพันธะที่จะจ่ายเงินสมทบให้แก่
กองทุน ในวันเดียวกับที่สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน ในอัตราร้อยละของ
ค่าจ้าง ดังต่อไปน้ี 

จ านวนปทีี่ท างาน อัตราเงนิสมทบของนายจ้าง (ร้อยละ) 

น้อยกวา่ 3 ปี 3 

ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่ถึง 7 ปี 5 

ตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป 7 

10.6. บุคลากร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยมีพนักงานท้ังหมด 1,418 คน 1,474 คน และ 1,600 คน ตามล าดับ ซึ่งแยกตามสายงานได้ดังนี้ 
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สายงาน 
จ านวนพนักงาน ณ วันที ่

31 ธนัวาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

ฝ่ายการตลาด 55 48 50 

ฝ่ายขายต่างประเทศ 26 28 28 

ฝ่ายขายในประเทศ 30 29 30 

ฝ่ายจัดซื้อและคลังสินคา้ 20 45 69 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล* 86 88 89 

ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 18 18 14 

ฝ่ายบริหาร 31 28 35 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 51 51 45 

ฝ่ายผลิต 940 944 1,055 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายวจิัยและ
พัฒนา 

14 18 30 

ฝ่ายประกันคุณภาพ 55 62 77 

ฝ่ายซัพพลายเชน 41 42 43 

ฝ่ายขายร้าน Taokaenoi Land 64 73 35 

รวมทั้งสิน้ 1,431 1,474 1,600 
หมายเหตุ: * ฝ่ายทรัพยากรบุคคลประกอบไปด้วย พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล แม่บ้าน พนักงานธุรการ พนักงาน

ขับรถ เป็นต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รายละเอียด 
จ านวนพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 
2556 

31 ธันวาคม 
2557 

30 กันยายน 
2558 

พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล 26 26 28 
แม่บ้าน 33 29 34 
พนักงานธุรการ 9 10 8 
พนักงานขับรถ 8 10 8 
พนักงานรับ-ส่งเอกสาร 4 4 4 
พนักงานประชาสัมพันธ์ 3 4 4 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ 3 3 1 
ช่างซ่อมบ ารุง 0 2 2 
รวม 86 88 89 
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 พนักงานรายวันต่างด้าว 

สายงาน 
จ านวนพนักงาน ณ วันที ่

31 ธนัวาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

ฝ่ายจัดซื้อและคลังสินคา้ - 2 7 

ฝ่ายซัพพลายเชน 10 14 16 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล - 3 3 

ฝ่ายผลิต 783 952 1,528 
รวมทั้งสิน้ 793 971 1,554 

 การเปล่ียนแปลงจ านวนพนักงานในอดีต 

ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงจ านวนพนักงานดังแสดงในตารางด้านล่างนี้ โดยการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.00 ของจ านวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
นั้นมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ ขยายฐานตลาด และมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้
อัตราก าลังการผลิตเพิ่มขึ้นด้วย ส าหรับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.65 ของจ านวนพนักงาน ณ วันที่ 30 
กันยายน 2558 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 นั้นมีสาเหตุหลักมาจากการขยายก าลังการผลิตทั้ง
ผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์เดิม ท าให้ต้องจัดหาพนักงานเพิ่มมากขึ้นในฝ่ายการผลิต และฝ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายคลังสินค้า เป็นต้น 

 เจ้าหน้าที่และพนักงานรายวันคนไทย 

จ านวนพนักงาน ณ 
วันที ่

จ านวน (คน) เพิ่มขึน้ / (ลดลง) ร้อยละ 

31 ธันวาคม 2556 1,431 (190) -11.72% 
31 ธันวาคม 2557 1,474 43 3.00% 
30 กันยายน 2558 1,600 126 8.55% 

 พนักงานรายวันต่างด้าว 

จ านวนพนักงาน ณ 
วันที ่

จ านวน (คน) เพิ่มขึน้ / (ลดลง) ร้อยละ 

31 ธันวาคม 2556 793 489 160.86% 
31 ธันวาคม 2557 971 178 22.45% 
30 กันยายน 2558 1,554 583 60.04% 
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ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคัญในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา 

-ไม่มี- 

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน 

ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ ในปี 2556 ปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 มี
รายละเอียดดังนี้ 

เจ้าหน้าที่และพนักงานรายวันคนไทย 

ลักษณะ
ผลตอบแทน 

ปี 2556 ปี 2557 ม.ค. – ก.ย. ปี 2558 

พนักงาน
รายเดือน 

พนักงาน
รายวัน 

พนักงาน
รายเดือน 

พนักงาน
รายวัน 

พนักงาน
รายเดือน 

พนักงาน
รายวัน 

จ านวนคน 523 908 569 905 591 1,009 

เงินเดือน 133,322,927 99,661,862 164,954,171 79,171,513 132,438,084 60,113,442 

โบนัส 7,915,627 1,638,465 14,249,702 1,810,730 27,307,108 2,072,006 

เงินสมทบกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ 

2,338,109 - 4,294,942 - 4,087,175 - 

สวัสดิการและอ่ืนๆ 59,892,256 21,336,245 57,294,236 16,041,678 48,259,525 11,950,485 

ค่ากะ ค่าล่วงเวลา 11,435,267 27,497,898 13,156,161 27,634,351 12,331,938 26,552,238 

รวม 214,904,186 150,134,471 253,949,212 124,658,272 224,423,830 100,688,171 

พนักงานรายวันต่างด้าว 

ลักษณะ
ผลตอบแทน 

ปี 2556 ปี 2557 ม.ค. – ก.ย. ปี 2558 

พนักงาน
รายเดือน 

พนักงาน
รายวัน 

พนักงาน
รายเดือน 

พนักงาน
รายวัน 

พนักงาน
รายเดือน 

พนักงาน
รายวัน 

จ านวนคน - 793 - 971 - 1,554 

เงินเดือน - 67,377,885 - 68,779,086 - 78,860,426 

โบนัส - - - 901,580 - 1,978,299 

เงินสมทบกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ 

- - - - - - 

สวัสดิการและอ่ืนๆ - 8,078,962 - 10,073,632 - 7,497,696 

ค่ากะ ค่าล่วงเวลา - 16,722,402 - 25,747,646 - 39,958,549 

รวม - 92,179,249 - 105,501,943 - 128,294,969 
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นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในองค์กร โดยบริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากร
ที่มีคุณค่ายิ่ง การพัฒนาพนักงานเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทาง
ธุรกิจในระยะยาว พนักงานทุกวิชาชีพ ทุกระดับ และทุกคน จะได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอและ
ต่อเนื่อง ท้ังในเรื่องความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ตลอดจนการบริหารและการจัดการตามความเหมาะสมของ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงาน รวมทั้งสร้างจิตส านึกในเรื่องคุณภาพให้แก่พนักงานทุกคน 
บริษัทฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ โดยจะมีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและเหมาะสมอยู่เสมอ ทั้งนี้การ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาทุกคนในองค์กรที่จะต้อง
ด าเนินการร่วมกัน  
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11. การก ากับดูแลกิจการ 

11.1. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการที่ก าหนดโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้มีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ
ที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะน าเอาหลักส าคัญในการก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดีของ บริษัทฯ ท้ัง 6 ประการ คือ 
1.1. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท าของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการ

ตัดสินใจนั้นได้ (Accountability) 
1.2. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ  

(Responsibility) 
1.3. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม และมีค าอธิบาย  

(Equitable Treatment)  
1.4. ความโปร่งใสในการด าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

โปร่งใสแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (Transparency)  
1.5. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว (Vision to Create Long 

Term Value)  
1.6. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Ethics) มาใช้ในการด าเนินงาน มี

โครงสร้างการบริหารท่ีมีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้ถือ
หุ้นอย่างเป็นธรรม  

2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทส าคัญในการก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่
ส าคัญของบริษัทฯ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเส่ียงและวางแนวทางการบริหารจัดการท่ีมีความ
เหมาะสม รวมทั้งต้องด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบ
บัญชีมีความน่าเชื่อถือ  

3. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาก าหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไป
กับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ  

4. มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ ใช่เรื่องทางการเงินอย่าง
เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ได้รับ
สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
รับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูลกับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป 
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5. ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย มีสิทธิ
ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการส่ือสารกับบริษัทฯ ท่ีเหมาะสม  

6. มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต าแหน่งบริหารที่ส าคัญทุกระดับอย่าง
เหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม 

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการด าเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมทั้งเพื่อเป็นการ
เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น  ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาว โดยแนวทางปฏิบัติ
สามารถแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญและสิทธิของผู้ถือหุ้นในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ โดยควบคุมบริษัทฯ 
ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ท าหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
เปล่ียนแปลงที่ส าคัญของบริษัทฯ  บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการออกเสียง สิทธิในการมอบฉันทะ การซื้อขายหรือโอนหุ้น  การมีส่วนแบ่ง
ในก าไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ  การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ
ออกเสียง ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และสิทธิตัดสินใจ
เรื่องส าคัญๆ ที่อาจมีผลกระทบกับบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไข
ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น 
นอกจากนี้ บรษิัทฯ ยังได้ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่ส่งเสริมและอ านวยความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น รายละเอียดดังนี้ 

1. การประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1. บริษัทฯ จะเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้น
ประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

1.2. บริษัทฯ จะให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการ
ประชุมอย่างละเอียด ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและ
ทันเวลา 

1.3. บริษัทฯ จะอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
อย่างเต็มที่ และไม่กระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น  

1.4. บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยก าหนดหลักเกณฑ์
การส่งค าถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับส่งหนังสือเชิญประชุมผู้
ถือหุ้นแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประชุม ขั้นตอนการลงมติ รวมถึงการ
แพร่ข้อมูลดังกล่าวใน website ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 
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1.5. บริษัทฯ จะสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศ
ทางการลงคะแนนเสียงได้ และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกใน
การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

2. การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

2.1. บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องได้ 

2.2. ในการประชุมผู้ถือหุ้น จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระน้ันมีหลายรายการ 
เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ 

2.3. บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการ
ประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงาน
การประชุม 

2.4. บริษัทฯ จะจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส าคัญเพื่อความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง 

2.5. ประธานในที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งค าถามต่อที่ประชุมใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ 

2.6. คณะกรรมการบริษัทฯ จะส่งเสริมให้บริษัทฯ น าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้ง
การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชุมสามารถ
กระท าได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า 

3. การจัดท ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น 

3.1. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมกีารบันทึกการชีแ้จงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผล
คะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือ
ซักถาม รวมทั้งบันทึกค าถามค าตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็น
ด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงควรบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วม
ประชุมและกรรมการท่ีลาประชุมด้วย 

3.2. บริษัทฯ เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุม
สามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นบน website ของบริษัทฯ 

4. สิทธิในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 

4.1. การแต่งตั้งกรรมการ 
4.1.1. บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดย

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  พร้อมแนบ
ประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้งและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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4.1.2. ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออก
จากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้
ออกจากต าแหน่งก่อน กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับ
ต าแหน่งอีกก็ได้ 

4.2. การถอดถอนกรรมการ 
ในการถอดถอนกรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
3 ใน 4 ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

4.3. การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ ทั้งที่เป็นตัวเงินและ/หรือมิใช่ตัวเงิน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ าทุกปี รวมทั้ง น าเสนอหลักเกณฑ์และนโยบายใน
การก าหนดค่าตอบแทนและค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละต าแหน่งทั้งที่เป็นตัวเงิน
และ/หรือมิใช่ตัวเงินเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเป็นประจ าทุกปีด้วย 

5. สิทธิในการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี 

บริษัทฯ จะก าหนดให้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ต้องผ่านการพิจารณา
อนุมัติโดยผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต้องมี
ความเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ จะแนบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง 
ส านักงานสอบบัญชีที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระของ
ผู้สอบบัญชี จ านวนปีท่ีผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ (กรณีเสนอแต่งตั้งรายเดิม) 
และค่าบริการของผู้สอบบัญชี และ/หรือ ค่าบริการอื่น (ถ้ามี) ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและ
เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีก่อน
พิจารณาอนุมัติ 

6. สิทธิในการรับส่วนแบ่งก าไร 

บริษัทฯ จะก าหนดให้การจัดสรรส่วนแบ่งก าไรให้ผู้ถือหุ้นในรูปเงินปันผล ต้องผ่านการพิจารณา
อนุมัติ โดยผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง 

นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับบริษัทฯ ก าหนดว่า “คณะกรรมการ
อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปเป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลก าไร
สมควรพอที่จะท าเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป” 
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อย่างไรก็ตาม ในการจ่ายเงินปันผล และ/หรือเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว ขึ้นอยู่กับแผนการ
ลงทุนและแผนการขยายกิจการของบริษัทฯ ฐานะทางการเงินและผลประกอบการ รวมทั้งความ
จ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบ 

7. สิทธิในการได้รับข้อมูล ข่าวสาร ผลการด าเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่าง
สม่ าเสมอและทันเวลา 

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน โดยไม่เลือก
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าถึงและได้รับข้อมูล ข่าวสาร ผลการ
ด าเนินงาน และนโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ ที่เปิดเผยอย่างเพียงพอ สม่ าเสมอ ทันเวลา
และเท่าเทียมกัน โดยสามารถติดต่อบริษัทฯ หรือรับข้อมูลผ่านช่องทางติดต่อต่างๆ อาทิ 

- ช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- เว็บไซต์บริษัทฯ : http://www.taokaenoi.co.th 
- โครงการนักวิเคราะห์เยี่ยมชมกิจการ (Analyst Site Visit) 
- การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) / จดหมายข่าว (Press Release) 
- กิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

คณะกรรมการบริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ มีนโยบาย
เปิดเผยข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และโปร่งใส ซึ่งรวมไปถึงสิทธิที่
ผู้ถือหุ้นพึงมีพึงได้รับ หรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยมีหลักการดังต่อไปนี้ 

- บริษัทฯ จะด าเนินการประชุมผู้ถอืหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นท่ี
ก าหนดโดยหน่วยงานก ากับดูแลในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งก าหนดการประชุม 
พร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 28 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดท า
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือ
หุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียง ลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียง
ลงคะแนนตามแต่ละประเภทหุ้น 

- ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศ การแสดงความเห็น และ
ตั้งค าถามใดๆ ต่อที่ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ โดยประธานที่ประชุมมี
หน้าที่จัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม  

- ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนเป็นการ
ล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่ 

http://www.taokaenoi.co.th/
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- ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะด าเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม 
โดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้
ถือหุ้นท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม  

- บริษัทฯ จะจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้
เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง พร้อมทั้งตรวจนับ
คะแนนสียง และเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียง และบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนใน
รายงานการประชุม  

- บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นการ
ล่วงหน้าและให้โอกาสใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน 

- กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม ท้ังนี้ กรรมการและผู้บริหาร
ที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ท ากับบริษัทฯ ไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจท าธุรกรรมดังกล่าว 

- กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามที่กฎหมายก าหนด และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ า รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในรายงาน
ประจ าป ี

- ห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ในการหาประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายใน การน าข้อมูลภายใน
ไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารถือเป็นการเอาเปรียบ หรืออาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและ
ภายนอกของบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทฯ ควรพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
บริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ 
ในระบบการก ากับดูแลกิจการมีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มด้วยกัน ที่ส าคัญ ได้แก่ ลูกค้า  , พนักงาน , คู่
ค้า , ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน , เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ สังคม หรือภาครัฐ และกลุ่มผู้มีส่วนได้
เสียอื่น ได้แก่ คู่แข่ง เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
เสียแต่ละกลุ่ม โดยค านึงถึงสิทธิของ ผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับ
บริษัทฯ ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และ
ทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ยังได้
จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเส่ียงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วน
ได้สว่นเสียทุกกลุ่มจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  หรือจากการปฏิบัติของพนักงานบริษัทฯ เกี่ยวกับ
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การกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่า
เทียมกัน หรือการกระท าที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ โดยบริษัทฯ จะด าเนินการ
ตรวจสอบขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่เปิดเผยซึ่งผู้แจ้งเบาะแส 
รวมทั้งด าเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้ง
เบาะแสดังกล่าว 

1. ผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น ค านึงถึงการ
เจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการ
ให้มีผลประกอบการท่ีดีอย่างสม ่าเสมอ และมีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยการด าเนินงาน
อย่างโปร่งใส ด้วยระบบบัญชี ระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในท่ีเชื่อถือได้  

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้
ในจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่างๆ โดยสรุปจริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆได้ดังนี้ 

จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน้าที่และด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
โดยสม่ าเสมอ (Accountability to Shareholders) มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานโดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายหลักจริยธรรมและแนว
ทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

2. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์อย่างเต็มที่ ตลอดจนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
ระมัดระวัง รอบคอบ (Duty of Care) และเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
โดยรวม 

3. ก ากับดูแลการด าเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีสถานะทางการเงิน การบริหารและการ
จัดการท่ีถูกต้อง เหมาะสม เพื่อปกป้องและเพิ่มผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

4. จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ เส่ือมค่า สูญหาย หรือสูญเสียไปโดยเปล่า
ประโยชน์ 

5. ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยเปิดเผยข้อมูลภายในใดๆ ของบริษัทฯ ที่
เป็นความลับและ/หรือยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ต่อบุคคลภายนอกอันจะน ามาซึ่ง
ผลเสียของบริษัทฯ 
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6. เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยรายงานสถานะและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูล
สารสนเทศ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกัน สม่ าเสมอ ทันเวลา ถูกต้องและ
ครบถ้วนตามความจริง โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่มีเหตุผลอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามที่
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก าหนด 

7. ไม่ด าเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษทัฯ โดย
มิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ 

2. พนักงาน 

พนักงานถือเป็นปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จขององค์กร บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นสร้างระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นธรรม บริษัทฯ สรรหาและรักษาพนักงาน
ที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งพัฒนาและเพิ่มพูนความสามารถ
ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงใน
อาชีพ ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน
ดังนี ้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และหลักสิทธิมนุษยชน 
2. การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงให้รางวัลและลงโทษพนักงานกระท าด้วยความสุจริตใจและ

ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และเป็นธรรมโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 

3. ประเมินผลงานและความก้าวหน้าของพนักงานอย่างสม่ าเสมอ 
4. ให้ผลตอบแทนในด้านต่างๆ อย่างเป็นธรรมและความเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ ต าแหน่งงาน ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน 
โดยจะพิจารณาให้สอดคล้องกับผลการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ สภาวะแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

5. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เหมาะสม ให้กับพนักงานโดยเทียบเคียงกับ
บริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เช่น 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงาน เป็นต้น 

6. สนับสนุนและให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพที่เป็น
ประโยชน์ต่อพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการ
งานของพนักงาน 

7. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างานเพื่อสุขอนามัยและมีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ 

8. จัดให้มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกและสวัสดิการท่ีเหมาะสมส าหรับลูกจ้างที่ทุพพลภาพ 
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9. ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและสนับสนุนให้มีการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ของครอบครัวพนักงานให้มีความสุขและสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และเคารพสิทธิในการรวมกลุ่มของพนักงาน ในอันที่จะ
เสนอแนะหรือก าหนดแนวทางการท างาน และ/หรือข้อตกลงต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท างานร่วมกัน ตลอดจนมีช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียนการกระท าความผิด แนวทางการไต่สวนหาข้อเท็จจริง และการปกป้องผู้แจ้ง
เบาะแส 

11. ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานภายใต้วัฒนธรรม และค่านิยมที่ดีร่วมกัน ตลอดจนมีความ
สามัคคีภายในองค์กร 

12. บริหารงานโดยระมัดระวังและหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน 

13. ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน (เช่น การจ้างงาน การเลิก
จ้าง) และสวัสดิภาพของพนักงาน 

3. ลูกค้า 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้
ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ มีคุณภาพและเป็นธรรมในระดับราคาที่เหมาะสม โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภคดังนี้ 

1. ด าเนินการสนองความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพของสินค้าและการบริการที่ดีในราคา
ที่เหมาะสมโดยพนักงานท่ีมีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2. มีการศึกษา ประเมิน และปรับปรุงผลกระทบของสินค้าและ/หรือบริการที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
ผู้บริโภคอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนควบคุมดูแลสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ตรงตาม
มาตรฐาน ข้อก าหนด กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ส าหรับการตัดสินใจของผู้บริโภค
สินค้าและ/หรือบริการ โดยไม่จงใจปกปิดเนื้อหาหรือให้ข้อมูลเท็จหรือจงใจให้ผู้บริโภค
สินค้าและ/หรือบริการเข้าใจผิด อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณหรือ
เงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการน้ันๆ 

4. จัดให้มีกระบวนการท่ีลูกค้าสามารถแจ้งถึงปัญหาของการน าสินค้าไปใช้ หรือการให้บริการ
ที่ไม่เหมาะสม ผ่านทาง E-mail หรือ Call Center เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกัน/แก้ไขปัญหา
ให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม รวมทั้งน าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนา
สินค้าและการให้บริการดังกล่าวต่อไป 

5. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในอันที่จะเสริมสร้างและธ ารงรักษาไว้ซึง่ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ลูกค้ากับบริษัทฯ ให้ยั่งยืนสืบไป 
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4. คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้ 

บริษัทฯ ยึดถือความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการด าเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันบน
หลักจรรยาบรรณที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย กติกาและเงื่อนไขที่มีต่อคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด สร้าง
พันธมิตรทางการค้า รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับทุกฝ่าย 

จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่ค้า 

คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดย
แนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้าดังนี้ 

1. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่
เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 

2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และในกรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหา
แนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล 

3. ไม่เรียกรับ หรือ ยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า 
4. ในกรณีท่ีมีข้อมูลว่ามีการเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ท่ีไม่สุจริตเกิดขึ้น 

จะต้องเปิดเผยข้อมูลต่อคู่ค้า เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยไม่ชักช้า 
5. มีนโยบาย หรือมาตรการในการตรวจสอบ คัดกรองคู่ค้าของบริษัทฯ เช่น ผู้ผลิต ผู้รับจ้าง

ต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนการท าธุรกิจกับคู่ค้าที่ด าเนินกิจการอย่างเป็นธรรม ไม่มีการละเมิด
สิทธิมนุษยชน และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

6. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ท าธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัย
ต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ 

7. มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาและให้ความเชื่อถือซึ่งกันและ
กัน 

จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

คณะกรรมการบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม โดย
แนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าดังนี้ 

1. ประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกามารยาทของการแข่งขันที่ดี และเป็น
ธรรม 

2. ไม่กระท าโดยเจตนาเพื่อท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเส่ือม
เสีย โดยปราศจากซึ่งข้อมูลอันอาจกล่าวอ้างได้ 

3. ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือ
คู่แข่งทางการค้า 
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จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยมี
แนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีดังนี้ 

1. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงภาระผูกพันและ
หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุท าให้ผิด
นัดช าระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้ีทราบโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนว
ทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล 

2. บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้ี 

3. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ท าธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัย
ต่อสงัคมและความมั่นคงของประเทศ 

4. มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพท่ียั่งยืนกับเจ้าหน้ีและให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน 

5. ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจด้วยส านึกรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม จึงมีความตระหนัก ห่วงใย
และใส่ใจถึงความปลอดภัยของชุมชน และคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอยู่เสมอ บริษัทฯ 
ยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ดูแล และให้ความใส่ใจต่อชุมชน สังคม และ
ส่ิงแวดล้อมโดยรวม รวมทั้งมุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ได้ด าเนิน
ธุรกิจควบคู่ไปกับการป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นกับชุมชนและส่ิงแวดล้อม 
โดยมีนโยบาย/แนวทางปฏิบัติต่อต่อชุมชน ส่ิงแวดล้อม และสังคมส่วนรวม ดังต่อไปนี้ 

ในการนี้ บริษัทฯจะเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินการตามนโยบาย /แนว
ปฏิบัติดังกล่าว รวมทั้งจัดท ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมของบริษัทฯ ไว้ใน
รายงานประจ าปีหรืออาจจัดท าเป็นฉบับแยกต่างหากจากรายงานประจ าปีตามความเหมาะสม 

1. ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตส านึกเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบต่อชุมชน ส่ิงแวดล้อมและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับและ
สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีบริษัทฯ จัดขึ้น 

2. มี ส่วนร่วมทางสังคม ในการให้การสนับสนุนและส่ง เสริมกิจกรรมที่ธ ารงไว้ซึ่ ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีใน
การให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ าเสมอ 

3. มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ความสามารถทางด้านกีฬา 
การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
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4. มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องสาธารณประโยชน์ การรักษาสภาพแวดล้อม 
และการพัฒนาชุมชน ตลอดจนโครงการสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นของคนในชุมชน 

5. มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดท าโครงการรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลต่อการพัฒนาและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทย
ห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อร่วมสร้างชุมชนเข็มแข็ง และเป็นสังคมปลอดยาเสพติด 

6. รณรงค์และสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร และพลังงาน
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ไม่กระท าการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม 

8. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ท าธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัย
ต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ 

9. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตาม ข้อก าหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโป่รงใส 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญของบริษัทฯ ให้มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ ในระยะเวลาเหมาะสม และเป็น
ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจในการลงทุน การบริหารงาน และตัดสินใจด าเนินการใดๆ ส าหรับผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ให้ข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม ด้วยข้อมูลที่
เหมาะสม ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดย
ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 
56-1) รายงานประจ าปี ส่ือต่างๆ ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  โดยมีนโยบาย/แนวทางปฏิบัติต่อชุมชน 
ส่ิงแวดล้อม และสังคมส่วนรวม ดังต่อไปนี้ 

- บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้แก่ 

1. วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ 
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
3. รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร 
4. งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ทั้งฉบับปัจจุบัน

และของปีก่อนหน้า 
5. แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้ 
6. ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ น าเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือส่ือ

ต่างๆ 
7. โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม 
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8. โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และ Special 
purpose enterprises/ vehicles (SPEs/SPVs) 

9. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท้ังทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีสิทธิออกเสียง 

10. การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง 
11. หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น 
12. ข้อบังคับบริษัทฯ หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) 
13. นโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 
14. นโยบายด้านการบริหารความเส่ียง รวมถึงวิธีการจัดการความเส่ียงด้านต่าง ๆ 
15. กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ  วาระการด ารงต าแหน่งของ

คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ 

16. กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ  วาระการด ารงต าแหน่งของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

17. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่
สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์ 

- บริษัทฯ จะจัดให้มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อส่ือสาร ให้ข้อมูล และ
ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ส่ือมวลชน และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
บุคคลดังกล่าวได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 

- บริษัทฯ จะจัดให้มีการทบทวนนโยบายเป็นประจ าทุกปี 
- บริษัทฯ จะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทาง

การเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ าปี 
- บริษัทฯ จะจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion 

and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยลงการเงินทุกไตรมาส เพื่อให้นักลงทุน
ได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น 

- บริษัทฯ จะเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 
จ านวนครั้งของการประชุม และจ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจาก
การท าหน้าที่ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ในรายงานประจ าปี 

- บริษัทฯ จะเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ท่ีสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละท่าน รวมทั้ง
รูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย 
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ การก ากับ
ดูแล กิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ านวนรวม 8 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด เกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลาย
อุตสาหกรรม ทั้งด้านธุรกิจ บัญชีและการเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ 
นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ 

2. คณะกรรมการชุดย่อย 

2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกระจายอ านาจในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและมีความ
โปร่งใสในการบริหารจัดการ โดยจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นการแบ่งเบา
ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาในเรื่องต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และจัดให้มีคณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยในการพิจารณาและ
กลั่นกรองงานเฉพาะเรื่องเพื่อประกอบการตัดสินใจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

2.2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระเพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทส าคัญในการก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย 
ภารกิจแผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนก ากับดูแลให้คณะผู้บริหาร 
บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่
ดี โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเส่ียงและวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม 
รวมทั้งต้องด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมี
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ความน่าเชื่อถือ เพื่อก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินธุรกิจเป็นไปตามแผนธุรกิจที่ก าหนด
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อ
ช่วยพิจารณากลั่นกรองงานท่ีมีความส าคัญอย่างรอบคอบ 

3. คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และบทบัญญัติเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณของบริษัทฯ และจริยธรรมทางธุรกิจ ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ  

4. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องคัดเลือก ก าหนดค่าตอบแทน สอบทานค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง เฝ้าสังเกตและแก้ปัญหาความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นของฝ่ายบริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งการตรวจสอบท่ีเปน็
อิสระและมีระบบการควบคุมที่เหมาะสมใช้อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการเฝ้าสังเกต
ความเส่ียง การควบคุมการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมายและในกรณีที่จ าเป็นอาจ
เปล่ียนตัวผู้บริหารคนส าคัญและสอดส่องดูแลการสืบทอดงาน 

5. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยทุก 3 เดือน ยกเว้นมี
เหตุอันควรสามารถเรียกประชุมได้เป็นกรณีพิเศษ และจะก าหนดตารางการประชุมให้ทราบ
ล่วงหน้าตลอดปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้งเพื่อรักษาสิทธิ
ประโยชน์ของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ 
จะแจ้งหนังสือนัดประชุมและระเบียบการประชมุให้ช้ากว่านั้นก็ได้ เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน 
เพียงพอต่อการพิจารณาข้อเสนอต่างๆ ล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถี่
ถ้วนและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. กรรมการบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนให้อภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ อย่าง
เต็มที่ 

8. กรรมการบริษัทฯ แต่ละคนมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม 

9. คณะกรรมการบริษัทฯ ควรเข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนด และในกรณีที่
จ าเป็น คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบ
วิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

10. กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องพิจารณาว่าจะของดเว้นจากการร่วมอภิปรายให้ความเห็น 
หรือลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว หรือจะไม่เข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระดังกล่าวเลย 
หรือขอไม่รับเอกสารระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

11. กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุมกรรมการและเอกสาร
ส าคัญอื่นๆ และหากกรรมการอิสระมีข้อสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝ่ายบริหารของ 
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บริษัทฯ ต้องด าเนินการเพื่อตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไป
ได้ 

12. ในกรณีท่ีกรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้ บันทึกข้อคัดค้านไว้
ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานคณะกรรมการภายใน 3 
วันนับแต่วันท่ีการประชุมสิ้นสุดลง 

13. จัดให้มีรายงานการประชุมของคณะกรรมการที่บันทึกสาระและมติการประชุม รวมทั้ง
ความเห็นของกรรมการ และส่งให้กรรมการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนภายใน
เวลา 7 วันท าการ และจัดให้มีรายงานการประชุมที่ถูกต้องภายใน 14 วันตามกฎหมาย 

14. คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้มีการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ 
เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงและ
เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารส าหรับประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอด
ต าแหน่ง กรรมการสามารถพบฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในและนอกห้องประชุมและ
สามารถขอรับรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ 

11.2. คณะกรรมการชุดย่อย 

11.2.1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการได้
จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยศึกษาและกล่ันกรองการด าเนินงานตามความจ าเป็น 
โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งส้ิน 2 คณะ ประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่งได้เปิดเผยรายชื่อของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้แล้วในส่วน 10 โครงสร้างการจัดการ 
โดยขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เป็นดังต่อไปน้ี 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจบริหารบริษัทฯ ดูแลและจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพื้นฐานของหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจแต่งตั้งกรรมการ และ/หรือ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อ
ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างได้เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้มีอ านาจแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เช่น คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น รวมทั้งอนุมัติขอบเขตอ านาจหน้าที่
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ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปล่ียนแปลง
อ านาจดังกล่าวได้ 

3. ก าหนด หรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ 
4. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมดูแล

การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนงานท่ีคณะกรรมการได้ให้ไว้ 

5. พิจารณาทบทวนและอนุมัติในเรื่องที่ส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ เช่น 
วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด าเนินงานของ
บริษัทฯ เป้าหมายทางการเงิน โครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบประมาณของบริษัทฯ 

6. ก ากับดูแลติดตามให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน และ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

7. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้ง
ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

8. จัดให้มีรายงานประจ าปีของบริษัทฯ และ/หรือของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก าหนด 

9. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล  และการปรับใช้
นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ 

10. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก  หากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจที่เหมะสม  

11. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเส่ียง  และติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน  

12. จัดการให้บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทฯ เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ ในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

13. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม  รวมถึง
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม  

14. จัดให้มีการถ่วงดุลอ านาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม  โดยให้ความส าคัญต่อสัดส่วนหรือจ านวนของกรรมการอิสระใน
คณะกรรมการของบริษัทฯ ด้วย 

15. ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลจากฝ่าย
จัดการเพียงพอท่ีจะท าให้สามารถปฏิบัติตามอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่าง
สมบูรณ ์ 

16. ดูแลให้มีกระบวนการและจัดการท่ีชดัเจนและโปร่งใส เกี่ยวกับการท ารายการระหว่างกนั
ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความ
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ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
รวมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทย่อยได้  

17. ก ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ  

18. ให้กรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจ านวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นใน
แต่ละปี  

19. คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอ านาจและพิจารณาอนุมัติเรื่องใดๆ  ซึ่งจ าเป็นและ
เกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ หรือที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้น 
(ก) เรื่องใด ๆ ที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
(ข) เรื่องใด ๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือประกาศของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
20. คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบอื่นใด ตามที่ก าหนดไว้

ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้  ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก  เพิกถอน 
เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขอ านาจนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ การมอบอ านาจดังกล่าว จะไม่รวมถึงการมอบ
อ านาจหรือการมอบอ านาจช่วงที่ท าให้กรรมการหรือผู้รับมอบอ านาจจากกรรมการสามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรือหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งก าหนดให้ต้องขอ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน  และการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี
ภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาสและประจ าปี 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย 
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เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับ
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ สูงสุด
ต่อบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่มีรายการที่เกี่ยวโยง
กันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความครบถ้วนถูกต้อง 

6. หากผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ พบเหตุการณ์ที่น่าสงสัยเกี่ยวโยงกับกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นใดๆ ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัท
ย่อยละเมิดกฎหมาย และผู้สอบบัญชีได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบต้องด าเนินการโดยไม่ชักช้าในการตรวจสอบ
เพิ่มเติมและรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับ
รายงานจากผู้สอบบัญชี 

7. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของ  
บริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังนี้ 
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อย 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย 

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี  
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  และการเข้าร่วมประชุมของ

คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ

หน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)  
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(ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือ
การกระท าดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ข) การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบควบคุมภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา
ที่ก าหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท า
ข้างต้นต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาด
หลักทรัพย์ 

9. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่น
ใดเมื่อเห็นว่าจ าเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายตามที่เห็นสมควร 

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการการตรวจสอบมี
อ านาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องมา
รายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจ าเป็น 

คณะกรรมการมีอ านาจในการแก้ไขเปล่ียนแปลงขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ตามที่จ าเป็นหรือเป็นสมควร 

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออก
ตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งอาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร 
2. ก าหนดแผนจัดการความเส่ียงของฝ่ายจัดการ รวมทั้งกระบวนการบริหารความเส่ียงใน

ภาพรวมขององค์กร 
3. ก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการบริหารความ

เส่ียงระดับองค์กร  ติดตามผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร 
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจ า 
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4. ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการบริหาร
ความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเส่ียงมีการ
เปล่ียนแปลง 

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) มีหน้าที่บริหารและควบคุมบริษัทฯ ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์เบื้องต้นของบริษัทฯ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องปฏิบัติ
หน้าที่และรับผิดชอบ ในการด าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้จัดการ
ในระดับถัดไปเป็นผู้ด าเนินการแทนหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มีดังต่อไปนี้ รวมถึงแต่ไม่จ ากัด 

1. ควบคุมดูแล และให้ค าแนะน าต่างๆ ในการด าเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ 
ในแต่ละวัน 

2. มีอ านาจในการด าเนินธุรกิจใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ 
ข้อตกลง ค าส่ัง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ 

3. ชี้น าแนวทางที่จะช่วยให้บริษัทฯ บรรลุผลด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ทางธุรกิจประจ าปีของบริษัทฯ 

4. มอบอ านาจช่วง หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร
ท าหน้าที่แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเรื่องที่จ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส าคัญและต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและ
กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ 

5. ส่ังการและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินการตามโครงการและวัตถุประสงค์ตามที่
ก าหนดไว้ในขอบข่าย และทิศทางของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละวันเพื่อรับมือกับความเส่ียงที่
อาจจะเกิดขึ้นท้ังจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน 

7. ดูแลติดต่อส่ือสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน เพื่อเสริมชื่อเสียงและ
ภาพพจน์ท่ีดีของบริษัทฯ 

8. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการด าเนินงานในธุรกรรมด้านต่างๆ ทั้งในเรื่องของการซื้อขาย
สินค้า การจัดหาวัตถุดิบ การตลาด การบริหารงานบุคคล การจัดซื้อ และการบริหารงาน
ทั่วไป เพื่อการท าธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ ทั้งนี้การพิจารณาอนุมติดังกล่าวต้องอยู่
ภายใต้เงื่อนไข และข้อจ ากัดตามประกาศ เรื่องระเบียบอ านาจการอนุมัติของบริษัทฯ 

9. แต่งตั้งตัวแทนซื้อ และตัวแทนขายในการด าเนินธุรกรรมทางการค้าปกติของบริษัทฯ 
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10. รับสมัครและจัดจ้างพนักงาน เช่นเดียวกับการโอนย้าย สับเปล่ียนระหว่างสายงาน
เดียวกัน ระหว่างแผนก ระหว่างฝ่าย หรือบอกเลิกการจ้างพนักงาน และก าหนดอัตรา
ค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ ส าหรับพนักงาน 

11. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาภายนอกส าหรับการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควร 
12. มีอ านาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ค าส่ัง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกความ

เข้าใจ เพื่อให้แน่ใจว่าการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย และเพื่อ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร 

13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นครั้งคราว 
14. ด าเนินกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานท่ัวไปของบริษัทฯ และ 
15. มีอ านาจในการลงนามเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานที่จ าเป็นส าหรับ หรือที่

เกี่ยวกับการด าเนินธุรกรรมทางการค้าปกติของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ถึง 14 
ข้างต้น 

อย่างไรก็ตาม อ านาจในการกระท านิติกรรมใด ๆ ที่ (ก) อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ข) อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ  
หรือบริษัทย่อยตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือของประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ถือว่าอยู่ภายใต้ขอบข่ายอ านาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ในการพิจารณานิติกรรมดงักล่าวโดยดุลพินิจของตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระท าใน
นามของตนเองในกรณีดังกล่าวนี้ นิติกรรมดังกล่าวนั้นจะต้องน าเสนอเพื่อให้ได้ความเห็น
ชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อน าเสนอไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย
ต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติที่มกีารก าหนดขอบเขตที่ชัดเจนไว้
แล้ว 

ขอบเขตการอนุมัติ 

ขอบเขตการอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในรายการท่ีส าคัญต่างๆ มีดังนี้ 

1. การอนุมัติหน้ีสูญให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี 
2. การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (เช่น ท่ีดิน อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง หรือเครื่องจักร เป็นต้น) ไม่

เกิน 80,000,000 บาท 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีทุกปี (Master Plan) ซึ่งครอบคลุม
งบประมาณประจ าปี และแผนการลงทุน โดยงบประมาณประจ าปีจะมีการระบุยอดขายและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามสัดส่วนของยอดขาย ซึ่งแผนการด าเนินการดังกล่าวจะต้องขออนุมัติจาก
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คณะกรรมการบริษัทฯ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจ เช่น การก าหนดโครงสร้างราคาขายสินค้าและบริการพร้อม
ขอบเขตการให้ส่วนลดแก่ลูกค้า การอนุมัติแผนส่งเสริมการขาย การอนุมัติการจ่ายค่า 
Commission และการอนุมัติการส่ังซื้อวัตถุดิบ เป็นต้น ที่เป็นไปตามนโยบายและระเบียบ
ขั้นตอนที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกรอบของแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีดังกล่าว และมีการรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบทุก
เดือน อีกทั้งในช่วงกลางปีของทุกปี ทางบริษัทฯ จะมีการทบทวนแผนการด าเนินการในช่วง
ครึ่งปีหลัง ซึ่งหากมีการปรับเปล่ียนแผนการไปจากแผนการด าเนินการประจ าปีที่ได้รับอนุมัติ
ไปแล้ว ก็จะต้องขออนุมัติแผนการด าเนินการที่แก้ไขดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน  

นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติ การอนุมัติการเข้าท ารายการที่ส าคัญที่แม้จะมีมูลค่ารายการอยู่ใน
ขอบเขตอ านาจการอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เช่น การเข้าซื้อที่ดินและอาคาร การ
ลงทุนในโครงการต่างๆ ที่ส าคัญ  เป็นต้น นั้น ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะน าเสนอเรื่อง
ดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติกอ่น
เข้าท ารายการ เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

11.2.2. กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

นางวณี ทัศนมณเฑียร เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางบัญชีและ
การเงินของบริษัทฯ โดยมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ดังนี้ 

ประวัติการศึกษา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

2514 - 2518 ปริญญาตรี สาขาบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2519 - 2522 ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2541 - 2543 ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

2553 – 2557 ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี 

กรมสรรพากร 
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ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

2553 – 2557 กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง 

องค์การจัดการน้ าเสีย 

2557 กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง 

สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

2554 – 2556 กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

11.3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

11.3.1. กรรมการอิสระ 

บริษัทฯ คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน 
รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีกรรมการ
อิสระอย่างน้อยหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม
คน 
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับ
รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้
เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านักงาน  ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ
กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้



ส่วนท่ี 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย ์ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้  จ ากดั (มหาชน) 

 ส่วนท่ี 2 หน้า 102 

วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็น
ปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์
หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ า
ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่ง
เป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใด
จะต่ ากว่า  ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน
การท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวม
ภาระหนี้ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างหน่ึงปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่  
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านักงาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มี
ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อย
ละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ 
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กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective 
decision) ได้ 

ในกรณีท่ีบุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก าหนดตามวรรคข้อ 4. หรือ
ข้อ 6. ให้บริษัทฯ จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักใน
มาตรา 89/7 แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้
ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นใน
วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย 

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บุคคลดังกล่าวมี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

(ข) เหตุผลและความจ าเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว

เป็นกรรมการอิสระ 

11.3.2. กรรมการตรวจสอบ 

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบตามคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนช าระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัท
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม 
บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

3. เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าจากบริษัทฯ 
บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

4. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้าน
การเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ มาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เว้น
แต่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์
หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ 

5. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ 
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6. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ
บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ  
บริษัทฯ 

7. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถอื
หุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ท่ีเกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว 

8. มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

11.3.3. การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่บริษัทฯ ได้ก าหนดคุณสมบัติ
และขั้นตอนในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
ดังนี ้

คุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดตาม
คุณสมบัต ิดังนี ้

1. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ  
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
3. ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้

กระท าโดยทุจริต 
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ 

ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
5. ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยส านักงาน ก.ล.ต. หรือไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอัน

เนื่องจากกรณีที่ส านักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษหรือเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
ไม่ว่าศาลจะมีค าพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจ าคุกหรือพ้นจากการรอ
ลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ เฉพาะในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังต่อไปน้ี 
(1) การกระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า 
(2) การกระท าโดยทุจริต หรือการท าให้เสียหายต่อทรัพย์สิน ต่อเจ้าหนี้ หรือต่อ

ประชาชน 
(3) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง หรือซื่อสัตย์สุจริต 
(4) จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระส าคัญ หรือปกปิดข้อความจริงอันเป็น

สาระส าคัญที่ควรบอกให้แจ้ง 
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(5) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและ
เข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน 

6. ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถาบันการเงิน ไม่ว่าในประเทศ
หรือต่างประเทศ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอันเนื่องจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าว
กล่าวโทษ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานดังกล่าว ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ
สถาบันการเงิน หรือไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ไม่ว่าศาลจะมีค าพิพากษา
ให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจ าคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี 
ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต
เกี่ยวกับทรัพย์สิน และท าให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินท่ีบุคคลนั้นเป็น
กรรมการหรือผู้บริหาร หรือต่อลูกค้า  

7. ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ไม่ว่าศาลจะมีค าพิพากษาให้รอการลงโทษ
หรือไม่ และพ้นโทษจ าคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี  ทั้งนี้ ในความผิด
อาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน  

8. ไม่เป็นผู้ที่ศาลมีค าส่ังให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ
กฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้น 3 ปีนับแต่วันท่ีศาลมีค าส่ังให้ทรัพย์สินตก
เป็นของแผ่นดิน 

9. ไม่มีพฤติกรรมกระท าการ หรือละเว้นกระท าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงในการท าธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย  และเป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้น
ได้รับความเสียหาย หรือเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์โดยมิชอบ 

10. ไม่มีพฤติกรรมในการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความเกี่ยวกับบริษัทหรือบริษัท
ย่อยอันเป็นเท็จที่อาจท าให้ส าคัญผิด หรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งใน
สาระส าคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่
ว่าจะโดยการส่ังการ การมีส่วนรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมในการจัดท า เปิดเผย หรือ
เผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความนั้น หรือโดยการกระท าหรือละเว้นการกระท าอื่นใด  ทั้งนี้ 
เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าโดยต าแหน่ง ฐานะ หรือหน้าที่ของตน ไม่อาจล่วงรู้ถึงความเป็นเท็จ
ของข้อมูลหรือข้อความดังกล่าว หรือการขาดข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้งนั้น 
ทั้งนี้ การท าธุรกรรมดังต่อไปนี้ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเป็นการส่ังการ การ
อนุมัติ การสนับสนุน การได้รับประโยชน์ หรือการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยส าคัญในลักษณะ
อื่นใด เข้าลักษณะการมีพฤติกรรมไม่สุจริต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้เป็นประการอื่น 
(1) ธุรกรรมที่มิได้กระท าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจจะพึงกระท ากับ

คู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือ
บริษัทย่อยเป็นส าคัญ หรือมีลักษณะไปในทางเอื้อประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลอื่น 
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(2) ธุรกรรมที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการท ารายการที่มี
นัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 

11. ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นการกระท าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท า
ดังกล่าว 

ขัน้ตอนการสรรหากรรมการ 

บริษัทฯ มีขั้นตอนการคัดเลือกโดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาถึงคุณสมบัติ
ความเหมาะสมด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การในการท างาน และน าเสนอ
รายชื่อกรรมการเพื่อให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งในการแต่งตั้งกรรมการของ
บริษัทฯ จะด าเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี ้

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
กฎหมายก าหนด 

2. การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(ก) ผู้ถือหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
(ข) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 
(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงข้างมากสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง

เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง
ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนที่จะมี ให้ผู้เป็นประธานเป็น
ผู้ออกเสียงชี้ขาด 

3. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสาม ออกจาก
ต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม 

ขัน้ตอนการสรรหาผู้บริหารสูงสุด 

บริษัทฯ มีขั้นตอนการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด ดังนี้ 

ในการสรรหาผู้บริหารสูงสุด (ต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) นั้น กรรมการบริษัทฯ จะ
เป็นผู้กลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของ 
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บริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ ก าหนดไว้ได้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดดงักล่าว  

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสูงสุด 

การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุด ให้
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ 
กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) โดยพิจารณาให้
เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน ประเภท/ขนาดธุรกิจของบริษัท และ
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากบุคลากรแต่ละท่าน โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ใน
ระดับที่ เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ โดย
เปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน อีกทั้งยังต้องพิจารณาประเภท
ค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจ านวนค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

2. หากมีการเสนอปรับอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ให้
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว 

3. การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ให้น าเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ าทุกปี 

11.4. การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ในเรื่องของการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการหรือพนักงานระดับสูงเข้า
ไปก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อก าหนดนโยบายที่ส าคัญและควบคุมการด าเนินธุรกิจ  การ
ด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และสร้างประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัทฯ โดยรวม และ
บริษัทฯ ควรมีสิทธิคัดค้าน (Veto Right) ในเรื่องที่ส าคัญๆ ที่จะด าเนินการโดยบริษัทย่อยนั้นๆ โดยการ
ลงทุนในบริษัทดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน และในกรณีที่
เป็นการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย 
นอกจากนี้ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในการท ารายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์หรือการท ารายการส าคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ใน
การเปิดเผยข้อมูลและหากการด าเนินการมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ จะต้องขออนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน  รวมถึงต้องก ากับให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึก
บัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดท างบการเงินได้ทันก าหนดอีก
ด้วย 
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11.5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

เพื่อความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข้อมูล และเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของกรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ซึ่งในนโยบายนี้จะรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างด้วย และเพื่อเป็นการก ากับดูแลกิจการที่ดี  (Good 
Governance) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและอนุมัติการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลเรื่อง
การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้ 
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของ

บริษัทฯ  
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องไม่น าความลับและ/หรือข้อมูลภายในของ

บริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่า
โดยตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องไม่ท าการซื้อขายโอนหรือรับโอน
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือเข้าท านิติกรรมอื่น
ใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ 
ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระท าผิดอย่าง
ร้ายแรง 

4. บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ ( Insider 
Trading) โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานระดับตั้งแต่ผู้อ านวยการฝ่ายขึ้นไป และบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ท าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนก่อนการเปิดเผย
งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี และเป็นเวลา 48 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลสารสนเทศ
ส าคัญถูกเปิดเผย 

5. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานระดับตั้งแต่ผู้อ านวยการฝ่ายขึ้นไปต้องรายงานการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้บริษัทฯทราบทุก
ครั้งและรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ 

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก าหนดโทษทางวินัยส าหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการน าข้อมูลภายในของบริษัทฯ 
ไปใช้ หรือน าไปเปิดเผยจนอาจท าให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี 
ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพ
การเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกแล้วแต่กรณีเป็นต้น และจัดให้มีการให้ความรู้
แก่ผู้บริหาร เพื่อรับทราบภาระหน้าที่ ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งบทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (พ.ร.บ.หลักทรัพย์) 
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11.6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ในรอบบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบ
บัญชีดังนี ้

หน่วย : ล้านบาท 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี TKN TKNRF WMI NCP 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 1.53 0.41 0.10 0.33 

ค่าบริการอื่น* 0.18 0.03 0.00 0.01 
รวมทั้งสิ้น 1.71 0.44 0.10 0.33 

หมายเหตุ * ค่าบริการอ่ืน หมายถึง ค่าเดินทางและค่าจัดท าเอกสาร  

ส าหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี TKN TKNRF WMI NCP 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 1.02 0.35 0.08 0.26 

ค่าบริการอื่น* 0.06 0.02 0.00 0.01 
รวมทั้งสิ้น 1.08 0.36 0.08 0.27 

หมายเหตุ * ค่าบริการอ่ืน หมายถึง ค่าเดินทางและค่าจัดท าเอกสาร  

11.7. การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 

การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง 

บริษัทฯ มีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงาน ส าหรับกลุ่มผู้
บริการในระดับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย โดยจะด าเนินการมุ่งเน้นไปที่พนักงานระดับบริหาร เพื่อให้ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลสามารถเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีขีด
ความสามารถและสมรรถนะ (Competency) ที่เหมาะสม รวมทั้งส่ังสมประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับ
การด ารงต าแหน่งที่ส าคัญในบริษัทฯ 
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12. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

12.1. นโยบายภาพรวม 

บริษัทฯ มีนโยบายด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility; 
CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความส าคัญในการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
โดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมีเจตนารมณ์ที่จะท างานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
โดยมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน ค านึงถึง
ผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ 
ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและ
วัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน 

นโยบายนี้ มีหลักการก าหนดไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้ 

(1) การก ากับดูแลองค์กร บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบที่ดี ด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้
ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของ
องค์กร รวมถึงการบริหารจัดการตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีอันเป็นสากลและเป็นประโยชน์
ต่อสังคมไทย ท้ังนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและด ารงรักษาความเป็นเลิศในคุณธรรม อันเป็นคุณค่า
พื้นฐานขององค์กรชั้นน า 

(2) สิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิ
และเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้
แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ 

(3) การปฏิบัติด้านแรงงาน บริษัทฯ มีการก ากับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสม กับอุตสาหกรรม
ของไทย การปรับปรุง เปล่ียนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรนั้นจะด า เนินการอย่าง
รับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่มี
ความปลอดภัยส าหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มาเยี่ยมชมบริษัทฯ โดยพยายามให้ทุกคน
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

(4) ส่ิงแวดล้อม บริษัทฯ มีนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมที่ชัดเจน และถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น 
มีมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมในกิจกรรมต่างๆขององค์กร ทั้งนี้เพื่อรักษาและด า รงไว้ซึ่ง
ระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อมของชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ด้วยการสร้างจิตส านึกของพนักงานและผู้ที่ปฏิบัติงานในบริษัทฯ สู่วัฒนธรรมสีเขียวและเครือข่าย
สีเขียวอย่างยั่งยืน 

(5) การด าเนินงานอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการด า เนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และมี
จริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีความ
เป็นกลางทางการเมือง 
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(6) ความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้จัดหา มุ่งเน้นการบริการที่ดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า มี
ความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือการบริการ ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีความคาดหวังที่จะ
ได้รับสินค้าและการบริการในลักษณะเดียวกันนี้จากองค์กร ผู้จัดหาสินค้า โดยมุ่งเน้นที่จะคงไว้ซึ่ง
ความสัมพันธ์ท่ียั่งยืนกับลูกค้าและผู้จัดหา 

(7) การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน บริษัทฯ จะพิจารณาความต้องการของชุมชน ส่งเสริม
บุคลากรเพื่อเป็นหุ้นส่วนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นรอบสถานประกอบการในด้านการพัฒนา
การศึกษา วัฒนธรรม สังคม และมีส่วนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น พร้อมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมท างานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ร่วมกับชุมชน 

12.2. การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

12.2.1. กระบวนการจัดท ารายงาน 

เพื่อเป็นการก ากับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบทาง
สังคม(Corporate Social Responsibility Policy : CSR) และนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) บริษัทฯ จึงก าหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่
รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมด้าน CSR โดยน าเสนอแผนงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารอนุมัติเป็นประจ าทุกปี รวมถึงรายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม CSR ที่กระท า
ในปีที่ผ่านมาให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบด้วย ซึ่งในปี 2557ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการ
จัดกิจกรรมแรลล่ีพนักงานเถ้าแก่น้อยร่วมใจปลูกป่าโกงกางที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นการปลูก
จิตส านึกด้านการรักษาระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อมให้พนักงาน นอกจากนี้ในเทศกาลส าคัญ
ทางพทุธศาสนาได้มีการจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง รวมถึงบริจาคส่ิงของให้กับ
วัดที่อยู่โดยรอบบริษัทฯ รวมถึงการแจกทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในละแวกโรงงานท่ีจงัหวดั
ปทุมธานี  ซึ่งการรายงานกิจกรรมเหล่านี้ให้กับพนักงาน บริษัทฯ ได้ท าผ่านเมล์ภายในบริษัท
และกระดานข่าวสาร รวมถึงการรายงานผู้บริหารในการประชุมประจ าเดือนของคณะ
กรรมการบริหาร 

ส าหรับการก ากับดูแลนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ก าหนดให้พนักงานที่มีข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในทุกรูปแบบ น าเสนอข้อเท็จจริงต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน
จัดท ารายงานเพื่อพิจารณาและน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อด าเนินการต่อไป 

12.2.2. การด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทเปิดเผยไว้ 

การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายด าเนินธุรกิจให้รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งหลายกระบวนการ
ได้ถูกก าหนดอยู่ในระเบียบการปฏิบัติการตามระบบมาตรฐาน ISO และการก าหนดดัชนีชี้
วัดผลงาน (Key Performance Indicator :KPI) ระดับฝ่ายและระดับบุคคล  และใน
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กระบวนการต่างๆ  มีการก าหนดแนวปฏิบัติและส่ือสารกับพนักงาน รวมถึงการเข้ามา
ตรวจทานกระบวนการปฏิบัติงานของสถาบันที่ได้รับการรับรอง certified ISO  ท าให้มั่นใจได้
ว่าบริษัทได้ด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่เปิดเผยไว้  ตัวอย่างการด าเนินงาน เช่น  

ทางฝ่ายบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจกรรมด้านนี้ ได้มีการประสานงานกับทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เช่น การก าหนดข้อปฏิบัติหรือประกาศต่างๆ ใน
โรงงานได้มีการท าทั้งภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, และภาษาเมียนมาร์ รวมถึงการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ก็ได้เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนทุกเชื้อชาติเข้าร่วม เช่นการจัดท าบุญตักบาตรในวัน
ส าคัญทางศาสนา, การจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความเสมอภาค
ของพนักงานทุกชนชั้น  การปรับปรุงทัศนียภาพรอบโรงงานและชุมชนที่อยู่โดยรอบโดยการ
ปลูกต้นไม้ตามล ารางสาธารณะด้านหน้าโรงงาน ,การจัดฝึกอบรมพนักงานทุกระดับเพื่อ
ทบทวนและส่งเสริมความรู้ในงาน 

ฝ่ายจัดซื้อก าหนดในระเบียบการเรื่องการจัดหา Supplier ต้องมีมากกว่า 1 รายส าหรับ
รายการวัตถุดิบหรือบรรจุภัณฑ์เดียวกัน  การจัดพิมพ์ช่องทางการติดต่อร้องเรียนลงในบรรจุ
ภัณฑ์ทุกซอง  การติดต่อส่ือสารตรงกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิคส์
เป็นต้น 

12.3. การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 

การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบหรือถูก
กล่าวหาว่ามีผลกระทบด้านลบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม อันเป็นกรณีที่อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ 
ชื่อเสียง หรือความน่าเชื่อถือ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อย่างมีนัยส าคัญ 

12.4. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process) 

กิจกรรมบริจาคเพื่อผู้ประสบภัยน้ าท่วม 
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กิจกรรม Car Rally ปลูกป่า เมื่อวันท่ี 13-14 มิถุนายน 2557 

 

กิจกรรมบริจาคโลหิต เมื่อวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2557 

  

กิจกรรมปันรัก ปันน้ าใจ ไม่ทอดทิ้งกัน ในวันแห่งความรัก 
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12.5. การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น 

นโยบาย 

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ได้รับอนุมัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 
มีนาคม 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายก าหนดความรับผิดชอบ 
แนวปฏิบัติ และข้อก าหนดในการด าเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชั่นในทุกกิจกรรมของ 
บริษัทฯ และด าเนินการทางธุรกิจที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงได้จัดท านโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่นเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กร อย่างโปร่งใส ยั่งยืน 
และเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกิจ 
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บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังต่อไปนี้ 

1. กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยต้อง
ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

2. มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นถือเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคน ทุกระดับที่จะมี
ส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การด าเนินการด้านการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่เหมาะสม ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อก าหนดใน
การด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อก าหนด
ของกฎหมาย 

3. บริษัทฯ พัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึง
หลักปฏิบัติด้านศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเส่ียงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือกลุ่มเส่ียง
ต่อการทุจริตและคอร์รัปชั่นและน ามาจัดท าเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

4. บริษัทฯ ไม่กระท าหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล 
รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทาง
ธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
หรือเอกชนด าเนินการท่ีไม่เหมาะสม 

5. บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้
พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม 

6. บริษัทฯ จัดให้มีความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร 
และพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ 
รวมถึงส่ือให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัทฯ 

7. พนักงานไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 
ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ก าหนดให้
ท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การนิ่งเฉยหรือไม่ให้ความ
ร่วมมือในการสอบสวนเป็นความผิด 

8. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่แจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 

9. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานผู้ที่กระท าคอร์รัปชั่น เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณ ซึ่งจะต้องได้รับ
การพิจารณาทางวินัยสูงสุดตามระเบียบที่บริษัทฯ ก าหนด และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หาก
การกระท านั้นผิดกฎหมาย 

10. บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือยินยอมให้หน่วยงานภายนอก สอบทานระบบรายงาน
ทางการบริหาร และระบบบริหารความเส่ียง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความ
เหมาะสมกับธุรกิจ และมีประสิทธิผล 
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การด าเนินการ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการด าเนินการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายในการป้องกันการมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นท่ีได้ด าเนินการแล้ว ดังต่อไปนี ้

(1) การประเมินความเส่ียงของธุรกิจ เพื่อระบุการด าเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีความเส่ียง
ว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้จัดให้มีการประเมินความเส่ียงของธุรกิจ  โดยได้รวมความ
เส่ียงในการทุกจริตเข้าไปอยู่ในความเส่ียงด้านการเงิน และมีมาตรการควบคุมโดยใช้ดัชนีชี้วัด
ความเส่ียงหลัก (Key Risk Indicator : KRI) 

(2) การก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อควบคุม ป้องกัน และติดตามความเส่ียงจากการคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ มีนโยบายแจ้งเบาะแสการกระท าผิดส าหรับใช้ควบคุม ป้องกัน และติดตามความเส่ียง
จากการคอร์รัปชั่นไว้อย่างชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง 

(3) การส่ือสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้าน
คอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ มีนโยบายไปรวมกับคู่มือการปฐมนิเทศพนักงาน  เพื่อส่ือสารนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การต่อต้านคอร์รัปชั่นให้พนักงานทราบ  รวมถึงได้มีการประกาศนโยบายให้พนักงานรับทราบทาง
อีเมล์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

(4) แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ ให้ผู้ตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบภายในในเรื่องดังกล่าวและน ามาเสนอกับต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นดังกล่าว 

(5) การให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีที่ส านักงานให้ความเห็นชอบ สอบทานความ
ครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการท้ังหมด 

ความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการท้ังหมดเป็นไปตามกระบวนการของผู้สอบบัญชีที่จะต้องมี
การออกรายงานผลการตรวจสอบให้กับผู้บริหาร (Management Letter :  ML)  หลังจากที่มีการ
ตรวจสอบหรือสอบทานและออกงบการเงินประจ าไตรมาสและประจ าปี เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป 
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13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

13.1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน การบริหาร กา รด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของ COSO (The Committee 
of Sponsoring Organization of Treadway Commission) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การด าเนินงานด้าน
ต่างๆ ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด  

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารความเส่ียงขององค์กรอย่างเป็นระบบ 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง การประเมิน และวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงที่มีผลกระทบต่อองค์กรทั้งปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายใน เพื่อน าไปถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรและใช้ควบคุมความเส่ียงองค์กร 

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ซึ่งประกอบไปด้วยระบบควบคุมภายในในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ส่วน ได้แก่ องค์กรและสภาวะ
แวดล้อม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล และระบบการติดตาม และมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายใน
ของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม 

บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากัด (“P&L”) ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้เข้าตรวจสอบตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน และได้ติดตามผลการตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ระหว่างวันท่ี 9 กันยายน 2557 ถึง 3 ตุลาคม 2557 โดยได้รายงานผลการติดตามผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อ
วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 และได้อธิบายเพิ่มเติมรายละเอียดของการด าเนินการแก้ไขต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ซึ่งผู้ตรวจ
สอบภายในมีความเห็นว่า การควบคุมภายในที่บริษัทฯ ได้ก าหนดขึ้นมานั้น มีระบบการควบคุมภายในในส่วนสาระส าคัญที่เพียงพอ ที่จะท าให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
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เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้บริหารว่า บริษัทฯ มีระบบข้อมูลที่เชื่อถือได้ และไม่มีข้อผิดพลาดที่มีสาระส าคัญ โดยการด าเนินการแก้ไข และผล
การติดตามผลดังกล่าว สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 ประเด็นจากการตรวจสอบ ผู้บริหารได้ตดิตามแกไ้ขโดย ผลการติดตาม 
1. ระบบรายได้ 

1.1 การขึ้นทะเบียนประวัติลูกค้า 
มีการอนุมัติวงเงินในเอกสารแต่ไม่บันทึก
ข้อมูลในระบบ SAP 
การระบุรายละเอียด การลงนาม และเอกสาร
ประกอบในเอกสารไม่ครบถ้วน 

 
มีการก าหนดให้ฝ่ายการเงินกรอกข้อมูลวงเงินในระบบ 
SAP ให้ครบถ้วน หากไม่บันทึกข้อมูลวงเงิน จะไม่
สามารถเปิดใบส่ังขาย (Sales Order) ได้ 
ซึ่งฝ่ายขายได้จัดท าสมุดคุมการจัดส่งเอกสารโดยส่งให้
ฝ่ายบัญชีเพื่อบันทึก GL ในระบบ SAP พร้อมลงนามใน
เอกสารโดยหัวหน้าบัญชีรับ และส่งต่อไปยังฝ่ายการเงิน
เพื่อตรวจทานเอกสารประกอบการเปิดหน้าบัญชีลูกค้า 
และบันทึก Credit Limit เข้าในระบบ SAP พร้อมลงนาม
ในเอกสารโดยหัวหน้าบัญชีรับ และส่งต่อไปยังฝ่าย
การเงิน เพื่อตรวจทานเอกสารประกอบการเปิดหน้า
บัญชีลูกค้า และบันทึก Credit Limit เข้าในระบบ SAP 
โดยหัวหน้าการเงินรับตรวจสอบและลงนามในเอกสาร
โดยผู้จัดการฝ่ายการเงิน 

 
จากการเข้าติดตามผลการตรวจสอบ พบว่ามีการบันทึก
ข้อมูลในระบบ SAP ตรงกับเอกสาร และมีการระบุ
รายละเอียด การลงนาม และเอกสารประกอบในเอกสาร
อย่างครบถ้วน 

 1.2 การรับค าส่ังขาย 
- การตรวจสอบราคาขายสินค้าไม่เป็นไป

ตามอ านาจอนุมัติ และพบเอกสารราคา

 
บริษัทฯ มีการก าหนดตารางอ านาจอนุมัติอย่างชัดเจน 
และผู้บริหารได้มีการก าชับให้ทุกส่วนงานปฏิบัติตาม

 
จากการเข้าติดตามผลการตรวจสอบ พบว่ามีการอนุมัติ
ขายสินค้าเป็นไปตามอ านาจอนุมัติ และเอกสารต่างๆ มี
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 ประเด็นจากการตรวจสอบ ผู้บริหารได้ตดิตามแกไ้ขโดย ผลการติดตาม 
ขายสินค้าที่ระบุข้อมูลไม่ชัดเจน เช่น ไม่มี
การระบุวันเริ่มและส้ินสุดโปรโมชั่น เป็น
ต้น 
 
 
 
 

- การบันทึกข้อมูลในระบบ SAP ไม่ตรงกับ
ข้อมูลในเอกสาร เช่น ข้อมูลรายการ
สินค้า ส่วนลด ของแถม วันที่ส่งสินค้า 
เป็นต้น 
 
 

- กรณีการรับแลกเปล่ียนหัวแผงสินค้า
ประเภทแผง ไม่มีการจัดท าทะเบียนคุม 
และหัวแผงที่ท าการแลกเปล่ียนแล้วไม่มี
สัญลักษณ์ที่บ่งชี้อย่างชัดเจน 

อย่างเข้มงวด รวมถึงก าหนดให้ฝ่ายการตลาดจัดท า
เอกสารและขั้นตอนเกี่ยวกับการจัดท าโปรโมชั่นให้
ละเอียดและชัดเจนขึ้น โดยจะมีการน าเสนอเข้าที่ประชุม
ประจ าเดือนของ Sale & Marketing และอนุมัติโดย 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ 
ตามอ านาจด าเนินการ 
 
บริษัทฯ มีการก าหนดขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการบันทึก
ข้อมูลในระบบ SAP และเอกสารประกอบ เพื่อให้การ
บันทึกข้อมูลเรื่อง ส่วนลด / ของแถม และการจัดรายการ
รายการส่งเสริมการขาย ให้มีความชัดเจน และรัดกุม 
และสามารถตรวจสอบได้ 
 
ปัจจุบันไม่ให้มีการท าโปรโมชั่นแลกเปล่ียนหัวแผงแล้ว 

การระบุข้อมูลอย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
มีการบันทึกข้อมูลในระบบ SAP ถูกต้องตรงกันกับเอกสาร 
 
 
 
 
 
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ยกเลิกการแลกเปล่ียนหัวแผงแล้ว โดย
หมดโปรโมชั่นตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 ท่ีผ่านมา 
 

 1.3 การขายสินค้าเกินวงเงิน 
ยอดลูกหนี้คงค้างมีวงเงินเครดิตเกินกว่าที่
ก าหนด และไม่ผ่านการอนุมัติปลดวงเงิน 

บริษัทฯ ได้มีการก าหนดระดับของอ านาจการอนุมัติการ
ปลดวงเงิน ตามสัดส่วนมูลค่าที่เกินวงเงิน โดยต้องมีการ
ตรวจสอบจากฝ่ายการเงินถึงสาเหตุการติดเครดิตอีก

จากการเข้าติดตามผลการตรวจสอบ พบว่าลูกหนี้มียอด
หนี้คงค้างเกินวงเงินเครดิตผ่านการพิจารณาอนุมัติ ตาม
อ านาจด าเนินการตามที่บริษัทฯ ก าหนดไว้แล้วอย่าง
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 ประเด็นจากการตรวจสอบ ผู้บริหารได้ตดิตามแกไ้ขโดย ผลการติดตาม 
รวมถึงไม่พบข้อมูลการให้วงเงินเครดิตแก่
ลูกค้า 

ครั้ง ก่อนปลดวงเงินทุกครั้ง และฝ่ายขายเมื่อเปิดหน้า
บัญชีลูกค้าที่มี Credit Term ต้องก าหนดวงเงินเครดิต
อย่างครบถ้วนตามรายละเอียดข้อ 1.1 

ครบถ้วน และพบข้อมูลการให้วงเงินเครดิตแก่ลูกค้า
ครบถ้วนทุกราย 

 1.4 ยอดลูกหนี้ค้างช าระเกินก าหนดเวลาช าระเงิน 
บ ริ ษั ท ฯ  มี ย อ ด ลู ก ห นี้ ค้ า ง ช า ร ะ เ กิ น
ก าหนดเวลาช าระเงินในระบบ SAP โดย
บริษัทฯ ยังไม่มีกระบวนการติดตามลูกหนี้แต่
ละรายอย่างชัดเจน 

บริษัทฯ ได้มีก าหนดนโยบายขั้นตอนการติดตามทวง
ถามหนี้ที่ค้างช าระ โดยก าหนดตามช่วงระยะเวลาค้าง
ช าระ เริ่มจากการจัดท ารายงานลูกหนี้ค้างช าระเกิน
ก าหนดทุกเดือน เพื่อติดตามหนี้ค้างช าระให้เร็วที่สุด 
โดยส่งให้ฝ่ายขายเพื่อติดตามทวงถามเป็นขั้นแรก หาก
ยังไม่ได้รับช าระ ฝ่ายการเงินจะด าเนินการตามขั้นตอนที่
ก าหนดต่อไป 

จากการเข้าติดตามผลการตรวจสอบ พบว่าบริษัทฯ มีการ
ติดตามลูกหนี้ตามขั้นตอนที่บริษัทฯ ก าหนด รวมทั้งมีการ
รายงานสถานะของลูกหน้ีอย่างสม่ าเสมอ 

 1.5 ตรวจสอบชุดเอกสารรับช าระหนี ้
มีการรับช าระหนี้จากลูกหนี้ ล่าช้ ากว่าที่  
บริษัทฯ ก าหนด และเอกสารยังไม่เรียบร้อย 
เช่น เลขที่ ใบเสร็จรับเงินซ้ ากัน เอกสาร
ประกอบไม่ครบถ้วน การลงนามไม่ครบถ้วน 
เป็นต้น 

ฝ่ายขายได้มีการจัดท าระเบียบการให้ Credit Term และ
วิธีการติดตามหนี้กับลูกค้า และทบทวนการให้ Credit 
Term กับลูกค้า  
ส่วนกรณีการออกใบเสร็จรับเงิน ฝ่าย IT ได้ปรับปรุง
แก้ ไ ข  โดยสร้ า ง โป รแกรม ในกา รควบคุ ม เ ลขที่
ใบเสร็จรับเงินไม่ให้ซ้ ากัน 
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังก าหนดให้มีการควบคุมเอกสาร
และการลงนามเอกสารโดยระบุ ผู้รับ ผิดชอบ  คือ 
เจ้าหน้าที่การเงินรับ และมีการตรวจทานโดยหัวหน้า
การเงินรับทุกครั้ง 

จากการเข้าติดตามผลการตรวจสอบ พบว่าบริษัทฯ มีการ
รับช าระหนี้จากลูกหนี้ตามที่บริษัทฯ ก าหนด และเอกสาร
ต่างๆ จัดท าขึ้นอย่างครบถ้วน 
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 ประเด็นจากการตรวจสอบ ผู้บริหารได้ตดิตามแกไ้ขโดย ผลการติดตาม 
 1.6 รายงานภาษีขาย 

การลงนามเอกสาร “ใบก ากับภาษีขาย” ไม่
ครบถ้วน คือ ขาดผู้จัดท า และคลังสินค้า 

 
บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการควบคุมการลงนามเอกสาร
โดยเจ้าหน้าที่บัญชี และตรวจทานโดยหัวหน้าบัญชีรับ
อีกครั้ง 

 
จากการเข้าติดตามผลการตรวจสอบ พบว่ารายละเอียดใน
เอกสารใบก ากับภาษีขายถูกต้องและมีการลงนามอย่าง
ครบถ้วน 

2. การบริหารวงจรรายจ่าย 
2.1 ทะเบียนประวตัิผู้ขาย 

ในทะเบียนประวัติผู้ขายมีรายชื่อและที่อยู่
ผู้ขายซ้ ากัน และมีรายละเอียดผู้ขายไม่
ครบถ้วน รวมถึงรหัสผู้ขายขาดหายไม่เรียง
ต่อเนื่องกัน 

 
การแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติผู้ขาย มีการก าหนดสิทธิ์
ผู้ที่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบ SAP ก าหนดให้การตั้ง
รหัสผู้ขายเรียงต่อกันโดยอัตโนมัติโดยระบบ SAP และ
ก าหนดให้มีการทบทวนรหัสผู้ขายประจ าทุกปีโดยท า
การ Block รหัสผู้ขายที่ไม่มีการเคล่ือนไหว 
โดยผู้บริหารได้มีการก าชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนก่อนด าเนินการ
แก้ไขทะเบียนประวัติ โดยก าหนดมีการตรวจสอบและลง
นาม โดยผู้จัดการฝ่ายทุกครั้ง 

 
จากการเข้าติดตามผลการตรวจสอบ พบว่าในทะเบียน
ประวัติผู้ขายมีรายชื่อและที่อยู่ผู้ขายอย่างครบถ้วน ไม่ซ้ า
กัน และมีการระบุรายละเอียดผู้ขายอย่างครบถ้วน รวมถึง
รหัสผู้ขายเรียงต่อเนื่องกันไม่ขาดหาย 

 2.2 การขึ้นทะเบยีนประวัติผู้ขาย 
เอกสารประกอบการเปิดหน้าบัญชีผู้ขายและ
การลงนามไม่ครบถ้วน และมีข้อมูลไม่ตรงกับ
ในระบบ SAP รวมถึงพบเอกสารการขึ้น
ทะเบียนผู้ขายซ้ า 

 
บริษัทฯ มีการก าหนดเอกสารประกอบการเปิดหน้าบัญชี
ผู้ขาย เพื่อให้การบันทึกข้อมูลมีความชัดเจน รัดกุม และ
สามารถตรวจสอบได้  
ในการลงนามเอกสาร มีการระบุผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
และตรวจทานโดยผู้จัดการฝ่าย 

 
จากการเข้าติดตามผลการตรวจสอบ พบ เอกสาร
ประกอบการเปิดหน้าบัญชีผู้ขายและการลงนามอย่าง
ครบถ้วน มีข้อมูลถูกต้องตรงกับในระบบ SAP และไม่พบ
เอกสารการขึ้นทะเบียนผู้ขายซ้ าซ้อนกัน 
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 ประเด็นจากการตรวจสอบ ผู้บริหารได้ตดิตามแกไ้ขโดย ผลการติดตาม 
นอกจากนี้ยังก าหนดให้มีทะเบียนคุมการเปิดหน้าบัญชี
ใหม่ เพื่อป้องกันปัญหาการเปิดหน้าบัญชีซ้ าซ้อน และ
ก าหนดให้มีการทบทวนรหัสผู้ขายประจ าทุกปีโดยจะท า
การ Block รหัสผู้ขายที่มีการขึ้นทะเบียนซ้ า 

 2.3 การส่ังซื้อ 
มีการจัดท าเอกสารใบส่ังซื้อหลังวันที่รับสินค้า 
และมีข้อมูลในเอกสารไม่ตรงกับในระบบ 
SAP รวมถึงมีการลงนามในเอกสารไม่
ครบถ้วน 

 
การส่ังซื้อกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน
เท่านั้น เช่นงานซ่อมแซม โดยก าหนดให้ฝ่ายที่รับผิดชอบ
จัดท าเอกสารเบิกเงินทดรองจ่าย พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบเพื่อพิจารณาลงนามอนุมัติตามระเบียบอนุมัติ
ของบริษัทฯ 

 
จากการเข้าติดตามผลการตรวจสอบ พบว่ามีการจัดท า
เอกสารใบส่ังซื้ออย่างถูกต้อง มีข้อมูลถูกต้องตรงกับใน
ระบบ SAP และมีการลงนามในเอกสารอย่างครบถ้วน 

 2.4 การตรวจสอบชุดเอกสารการตัง้หน้ี 
มีการลงนามในเอกสารใบรับสินค้ า ไม่
ครบถ้วน คือ ขาดผู้จัดท า และผู้ตรวจสอบ 

 
บริษัทฯ ก าหนดให้มีการควบคุมเอกสารและการลงนาม
เอกสารโดยระบุผู้รับผิดชอบ โดยเจ้าหน้าที่ธุรการของ
หน่วยงานเป็นผู้จัดท า และผู้จัดการฝ่ายหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายเป็นผู้ตรวจสอบ 
นอกจากนี้ฝ่ายบัญชีจะด าเนินการตรวจสอบเอกสารการ
ตั้งหนี้ก่อนท าจ่ายทุกครั้ง และตรวจทานในการท าปิด
บัญชีประจ าเดือนอีกครั้งหน่ึง 

 
จากการเข้าติดตามผลการตรวจสอบ พบว่ามีการลงนาม
ในเอกสารการตั้งหน้ีอย่างครบถ้วน 

 2.5 การตรวจสอบชุดเอกสารการจ่ายช าระหนี ้
ไม่ประทับตรา PAID ในเอกสารใบส าคัญจ่าย 

 
ผู้บริหารได้ก าชับให้ฝ่ายการเงินประทับตรา PAID ใน

 
จากการเข้าติดตามผลการตรวจสอบ พบว่ามีกา ร
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 ประเด็นจากการตรวจสอบ ผู้บริหารได้ตดิตามแกไ้ขโดย ผลการติดตาม 
มีการจ่ายเงิน หัก ณ ที่จ่ายไม่สอดคล้องกับ
สัญญา รวมถึงมีการลงนามในเอกสารใบส่ัง
จ่ายไม่ครบถ้วน 

เอกสารใบส าคัญจ่ายในขั้นตอนการออกเช็ค รวมถึงลง
นามในเอกสารให้ครบถ้วน โดยระบุผู้รับผิดชอบตาม
ระเบียบฯ และมีการตรวจทานทุกครั้ง 
นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบรายการหัก ณ ที่จ่ายเพิ่ม
มากขึ้นโดยให้มีการแนบชุดสัญญาประกอบการท า
จ่ายเงินทุกครั้ง รวมถึงได้มีการส่งพนักงานไปอบรม
สัมมนาเกี่ยวกับความรู้ด้านภาษีเพิ่มเติม 

ประทับตรา PAID ในชุดเอกสารใบส าคัญจ่ายอย่าง
ครบถ้วน มีการจ่ายเงิน หัก ณ ท่ีจ่ายอย่างถูกต้อง รวมถึงมี
การลงนามในเอกสารประกอบการจ่ายช าระหนี้อย่าง
ครบถ้วน 

 2.6 รายงานภาษซีื้อ 
รายละเอียดของเอกสาร “ใบก ากับภาษีซื้อ” 
และ “รายงานภาษีซื้อ” ไม่ตรงกัน 

 
บริษัทฯ ได้เพิ่มกระบวนการตรวจสอบมากขึ้นโดยให้
หัวหน้างานฝ่ายบัญชีจ่ายท าการตรวจสอบรายงานภาษี
ซื้ อ กั บ ใ บ ก า กั บ ภ า ษี ซื้ อ  ก่ อ น ก า ร น า ส่ ง แ บ บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มทุกเดือน 

 
จากการเข้าติดตามผลการตรวจสอบ พบว่ามีรายละเอียด
ของเอกสาร “ใบก ากับภาษีซื้อ” ครบถ้วนตรงกับ “รายงาน
ภาษีซื้อ” 

3. การบริหารคลังสนิค้า 
3.1 การจัดท า สัญญาจ้ า งระหว่ า ง ผู้ รับจ้ า ง

ภายนอก 
บริษัทฯ มีการว่าจ้างการบริหารคลังสินค้ากับ
บริษัทภายนอก แต่ไม่มีการลงนามอนุมัติโดย
ผู้มีอ านาจของบริษัทฯ 

 
ปัจจุบันสัญญาทุกฉบับมีการลงนามครบถ้วน โดยมีการ
ตั้งฝ่ายกฎหมายขึ้นมาเพื่อตรวจทานสัญญาให้ถูกต้อง
ก่อนส่งเสนอผู้มีอ านาจลงนามให้ครบถ้วน โดยถ้า
สัญญาฉบับใดยังไม่มีการลงนามครบถ้วนจะไม่ท าการ
บันทึกบัญชีและช าระเงิน 

 
จากการเข้าติดตามผลการตรวจสอบ พบว่ามีการจัดท า
สัญญาว่าจ้างอย่างเหมาะสม และมีการลงนามจากผู้มี
อ านาจอนุมัติของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

 3.2 การตรวจเอกสารการรับ-จ่ายสินค้า 
- การรับสินค้าส าเร็จรูปจากฝ่ายผลิต 

 
บริษัทฯ ได้มีการปรับเปล่ียนระบบการท างานโดยเพิ่ม

 
จากการเข้าติดตามผลการตรวจสอบ พบว่ามีการระบุ
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ระบุรายละเอียดในเอกสารรายงานการ
รับสินค้าไม่ครบถ้วน และมีข้อมูลไม่ตรง
กับในระบบ SAP 
 

- การโอน/จ่ายสินค้าส าเร็จรูป 
เอกสารใบส่งสินค้าระบุสถานที่รับของไม่
ถูกต้อง และมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน 
 

- การโอน/จ่ายสินค้าส าเร็จรูปให้ลูกค้า 
เอกสารประกอบการจ่ าย สินค้ า ไม่
ครบถ้วน และมีจ านวนสินค้าไม่ตรงกับใน
ระบบ SAP 

ขั้นตอนให้หัวหน้างานคลังสินค้าตรวจสอบเอกสารที่เกิด 
Transaction ทั้งหมดในคลังสินค้าโดยตรวจสอบจาก
เอกสารที่หน้างานกรอกข้อมูลตามจริงและกระทบยอด
กับข้อมูลในระบบSAP ดังนั้นเอกสารในปัจจุบันจึง
ถูกต้องครบถ้วนและตรงกับข้อมูลในระบบ SAP โดย
เอกสารดังกล่าว ได้แก่ 
1. เอกสารการรับสินค้าส าเร็จรูป 
2. ใบรายงานการบรรจุสินค้า และ 
3. ใบส่งสินค้า Delivery Order 
 

รายละเอียดในเอกสารรายงานการรับสินค้าอย่างครบถ้วน 
และมีข้อมูลถูกต้องตรงกับในระบบ SAP 
 
 
ในเอกสารใบส่งสินค้าระบุสถานท่ีรับของอย่างถูกต้อง และ
มีรายละเอียดอย่างครบถ้วน 
 
 
 
เอกสารประกอบการจ่ายสินค้าครบถ้วน และมีจ านวน
สินคา้ถูกต้องตรงกับในระบบ SAP 

 3.3 การตรวจนับคลังสินคา้ 
(1) ประเมินการใช้งานเครื่องสแกนบาร์โค้ด 

ดังนี ้
กรณี รั บ เ ข้ า  หากมี ก า ร รั บ สินค้ า
ส าเร็จรูป Lot เดียวกัน เจ้าหน้าที่
สามารถสแกนบาร์โค้ด จ านวน 1 ลัง 
แต่สามารถบันทึกยอดรับเข้าทั้งหมด
ด้วยระบบ manual ได้ เนื่องจากระบบ

 
ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบการรับสินค้าทุกวัน
จากระบบ SAP เทียบกับเอกสารการรับสินค้าเข้า และมี
การท า Cycle count ทุกวันโดยทีม Inventory ของ
คลังสินค้า และยังมีการตรวจนับพร้อมกับฝ่ายบัญชี
ประจ าเดือน โดยเอกสารการตรวจนับจะจัดส่งให้ฝ่าย
บัญชีทุกครั้ง ตามขั้นตอนการท างานที่ก าหนดไว้ (ตาม
คู่มือการตรวจนับสินค้าคงเหลือ) โดยในขั้นตอนการ

 
 
 
จากการเข้าติดตามผลการตรวจสอบ พบว่าปัจจุบัน  
บริษัทฯ ได้ด าเนินการแก้ไขการรับสินค้าส าเร็จรูปโดยการล็
อกระบบสแกนบาร์โค้ดไม่ให้สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้
ภายหลังจากที่มีการสแกนรับเข้าระบบ 
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 ประเด็นจากการตรวจสอบ ผู้บริหารได้ตดิตามแกไ้ขโดย ผลการติดตาม 
ไม่ได้ท าการล็อกไว้ 

- กรณีจ่ายออก ไม่มีการยิงบาร์โค้ดออก 
แต่จะท าการตัดจ่ายโดยระบบ Manual 

 
 
 
 
 

(2) สรุปผลการตรวจนับไม่มีการระบุสาเหตุ
ของผลการต่างที่ เกิดขึ้นก่อนการปรับ
ยอดในระบบ SAP 

ท างานดังกล่าวก าหนดให้มีการระบุสาเหตุและแนว
ทางแก้ไขไว้ด้วย โดยปัจจุบันได้มีการตั้งล็อกให้รับสินค้า
ด้วยการสแกนบาร์โค้ดได้ทีละลังเท่านั้น 
กรณีจ่ายออก บริษัทฯ ยังไม่มีการยิงบาร์โค้ด และตัด
จ่ายด้วยระบบ Manual เนื่องจากการจ่ายออกต้องการ
ความรวดเร็ว แต่ให้มีระบบควบคุม คือมีเจ้าหน้าที่ 
Checker ของฝ่ายคลัง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจคุณภาพ 
พร้อมคนขับรถขนส่งตรวจสอบร่วมกัน  
 
ปัจจุบันทุกครั้งที่มีการตรวจนับสต็อคต้องมีท าบันทึก
ผลต่างพร้อมระบุสาเหตุ และมีการน าเสนอผู้บริหารเซ็น
อนุมัติก่อนน าไปปรับยอดในระบบ SAP 

 
กรณีจ่ายออก ยังไม่มีการยิงบาร์โค้ด และตัดจ่ายด้วย
ระบบ  Manual แต่ มี ระบบควบคุม  คื อมี เ จ้ าหน้ าที่ 
Checker ทั้งการรับสินค้าขึ้นรถและหลังจากน าสินค้าไป
จัดเก็บที่คลังสินค้าฝากขายจะมีเจ้าหน้าที่ Checker รับ
สินค้าอีกครั้ง 
 
 
สรุปผลการตรวจนับมีการระบุสาเหตุของผลการต่างที่
เกิดขึ้นก่อนการปรับยอดในระบบ SAP อย่างเหมาะสม 

4. การบริหารทรัพยากรบคุคล 
4.1 การสรรหา คัดเลือกและการว่าจ้างพนักงาน 

ไม่พบเอกสารใบขอจัดหาพนักงาน ไม่ระบุ
วันที่ได้รับเอกสารจากหน่วยงานที่ร้องขอ
พนักงาน และด าเนินการสรรหาพนักงาน
ล่าช้า ไม่ตรงตามวันที่ต้องการที่ระบุไว้ในใบ
ขอจัดหาพนักงาน 

 
ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการก าหนดขั้นตอนการสรรหา
พนักงาน โดยอ้างอิงตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การสรรหา
และการคัดเลือกบุคลากร รวมถึงก าหนดผู้รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน 

 
จากการเข้าติดตามผลการตรวจสอบ พบว่าเอกสารใบขอ
จัดหาพนักงานมีอย่างครบถ้วน ระบุข้อมูลที่ได้รับเอกสาร
จากหน่วยงานที่ร้องขอพนักงานอย่างครบถ้วน และ
ด าเนินการสรรหาพนักงานได้อย่างทันกาล 

 4.2 การสอบทานข้อมูลประวัติพนักงาน   
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 ประเด็นจากการตรวจสอบ ผู้บริหารได้ตดิตามแกไ้ขโดย ผลการติดตาม 
บริษัทฯ ยังไม่มีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ
ภูมิหลัง และวุฒิการศึกษาในต าแหน่งงาน
อย่างชัดเจน 

บริษัทฯ มีการจัดท าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
ตามบันทึกภายใน เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจสอบภูมิ
หลัง โดยครอบคลุมถึงการตรวจสอบภูมิหลังและวุฒิ
การศึกษาอย่างชัดเจน 

จากการเข้าติดตามผลการตรวจสอบ พบว่าบริษัทฯ มี
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบภูมิหลัง และวุฒิการศึกษาใน
ต าแหน่งงานท่ีส าคัญอย่างชัดเจน 

 4.3 การตรวจสอบการรูดบัตร / สแกนนิ้ว 
มีพนักงานเขยีนใบลาย้อนหลัง 

บริษัทฯ ก าหนดให้หัวหน้างานควบคุมดูแลให้พนักงาน
ในสังกัดเขียนใบลาภายในก าหนดเวลาตามระเบียบ
ข้อบังคับในการท างานของบริษัทฯ  

จากการเข้าติดตามผลการตรวจสอบ พบว่ามีพนักงาน
เขียนใบลาตามที่ระเบียบบริษัทฯ ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน
และทันกาล 

 4.4 การเลิกจ้างและการลาออกของพนักงาน 
ตรวจสอบแฟ้มประวัติพนักงานลาออก 
แฟ้มประวัติพนักงานลาออกไม่ครบถ้วน ไม่มี
การจัดท าแบบสัมภาษณ์พนักงานลาออก 
และการลงนามในใบลาออกของพนักงานราย
เดือนไม่ครบถ้วน 
 
 
กระบวนการติดตามทรัพย์สิน 
บริษั ทฯ  ยั ง ไม่ มี ก ารจั ดท าทะ เบี ยนคุ ม
ทรัพย์สินในกรณีที่พนักงานลาออกโดยพบว่า 
มีการจัดท าใบรับมอบทรัพย์สินให้กับกรณี
พนักงานเข้าใหม่ แต่เมื่อลาออกไม่ได้น ามา

 
 
บริษัทฯ มีการจัดท าแบบสัมภาษณ์พนักงานลาออกของ
พนักงานรายเดือน รวมถึงก าชับให้มีการลงนามให้
ครบถ้วน ตามระเบียบข้อบังคับในการท างาน ของ 
บริษัทฯ 
 
 
 
บริษัทฯ มีการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน โดยมีการน า
ใบรับมอบทรัพย์สินมาตรวจทานเมื่อพนักงานลาออก 
ตามระเบียบข้อบังคับในการท างานของบริษัทฯ 
 

 
 
จากการเข้าติดตามผลการตรวจสอบ พบว่าแฟ้มประวัติ
พนักงานลาออกมีอย่างครบถ้วน มีการจัดท าแบบ
สัมภาษณ์พนักงานลาออกอย่างครบถ้วนถูกต้อง และมี
การลงนามในใบลาออกของพนักงานอย่างครบถ้วน 
 
 
 
บริษัทฯ มีการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์ สินในกรณีที่
พนักงานลาออกในเอกสารแบบฟอร์มการลาออก 
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 ประเด็นจากการตรวจสอบ ผู้บริหารได้ตดิตามแกไ้ขโดย ผลการติดตาม 
สอบทานเพื่อใช้ในการควบคุม 
 
การยกเลิกสิทธ์การใช้งานในระบบ 
ไม่ได้ท าการระบุสถานะพนักงานพ้นสภาพใน
ระบบแจ้งซ่อม 

 
 
ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ท าการส่งรายชื่อพนักงานที่ลาออก
ให้ทางฝ่าย IT เป็นประจ าทุกเดือน  เพื่อยกเลิกในระบบ
และยกเลิกสิทธิในการใช้งาน  กรณีพนักงานรายเดือน
ลาออก  ตามระเบียบข้อบังคับในการท างานของบริษัทฯ 

 
 
 
บริษัทฯ ท าการระบุสถานะของพนักงานพ้นสภาพในระบบ
แจ้งซ่อมอย่างครบถ้วน 

 4.5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ในการตรวจสอบ “ชุดเอกสารการสรุปผลการ
อบรมแต่ละหลักสูตร” พบว่า มีการบันทึก
ประวัติการฝึกอบรมไม่สอดคล้อง เช่น ชื่อผู้
เข้าอบรม เป็นต้น  

 
บริษัทฯ ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการ
บันทึกประวัติการฝึกอบรมในชุดเอกสารการสรุปผลการ
อบรมแต่ละหลักสูตร 

 
จากการเข้าติดตามผลการตรวจสอบ พบว่ามีการบันทึก
ประวัติการฝึกอบรมอย่างถูกต้อง  

5. การบริหารสินทรัพย์ถาวร 
5.1 งบประมาณรายจ่าย 

ก า ร ล ง น า ม ใ น เ อ ก ส า ร ก า ร ข อ อนุ มั ติ
งบประมาณไม่ครบถ้วน 

 
 
ปัจจุบันขั้นตอนการจดัท างบประมาณประจ าปีมกีารขอ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามระเบยีบอ านาจ
อนุมัติ และลงนามโดยผู้มีอ านาจทุกครั้ง  
หากไม่ครบถว้นจะไม่สามารถเปดิเอกสารใบส่ังซื้อใน
ระบบ SAP ได้ 

 
 
จากการเข้าติดตามผลการตรวจสอบ พบว่ามีการลงนาม
ในเอกสารการขออนุมัติงบประมาณอย่างครบถ้วน 

5.2 การจัดซื้อและรับสินทรัพย์ถาวร 
การลงนามในเอกสารการจ่ายช าระเงิน และ

 
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการลงนามในเอกสารการจัดซื้อและ

 
จากการเข้าติดตามผลการตรวจสอบ พบว่ามีการลงนาม
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เอกสารการรับสินทรัพย์ไม่ครบถ้วน รับของให้เป็นไปตามระเบียบฯและนโยบาย โดยมีการ

ก าหนดผู้รับผิดชอบและผู้ตรวจทานการรับทรัพย์สิน มี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจรับทรัพย์สิน ให้ตรงกับ
รายการที่ส่ังซื้อและใบส่งของ/ใบก ากับภาษี และออก
เอกสารใบรับของพร้อมลงนามผู้รับของ  
การจ่ายช าระเงนิ ทางหน่วยงานบัญชีท าการบันทึกบัญชี
ตั้งยอดเจ้าหนี้ และออกเอกสารใบส าคัญจ่าย ซึ่งใน
ขั้นตอนดังกล่าวจะต้องมีการลงนามจากผู้มีอ านาจ
อนุมัติตามระเบียบอ านาจอนุมัติทีก่ าหนดไว้ 

ในเอกสารการจ่ายช าระเงิน และเอกสารการรับสินทรัพย์
อย่างครบถ้วน 

5.3 ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร 
การบันทึกข้อมูลในทะเบียนคุมสินทรัพย์ไม่
ชัดเจน 

 
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการก าหนดขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 
ในทะเบียนคุมสินทรัพย์ให้ชัดเจน ทั้งในเรื่องของการ
จัดท าทะเบียนคุมฯ การออกรหัสทรัพย์สิน ต้องมีเอกสาร
ขออนุมัติซึ่งมีการลงนามตามระเบียบของอ านาจอนุมัติ 
และบันทึกในทะเบียนคุมฯ โดยต้องระบุ เลขที่เอกสารฯ 
วันท่ีขอ รหัสทรัพย์สิน รายละเอียดทรัพย์สิน หน่วยงานที่
ขอซื้อ และ Plant อย่างครบถ้วนชัดเจน   
ทั้งนี้ได้มีการตรวจสอบทรัพย์สิน โดยหน่วยงานบัญชี
สินทรัพย์จะท าการเข้าตรวจนับ 100% ในแต่ละแผนก 
หลังจากตรวจนับร่วมกันแล้วเสร็จ ต้องมีการลงนาม

 
จากการเข้าติดตามผลการตรวจสอบ พบว่ามีการบันทึก
ข้อมูลในทะเบียนคุมสินทรัพย์อย่างชัดเจน 
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ระหว่างผู้ตรวจและผู้รับการตรวจ  และหน่วยงาน
ทรัพย์สินจะจัดท ารายงานสรุปผลการตรวจนับ เพื่อ
รายงานต่อผู้บริหารระดับสูง  เมื่อมีการอนุมัติตาม
ระเบียบอ านาจอนุมัติแล้ว หน่วยงานบัญชีสินทรัพย์จึง
ท าการปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินให้ตรงตามความ
เป็นจริง 

5.4 การขาย/ตัดจ าหน่าย และบริจาคสินทรัพย์ 
การลงนามในเอกสารการขอตัดจ าหน่าย
สินทรัพย์ไม่ครบถ้วน 

 
ปัจจุบันฝ่ายบริหารได้ก าชับให้การขาย/ตัดจ าหน่าย และ
บริจาคสินทรัพย์ มีการปฏิบัติงานตามระเบียบอ านาจ
อนุมัติ  และนโยบายของบริษัทฯ โดยมีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบและผู้ตรวจทาน 

 
จากการเข้าติดตามผลการตรวจสอบ พบว่ามีการลงนาม
ในเอกสารการขอตัดจ าหน่ายสินทรัพย์อย่างครบถ้วน  

5.5 การตรวจนับสินทรัพย์ถาวร 
ไม่พบสินทรัพย์ถาวรตามข้อมูลในทะเบียนคุม 
ไม่พบการติดรหัสสินทรัพย์ พบสินทรัพย์ช ารุด
ไม่สามารถใช้ งานได้  รายละเอียดของ
สินทรัพย์ไม่สอดคล้องกับข้อมูลในทะเบียนคมุ
สินทรัพย์  รหัสสินทรัพย์ไม่ เป็นมาตรฐาน
เดียวกันกับข้อมูลในทะเบียนคุม และรหัส
สินทรัพย์ช ารุด 

 
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้แก้ไขข้อมูลในทะเบียนคุมและรหัส
สินทรัพย์ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐาน
เดียวกัน  
ทั้งนี้มีการตรวจทานตามระเบียบการจัดซื้อและรับ
สินทรัพย์ถาวร การตรวจสอบทรัพย์สิน และการตัดขาย/
จ าหน่าย ตามรายละเอียดข้อ 5.2 - 5.4 

 
จากการเข้าติดตามผลการตรวจสอบ พบว่าพบสินทรัพย์
ถาวรตามข้อมูลในทะเบียนคุมอย่างครบถ้วน พบการติด
รหัสสินทรัพย์อย่างครบถ้วน พบสินทรัพย์สามารถใช้งานได้
ทุกรายการ รายละเอียดของสินทรัพย์สอดคล้องกับข้อมูล
ในทะเบียนคุมสินทรัพย์ รหัสสินทรัพย์เป็นมาตรฐาน
เดียวกันกับข้อมูลในทะเบียนคุม และไม่พบรหัสสินทรัพย์
ช ารุด 

5.6 การน าสินทรัพย์ออกนอกบริษัท/การโอนย้าย ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการควบคุมให้การน าสินทรัพย์ออก ฝ่ายบริหารชี้แจงว่าได้จัดให้มีการใช้ระบบ SAP ใน
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สินทรัพย์ระหว่างแผนก 
วันที่และเลขที่เอกสารการโอนย้ายสินทรัพย์
ไม่สอดคล้องกัน รวมถึงการระบุวันที่ลงนาม
ในเอกสารไม่ครบถ้วน 

นอกบริษัทรวมถึงโอนย้ายสินทรัพย์ระหว่างแผนกเข้า
ทะเบียนคุมตามขั้นตอนทีบ่ริษัทฯ ได้ก าหนด  
โดยหน่วยงานบัญชีสินทรัพย์จะท าการตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารทั้งหน่วยงานผู้โอน และ
ผู้รับก่อนด าเนินการทุกครั้ง 

กระบวนการการโอนย้ายสินทรัพย์ซึ่ งท าให้ข้อมูลใน
เอกสารครบถ้วนและสอดคล้องกัน  และจากการเข้า
ติดตามผลการตรวจสอบ พบว่าข้อมูลในเอกสารการ
โอนย้ายสินทรัพย์ถูกต้องครบถ้วนตรงกัน รวมถึงมีการระบุ
วันท่ีลงนามในเอกสารอย่างครบถ้วน 

5.7 การซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 
การจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 
- การจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร ไม่
ครอบคลุมเครื่องจักรของบริษัทฯ 

- การระบุข้อมูลในเอกสาร “บันทึกการ
ตรวจเช็คเครื่องจักร” ไม่ครบถ้วน 

- การลงนามและการระบุวันที่การลงนามใน
เอกสาร “บันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักร” 
ไม่ครบถ้วน 

 
การตรวจสอบรายงาน “ใบแจ้งซ่อม” 
- ไม่พบรายชื่อเครื่องจักรใน “ทะเบียนคุม
รายชื่อเครื่องจักร 

- การบันทึกข้อมูล “การแจ้งซ่อม” ในเว็บไซด์ 
ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการจัดท าแผนซ่อมบ ารุงครอบคลุม
เครื่องจักรของบริษัทฯ ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว  โดย
ก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนและจัดท าเอกสารใน
การควบคุม และก าหนดวิธีปฏิบัติ 

นอกจากนี้ฝ่าย IT ได้พัฒนาโปรแกรมแจ้งซ่อมโดยเพิ่ม
ข้อมูลเลขที่ทรัพย์สิน เพื่อสามารถตรวจทานระหว่าง
ทะเบียนเครื่องจักร และทะเบียนทรัพย์สิน ให้ตรงกัน 
 
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงระบบการแจ้งซ่อม
เครื่องจักร ให้เป็นมาตรฐาน โดยการแจ้งซ่อมผ่านระบบ 
TMMS โดยเริ่มใช้เมื่อเดือนมิถุนายน 2558  
โดยระบบดังกล่าวสามารถเก็บประวัติการซ่อมของ
เครื่องจักรได้เป็นรายตัว รวมถึงผู้ส่งซ่อมสามารถทราบ

 
 

- การจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร ครอบคลุม
เครื่องจักร ของบริษัทฯ 

- การระบุข้อมูลในเอกสาร “บันทึกการตรวจเช็ค
เครื่องจักร” ครบถ้วน 

- การลงนามและการระบุวันที่การลงนามในเอกสาร 
“บันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักร” ครบถ้วน 
 

 
- พบรายชื่อเครื่องจักรใน “ทะเบียนคุมรายชื่อเครื่องจักร
อย่างครบถ้วน 

- การบันทึกข้อมูล “การแจ้งซ่อมในเว็บไซด์ ไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน เนื่องมาจากยังไม่มีรูปแบบในการ
ก าหนดวิธีการใช้งานและบันทึกข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติงาน 
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 ประเด็นจากการตรวจสอบ ผู้บริหารได้ตดิตามแกไ้ขโดย ผลการติดตาม 
ถึงสถานะขั้นตอนการซ่อมเครื่องจักรนั้นๆ ได้ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้ด าเนินการพัฒนาระบบ TMMS 

ส าหรับการแจ้งงานซ่อมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
5.8 การควบคุมอื่นๆ 

รายละเอียดในเอกสารประกอบ “การจัดท า
กรมธรรม์ประกันภัย” ไม่สอดคล้องกับข้อมูล
ในทะเบียนคุม 

 
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ท าการพิจารณาข้อมูลกรมธรรม์
ประกันภัย ให้สอดคล้องกับข้อมูลจากทะเบียนทรัพย์สิน
และสินค้าคงเหลือ ซึ่งเป็นการขยายวงเงินเพิ่มขึ้นเพื่อให้
ครอบคลุมกับทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น ณ ปัจจุบัน 

 
จากการเข้าติดตามผลการตรวจสอบ พบว่ารายละเอียดใน
เอกสารประกอบ “การจัดท ากรมธรรม์ประกันภัย ” 
สอดคล้องกับข้อมูลในทะเบียนคุม 

นอกจากนี้ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (“EY”) ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2557 ได้ออกรายงานข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระบบข้อมูล
สารสนเทศ ส าหรับปี 2557 โดยได้รายงานข้อตรวจพบและผลการติดตามต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งสามารถสรุป
ประเด็นที่มีนัยส าคัญได้ ดังนี้ 

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินการของบริษัทฯ 
1. ข้อสังเกต 

ควรก าหนดให้เพิ่มการควบคุมการเข้าถึงรหัสผ่านรวมถึงการควบคุมเกี่ยวกับการ
สอบทานและการตั้งค่า Audit Log อย่างเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 

บริษัทฯ ควรก าหนดพารามิเตอร์ที่เกี่ยวกับรหัสผ่าน ในระดับระบบปฏิบัติการ 
AIX Operating System และการตั้งค่าพารามิเตอร์ส าหรับควบคุมความ
ปลอดภัยโดยทั่วไป Audit Policy ในระดับเครือข่าย (Domain Controller) ให้

 

บริษัทฯ ได้ทดสอบตั้งค่าตามข้อเสนอแนะ แต่พบว่าการตั้งค่าดังกล่าวอาจมีผลกระทบ
ต่อภาพรวมการใช้งานระบบปฏิบัติการของบริษัทฯ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการควบคุมการใช้งานเพื่อทดแทนการตั้งค่าดังกล่าว โดยให้มี
ผู้ใช้งานและถือครองรหัสดังกล่าวเพียงคนเดียว และให้มีการจัดเก็บ Password ใส่ซอง
ส ารองไว้อีก 1 ชุดที่ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินการของบริษัทฯ 
เหมาะสม และควรก าหนดให้มีการสอบทาน Audit Log ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ความปลอดภัยของระบบงาน โดยมอบหมายให้มีบุคคลรับผิดชอบ 

ส่วน Audit Policy ของระบบปฏิบัติการ Windows บริษัทฯ ได้แก้ไขตามที่ EY 
เสนอแนะ 

ส่วนหลักฐานการสอบทาน Audit Log นั้น บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มเติมเข้าไปในเอกสาร 
“สรุปรายงานประจ าวัน” (Daily Task) เพื่อใช้เป็นหลักฐานว่าได้มีการสอบทานแล้ว 

โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการดังกล่าวทั้งหมดข้างต้นแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558 

2. ข้อสังเกต 

ควรเพิ่มการควบคุมการก าหนดสิทธิในการเข้าถึงค าส่ังระดับสูงบางค าส่ังบน
ระบบงาน SAP 

ข้อเสนอแนะ 

บริษัทฯ ควรท าการสอบทานบัญชีผู้ใช้และสิทธิของผู้ใช้งานในระบบอย่าง
สม่ าเสมอ และมีการจัดท าเอกสารการสอบทานเพื่อเป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบ โดยจัดท ารายชื่อผู้ใช้จากระบบงาน SAP และส่งให้หัวหน้าของแต่ละ
แผนกเพื่อยืนยันความมีตัวตนและสิทธิของผู้ใช้ว่าได้รับสิทธิเหมาะสมกับหน้าที่
งานท่ีได้รับมอบหมายแล้ว 

 
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลดสิทธิแก่ User ทั่วไปที่ไม่มีความจ าเป็นในการเข้าถึง T-Code 
โดยจะให้ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละสายงานเป็นคนพิจารณาอนุมัติตามความจ าเป็น
ตามสายงานน้ันๆ 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มเติมระบบย่อยภายในระบบงาน SAP ขึ้นเพื่อใช้เป็นระบบ
ทดสอบ ก่อนน ารายการเปล่ียนแปลงแก้ไขโปรแกรมขึ้นสู่ระบบงานจริง และได้มีการลบ 
Client 800 ซึ่งเป็น Client ที่ใช้ในการทดสอบระบบออกจากระบบงานจริงหากไม่มีการ
ใช้งานแล้ว 
โดยบริษัทฯ ได้เริ่มด าเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตร
มาส 3 ของปี 2558 
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13.2. หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2554 ครั้งที่ 1/2554 ได้แต่งตั้ง P&L ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2554 ซึ่ง
ปัจจุบัน P&L ได้มอบหมายให้ นายธนภัทร วงค์วิทย์ ต าแหน่ง Internal Audit Supervisor เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ P&L และ นายธนภัทร วงค์วิทย์ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ 
และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ มาเป็นระยะ 6 ปี อีกทั้ง นายธนภัทร วงค์วิทย์ เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT) รุ่นที่ 21 เป็นต้น 

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้
ตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 
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14. รายการระหว่างกัน 

ในปี 2557 และในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งมีข้อมูลโดยสรุปดังต่อไปนี้ 

14.1. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์ 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะความสัมพนัธ ์
นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารของบริษัทฯ และถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 45.29 และถือหุน้ร้อยละ 70.00 ในบริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮล 

ดิ้ง จ ากัด ซึง่ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 35.29 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 
นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ และถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 9.71 และถือหุ้นร้อยละ 15.00 ในบรษิัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง จ ากัด 

ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 35.29 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 
นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ และถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 9.71 และถือหุ้นร้อยละ 15.00 ในบรษิัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง จ ากัด 

ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 35.29 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 
บริษัท ทเว็นตี้โฟร์ โปรเจ็คส์ จ ากัด (“24”) 
ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 3 ท่านคือ นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพนัธ์ และนายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ และ 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 นายอิทธิพัทธ์ นางสาวอรพัทธ์ และนายณัชชัชพงศ์ ถือหุ้นในบริษัท ทเว็นตี้โฟร์ โปรเจ็คส์ จ ากัด ร้อยละ 70 ร้อยละ 
20 และร้อยละ 10 ตามล าดับ 

บริษัท ดร. โทบิ จ ากัด (“Dr. Tobi”) 
ประกอบธุรกิจผลิตเครื่องดื่ม 

มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 3 ท่านคือ นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ และนายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ และ 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 นายอิทธิพัทธ์ นางสาวอรพัทธ์ และนายณัชชัชพงศ์ ถือหุ้นในบริษัท ดร. โทบิ จ ากัด ร้อยละ 70 ร้อยละ 20 และร้อย
ละ 10 ตามล าดับ 

บริษัท เจน ซี อินสไปร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(“Gen C”) 
ประกอบธุรกิจเกมออนไลน ์

มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่านคือนายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ และมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2 ท่านคือ นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ และนายณัชชัชพงศ์ 
พีระเดชาพันธ์ และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 นายอิทธิพัทธ์ และนายณัชชัชพงศ์ ถือหุ้นในบริษัท เจน ซี อินสไปร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ร้อยละ 5 
และร้อยละ 60 ตามล าดับ 
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14.2. รายละเอียดของรายการระหว่างกัน 

14.2.1. รายการซื้อขายและบริการ 

นโยบายที่จะท า
รายการดังกล่าว
ต่อไปในอนาคต 

ผู้ขาย /  
ผู้ให้ 
บริการ 

ผู้ซื้อ / 
ผู้รับบริ
การ 

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่
ส าคัญ 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) 
ความจ าเปน็และความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปี 2557 ม.ค.-ก.ย. 
2558 

ไม่มี Dr. Tobi บริษัทฯ บริษัทฯ ซื้อสินค้าเครื่องดื่มจาก 
Dr. Tobi เพื่อจ าหน่ายต่อไปยัง
ต่างประเทศ โดยราคาซื้อขาย
เทียบเคียงกันได้กับที่ Dr. Tobi 
จ าหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่น  

อย่างไรก็ดี  เพื่อให้การด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ แยกกันอย่าง
ชัดเจนกับธุรกิจของ Dr. Tobi 
บริษัทฯ จะเลิกท ารายการรูปแบบ
ดังกล่าวนับแต่วันที่ 1 เมษายน 
2558 เป็นต้นไป 

  ความจ าเป็นของการท ารายการ 

บริษัทฯ ซื้อสินค้าจาก Dr. Tobi เพื่อเพิ่มความหลากหลายใหก้ับสินค้าที่ส่งไป
จ าหน่ายในต่างประเทศ  

ความสมเหตุสมผลของราคา 

ราคาในการซื้อขายเป็นไปตามเกณฑ์ที่ Dr. Tobi จ าหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่นซึง่
ไม่ใช่บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมคีวามเห็นชอบถึงความเหมาะสมของ
รายการรวมถึงเงื่อนไขในการท ารายการ และความสมเหตุสมผลของราคา  
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นโยบายที่จะท า
รายการดังกล่าว
ต่อไปในอนาคต 

ผู้ขาย /  
ผู้ให้ 
บริการ 

ผู้ซื้อ / 
ผู้รับบริ
การ 

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่
ส าคัญ 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) 
ความจ าเปน็และความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปี 2557 ม.ค.-ก.ย. 
2558 

   - ค่าสินค้า 
- เจ้าหน้ีการคา้ 

0.62 
0.08 

- 
- 

ส าหรับรายการท่ีเกดิขึ้นแล้ว และได้มีความเห็นเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ควรจะเลิก
ท ารายการรูปแบบดงักล่าว เพื่อให้การด าเนินธุรกจิของบริษัทฯ แยกกันอยา่ง
ชัดเจนกับธุรกจิของ Dr. Tobi 

มีต่อไป Dr. Tobi บริษัทฯ บริษัทฯ ซื้อสินค้าเครื่องดื่มจาก 
Dr. Tobi เพื่อน ามาแจกจ่ายให้แก่
พนักงานสายงานผลิตเพื่อเป็น
สวัสดิการในช่วงไตรมาส 2 และ 
3 ของปี 2558 ท่ีมีอากาศร้อนจัด 

- ค่าสินค้า 

- เจ้าหน้ีการคา้ 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

0.32 

- 

ความจ าเป็นของการท ารายการ 

บริษัทฯ ซื้อสินค้าจาก Dr. Tobi เพื่อน ามาแจกจ่ายให้แก่พนักงานสายงานผลิต
เพื่อเป็นสวัสดกิารในช่วงไตรมาส 2 และ 3 ของปี 2558 ท่ีมีอากาศร้อนจัด  

ความสมเหตุสมผลของราคา 

ราคาในการซื้อขายเป็นไปตามเกณฑ์ที่ Dr. Tobi จ าหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่นซึ่ง
ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมคีวามเห็นชอบถึงความเหมาะสมของ
รายการรวมถึงเงื่อนไขในการท ารายการ และความสมเหตุสมผลของราคา
ส าหรับรายการที่เกิดขึ้นแล้ว และได้ก าชับให้รายการที่เกิดขึ้นในอนาคตมีการ
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นโยบายที่จะท า
รายการดังกล่าว
ต่อไปในอนาคต 

ผู้ขาย /  
ผู้ให้ 
บริการ 

ผู้ซื้อ / 
ผู้รับบริ
การ 

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่
ส าคัญ 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) 
ความจ าเปน็และความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปี 2557 ม.ค.-ก.ย. 
2558 

ก าหนดราคาและเงื่อนไขในการท ารายการอย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขการค้า
ปกติเสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)    

มีต่อไป Dr. Tobi TKNRF TKNRF ซื้อสินค้าเครื่องดื่มจาก 
Dr. Tobi เพื่อน ามาจ าหน่ายใน
ร้านค้าของ TKNRF โดยราคา
เป็นไปตามที่ Dr. Tobi จ าหน่าย
ให้กับลูกค้ารายอื่นที่มีปริมาณ
การส่ังซื้อใกล้เคียงกัน 

  ความจ าเป็นของการท ารายการ 

TKNRF ซื้อสินค้าจาก Dr. Tobi เพื่อน ามาจ าหน่ายในร้านคา้ของ TKNRF  

ความสมเหตุสมผลของราคา 

ราคาในการซื้อขายเป็นไปตามเกณฑ์ที่ Dr. Tobi จ าหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่นซึ่ง
ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมคีวามเห็นชอบถึงความเหมาะสมของ
รายการรวมถึงเงื่อนไขในการท ารายการ และความสมเหตุสมผลของราคา
ส าหรับรายการที่เกิดขึ้นแล้ว และได้ก าชับให้รายการที่เกิดขึ้นในอนาคตมีการ
ก าหนดราคาและเงื่อนไขในการท ารายการอย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขการค้า
ปกติเสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)    

   - ค่าสินค้า 
- เจ้าหน้ีการคา้ 
- ลูกหนี้การคา้ 

0.36 
0.04 

- 

0.01 
- 

0.00 
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นโยบายที่จะท า
รายการดังกล่าว
ต่อไปในอนาคต 

ผู้ขาย /  
ผู้ให้ 
บริการ 

ผู้ซื้อ / 
ผู้รับบริ
การ 

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่
ส าคัญ 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) 
ความจ าเปน็และความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปี 2557 ม.ค.-ก.ย. 
2558 

มีต่อไป บริษัทฯ Dr. Tobi Dr. Tobi ได้ซื้ อผลิตภัณฑ์
สาหร่ายเถ้าแก่น้อยจากบริษัทฯ 
เพื่อน าไปใช้ในการจัดโปรโมชั่น 
โดยราคาเป็นไปตามที่บริษัทฯ 
จ าหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่นที่มี
ปริมาณการส่ังซื้อใกล้เคียงกัน   

  ความจ าเป็นของการท ารายการ 

Dr. Tobi ได้ซื้อผลิตภัณฑ์สาหร่ายเถา้แก่น้อยจากบริษัทฯ เพื่อน าไปใช้ในการจัด
โปรโมชั่น  

ความสมเหตุสมผลของราคา 

ราคาในการซื้อขายเป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ จ าหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่นซึ่ง
ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของ
รายการรวมถึงเงื่อนไขในการท ารายการ และความสมเหตุสมผลของราคา
ส าหรับรายการท่ีเกดิขึ้นแล้ว และได้ก าชับให้รายการท่ีเกิดขึ้นในอนาคตมีการ
ก าหนดราคาและเงื่อนไขในการท ารายการอยา่งเหมาะสมตามเงื่อนไขการค้า
ปกติเสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)   

- ค่าสินค้า 

- ลูกหนี้การคา้ 

- 

- 

0.07 

- 

ไม่มี บริษัทฯ Dr. Tobi Dr. Tobi ได้เข้าร่วมกิจกรรม  
 

 
 

ความจ าเป็นของการท ารายการ 
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นโยบายที่จะท า
รายการดังกล่าว
ต่อไปในอนาคต 

ผู้ขาย /  
ผู้ให้ 
บริการ 

ผู้ซื้อ / 
ผู้รับบริ
การ 

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่
ส าคัญ 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) 
ความจ าเปน็และความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปี 2557 ม.ค.-ก.ย. 
2558 

ส่งเสริมการขายกับบริษัทฯ โดย
ได้เข้าร่วมจัดบูธกิจกรรมในงาน
แสดงดนตรี “Genie Fest 16 ปี
แห่งความร็อก” และได้แบ่งซื้อ
บัตรชมภาพยนตร์จากบริษัทฯ ที่
บริษัทฯ  ซื้ อมา เพื่ อ ใช้ ในการ
โปรโมชั่นสินค้า เพื่อน าไปแจก
ให้กับลูกค้า  นอกจากนี้ บริษัทฯ 
ยังมีการออกเงินทดรองจ่ายไป
ก่อนส าหรับของรางวัลในการท า
โปรโมชั่นให้กับลูกค้าของ  Dr. 
Tobi ด้วย 

อย่างไรก็ดี  เพื่อให้การด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ แยกกันอย่าง
ชัดเจนกับธุรกิจของ Dr. Tobi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Tobi ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายกับบรษิัทฯ  ซึ่งการเขา้ร่วมกัน
ดังกล่าวท าให้เกิด Economy of Scale ขึ้นได้ จึงเป็นผลดีต่อบริษทัฯ เช่นกัน 

ความสมเหตุสมผลของราคา 

การแบ่งส่วนค่าใชจ้่ายในงานแสดงดนตรีนั้นเป็นการแบ่งตามพื้นที่บูท ส่วน
ราคาบตัรชมภาพยนตร์ที่ขายให้ Dr. Tobi นั้นเป็นราคาเดยีวกันกบัท่ีบริษัทฯ ซื้อ
มา 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมคีวามเห็นชอบถึงความเหมาะสมของ
รายการรวมถึงเงื่อนไขในการท ารายการ และความสมเหตุสมผลของราคา
ส าหรับรายการที่เกิดขึ้นแล้ว และได้มีความเห็นเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ควรจะเลิก
ท ารายการรูปแบบดังกล่าว เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ แยกกันอย่าง
ชัดเจนกับธุรกิจของ Dr. Tobi 
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นโยบายที่จะท า
รายการดังกล่าว
ต่อไปในอนาคต 

ผู้ขาย /  
ผู้ให้ 
บริการ 

ผู้ซื้อ / 
ผู้รับบริ
การ 

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่
ส าคัญ 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) 
ความจ าเปน็และความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปี 2557 ม.ค.-ก.ย. 
2558 

บริษัทฯ จะเลิกท ารายการรูปแบบ
ดังกล่าวนับแต่วันที่ 1 เมษายน 
2558 เป็นต้นไป 

- ค่าส่งเสริมการขาย 
- ลูกหนี้อื่น 

 

 
0.15 
0.27 

 

 

- 
- 

ไม่มี Gen C บริษัทฯ บริษัทฯ  ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการขายกับ Gen C โดย
ได้เข้าร่วมจัดบูธกิจกรรมในงาน 
Thailand Comic Con 2015 

อย่างไรก็ดี  เพื่อให้การด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ แยกกันอย่าง
ชัดเจนกับธุรกิจของบริษัทที่อาจมี
ค ว ามขั ด แย้ ง  บ ริ ษั ท ฯ  ไ ด้ มี
นโยบายจะเลิกท ารายการรูปแบบ
ดังกล่าวนับแต่วันที่ 1 เมษายน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความจ าเป็นของการท ารายการ 

บริษัทฯ ได้เข้ารว่มกจิกรรมสง่เสรมิการขายกับ Gen C  ซึ่งการเข้าร่วมกัน
ดังกล่าวท าให้เกิด Economy of Scale ขึ้นได้ จึงเป็นผลดีต่อบริษทัฯ เช่นกัน 

ความสมเหตุสมผลของราคา 

ค่าใช้จ่ายค านวณจากจ านวนที่ Gen C จ่ายให้แก่บุคคลภายนอกตามสัดส่วน
พื้นที่บูทท่ีเป็นของบริษัทฯ   

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของ
รายการรวมถึงเงื่อนไขในการท ารายการ และความสมเหตุสมผลของราคา
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นโยบายที่จะท า
รายการดังกล่าว
ต่อไปในอนาคต 

ผู้ขาย /  
ผู้ให้ 
บริการ 

ผู้ซื้อ / 
ผู้รับบริ
การ 

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่
ส าคัญ 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) 
ความจ าเปน็และความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปี 2557 ม.ค.-ก.ย. 
2558 

2558 เป็นต้นไป แต่รายการนี้เป็น
รายการที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้า
ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 
โดยรายการน้ีได้เกิดขึ้นจริงในไตร
มาส 3 ของปี 2558 

- ค่าส่งเสริมการขาย 

 
 
- 

 
 

0.04 

ส าหรับรายการท่ีเกดิขึ้นแล้ว และได้ก าชับให้ท าตามนโยบายทีก่ าหนดไว้ว่าจะ
เลิกท ารายการในรูปแบบน้ีเพื่อให้การด าเนินธุรกจิของบริษัทฯ แยกกันอยา่ง
ชัดเจน  

มีต่อไป TKNRF Dr. Tobi TKNRF คิดค่าธรรมเนียมสินค้า
แรกเข้าและค่าส่งเสริมการขาย
จาก Dr. Tobi ซึ่งเป็นไปตามธุรกจิ
ปกติของร้านค้าจ าหน่ายขนมขบ
เคี้ยว   

  ความจ าเป็นของการท ารายการ 

TKNRF คิดค่าธรรมเนียมสินคา้แรกเข้าและค่าส่งเสริมการขายจาก Dr. Tobi ซึ่ง
น าสินค้ามาวางจ าหน่ายในร้านคา้ของ TKNRF ซึ่งเป็นไปตามธุรกจิปกติของ
ร้านค้าจ าหน่ายขนมขบเคีย้ว  

ความสมเหตุสมผลของราคา 

อัตราคา่ธรรมเนยีมสินคา้แรกเขา้และค่าส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ตกลงกัน
ทั่วไปกับเจา้ของสินคา้รายอื่นซึง่ไม่ใช่บคุคลที่เกีย่วโยงกัน   

  

   - ค่าส่งเสริมการขาย 
- ลูกหนี้อื่น 

0.03 
0.02 

0.02 
0.01 
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นโยบายที่จะท า
รายการดังกล่าว
ต่อไปในอนาคต 

ผู้ขาย /  
ผู้ให้ 
บริการ 

ผู้ซื้อ / 
ผู้รับบริ
การ 

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่
ส าคัญ 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) 
ความจ าเปน็และความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปี 2557 ม.ค.-ก.ย. 
2558 

      ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของ
รายการรวมถึงเงื่อนไขในการท ารายการ และความสมเหตุสมผลของราคา  

ส าหรับรายการท่ีเกดิขึ้นแล้ว และได้ก าชับให้รายการท่ีเกิดขึ้นในอนาคตมีการ
ก าหนดราคาและเงื่อนไขในการท ารายการอยา่งเหมาะสมตามเงื่อนไขการค้า
ปกติเสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)   

ไม่มี บริษัทฯ Dr. Tobi บริษัทฯ มีการให้การบริการทาง
บัญชีและการเงินแก่ Dr. Tobi ใน
อัตราเดือนละ 140,000 บาท โดย
มีการก าหนดราคาโดยอ้างอิงจาก
ค่าใช้จ่ายพนักงานของบริษัทฯ ที่
ให้บริการทางบัญชีและการเงินแก ่
Dr. Tobi และต่อมาได้ปรับลดลง
เหลือเดือนละ 120,000 บาทใน

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความจ าเป็นของการท ารายการ 

บริษัทฯ ใหบ้ริการทางบัญชีและการเงินแก่ Dr. Tobi  

ความสมเหตุสมผลของราคา 

การก าหนดราคาโดยอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายพนักงานของบริษัทฯ ที่ให้บริการทาง
บัญชีและการเงินแก่ Dr. Tobi 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมคีวามเห็นชอบถึงความเหมาะสมของ
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นโยบายที่จะท า
รายการดังกล่าว
ต่อไปในอนาคต 

ผู้ขาย /  
ผู้ให้ 
บริการ 

ผู้ซื้อ / 
ผู้รับบริ
การ 

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่
ส าคัญ 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) 
ความจ าเปน็และความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปี 2557 ม.ค.-ก.ย. 
2558 

เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 
2558 ท้ังนี้ การให้บริการดังกล่าว
ได้ ส้ิน สุดลงแ ล้ว  ณ วั นที่  2 8 
กุมภาพันธ์ 2558 

- รายได้ค่าบริการ 
- ลูกหนี้อื่น 

 
 
 
 

1.68 
1.95 

 
 
 
 

0.24 
- 

รายการรวมถึงเงื่อนไขในการท ารายการ และความสมเหตุสมผลของราคา
ส าหรับรายการที่เกิดขึ้นแล้ว และเห็นด้วยกับการที่บริษัทฯ ได้เลิกท ารายการ
ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ แยกกันอย่างชัดเจนกับธุรกิจของ Dr. Tobi 

ไม่มี บริษัทฯ 24 บริษัทฯ มีการให้การบริการทาง
บัญชีและการเงินแก่ 24 ในอัตรา
เดือนละ 4,000 บาท โดยมีการ
ก าหนดราคาโดยอ้างอิ งจาก
ค่าใช้จ่ายพนักงานของบริษัทฯ ที่
ให้บริการทางบัญชีและการเงินแก ่
24 ท้ังนี้ การให้บริการได้สิ้นสุดลง
แล้วตั้งแต่วันท่ี 30 เมษายน 2557 

- รายได้ค่าบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.02 

 

 

 

 

 

 

- 

ความจ าเป็นของการท ารายการ 

บริษัทฯ ใหบ้ริการทางบัญชีและการเงินแก่ 24 

ความสมเหตุสมผลของราคา 

การก าหนดราคาโดยอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายพนักงานของบริษัทฯ ที่ให้บริการทาง
บัญชีและการเงินแก่ 24 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมคีวามเห็นชอบถึงความเหมาะสมของ
รายการรวมถึงเงื่อนไขในการท ารายการ และความสมเหตุสมผลของราคา



ส่วนท่ี 2 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย ์                                                                                                                                               บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนท่ี 2 หน้าที่ 146 

นโยบายที่จะท า
รายการดังกล่าว
ต่อไปในอนาคต 

ผู้ขาย /  
ผู้ให้ 
บริการ 

ผู้ซื้อ / 
ผู้รับบริ
การ 

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่
ส าคัญ 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) 
ความจ าเปน็และความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปี 2557 ม.ค.-ก.ย. 
2558 

- ลูกหนี้อื่น 

 

- - ส าหรับรายการที่เกิดขึ้นแล้ว และเห็นด้วยกับการที่บริษัทฯ ได้เลิกท ารายการ
ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2557 เป็นต้นไป เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ แยกกันอย่างชัดเจนกับธุรกิจของ 24 

ไม่มี นายอิทธิ
พัทธ ์

บริษัทฯ ณ วันท่ี 1 เมษายน 2558 บริษัทฯ 
ได้เข้าซื้อตราสินค้าที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จาก
นายอิทธิพัทธ์  ซึ่ ง เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในตราสินค้าดังกล่าวใน
ราคา 1.00 ล้านบาท ซึ่ งราคา
ดังกล่าวต่ ากว่าราคาในรายงาน
การประเมินตราสินค้าดังกล่าวซึ่ง
จัดท าโดยบริษัท เยียร์ แอพไพร
ซัล  จ ากัด 1 เพื่ อวัตถุประสงค์

- 1.00 ความจ าเป็นของการท ารายการ 

ตราสินค้าดังกล่าวเป็นส่วนส าคัญในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงเข้า
ซื้อตราสินค้าจากนายอิทธิพัทธ์เพื่อให้บริษัทมีกรรมสิทธิ์ในตราสินค้าดังกล่าว  

ความสมเหตุสมผลของราคา 

ราคาที่บริษัทฯ เข้าซื้อตราสินค้าเป็นราคาที่ต่ ากว่าราคาในรายงานการประเมิน
ตราสินค้าดังกล่าว จึงไม่ท าให้บริษัทฯ เสียประโยชน์จากการเข้าท ารายการใน
ครั้งนี ้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของ

                                                   

1 รายละเอียดของรายงานการประเมินดังกล่าวแสดงอยู่ในเอกสารแนบ 4 
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นโยบายที่จะท า
รายการดังกล่าว
ต่อไปในอนาคต 

ผู้ขาย /  
ผู้ให้ 
บริการ 

ผู้ซื้อ / 
ผู้รับบริ
การ 

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่
ส าคัญ 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) 
ความจ าเปน็และความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปี 2557 ม.ค.-ก.ย. 
2558 

สาธารณะ  เลขที่ 0447/2558 ลง
วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีนาย
ฉงค์ จงยศยิ่ง (ผู้ประเมินหลักชั้น
วุฒิ วฒ. 059) เป็นผู้ประเมิน  

ทั้ งนี้  ในกรณีที่ ไม่สามารถจด
ทะเบียนโอนเครื่องหมายการค้าที่
ได้ รับจดทะเบียนแล้วกับกรม
ทรัพย์ สินทางปัญญา หรือไม่
สามารถโอนสิทธิในค าขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายค้าของนาย
อิ ท ธิ พั ท ธ์ ที่ ไ ด้ ยื่ น ไ ว้ กั บ ก ร ม
ท รั พ ย์ สิ นท า งปัญญา ใ ห้ กั บ  
บริษัทฯ ได้ นายอิทธิพัทธ์ตกลงที่
จะให้บริษัทฯ ใช้ เครื่ องหมาย
การค้าได้ โดยจะเข้าท าสัญญา

รายการรวมถึงเงื่อนไขในการท ารายการ และความสมเหตุสมผลของราคา 
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นโยบายที่จะท า
รายการดังกล่าว
ต่อไปในอนาคต 

ผู้ขาย /  
ผู้ให้ 
บริการ 

ผู้ซื้อ / 
ผู้รับบริ
การ 

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่
ส าคัญ 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) 
ความจ าเปน็และความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปี 2557 ม.ค.-ก.ย. 
2558 

อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า 
พร้อมทั้งจดทะเบียนการให้ใช้
เ ค รื่ อ งหมายกา รค้ า กั บก รม
ทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป โดย
ไ ม่ มี ค่ า ต อ บแ ทน ใ น ก า ร ใ ช้
เ ค รื่ อ ง ห ม า ย ก า ร ค้ า 
นอกเหนือไปจากค่าตอบแทน
จ านวน 1.00 ล้านบาทดังกล่าว
ข้างต้น 
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14.2.2. รายการเช่าอาคาร 

นโยบายที่จะท า
รายการ

ดังกล่าวต่อไป
ในอนาคต 

ผู้ให้เช่า ผู้เช่า ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่ส าคัญ 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) ความจ าเปน็และความสมเหต ุ
สมผลของรายการ 

ปี 2557 ม.ค.–ก.ย.
2558 

มีต่อไป นายอิทธิ
พัทธ์  

บริษัทฯ บริษัทฯ เช่าอาคารเลขที่ 93/7 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางรัก
น้อย อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นอาคารสูง 3 
ชั้นบนเนื้อที่  29.6 ตารางวา พื้นที่ใช้สอยประมาณ 355.2 
ตารางเมตร จากนายอิทธิพัทธ์  ในราคาค่าเชา่ 15,000 บาทต่อ
เดือน โดยใช้เป็นที่เก็บเอกสารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกบูธ
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการยกเลิกสัญญาฉบับเดิม และเข้าท า
สัญญาฉบับใหม่ในการเช่าอาคารดังกล่าว โดยมีการปรับราคา
ค่าเช่าลงเหลือ 10,000 บาทต่อเดือน ซึ่งสัญญาฉบับใหม่มีผล
บังคับใช้นับแต่วันท่ี 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป โดยมีก าหนด
ระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันท่ี 1 เมษายน 2558 จนถึง 31 มีนาคม 
2561 และหากคู่ สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีความประสงค์
ต้องการเลิกสัญญาก่อนที่จะครบก าหนดสัญญา ให้ท าหนังสือ
เป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความจ าเป็นของการท ารายการ 

บริษัทฯ เช่าอาคารดังกล่าวจากนายอิทธิพัทธ์ เพื่อใช้
เป็นที่เก็บเอกสารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกบูธ 
เนื่องจากส านักงานที่เมืองทองธานีและโรงงานที่นพ
วงศ์ไม่มีพื้นที่เหลือพอในการจัดเก็บของดังกล่าว 

ความสมเหตุสมผลของราคา 

ราคาค่าเช่าที่มีการปรับปรุงใหม่เป็น 10,000 บาทต่อ
เดือนนั้นเทียบเคียงกันได้กับราคาค่าเช่าของอาคาร
ในบริเวณใกล้เคียง โดยค่าเช่าที่ 28.15 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือนนั้นค่อนข้างต่ ากว่าค่าเช่าต่อ
ตารางเมตรต่อเดือนของอาคารในบริเวณใกล้เคียงซึ่ง
อยู่ในระดับ 34 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนถึง 62 
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
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นโยบายที่จะท า
รายการ

ดังกล่าวต่อไป
ในอนาคต 

ผู้ให้เช่า ผู้เช่า ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่ส าคัญ 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) ความจ าเปน็และความสมเหต ุ
สมผลของรายการ 

ปี 2557 ม.ค.–ก.ย.
2558 

- ค่าเช่าจ่าย 
- เจ้าหน้ีอื่น 

 

0.18 
- 

0.11 
- 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความ
เหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการท า
รายการ และความสมเหตุสมผลของราคา และเห็น
ว่า ราคาค่า เช่ าที่ ปรับปรุ ง ใหม่นั้ น เป็นราคาที่
สมเหตุสมผล เนื่องจากเทียบเคียงกันได้กับราคาค่า
เช่าของอาคารในบริเวณใกล้เคียง 

มีต่อไป นางสาว
อรพัทธ์  

บริษัทฯ บริษัทฯ เช่าอาคารเลขที่ 93/6 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางรัก
น้อย อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นอาคารสูง 3 
ชั้นบนเนื้อที่  29.6 ตารางวา พื้นที่ใช้สอยประมาณ 355.2 
ตารางเมตร จากนางสาวอรพัทธ์  ในราคาค่าเช่า 15,000 บาท
ต่อเดือน โดยใช้เป็นที่เก็บเอกสารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ออกบูธอย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการยกเลิกสัญญาฉบับเดิม 
และเข้าท าสัญญาฉบับใหม่ในการเช่าอาคารดังกล่าว โดยมี
การปรับราคาค่าเช่าลงเหลือ 10,000 บาทต่อเดือน ซึ่งสัญญา

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความจ าเป็นของการท ารายการ 

บริษัทฯ เช่าอาคารดังกล่าวจากนางสาวอรพัทธ์ เพื่อ
ใช้เป็นที่เก็บเอกสารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกบูธ 
เนื่องจากส านักงานที่เมืองทองธานีและโรงงานที่นพ
วงศ์ไม่มีพื้นที่เหลือพอในการจัดเก็บของดังกล่าว 

ความสมเหตุสมผลของราคา 

ราคาค่าเช่าที่มีการปรับปรุงใหม่เป็น 10,000 บาทต่อ
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นโยบายที่จะท า
รายการ

ดังกล่าวต่อไป
ในอนาคต 

ผู้ให้เช่า ผู้เช่า ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่ส าคัญ 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) ความจ าเปน็และความสมเหต ุ
สมผลของรายการ 

ปี 2557 ม.ค.–ก.ย.
2558 

ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป 
โดยมีก าหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 
จนถึง 31 มีนาคม 2561 และหากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมี
ความประสงค์ต้องการเลิกสัญญาก่อนที่จะครบก าหนดสัญญา 
ให้ท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 

- ค่าเช่าจ่าย 
- เจ้าหน้ีอื่น 

 
 
 
 
 
 
 

0.18 
- 

 
 
 
 
 
 
 

0.11 
- 

เดือนนั้นเทียบเคียงกันได้กับราคาค่าเช่าของอาคาร
ในบริเวณใกล้เคียง โดยค่าเช่าที่ 28.15 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือนนั้นค่อนข้างต่ ากว่าค่าเช่าต่อ
ตารางเมตรต่อเดือนของอาคารในบริเวณใกล้เคียงซึ่ง
อยู่ในระดับ 34 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนถึง 62 
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความ
เหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการท า
รายการ และความสมเหตุสมผลของราคา และเห็น
ว่า ราคาค่า เช่ าที่ ปรับปรุ ง ใหม่นั้ น เป็นราคาที่
สมเหตุสมผล เนื่องจากเทียบเคียงกันได้กับราคาค่า
เช่าของอาคารในบริเวณใกล้เคียง 

มีต่อไป นาย
ณัชชัช

บริษัทฯ บริษัทฯ เช่าอาคารเลขที่ 93/5 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางรัก
น้อย อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นอาคารสูง 3 

 
 

 
 

ความจ าเป็นของการท ารายการ 
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นโยบายที่จะท า
รายการ

ดังกล่าวต่อไป
ในอนาคต 

ผู้ให้เช่า ผู้เช่า ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่ส าคัญ 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) ความจ าเปน็และความสมเหต ุ
สมผลของรายการ 

ปี 2557 ม.ค.–ก.ย.
2558 

พงษ์  ชั้นบนเนื้อที่  29.6 ตารางวา พื้นที่ใช้สอยประมาณ 355.2 
ตารางเมตร จากนายณัชชัชพงษ์ เพื่อใช้เป็นที่เก็บเอกสารและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกบูธ ในราคาค่าเช่า 15,000 บาทต่อ
เดือน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการยกเลิกสัญญาฉบับเดิม และ
เข้าท าสัญญาฉบับใหม่ในการเช่าอาคารดังกล่าว โดยมีการ
ปรับราคาค่าเช่าลงเหลือ 10,000 บาทต่อเดือน ซึ่งสัญญาฉบับ
ใหม่มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป โดย
มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 จนถึง 
31 มีนาคม 2561 และหากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีความ
ประสงค์ต้องการเลิกสัญญาก่อนที่จะครบก าหนดสัญญา ให้
ท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 

- ค่าเช่าจ่าย 
- เจ้าหน้ีอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.18 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.11 
- 

บริษัทฯ เช่าอาคารดังกล่าวจากนายณัชชัชพงษ์ เพื่อ
ใช้เป็นที่เก็บเอกสารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกบูธ 
เนื่องจากส านักงานที่เมืองทองธานีและโรงงานที่นพ
วงศ์ไม่มีพื้นที่เหลือพอในการจัดเก็บของดังกล่าว 

ความสมเหตุสมผลของราคา 

ราคาค่าเช่าที่มีการปรับปรุงใหม่เป็น 10,000 บาทต่อ
เดือนนั้นเทียบเคียงกันได้กับราคาค่าเช่าของอาคาร
ในบริเวณใกล้เคียง โดยค่าเช่าที่ 28.15 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือนนั้นค่อนข้างต่ ากว่าค่าเช่าต่อ
ตารางเมตรต่อเดือนของอาคารในบริเวณใกล้เคียงซึ่ง
อยู่ในระดับ 34 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนถึง 62 
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความ
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นโยบายที่จะท า
รายการ

ดังกล่าวต่อไป
ในอนาคต 

ผู้ให้เช่า ผู้เช่า ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่ส าคัญ 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) ความจ าเปน็และความสมเหต ุ
สมผลของรายการ 

ปี 2557 ม.ค.–ก.ย.
2558 

เหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการท า
รายการ และความสมเหตุสมผลของราคา และเห็น
ว่า ราคาค่า เช่ าที่ ปรับปรุ ง ใหม่นั้ น เป็นราคาที่
สมเหตุสมผล เนื่องจากเทียบเคียงกันได้กับราคาค่า
เช่าของอาคารในบริเวณใกล้เคียง 

ไม่มี นายอิทธิ
พัทธ์  

WMI WMI เช่าพื้นที่ในอาคารเลขที่ 93/7 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบล
บางรักน้อย อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จากนายอิทธิ
พัทธ์ เพื่อใช้เป็นที่เก็บเอกสารในราคาค่าเช่า 5,000 บาทต่อ
เดือน ทั้งนี้  การเช่าดังกล่าวได้ ส้ินสุดลงแล้ว ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2557 

  ความจ าเป็นของการท ารายการ 

WMI เช่าพื้นทีใ่นอาคารดงักล่าวจากนายอิทธิพัทธ์ 
เพื่อใชเ้ป็นที่เก็บเอกสาร 

ความสมเหตุสมผลของราคา 

ราคาค่าเช่าดังกล่าวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้า
ปกติ เสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก 
(Arm’s Length Basis)  อย่างไรก็ดี การเช่าดังกล่าว
ได้สิ้นสุดลงแล้ว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

  

   - ค่าเช่าจ่าย 
- เจ้าหน้ีอื่น 

0.06 
0.01 

- 
- 
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นโยบายที่จะท า
รายการ

ดังกล่าวต่อไป
ในอนาคต 

ผู้ให้เช่า ผู้เช่า ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่ส าคัญ 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) ความจ าเปน็และความสมเหต ุ
สมผลของรายการ 

ปี 2557 ม.ค.–ก.ย.
2558 

      ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความ
เหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการท า
รายการ และความสมเหตุสมผลของราคา และ
เห็นชอบถงึการท่ีการเช่าดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

ไม่มี นางสาว
อรพัทธ์  

TKNRF TKNRF เช่าพื้นที่ในอาคารเลขท่ี 93/6 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบล
บางรักน้อย อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จากนางสาว
อรพัทธ์ เพื่อใช้เป็นที่เก็บเอกสาร ในราคาค่าเช่า 5,000 บาทต่อ
เดือน ทั้งนี้  การเช่าดังกล่าวได้ ส้ินสุดลงแล้ว ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2557 

  ความจ าเป็นของการท ารายการ 

TKNRF เช่าพื้นที่ในอาคารดังกลา่วจากนางสาวอร
พัทธ์ เพื่อใชเ้ป็นที่เก็บเอกสาร 

ความสมเหตุสมผลของราคา 

ราคาค่าเช่าดังกล่าวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้า
ปกติ เสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก 
(Arm’s Length Basis)  อย่างไรก็ดี การเช่าดังกล่าว
ได้สิ้นสุดลงแล้ว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

   - ค่าเช่าจ่าย 0.06 - 
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นโยบายที่จะท า
รายการ

ดังกล่าวต่อไป
ในอนาคต 

ผู้ให้เช่า ผู้เช่า ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่ส าคัญ 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) ความจ าเปน็และความสมเหต ุ
สมผลของรายการ 

ปี 2557 ม.ค.–ก.ย.
2558 

      ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความ
เหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการท า
รายการ และความสมเหตุสมผลของราคา และ
เห็นชอบถงึการท่ีการเช่าดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

มีต่อไป Dr. Tobi TKNRF TKNRF เช่าพื้นที่รวม 716.4 ตารางเมตรในอาคารเลขที่ 77 
ถนนบอนด์สตรีท จาก Dr. Tobi เพื่อใช้เป็นส านักงาน จึงมีการ
จ่ายค่าเช่าและค่าบริการรวม 130,000 บาทต่อเดือน ให้กับ 
Dr. Tobi โดยมีการท าสัญญาบริการขึ้น ณ วันที่ 1 มิถุนายน 
2557 ซึ่งสัญญามีอายุ 1 ปี และมีผลต่อเนื่องครั้งละ 1 ปีโดย
อัตโนมัติจนกว่าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ท าหนังสือแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรแสดงความประสงค์ที่จะไม่ต่อสัญญาไปยัง
อีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวัน
ครบก าหนดเวลาที่ต่ออายุสัญญาคราวใด 

  ความจ าเป็นของการท ารายการ 

TKNRF เช่าพื้นที่ในอาคารดังกล่าวจาก Dr. Tobi 
เพื่อใช้เป็นส านักงาน เนื่องจากส านักงานที่เมืองทอง
ธานีและโรงงานท่ีนพวงศ์ไม่มีพื้นที่เหลือพอส าหรับใช้
เป็นส านักงานของ TKNRF 

ความสมเหตุสมผลของราคา 

ราคาค่าเช่าค านวณจากค่าเช่าที่ Dr. Tobi จ่ายให้แก่
บุคคลภายนอกตามสัดส่วนพื้นที่ของอาคารท่ี  
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นโยบายที่จะท า
รายการ

ดังกล่าวต่อไป
ในอนาคต 

ผู้ให้เช่า ผู้เช่า ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่ส าคัญ 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) ความจ าเปน็และความสมเหต ุ
สมผลของรายการ 

ปี 2557 ม.ค.–ก.ย.
2558 

   - ค่าเช่าจ่าย 
- เจ้าหน้ีอื่น 

1.34 
- 

1.17 
- 

TKNRF ใช้งาน  และค านวณค่าบริการจากค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภคต่างๆ ตามสัดส่วนพื้นที่ของอาคารที่ 
TKNRF ใช้งาน โดยอ้างอิงจากค่าประมาณการที่ท า
ขึ้นจากข้อมูลจริงในอดีต  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความ
เห็นชอบถงึความเหมาะสมของรายการรวมถึง
เงื่อนไขในการท ารายการ และความสมเหตุสมผล
ของราคา 
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14.2.3. รายการเงินให้กู้ยืม 

หน่วย: ล้านบาท 

ผู้กู้ ผู้ให้กู ้ ยอดยก
มา 31 
ธ.ค. 56 

กู้เพิ่ม
ระหว่าง
งวด 

ช าระคืน
ระหว่าง
งวด 

ยอด
คงเหลือ 31 
ธ.ค. 57 

ดอกเบี้ย
จ่ายงวด
ปี 2557 

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่ส าคัญ  

Dr. Tobi WMI 1.50 0.50 2.00 - 0.02 WMI ให้ Dr. Tobi กู้ยืมเงิน โดยเป็นเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.50 
ต่อปี มีก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถาม และไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน ท้ังนี้ Dr. Tobi ได้ช าระ
คืนเงินกู้แก่ WMI ทั้งจ านวนแล้วในวันที่ 29 กันยายน 2557 

Dr. Tobi บริษัทฯ 20.00 - 20.00 - 0.46 บริษัทฯ ให้ Dr. Tobi กู้ยืมเงิน โดยเป็นเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 
2.55 ต่อปี มีก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถาม และไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน ท้ังนี้ Dr. Tobi ได้
ช าระคืนเงินกู้แก่บริษัทฯ ท้ังจ านวนแล้วในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557  

Dr. Tobi NCP - 3.50 3.50 - 0.03 บริษัทฯ ให้ Dr. Tobi กู้ยืมเงิน โดยเป็นเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  
1.50 ต่อปี มีก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถาม และไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน ท้ังนี้ Dr. Tobi ได้
ช าระคืนเงินกู้แก่บริษัทฯ ท้ังจ านวนแล้วในวันที่ 19 กันยายน 2557 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการท ารายการ และความสมเหตุสมผลของราคา เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับจาก Dr. Tobi นั้นไม่ด้อยไปกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดย ณ วันที่ WMI บริษัทฯ และ NCP ให้กู้ อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) อยู่ที่ร้อยละ 0.625 ต่อปี (วันท่ี 11 มิถุนายน 2555)  ร้อยละ 0.625 ต่อปี (วันท่ี 1 ตุลาคม 2556) และร้อยละ 0.50 ต่อปี 
(วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2557) ตามล าดับ ท้ังนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 Dr. Tobi ได้ช าระเงินกู้ยืมจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้วทั้งจ านวน โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายว่าจะไม่มี
การให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันอีกแล้วในอนาคต 
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14.2.4. รายการค้ าประกันเงินกู้สถาบันการเงิน  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีการค้ าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทฯ ดังต่อไปนี้ โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม 

ธนาคารที่ให้สนิเชื่อ ประเภทของวงเงนิสนิเชือ่ ผู้ค้ าประกัน 
ภาระหนี้คงเหลอื 

ณ 31 ธนัวาคม 2557 ณ 30 กนัยายน 2558 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่ง
ประเทศไทย 

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า นายอิทธิพัทธ์ และนางสาวอร
พัทธ์  

0.62 ล้านเหรียญสหรัฐ 0.04 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ธนาคารกรุงไทย เลตเตอร์ออฟเครดติ ทรัสรีซีท นายอิทธิพัทธ์  0.78 ล้านบาท - 

ธนาคารไทยพาณิชย ์ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า นายอิทธิพัทธ์  0.39 ล้านบาท 6.81 ล้านบาท 

เลตเตอร์ออฟเครดติ ทรัสรีซีท แพคกิ้งเครดติ  นายอิทธิพัทธ์  65.13 ล้านบาท 17.93 ล้านบาท 

เงินเบกิเกินบัญช ี นายอิทธิพัทธ ์ - 0.02 ล้านบาท 

ธนาคารทหารไทย เลตเตอร์ออฟเครดติ ทรัสรีซีท แพคกิ้งเครดติ นายอิทธิพัทธ์  124.92 ล้านบาท 37.09 ล้านบาท 

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า นายอิทธิพัทธ ์ - 26.63 ล้านบาท 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบถึงความจ าเป็นในการท ารายการดังกล่าว รวมถึงเงื่อนไขในการท ารายการ และการไม่คิดค่าธรรมเนียมโดยผู้ค้ าประกัน เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อการ
ประกอบการของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ธนาคารทุกธนาคารข้างต้นได้มีการออกหนังสือปลดภาระค้ าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ ของนายอิทธิพัทธ์ และนางสาวอรพัทธ์ แล้ว โดยจะท าการ
ปลดภาระค้ าประกันหลังจากที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชน  
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14.3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน  
 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการควบคุมการท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 บริษัทฯ จะอนุมัติรายการระหว่างกันโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นส าคัญ โดยผ่ านขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง ตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลในการเข้าท ารายการ 
ตรวจสอบผลกระทบของรายการ และตรวจสอบให้มีการก าหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)  
 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น  บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้ที่มีความรู้ความช านาญพิเศษ เช่น 
ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาอิสระ หรือส านักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
รายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปประกอบการให้ความเห็น และ /หรือการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้  
บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

นอกจากนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของ
ส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนด
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจ าหน่ายทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญช ี

 
14.4. นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต  

 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจมีการเข้าท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติและ

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป บริษัทฯ จะด าเนินการตามมาตรการควบคุมการท ารายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนเข้าท ารายการ กล่าวคือเป็นไปตาม
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หลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติไว้แล้วตามที่ก าหนดไว้แล้วตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิ บัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่าง
เคร่งครัด พร้อมทั้งก าหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทประโยชน์ 

ในกรณีที่มีการท ารายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯ จะด าเนินการตามมาตรการการอนุมัติรายการระหว่างกันดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น ทั้ง นี้ หากมีรายการระหว่างกันที่
จ าเป็นต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ จะด าเนินการให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจ
เกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อน าไป ใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าท ารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่เป็นการท า
รายการที่บริษัทฯ ได้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นส าคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินท่ีได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
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ส่วนที่ 2.4 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 

 
  15. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคญั  

 

15.1 สรุปรายงานการสอบบัญช ี

 งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2555 ได้รับการตรวจสอบโดย นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970 จาก
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบัญชีว่างบการเงินฉบับดังกล่าวแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2556 ได้รับการตรวจสอบโดย นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970 จาก
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบัญชีว่างบการเงินฉบับดังกล่าวแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
โดยที่มิใช่เป็นการแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 บริษัทฯ ได้น า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้มาถือปฏิบัติ และได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และน าเสนองบแสดงฐานะการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่ได้
น ามาถือปฏิบัติใหม่ด้วยเช่นกัน 

 งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2557 ได้รับการตรวจสอบโดย นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970 จาก
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบัญชีว่างบการเงินฉบับดังกล่าวแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ส าหรับงวดสามเดือนและ
เก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ได้รับการสอบทานโดย นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3970 จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานการสอบทานข้อมูล
ระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตว่าผู้สอบบัญชีไม่พบส่ิงที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี   
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15.2 ตารางสรุปงบการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 วันท่ี 31 ธนัวาคม 2556 วันท่ี 31 ธันวาคม 2557  และวันที่ 
30 กันยายน 2558 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

ณ 31 ธ.ค. 2555* ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 30 ก.ย. 2558 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

สินทรัพย์         

สินทรัพย์หมุนเวียน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 65.67   6.35  42.21   3.87  68.06   5.33  112.35     7.77  

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น(สุทธิ) 342.64   33.12  391.13   35.89  468.08   36.66  428.19    29.60  

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน 

24.15   2.33  21.50   1.97   -     -              -           -    

สินค้าคงเหลือ 208.11   20.12  226.06   20.74  228.00   17.86  243.14    16.81  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 10.42   1.01  14.19   1.30  17.60   1.38  33.36     2.31  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 650.98   62.93  695.09   63.78  781.74   61.23  817.04    56.47  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน           

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกนั 35.00   3.38  36.24   3.33  36.28   2.84  36.63     2.53  

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  -     -     -     -    39.75   3.11  39.75     2.75  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 320.91   31.02  311.22   28.56  391.33   30.65  483.51    33.42  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 8.49   0.82  8.97   0.82  9.29   0.73  11.07     0.77  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี 2.45   0.24  4.63   0.42  4.35   0.34  8.23     0.57  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 16.61   1.61  33.60   3.08  13.97   1.09  50.52     3.49  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 383.46   37.07  394.67   36.22  494.96   38.77  629.70    43.53  

รวมสินทรัพย์ 1,034.44    100.00  1,089.75    100.00  1,276.70    100.00  1,446.75  100.00  

หน้ีสิน           

หน้ีสินหมุนเวียน           

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะ
สั้นจากธนาคาร 

208.54   20.16  320.42    29.40  290.16    22.73  291.76    20.17  

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 341.57    33.02  374.75    34.39  450.79    35.31  590.01    40.78  

เงินกู้ยืมระยะสั้นอ่ืน 132.08    12.77  49.55     4.55  49.56     3.88  49.54     3.42  

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี

3.90     0.38  4.15     0.38  8.72     0.68  8.84     0.61  

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงินที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ป ี

11.33    1.10  12.75    1.17  16.12     1.26  9.32     0.64  

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 32.19     3.11  19.74     1.81  35.05     2.75  38.84     2.68  
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รายการ 

งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

ณ 31 ธ.ค. 2555* ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 30 ก.ย. 2558 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 8.92     0.86  14.25     1.31  13.10     1.03  34.58     2.39  

รวมหนี้สินหมุนเวียน 738.52    71.39  795.62    73.01  863.49    67.63  1,022.89    70.70  

หน้ีสินไม่หมุนเวียน           

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน 

21.19     2.05  16.60     1.52  33.18     2.60  26.51     1.83  

หนี้สินตามสญัญาเช่าการเงิน 22.98     2.22  15.47     1.42  22.37     1.75  17.75     1.23  

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน 

1.91     0.19  3.69     0.34  3.86     0.30  5.64     0.39  

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 1.75     0.17  1.50     0.14  1.20     0.09  0.97     0.07  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 47.84      4.62  37.25      3.42  60.62      4.75  50.87      3.52  

รวมหนี้สิน 786.36    76.02  832.86    76.43  924.12    72.38  1,073.76    74.22  

ส่วนของผู้ถือหุ้น           

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 160.00   15.47  160.00   14.68  255.00   19.97  255.00    17.63  

ก าไรสะสม           

    จัดสรรแลว้ส ารองตามกฏหมาย 16.28     1.57  22.94     2.11  30.28     2.37  30.28     2.09  

    ยังไม่ได้จัดสรร 71.79     6.94  73.95     6.79  67.30     5.27  87.71     6.06  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 248.08    23.98  256.89    23.57  352.58    27.62  372.99    25.78  

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,034.44    100.00  1,089.75    100.00  1,276.70    100.00  1,446.75  100.00  
หมายเหตุ : งบแสดงฐานะการเงินรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่น ามาแสดงเปรียบเทียบเป็นตัวเลขที่มีการปรับปรุงใหม่ ซึ่งแสดงไว้ในงบการเงินส าหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2557 และงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และวันที่ 30 กันยายน 2558 

หน่วย: ล้านบาท 

รายการ 

งบตรวจสอบ งบสอบทาน 

ปี 25551 ปี 2556 ปี 2557 ม.ค.-ก.ย. 2557 ม.ค.-ก.ย. 2558 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

รายได้           

รายได้จากการขาย 2,495.59  98.16  2,715.63  99.82  2,694.96  98.85  1,860.63  98.57  2,518.58  99.76  

รายได้อื่น 46.83  1.84  4.97  0.18  31.34  1.15  27.06  1.43  6.17  0.24  

รวมรายได้ 2,542.42  100.00  2,720.60  100.00  2,726.30  100.00  1,887.68  100.00  2,524.75  100.00  

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน               

ต้นทุนขาย 1,788.10  70.33  1,783.00  65.54  1,778.61  65.24  1,249.54  66.19  1,632.71  64.67  

ค่าใช้จ่ายในการขาย 441.90  17.38  556.59  20.46  490.72  18.00  347.48  18.41  406.21  16.09  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 139.84  5.50  196.47  7.22  182.66  6.70  137.73  7.30  162.38  6.43  

รวมค่าใช้จ่าย 2,369.83  93.21  2,536.06  93.22  2,451.99  89.94  1,734.75  91.90  2,201.29  87.19  

ก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

172.59  6.79  184.55  6.78  274.31  10.06  152.94  8.10  323.46  12.81  

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 23.94  0.94  16.96  0.62  19.59  0.72  14.71  0.78  12.78  0.51  

ก าไรก่อนภาษีเงินได้นิติ
บุคคล 

148.64  5.85  167.59  6.16  254.72  9.34  138.23  7.32  310.68  12.31  

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 43.22  1.70  39.27  1.44  56.14  2.06  30.96  1.64  65.88  2.61  

ก าไรสุทธิ 105.42  4.15  128.31  4.72  198.58  7.28  107.27  5.68  244.81  9.70  

ก าไรต่อหุ้น2    0.1647       0.2005       0.2968   0.1676    0.2400    

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย 
(หน่วย : ล้านหุ้น)3 

640.00    640.00    669.15   640.0    1,020.0  
  

ก าไรสุทธิต่อหุ้น Fully Diluted 
(บาทต่อหุ้น)4 

0.0764    0.0930    0.1439   0.0777    0.1774    

หมายเหตุ :  1.  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี 2555 ที่น ามาแสดงเปรียบเทียบเป็นตัวเลขที่มีการปรับปรุงใหม่ ซึ่งแสดงไว้ในงบการเงินส าหรับปี 2556    
2.  ค านวณจากมูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท โดยหารก าไรสุทธิส าหรับงวดด้วยจ านวนหุน้ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่ออกในระหว่างปี 
3.  จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยค านวณจากมูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 0.25 บาท 
4.  ค านวณจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยหารก าไรสุทธิส าหรับงวดด้วยจ านวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายและเรียก

ช าระแล้วภายหลังเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน (1,380 ล้านหุ้น) 
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งบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

และงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และวันที่ 30 กันยายน 2558 

      หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
งบตรวจสอบ งบสอบทาน 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ม.ค.-ก.ย. 2557 ม.ค.-ก.ย. 2558 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      

ก าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 148.64  167.59  254.72  138.23  310.68  

รายการปรับปรุง           

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 58.03  65.81  65.68  48.21  53.76  

  ตัดจ าหน่ายอุปกรณ์ 2.45  15.56  6.38  2.67  0.53  

  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (0.61) 1.58  (0.34) 0.09  2.09  

  ตัดจ าหน่ายส่วนเกิน (ส่วนลด) จากสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

0.26  (0.17) 0.26  0.39  (0.07) 

  การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมลูค่าสุทธทิี่จะได้รับ (โอน
กลับ) 

3.33  (2.28) 0.58  16.70  15.88  

 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ - - - 0.44  1.70  

  ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)              -    4.50  (4.50)              -                 -    

  (ก าไร) ขาดทุนจากจ าหน่ายอุปกรณ์ (0.37) 0.96  (0.04) (0.25) 1.31  

  (ก าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (8.74) 3.79  (9.55) (2.22) 3.58  

  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน 1.82  1.78  1.82  1.38  2.05  

  ส ารองประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง              -                 -    4.85  5.00               -    

  ก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย  

(1.99)              -                 -                 -                 -    

รายได้ดอกเบี้ย (1.21) (1.79) (1.25) (0.93) (0.42) 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 19.45  15.33  17.66  13.20  11.81  

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 

221.05  272.66  336.27  222.90  402.90  

สินทรัพย์ด าเนินงาน(เพ่ิมขึ้น) ลดลง      

  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (38.40) (47.93) (77.72) 13.22  38.56  

  สินค้าคงเหลือ 66.39  (15.68) (2.52) (24.01) (31.02) 

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1.48  (3.50) (3.37) 1.42  (15.89) 

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (3.87) (17.82) 3.21  3.38  (1.87) 

หนี้สินด าเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)        

  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนีอ้ื่น (78.27) 31.22  72.25  28.56  100.72  

  หนี้สินหมุนเวียนอืน่ 3.22  (0.22) (1.09) 1.88  19.82  

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน 171.60  218.75  327.04  247.34  513.23  

จ่ายส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน              -                 -                 -              -    (0.27) 

จ่ายภาษีเงินได ้ (12.44) (54.16) (40.88) (40.80) (65.96) 

จ่ายดอกเบี้ย              -                 -                 - (13.66) (11.23) 

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมด าเนินงาน 159.16  164.59  286.16  192.89  435.76  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกันเพ่ิมขึ้น (8.25) (1.23) (0.05) (0.01) (0.35) 
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รายการ 
งบตรวจสอบ งบสอบทาน 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ม.ค.-ก.ย. 2557 ม.ค.-ก.ย. 2558 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์เพ่ิมขึ้น              -                 -    (67.12) (66.15) (59.72) 

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (111.04) (74.06) (96.93) (81.38) (86.57) 

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (0.74) (2.01) (2.12) (2.12) (3.18) 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11.58  2.32  26.50  20.20  1.80  

รับช าระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 10.30  19.65  25.50  5.50               -    

จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (34.45) (17.00) (4.00) (4.00)              -    

ดอกเบี้ยรับ 1.23  1.52  1.26  1.00  0.55  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (131.36) (70.82) (116.96) (126.96) (147.46) 

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน         

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (91.30) 117.05  (27.36) 15.06  1.51  

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน              -                 -    95.00  30.00               -    

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น 133.57  177.80  30.00  -    -    

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1.00               -                 -    -    -    

ช าระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (3.00)              -                 -    -    -    

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว              -                 -    26.35  26.35               -    

ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (3.18) (4.34) (5.20) (3.38) (6.56) 

ช าระคืนหนี้สนิตามสัญญาเช่าการเงิน (11.05) (11.37) (15.10) (10.94) (14.56) 

ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น              -    (265.00) (30.00) -               -    

เงินปันผลจ่าย (32.00) (119.50) (199.20) (109.60) (224.40) 

ดอกเบี้ยจ่าย (20.22) (11.86) (17.84)              -                 -    

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (26.18) (117.23) (143.34) (52.50) (244.01) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
สุทธิ 

1.62  (23.46) 25.86  13.43  44.29  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 64.05  65.67  42.21  42.21  68.06  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 65.67  42.21  68.06  55.63  112.35  
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อัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ  

รายการ หน่วย 
งบตรวจสอบ งบสอบทาน 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ม.ค.-ก.ย. 2558 

อัตราส่วนสภาพคล่อง       

  อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.88 0.87 0.91 0.80 

  อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.55 0.54 0.62 0.53 

  อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.21 0.21 0.34 0.92 

  อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 7.80 7.40 6.30 7.52 

  ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 46.13 48.62 57.12 47.86 

  อัตราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 30.82 40.31 41.02 47.63 

  ระยะเวลาการขายสินคา้เฉลี่ย วัน 11.68 8.93 8.78 7.56 

  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้ เท่า 7.55 7.99 7.32 7.29 

  ระยะเวลาการช าระหนี ้ วัน 47.66 45.08 49.19 49.40 

  Cash Cycle วัน 10.16 12.47 16.70 6.02 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร          

  อัตราก าไรขั้นต้น % 28.35 34.34 34.00 35.17 

  อัตราก าไรจากการด าเนินงาน % 5.04 6.61 9.02 12.60 

  อัตราก าไรอ่ืน % 1.84 0.18 1.15 0.24 

  อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 126.56 91.65 117.77 274.68 

  อัตราก าไรสุทธ ิ % 4.15 4.72 7.28 9.70 

  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 49.88 50.82 65.16 89.97 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน          

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 10.46 12.08 16.78 23.97 

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 53.41 59.77 73.32 90.58 

  อัตราหมุนของสินทรัพย์ เท่า 2.52 2.56 2.30 2.47 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน          

  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 3.17 3.24 2.62 2.88 

  อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า 11.40 14.30 20.39 43.47 

  อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพัน เท่า 0.99 0.35 0.82 1.30 

  อัตราการจ่ายเงินปันผล %     30.35       93.13      100.31               91.66  

ข้อมูลต่อหุ้น (มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)          

  มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น บาท 0.39 0.40 0.35 0.37 

  ก าไรสุทธิต่อหุ้น* บาท 0.1647 0.2005 0.2968 0.2400 

หมายเหตุ :  ค านวณจากมูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 0.25 บาท โดยหารก าไรสุทธิส าหรับงวดด้วยจ านวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่ออกในระหว่างปี 
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  16. การวิเคราะห์และค าอธบิายของฝ่ายจัดการ  

16.1    ภาพรวมการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายสาหร่ายแปรรูป  รวมถึงขนมขบเคี้ยวประเภทอื่นๆ เช่น 
ข้าวโพดอบกรอบ ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ คือสาหร่ายแปรรูปภายใต้ตราสินค้าเถ้าแก่น้อย ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์
สาหร่ายแปรรูปภายใต้ตราสินค้าเถ้าแก่น้อย โดยแบ่งได้เป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ สาหร่ายทอด สาหร่ายย่าง 
สาหร่ายเทมปุระ และสาหร่ายอบ  

นอกจากนี้ งบการเงินรวมของบริษัทฯ ยังรวมเอาผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยจํานวน 3 บริษัทเข้า
มาด้วย โดยบริษัทย่อย 3 บริษัทดังกล่าวดําเนินธุรกิจดังต่อไปนี้ 

 บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จํากัด (“TKNRF”) ดําเนินธุรกิจร้านค้าจําหน่าย
สินค้าขนมขบเคี้ยวและของฝาก  ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  

 บริษัท ว้อนท์มอร์ อินดัสตรี้ จํากัด (“WMI”) ดําเนินธุรกิจซื้อมาขายไปสําหรับสินค้าประเภทขนมขบ
เคี้ยวและของฝาก เช่น ผลไม้อบแห้ง เป็นต้น 

 บริษัท เอ็นซีพี เทรดดิ้งแอนด์ซัพพลาย จํากัด (“NCP”) ดําเนินธุรกิจผลิตผงปรุงรสให้กับกลุ่มบริษัทฯ  

ในปี 2555-2557 งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงรายได้จากการจําหน่ายจํานวน 2,495.59 ล้านบาท 
2,715.63 ล้านบาท และ 2,694.96 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.82 ในปี 2556 
และการลดลงร้อยละ 0.76 ในปี 2557 โดยการลดลงของรายได้จากการจําหน่ายในปี 2557 มีสาเหตุสําคัญมา
จากปัจจัยลบต่างๆ ได้แก่ ความไม่สงบทางการเมืองในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 ประกอบกับการระงับการขาย
ให้แก่ผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรดรายหน่ึงและการส่งออกไปประเทศอินโดนีเซียที่ลดต่ําลง อย่างไรก็ดี การเติบโต
ขึ้นอย่างมากของการส่งออกไปยังประเทศจีนทําให้โดยรวมแล้วรายได้จากการจําหน่ายในปี 2557 ลดลงจากปี
ก่อนหน้าเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ รายได้จากการจําหน่ายในปี 2555-2557 แบ่งเป็นรายได้จากการขายในประเทศ 
1,705.80 ล้านบาท 1,664.78 ล้านบาท และ 1,534.76 ล้านบาท ตามลําดับ และรายได้จากการขาย
ต่างประเทศ 789.78 ล้านบาท 1,050.84 ล้านบาท และ 1,160.20 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งสัดส่วนรายได้จาก
การขายต่างประเทศต่อรายได้จากการขายโดยรวมมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 31.65 ในปี 
2555 มาเป็นร้อยละ 38.70 ในปี 2556 และร้อยละ 43.05 ในปี 2557 ทั้งนี้เป็นเพราะบริษัทฯ มีการส่งออกสินค้า
ไปยังตลาดต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีน และมาเลเซีย จึงส่งผลให้ รายได้จากการขาย
ต่างประเทศมีอัตราการเติบโตสูงกว่ารายได้จากการขายในประเทศ โดยอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย
ต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ 33.05 ในปี 2556 และร้อยละ 10.41 ในปี 2557 ในขณะท่ีรายได้จากการขายในประเทศ
ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.40 ในปี 2556 และร้อยละ 7.81 ในปี 2557    

ส่วนในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงรายได้จากการจําหน่ายจํานวน 
2,518.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า 657.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 
35.36 ทั้งนี้ รายได้จากการขายในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 แบ่งเป็นรายได้จากการขายในประเทศ 1,236.51
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ล้านบาท และรายได้จากการขายตา่งประเทศ 1,282.07 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรายได้จากการขายต่างประเทศ
ต่อรายได้จากการขายโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 50.90 

 สําหรับอัตราส่วนต้นทุนขายเมื่อเทียบกับรายได้จากการขายในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในปี 2555-
2557 นั้น อยู่ที่ร้อยละ 71.65 ร้อยละ 65.66 และร้อยละ 66.00 ตามลําดับ โดยการอัตราส่วนต้นทุนขายที่ปรับตัว
ลดลงในปี 2556 นั้นเป็นผลมาจากการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบและประสิทธิภาพการผลิตได้ดีขึ้น ประกอบกับการ
ต่อรองราคาสาหร่ายและราคาน้ํามันปาล์มกับคู่ค้าได้มากขึ้น ส่วนอัตราส่วนต้นทุนขายในปี 2557 อยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกันกับในปี 2556 

 สําหรับอัตราส่วนต้นทุนขายในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 64.83 ปรับตัวลดลงจากร้อย
ละ 67.16 ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการที่สามารถซื้อสาหร่ายได้ถูกลงจากการ
ต่อรองราคา และอัตราส่วนสูญเสียในการผลิตที่ลดลง 

การเคล่ือนไหวของอัตราส่วนต้นทุนขายส่งผลโดยตรงต่ออัตรากําไรขั้นต้น โดยอัตรากําไรขั้นต้นในปี 
2555-2557 และในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 28.35 ร้อยละ 34.34 ร้อยละ 34.00 และร้อยละ 
35.17 ตามลําดับ 

ในด้านค่าใช้จ่ายในการขาย สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายในงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ ในปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 20.50 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17.71 ในปี 2555 ส่วนในปี 2557 สัดส่วน
ดังกล่าวได้มีการปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 18.21 โดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายต่อ
รายได้จากการขายในปี 2556 นั้นมีสาเหตุสําคัญมาจากการออกสินค้าใหม่ที่ต้องมีค่าใช้จ่าย Listing Fee รวม
กับการทํา Promotion เพื่อเพิ่มยอดขาย เช่น มีการจ้างวง 2PM จากเกาหลีมาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้า และการเป็น
ผู้สนับสนุนและประชาสัมพันธ์สินค้าในการแสดงเดี่ยวไมโครโฟน 10 เป็นต้น ส่วนการปรับตัวลดลงของสัดส่วน
ของค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายในปี 2557 น้ันมีสาเหตุสําคัญมาจากการที่ในปี 2557 บริษัทฯ มี
ค่าใช้จ่ายในการทํา Promotion ลดลงจากปีก่อนหน้า  

สําหรับสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในงวด 9 
เดือนแรกของปี 2558 นั้นอยู่ที่ร้อยละ 16.13 ซึ่งลดลงจากสัดส่วนดังกล่าวในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 ซึ่งอยู่
ที่ร้อยละ 18.68 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจาก การท่ีสัดส่วนรายได้จากการขายไปยังต่างประเทศในงวด 9 เดือนแรก
ของปี 2558 สูงกว่าในปี 2557 เนื่องจากการขายไปยังต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายในการขายน้อยกว่าการขายใน
ประเทศ  

หากพิจารณาสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ต่อรายได้จากการขายในงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
ในปี 2555-2557 จะพบว่าอยู่ที่ร้อยละ 5.60 ร้อยละ 7.23 และร้อยละ 6.78 ตามลําดับ  โดยการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ของสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้จากการขายในปี 2556 นั้นมีสาเหตุสําคัญมาจากการว่าจ้าง
ผู้บริหารระดับสูงเข้ามาบริหารงานและจํานวนพนักงานท่ีเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร และรายการตัด
จําหน่ายอุปกรณ์และการตั้งค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์รวม 20.05 ล้านบาท ส่วนการปรับตัวลดลงของ
สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้จากการขายในปี 2557 นั้นมีสาเหตุสําคัญมาจากการที่รายการตัด
จําหน่ายอุปกรณ์และการตั้งค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์รวมในปี 2556 ซึ่งมีจํานวน 1.88 ล้านบาท นั้นลดลง
อย่างมากจากรายการดังกล่าวในปี 2557 ซึ่งมีจํานวน 20.05 ล้านบาท  
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สําหรับสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้จากการขายในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในงวด 
9 เดือนแรกของปี 2558 นั้นอยู่ที่ร้อยละ 6.45 ซึ่งต่ํากว่าร้อยละ 7.40 ในงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุ
สําคัญมาจากการที่รายได้จากการขายในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าถึง
ร้อยละ 35.36 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี
ก่อนหน้าเพียงร้อยละ 16.90 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่  

หากพิจารณาเฉพาะผลกําไรจากการดําเนินงานจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ จะพบว่ามีอัตรากําไร
จากการดําเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 5.04 ในปี 2555 และปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.61 ในปี 2556 และร้อยละ 
9.02 ในปี 2557 ตามลําดับ โดยการเพิ่มขึ้นของอัตรากําไรจากการดําเนินงานในปี 2556 นั้นมีสาเหตุสําคัญมา
จากการลดลงของอัตราส่วนต้นทุนขายในปีดังกล่าว ส่วนการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตรากําไรจากการดําเนินงานใน
ปี 2557 นั้นมีสาเหตุสําคัญมาจากการลดลงของอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้
จากการขาย 

สําหรับอัตรากําไรจากการดําเนินงานในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 นั้นอยู่ที่ร้อยละ 12.60 ปรับ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญจากร้อยละ 6.77 ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 เนื่องจากอัตราส่วนต้นทุนขายและ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้จากการขายที่ลดลงดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น  

เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงินในงบการเงินรวมของบริษัทฯ พบว่ามีสินทรัพย์ทั้งหมด ณ ส้ินปี 2555 ปี 
2556 และปี 2557 เท่ากับ 1,034.44  ล้านบาท 1,089.75 ล้านบาท และ 1,276.70  ล้านบาท ตามลําดับ โดย
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวมในปี 2556 นั้นมีสาเหตุสําคัญคือการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า ซึ่งเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย ส่วนการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวม ณ ส้ินปี 2557 มีสาเหตุหลักมา
จากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้านั้นเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการท่ีบริษัทฯ มีรายได้จากการจําหน่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 เป็นจํานวนมาก โดยคิดเป็นร้อย
ละ 30.96 ของรายได้จากการจําหน่ายของทั้งปี 2557 ส่วนการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ นั้นเป็นผล
สืบเนื่องมาจากการลงทุนเพิ่ม  

สําหรับสินทรัพย์รวม ณ ส้ินงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 นั้นมีจํานวน 1,446.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
170.05 ล้านบาทจาก ณ ส้ินปี 2557 หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.32 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการเพิ่มขึ้น
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น แม้จะมีการลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นก็ตาม 

ณ ส้ินปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงหนี้สินรวมจํานวน 786.36 ล้าน
บาท 832.86 ล้านบาท และ 924.12 ล้านบาท ตามลําดับ โดยการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมในปี 2556 นั้นมีปัจจัย
หลักคือการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึ่งรายการหลักที่เพิ่มขึ้นคือค่าขนส่งค้างจ่าย ส่วนการเพิ่มขึ้นของ
หน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2557 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหน้ีการค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึ่งเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการท่ีบริษัทฯ มีรายได้จากการจําหน่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 เป็นจํานวนมากดังที่ได้กล่าวไป
แล้วข้างต้น จึงมีเจ้าหน้ีการค้าสําหรับวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น  
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สําหรับหนี้สินรวม ณ ส้ินงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 นั้นมีจํานวน 1,073.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 149.64 
ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.19 จาก ณ ส้ินปี 2557 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของ
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น และหน้ีสินหมุนเวียนอื่น 

หนี้สินหลักในงบการเงินรวมของบริษัทฯ คือ เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร และเจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหน้ีอื่น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการระดมทุนในรูปแบบของตัว๋แลกเงิน ซึ่งแสดงอยู่ในรายการเงินกู้ระยะส้ันอื่น
ในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งนี้ ณ ส้ินปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 มีเงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคารเท่ากับ 
208.54 ล้านบาท 320.42 ล้านบาท และ 290.16 ล้านบาท ตามลําดับ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เท่ากับ 
341.57 ล้านบาท 374.75 ล้านบาท และ 450.79 ล้านบาท ตามลําดับ และมีเงินกู้ระยะส้ันอื่นเท่ากับ 132.08 
ล้านบาท 49.55 ล้านบาท และ 49.56 ล้านบาท ตามลําดับ ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจํานวนเท่ากับ 248.08 
ล้านบาท 256.89 ล้านบาท และ 352.58 ล้านบาท ตามลําดับ   

ณ ส้ินงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงเงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร
เท่ากับ 291.76 ล้านบาท มีเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหนี้อื่นเท่ากับ 590.01 ล้านบาท และมีเงินกู้ระยะส้ันอื่นเท่ากับ 
49.54 ล้านบาท ในขณะท่ีส่วนของผู้ถือหุ้นมีจํานวนเท่ากับ 372.99 ล้านบาท   

ทั้งนี้ อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 3.17 เท่า 3.24 เท่า 2.62 เท่า และ 2.88 เท่า ณ ส้ินปี 
2555 ปี 2556 ปี 2557 และส้ินงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 ตามลําดับ   

16.2     ผลการด าเนินงาน 

รายได้ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายในปี 2555-2557 เป็นจํานวน 2,495.59 ล้านบาท 
2,715.63 ล้านบาท และ 2,694.96 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.82 ในปี 2556 
และการลดลงร้อยละ 0.76 ในปี 2557 หากพิจารณารายได้จากการขายในปี 2557 เป็นรายไตรมาส จะพบว่า
รายได้ในแต่ละไตรมาสของปี 2557 ตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึงไตรมาส 4 มีจํานวน 569.09 ล้านบาท  627.48 ล้านบาท 
664.06 ล้านบาท และ 834.34 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งสาเหตุสําคัญที่ทําให้รายได้จากการขายใน 3 ไตรมาส
แรกของปี 2557 อยู่ในระดับที่ต่ํากว่ารายได้จากการขายในไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 ได้แก่ 1) ความไม่สงบ
ทางการเมืองในครึ่งแรกของปี 2557 2) การระงับการขายให้แก่ผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรดรายหนึ่งในช่วงแรก
ของปี 2557 เนื่องจากอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขของสัญญาใหม่ และได้กลับมาขายตามปกติอีกครั้งในเดือน
กันยายน 2557 3) การส่งออกไปประเทศอินโดนีเซียลดต่ําลง เนื่องจากเกิดปัญหาด้านศุลกากรทําให้ไม่สามารถ
ส่งออกไปประเทศอินโดนีเซียได้ในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม ประกอบกับค่าเงินรูเปียอินโดนีเซียที่อ่อนค่า
ลงถึงร้อยละ 17.56 ในปี 2557 จากต้นปี 2556 ทําใหป้ริมาณการส่ังซื้อจากอินโดนีเซียลดลง ส่งผลให้รายได้จาก
การขายไปอินโดนีเซียในปี 2557 มีจํานวนเพียง 154.51 ล้านบาท ซึ่งลดลงถึง 143.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 48.23 จากรายได้ดังกล่าวในปี 2556 4) การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการจําหน่ายไปประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาด
ใหม่ของบริษัทฯ ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยรายได้จากการจําหน่ายไปประเทศจีนในไตรมาส 4 ของปี 2557 มี
จํานวนมากถึง 135.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.34 ของรายได้รวมทั้งปี 2557 จากการจําหน่ายไปประเทศจีน
ซึ่งอยู่ที่ 311.86 ล้านบาท และ 5) การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการจําหน่ายให้ลูกค้ารายใหม่ๆ แม้สาเหตุ 3 ข้อแรก
ข้างต้นจะส่งผลลบต่อรายได้จากการขายของปี 2557 แต่สาเหตุข้อ 4 และข้อ 5 ก็ส่งผลบวกต่อรายได้จากการ
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ขายในไตรมาส 4 ของปี 2557 ทําให้โดยรวมแล้วรายได้จากการจําหน่ายในปี 2557 ลดลงจากปีก่อนหน้าเพียง 
20.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.76  

ส่วนในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงรายได้จากการจําหน่ายจํานวน 
2,518.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า 657.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 
35.36 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายในประเทศจํานวน 151.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.94 จากยอดขายในประเทศในงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า การเพิ่มขึ้นของยอดขายไปยัง
ประเทศจีนจํานวน 372.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 210.57 จากยอดขายไปยังประเทศจีนใน
งวดเดียวกันของปีก่อนหน้า และการเพิ่มขึ้นของยอดขายไปยังประเทศอินโดนีเซียจํานวน 68.79 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.24 จากยอดขายไปยังประเทศอินโดนีเซียในงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า ทั้งนี้ การ
เพิ่มขึ้นของยอดขายในประเทศในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าเป็นผล
สืบเนื่องมาจาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) การคล่ีคลายลงของปัญหาทางการเมือง และ 2) การเจรจาเงื่อนไข
สัญญากับผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรดรายหนึ่งได้สําเร็จเรียบร้อย ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ส่วนการเพิ่มขึ้ นของ
ยอดขายไปยังประเทศจีนเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้านั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการท่ีความนิยมของ
สินค้าเถ้าแก่น้อยอยู่ในช่วงเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนของปี 2557 เป็นต้นมา สําหรับการ
เพิ่มขึ้นของยอดขายไปยังประเทศอินโดนีเซียนั้นเกิดจากการที่ยอดขายไปยังประเทศอินโดนีเซียในงวด 9 เดือน
แรกของปี 2558 มีการฟื้นตัวขึ้นจากในปี 2557 ที่อ่อนตัวลงเนื่องจากปัญหาด้านศุลกากร ประกอบกับค่าเงินรู
เปียอินโดนีเซียที่อ่อนค่า 

ทั้งนี ้รายได้จากการขายในปี 2555-2557 แบ่งเป็นรายได้จากการขายในประเทศ 1,705.80 ล้านบาท 
1,664.78 ล้านบาท และ 1,534.76 ล้านบาท ตามลําดับ และรายได้จากการขายต่างประเทศ 789.78 ล้านบาท 
1,050.84 ล้านบาท และ 1,160.20 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งสัดส่วนรายได้จากการขายต่างประเทศต่อรายได้จาก
การขายโดยรวมมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 31.65 ในปี 2555 มาเป็นร้อยละ 38.70 ในปี 2556 
และร้อยละ 43.05 ในปี 2557 ทั้งนี้เป็นเพราะโดยรวมแล้วบริษัทฯ มีการส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ
เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีน และมาเลเซีย ซึ่งเป็นผลจากการทําตลาดในต่างประเทศที่มีการรุกมากขึ้นและ
ตราสินค้าของบริษัทเริ่มเป็นที่รู้จักในต่างประเทศมากขึ้น จึงส่งผลให้รายได้จากการขายต่างประเทศมีอัตราการ
เติบโตสูงกว่ารายได้จากการขายในประเทศ โดยอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ 
33.05 ในปี 2556  และร้อยละ 10.41 ในปี 2557 ในขณะที่รายได้จากการขายในประเทศปรับตัวลดลงร้อยละ 
2.40 ในปี 2556 และร้อยละ 7.81 ในปี 2557          

รายได้จากการขายในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 แบ่งเป็นรายได้จากการขายในประเทศ 1,236.51 
ล้านบาท และรายได้จากการขายตา่งประเทศ 1,282.07 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรายได้จากการขายต่างประเทศ
ต่อรายได้จากการขายโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 50.90 สูงขึ้นจากสัดส่วนดังกล่าวในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 ซึ่ง
อยู่ทีร่้อยละ 41.67 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายไปยังประเทศจีนซึ่งเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนของปี 2557 เป็นต้นมา และการฟื้นตัวของยอดขายไปยังประเทศอินโดนีเซียในปี 2558 
จากที่อ่อนตัวลงในปี 2557 จากปัญหาด้านศุลกากร และการอ่อนค่าของเงินรูเปียอินโดนีเซีย 
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รายได้จากการขายคิดเป็นเกือบทั้งหมดของรายได้รวม โดยสัดส่วนของรายได้จากการขายเทียบกับ
รายได้รวมในปี 2555-2557 อยู่ที่ร้อยละ 98.16 ร้อยละ 99.82 และร้อยละ 98.85 ตามลําดับ ส่วนในงวด 9 เดือน
แรกของปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สัดส่วนดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 98.57 และร้อยละ 99.76 
ตามลําดับ  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้อื่นจํานวน 46.83 ล้านบาท 4.97 ล้านบาท และ 31.34 ล้านบาท ในปี 
2555-2557 ตามลําดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.84 ร้อยละ 0.18 และร้อยละ 1.15 ของรายได้รวมทั้งหมดจากงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ ตามลําดับ โดยในปี 2555 รายการหลักของรายได้อื่นประกอบด้วยเงินชดเชยค่าความ
เสียหายจากน้ําท่วมจํานวน 16.72 ล้านบาท กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 15.10 ล้านบาท และเงินชดเชย

ภาษีจากการส่งออก*จํานวน 11.06 ล้านบาท ส่วนในปี 2556 รายได้อื่นอยู่ในระดับที่ต่ํากว่าปีอื่นๆ เนื่องจากในปี

ดังกล่าวไม่มีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน อีกทั้งยังไม่มีการขอคืนเงินชดเชยภาษีจากการส่งออก ซึ่งเป็นผลมาจาก
การท่ีตั้งแต่ปลายปี 2555 บริษัทฯ ได้เปล่ียนจากการขอคืนเงินชดเชยภาษีจากการส่งออก มาเป็นการขอคืนภาษี
อากรจากการสงวนสิทธิ์ BOI จึงส่งผลให้รายการหลักของรายได้อื่นในปี 2557 คือเงินขอคืนภาษีอากรจากการ
สงวนสิทธิ์ BOI มีจํานวน 13.36 ล้านบาท เนื่องจากได้รับเงินคืนในส่วนของปลายปี 2555 และปี 2556 ด้วย 
นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ยังมีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนอีก 9.00 ล้านบาทด้วย  

ส่วนในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 มีรายได้อื่นจํานวน 27.06 ล้าน
บาท และ 6.17 ล้านบาทตามลําดับ คิดเป็นร้อยละ 1.43 และร้อยละ 0.24 ของรายได้รวมทั้งหมดจากงบการเงิน
รวมของบริษัทฯ ตามลําดับ  โดยรายการหลักของรายได้อื่นของบริษัทฯ ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 คือกําไร
จากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 8.24 ล้านบาท และเงินขอคืนภาษีอากรจากการสงวนสิทธิ์ BOI จํานวน 13.36 
ล้านบาท  ส่วนรายการหลักของรายได้อื่นของบริษัทฯ ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 คือกําไรจากอัตรา
แลกเปล่ียนจํานวน 1.43 ล้านบาท และเงินขอคืนภาษีอากรจากการสงวนสิทธิ์ BOI จํานวน 1.37 ล้านบาท ทั้งนี้ 
การลดลงของรายได้อื่นในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 จากงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 นั้นมีสาเหตุสําคัญมา
จากการลดลงของกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน และเงินขอคืนภาษีอากรจากการสงวนสิทธิ์ BOI ซึ่งเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการท่ีเงินขอคืนภาษีอากรจากการสงวนสิทธิ์ BOI ที่ได้รับในปี 2557 นั้นมีเงินคืนในส่วนของปลายปี 
2555 และปี 2556 ด้วย 

ตารางแสดงโครงสร้างรายได ้
 หน่วย:ล้านบาท 

รายการ 
2555 2556 2557 ม.ค.-ก.ย. 2557 ม.ค.-ก.ย. 2558 

จ านวน  ร้อยละ   จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา
สินค้าเถ้าแก่น้อย 

2,395.65 94.23 2,640.93 97.07 2,636.26 97.82 1,813.41 96.07 2,468.18 97.76 

ผลิตภัณฑ์ภายใต้
ตราสินคา้อื่น 

99.93 3.93 74.70 2.75 58.70 2.18 47.22 2.50 50.40 2.00 

                                                   

*
 การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร ( ฉบับท่ี 9 ) พ.ศ. 2482 เป็นการคืนค่าภาระภาษีอากร สําหรับวัตถุดิบท่ีนําเข้า 

ได้แก่ อากรขาเข้า ค่าธรรมเนียมภาษีอื่น ภาษีสรรพสามิต ภาษีมหาดไทย ท่ีผู้นําของเข้าได้เสียหรือวางประกันไว้ขณะนําเข้าเมื่อสามารถ
พิสูจน์ได้ว่าได้นําวัตถุดิบน้ันไปผลิตผสม ประกอบหรือบรรจุเป็นสินค้าส่งออก แล้วก็จะได้รับการคืนอากร 
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รายการ 
2555 2556 2557 ม.ค.-ก.ย. 2557 ม.ค.-ก.ย. 2558 

จ านวน  ร้อยละ   จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รวมรายได้จากการ
จ าหน่าย 

2,495.59 98.16 2,715.63 99.82 2,694.96 98.85 1,860.63 98.57 2,518.58 99.76 

รายได้อื่น 46.83 1.84 4.97 0.18 31.34 1.15 27.06 1.43 6.17 0.24 

รายได้รวม 2,542.42 100.00 2,720.60 100.00 2,726.30 100.00 1,887.68 100.00 2,524.75 100.00 

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้จากการจ าหน่าย 
หน่วย:ล้านบาท 

รายการ 
2555 2556 2557 ม.ค.-ก.ย. 2557 ม.ค.-ก.ย. 2558 

จ านวน  ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สาหร่ายทอด 1,743.02  69.84  1,868.99  68.82  1,759.18  65.28   1,221.94   65.67   1,492.37   59.25  

สาหร่ายย่าง  450.09  18.04   574.80  21.17   660.28  24.50   453.13   24.35   828.45   32.89  

สาหร่ายเทมปุระ  91.13   3.65   105.75   3.89   81.25   3.01   61.68   3.31   64.27   2.55  

สาหร่ายอบ  84.30   3.38   68.36   2.52   46.66   1.73   34.66   1.86   31.61   1.26  

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ภายใต้
ตราสินคา้เถ้าแก่น้อย1 

 27.12   1.09   23.03   0.85   88.90   3.30   42.00   2.26   51.48   2.04  

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา
สินค้าอื่น2 

    99.93     4.00      74.70   2.75      58.70  2.18   47.22   2.54   50.40   2.00  

รวมรายได้จากการ
จ าหน่าย 

 2,495.59  100.00  2,715.63  100.00  2,694.96  100.00  1,860.63 100.00 2,518.58 100.00 

หมายเหตุ : 1. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าเถ้าแก่น้อย ได้แก่ เถ้าแก่ป๊อป ว้อนท์มอร์ ต๊อบคอร์น เป็นต้น  
 2. ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ ได้แก่ผลิตภัณฑ์ขนมขบเค้ียวและของฝากต่างๆ ท่ีจําหน่ายในร้านเถ้าแก่น้อยแลนด์  เช่น 

ผลไม้อบแห้ง เป็นต้น 

จากตารางแสดงโครงสร้างรายได้จากการจําหน่าย จะเห็นได้ว่ารายได้จากการจําหน่ายเกือบทั้งหมดมา
จากรายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใตต้ราสินค้าเถา้แกน่้อย โดยในปี 2557 ร้อยละ 65.28 ของรายได้จากการจําหน่าย
เป็นรายได้จากสาหร่ายทอด และร้อยละ 24.50 เป็นรายได้จากสาหร่ายย่าง ทั้งนี้  สาหร่ายย่างเป็นกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุด  โดยในปี 2557 มีการเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 14.87 จากปีก่อนหน้า  ส่วนใน
งวด 9 เดือนแรกของปี 2558 ร้อยละ 59.25ของรายได้จากการจําหน่ายเป็นรายได้จากสาหร่ายทอด และร้อยละ 
32.89 เป็นรายได้จากสาหร่ายย่าง ซึ่งสาหร่ายย่างยังคงเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุด โดย
เติบโตสูงขึ้นถึงร้อยละ 82.83 จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการได้รับความนิยมอย่าง
มากในประเทศจีน 

ต้นทนุขาย  

งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงต้นทุนขายในปี 2555-2557 อยู่ที่ 1,788.10 ล้านบาท 1,783.00 ล้าน
บาท และ 1,778.61 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นร้อยละ 71.65 ร้อยละ 65.66 และร้อยละ 66.00 ของรายได้จาก
การขายในปี 2555-2557 ตามลําดับ โดยการปรับตัวลดลงของอัตราส่วนต้นทุนขายในปี 2556 จากปีก่อนหน้า
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นั้นเป็นผลมาจากการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบและประสิทธิภาพการผลิตได้ดีขึ้น โดยมีการกําหนด KPI 
ประสิทธิภาพในการผลิตของแต่ละสายการผลิตอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถควบคุมประสิทธิภาพของแต่ละ
สายการผลิต และมีการ Review ประสิทธิภาพประจําเดือน เช่นมีการกําหนด KPI ของสาหร่ายเสียที่ต้องควบคุม
ให้ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ และควบคุมขบวนการผลิตในการทอดและย่างสาหร่าย ให้สัมพันธ์กับคุณภาพของสาหร่าย
ที่ผลิต เป็นต้น ประกอบกับการปรับลดขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่เกินความจําเป็นลงให้พอดีกับตัวสินค้า ทําให้ลด
สามารถลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์  พื้นที่การจัดเก็บ และค่าขนส่งได้ นอกจากนี้ยังมีการต่อรองราคาสาหร่ายและ
ราคาน้ํามันปาล์มกับคู่ค้าได้มากขึ้นอีกด้วย ส่วนอัตราส่วนต้นทุนขายในปี 2557 อยู่ในระดับใกล้เคียงกันกับในปี 
2556   

สําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดง
ต้นทุนขาย 1,249.54 ล้านบาท และ 1,632.71 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นร้อยละ 67.16 และร้อยละ 64.83 
ของรายได้จากการขายตามลําดับ โดยการปรับตัวลดลงของอัตราส่วนต้นทุนขายในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 
จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้านั้นมีสาเหตุสําคัญมาจากการท่ีสามารถซื้อสาหร่ายได้ถูกลงจากการต่อรองราคา 
และอัตราส่วนสูญเสียในการผลิตที่ลดลง 

ก าไรขั้นตน้ 

กําไรขั้นต้นในปี 2555-2557 ซึ่งคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ อยู่ที่ 707.49 ล้านบาท 932.63 
ล้านบาท และ 916.36 ล้านบาท ตามลําดับ การเคล่ือนไหวของอัตราส่วนต้นทุนขายส่งผลโดยตรงต่ออัตรากําไร
ขั้นต้น โดยในปี 2555-2557 อัตรากําไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 28.35 ร้อยละ 34.34 และร้อยละ 34.00 ตามลําดับ 
ทั้งนี้การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตรากําไรขั้นต้นในปี 2556 นั้นเป็นผลมาจากการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบและ
ประสิทธิภาพการผลิตได้ดีขึ้น ประกอบกับการต่อรองราคาสาหร่ายและราคาน้ํามันปาล์มกับคู่ค้าได้มากขึ้น ดังที่
ได้กล่าวไปข้างต้น ส่วนอัตราส่วนกําไรขั้นต้นในปี 2557 น้ันอยู่ในระดับใกล้เคียงกันกับในปี 2556   

สําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 กําไรขั้นต้นซึ่งคํานวณจากงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ อยู่ที่ 611.09 ล้านบาท และ 885.87 ล้านบาทตามลําดับ คิดเป็นอัตรากําไรขั้นต้นอยู่ที่
ร้อยละ 32.84 และร้อยละ 35.17 ตามลําดับ ทั้งนี้ อัตรากําไรขั้นต้นในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 ที่สูงขึ้นกว่า
งวดเดียวกันของปีก่อนหน้านั้นมีสาเหตุสําคัญมาจากการที่สามารถซื้อสาหร่ายได้ถูกลงจากการต่อรองราคา 
เนื่องจากบริษัทฯ มียอดการส่ังซื้อสาหร่ายมากขึ้นจึงมีกําลังในการต่อรองเพิ่มขึ้น ประกอบกับอัตราส่วนสูญเสีย
ในการผลิตที่ลดลง  

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 441.90 ล้านบาท 556.59 ล้านบาท และ 
490.72 ล้านบาท ในปี 2555-2557 ตามลําดับ โดยรายการหลักๆ ของค่าใช้จ่ายในการขายประกอบด้วยค่า
ส่งเสริมการขาย ค่าส่ือโฆษณา และค่าขนส่ง  เป็นต้น หากพิจารณาสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้
จากการขายในงบการเงินรวมของบริษัทฯ จะพบว่าสัดส่วนดังกล่าวซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 20.50 ในปี 2556 มีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17.71 ในปี 2555 ส่วนในปี 2557 สัดส่วนดังกล่าวได้มีการปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 
18.21 โดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายในปี 2556 นั้นมีสาเหตุ
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สําคัญมาจากการออกสินค้าใหม่ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายแรกเข้า รวมกับการทํา Promotion เพื่อเพิ่มยอดขาย เช่น มี
การจ้างวง 2PM จากเกาหลีมาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้า และการเป็นผู้สนับสนุนและประชาสัมพันธ์สินค้าในการ
แสดงเดี่ยวไมโครโฟน 10 เป็นต้น โดยรวมแล้วค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายในปี 2556 สูงขึ้นกว่าในปี 2555 ถึง 
104.31 ล้านบาท ส่วนการปรับตัวลดลงของสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายในปี 2557 
นั้นมีสาเหตุสําคัญมาจากการที่ในปี 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการทํา Promotion ลดลงจากปีก่อนหน้า 
เนื่องจากในปีดังกล่าวไม่มีการแข่งขันกันด้านส่ือโฆษณาในระหวา่งผู้ประกอบการธรุกิจขนมขบเคี้ยวมากนักอันมี
สาเหตุสําคัญมาจากความไม่สงบทางการเมืองในครึ่งแรกของปี 2557  

สําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดง
ค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 347.48 ล้านบาท และ 406.21 ล้านบาทตามลําดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 18.68 และ
ร้อยละ 16.13 ของรายได้จากการขายตามลําดับ ทั้งนี้ การลดลงของสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จาก
การขายในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้านั้นมีสาเหตุสําคัญมาจากการที่สัดส่วน
รายได้จากการขายไปยังต่างประเทศในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สูงกว่าในปี 2557 เนื่องจากการขายไปยัง
ต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายในการขายน้อยกว่าการขายในประเทศ เพราะมีการทําโฆษณาประชาสัมพันธ์และ
รายการส่งเสริมการขายต่างๆ ในต่างประเทศน้อยกว่าในประเทศไทย 

งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 139.84 ล้านบาท 196.47 ล้านบาท 
และ 182.66 ล้านบาท ในปี 2555-2557 ตามลําดับ โดยรายการหลักๆ ของค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่าย   เป็นต้น หาก
พิจารณาสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้จากการขายในงบการเงินรวมของบริษัทฯ จะพบว่าอยู่ที่
ร้อยละ 5.60 ร้อยละ 7.23 และร้อยละ 6.78 ในปี 2555-2557 ตามลําดับ  โดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้จากการขายในปี 2556 นั้นมีสาเหตุสําคัญมาจากการว่าจ้างผู้บริหารระดับสูง
เข้ามาบริหารงานและจาํนวนพนักงานท่ีเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตขององค์กรทําให้ค่าใช้จา่ยพนักงานในส่วนที่
เป็นค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มสูงขึ้น 15.54 ล้านบาท และรายการตัดจําหน่ายอุปกรณ์และการตั้งค่าเผ่ือการด้อยค่า
ของสินทรัพย์รวม 20.05 ล้านบาท ซึ่งแบ่งออกเป็นรายการตัดจําหน่ายอุปกรณ์จํานวน 15.56 ล้านบาท โดยเป็น
การตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวรที่โรงงานบางบัวทองเป็นหลัก และการตั้งค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์รวม 
4.50 ล้านบาท ซึ่งเป็นการตั้งค่าเผ่ือการด้อยค่าสําหรับสินทรัพย์ที่บางบัวทองจํานวน 1.59 ล้านบาท และ
สินทรัพย์ถาวรท่ีสํานักงานอโศกจํานวน 2.91 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีค่าที่ปรึกษาในการวางยุทธศาสตร์จํานวน 
4.71 ล้านบาทอีกด้วย ส่วนการปรับตัวลดลงของสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้จากการขายในปี 
2557 นั้นมีสาเหตุสําคัญมาจากการท่ีรายการตัดจําหน่ายอุปกรณ์และการตั้งคา่เผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์รวม
ในปี 2556 ซึ่งมีจํานวน 1.88 ล้านบาท นั้นลดลงอย่างมากจากรายการดังกล่าวในปี 2557 ซึ่งมีจํานวน 20.05 
ล้านบาท ประกอบกับการท่ีในปี 2557 ไม่มีค่าที่ปรึกษาในการวางยุทธศาสตร์จํานวน 4.71 ล้านบาทซึ่งเกิดขึ้นใน
ปี 2556 

สําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดง
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากบั 137.73 ล้านบาท และ 162.38 ล้านบาทตามลําดับ คํานวณสัดส่วนของค่าใช้จ่าย
ในการบริหารต่อรายได้จากการขายได้ร้อยละ 7.40 และร้อยละ 6.45 ตามลําดับ ซึ่งการปรับตัวลดลงของสัดส่วน
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ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้จากการขายในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 จากงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 
นั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่รายได้จากการขายในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี
ก่อนหน้าถึงร้อยละ 35.36 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 เพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปีก่อนหน้าเพียงร้อยละ 16.90 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่  

ก าไรจากการด าเนินงาน 

เมื่อพิจารณากําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะพบว่ามีกําไรจากการดําเนินงาน
ในปี 2555-2557 เท่ากับ 125.76 ล้านบาท 179.57 ล้านบาท และ 242.98 ล้านบาท ตามลําดับ โดยอัตรากําไร
จากการดําเนินงานมกีารปรับตัวสูงขึ้นอยา่งต่อเนื่องในปี 2555-2557 โดยเพิ่มขึน้จากร้อยละ 5.04 ในปี 2555 มา
เป็นร้อยละ 6.61 ในปี 2555 และร้อยละ 9.02 ในปี 2557 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของอัตรากําไรจากการดําเนินงานในปี 
2556 มีสาเหตุสําคัญมาจากการลดลงของอัตราส่วนต้นทุนขายในปีดังกล่าว ส่วนการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตรา
กําไรจากการดําเนินงานในปี 2557 นั้นมีสาเหตุสําคัญมาจากการลดลงของอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้จากการขาย  

สําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไร
จากการดําเนินงาน 125.88 ล้านบาท และ 317.29 ล้านบาทตามลําดับ โดยคํานวณอัตรากําไรจากการ
ดําเนินงานได้ร้อยละ 6.77 และร้อยละ 12.60 ตามลําดับ  ทั้งนี้ การปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของอัตรากําไร
จากการดําเนินงานในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้านั้นเป็นผลรวมจากอัตราส่วน
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้จากการขายที่ลดลงดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น  

 ก าไรสุทธิ  

ในปี 2555-2557 งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงกําไรสุทธิเท่ากับ 105.42 ล้านบาท 128.31 ล้าน
บาท และ 198.58 ล้านบาท ตามลําดับ โดยอัตรากําไรสุทธิมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2555-2557 
โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.15 ในปี 2555 มาเป็นร้อยละ 4.72 ในปี 2556 และร้อยละ 7.28 ในปี 2557 ทั้งนี้ การ
เพิ่มขึ้นของอัตรากําไรสุทธิในปี 2556 มีสาเหตุสําคัญมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของกําไรขั้นต้นในปีดังกล่าว และ
การปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 23 ในปีก่อนหน้ามาเป็นร้อยละ 20 ในปี 2556 ส่วนการเพิ่มขึ้น
ของอัตรากําไรสุทธใินปี 2557 นั้นมีสาเหตุสําคัญมาจากการลดลงของอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่าย
ในการบริหารต่อรายได้จากการขาย  

สําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดง
กําไรสุทธิเท่ากับ 107.27 ล้านบาท และ 244.81 ล้านบาทตามลําดับ โดยคํานวณอัตรากําไรสุทธิได้ร้อยละ 5.68 
และร้อยละ 9.70 ตามลําดับ ทั้งนี้ การปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของอัตรากําไรสุทธิในงวด 9 เดือนแรกของปี 
2558 จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้านั้นมีสาเหตุเช่นเดียวกันกับอัตรากําไรจากการดําเนินงาน กล่าวคือเป็น
ผลรวมจากอัตราส่วนต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้จากการขายที่ลดลงดังที่กล่าวไป
แล้วข้างต้นนั่นเอง  
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อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 

เมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในช่วงที่ ผ่านมา พบว่า ในปี 2555-2557 มีอัตรา
ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 49.88 ร้อยละ 50.82 และร้อยละ 65.16 ตามลําดับ อัตราผลตอบแทน
ของผู้ถือหุ้นในปี 2556 นั้นใกล้เคียงกับในปี 2555 ส่วนการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในปี 
2557 นั้นมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิในปี 2557 จากปีก่อนหน้า  

สําหรับอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 
คิดเป็นร้อยละ 52.83 และร้อยละ 89.97 ตามลําดับ ทั้งนี้ การปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของอัตราผลตอบแทน
ของผู้ถือหุ้นในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้านั้นมีสาเหตุสําคญัมาจากการปรับตวั
เพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าถึง 137.54 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 128.21 

16.3     ฐานะการเงิน 

สินทรัพย ์ 

เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงินในงบการเงินรวมของบริษัทฯ พบว่ามีสินทรัพย์ทั้งหมด ณ ส้ินปี 2555 ปี 
2556 และปี 2557 เท่ากับ 1,033.44  ล้านบาท 1,089.75 ล้านบาท และ 1,276.70 ล้านบาท ตามลําดับ โดยการ
เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวมในปี 2556 นั้นมีสาเหตุสําคัญคือการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย ส่วนการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวมในปี 2557 นั้นมีสาเหตุสําคัญคือการเพิ่มขึ้น
ของลูกหนี้การค้าและที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้านั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่
บริษัทฯ มีรายได้จากการจําหน่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 เป็นจํานวนมาก โดยคิดเป็นร้อยละ 30.96 ของ
รายได้จากการจําหน่ายของทั้งปี 2557  ส่วนการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ น้ันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
การลงทุนสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 

โดย ณ ส้ินปี 2557 รายการสําคัญของสินทรัพย์ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประกอบด้วย ลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้อื่นจํานวน 468.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.66 ของสินทรัพย์รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
จํานวน 391.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.65 ของสินทรัพย์รวม และสินค้าคงเหลือจํานวน 228.00 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 17.86 ของสินทรัพย์รวม 

สําหรับสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ ส้ินงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 มีจํานวน 
1,446.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 170.05 ล้านบาทจากสินทรัพย์รวม ณ ส้ินปี 2557 หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 
13.32 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์
หมุนเวียนอื่น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น แม้จะมีการลดลงของลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อื่นก็ตาม ทั้งนี้ ณ ส้ินงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 รายการสําคัญของสินทรัพย์ในงบการเงินรวมของบริษัท
ฯ ประกอบด้วยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จํานวน 483.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.42 ของสินทรัพย์รวม 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจํานวน 428.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.60 ของสินทรัพย์รวม และสินค้าคงเหลือ
จํานวน 243.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.81 ของสินทรัพย์รวม 
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 ลูกหนี้การคา้  

 ณ ส้ินปี 2555 ปี 2556 และปี 2557  งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงลูกหนี้การค้าสุทธิเท่ากับ 342.31 
ล้านบาท 389.75 ล้านบาท และ 463.55 ล้านบาท  ตามลําดับ คิดเป็นร้อยละ 33.09 ร้อยละ 35.77 และร้อยละ 
36.31 ของสินทรัพย์รวมตามลําดับ โดยระดับลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ ส้ินปี 2556 ที่สูงขึ้นจาก ณ ส้ินปี 2555 นั้นเป็น
ผลมาจากรายได้จากการจําหน่ายที่มากขึ้น ส่วนระดับลูกหนี้การค้า ณ ส้ินปี 2557ทีสู่งขึ้นจาก ณ ส้ินปี 2556 นั้น 
เป็นผลมาจากการท่ีบริษัทฯ มีรายได้จากการจําหน่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 เป็นจํานวนมาก ดังที่ได้กล่าว
ไปแล้วข้างต้น ทั้งนี้ ลูกหนี้การค้าทั้งหมดในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นลูกหนี้การค้าของ
กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน และเมื่อพิจารณาอายุของลูกหนี้การค้าจากตารางแสดงอายุลูกหนี้การค้า พบว่าลูกหนี้
การค้าส่วนใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกําหนดชําระเงิน คิดเป็นร้อยละ 75.74 ของ
ลูกหนี้การค้าทั้งหมด ส่วนที่ค้างชําระ 1-30 วันคิดเป็นร้อยละ 22.45 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด และส่วนที่ค้าง
ชําระเกิน 30 วันคิดเป็นร้อยละ 0.81 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด โดยได้มีการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไว้ 0.80 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด  

สําหรับลูกหนี้การค้าสุทธิในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ ส้ินงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 มีจํานวน 
428.19 ล้านบาท ลดลง 39.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.52 จาก ณ ส้ินปี 2557 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจาก
การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนรายได้จากการขายไปยังต่างประเทศในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 จากในปี 2557 
เนื่องจากโดยเฉล่ียแล้วเงื่อนไขการชําระเงินของลูกค้าต่างประเทศส้ันกว่าลูกค้าในประเทศ  และเมื่อพิจารณาอายุ
ของลูกหนี้การค้าจากตารางแสดงอายุลูกหน้ีการค้า พบว่าลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 เป็น
ลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกําหนดชําระเงิน คิดเป็นร้อยละ 77.34 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด ส่วนที่ค้างชําระ 1-30 วันคิด
เป็นร้อยละ 18.40 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด และส่วนท่ีค้างชําระเกิน 30 วันคิดเป็นร้อยละ 4.26 ของลูกหนี้การค้า
ทั้งหมด ท้ังนี้ ได้มีการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไว้ 2.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.68 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด  

ตารางแสดงอายุลูกหนีก้ารค้า 
 หน่วย: ล้านบาท 

อายุลูกหนีก้ารค้า 
งบการเงนิรวม  

ณ 31 ธ.ค. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 30 ก.ย. 2558 

   ยังไม่ถึงกาํหนดชาํระ 277.11  308.07  351.68  331.51 
   ค้างชาํระ 1-30 วัน 59.76  77.12  104.26  78.85 
   ค้างชาํระ 31-60 วัน 3.84  4.28  3.75  8.70 
   ค้างชาํระ 61-90 วัน 1.17  0.51  0.67  4.89 
   ค้างชาํระ 91-180 วัน 0.71 0.64 0.46 1.70 
   ค้างชาํระ 181-270 วัน - 0.01 - 0.01 
   ค้างชาํระ 271 วันขึ้นไป 0.06 0.23 3.52 2.97 

รวมลูกหนีก้ารค้า 342.65  390.85  464.34  428.61 
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (0.34) (1.10) (0.80) (2.92) 

ลูกหนีก้ารค้า- สุทธ ิ 342.31  389.75  463.55 425.69 
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ทั้งนี้ บริษัทฯ มนีโยบายการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญดังนี้ 

อายุลูกหนีค้งค้าง การตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน ร้อยละ 40 จากยอดหนี้ท่ีคงค้าง 
มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 9 เดือน ร้อยละ 80 จากยอดหนี้ท่ีคงค้าง 
มากกว่า 9 เดือนเป็นต้นไป ร้อยละ 100 จากยอดหนี้ท่ีคงค้าง 

  ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารจะใช้ดุลพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย 
โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้าง และสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น 
ประกอบด้วยในการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ โดยการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 ได้ผ่านการพิจารณาจากฝ่ายบริหารดังที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วถึงความเป็นไปได้ในการ
เรียกเก็บเงิน ซึ่งการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ท่ีค้างชําระบางราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ต่ํากว่านโยบายการตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากมีการผ่อนชําระอย่าง
ต่อเนื่องตามที่เจรจาตกลงกันไว้ ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่าไม่จําเป็นต้องตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้าซึ่งคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
อยู่ทีร่ะดับ 7.80 เท่า 7.40 เท่า และ 6.30 เท่าตามลําดับ ซึ่งคิดเป็นระยะเวลาการเก็บหนี้เฉล่ียที่ 46.13 วัน 48.62 
วัน และ 57.12 วันตามลําดับ ทั้งนี้  ระยะเวลาการเกบ็หนี้เฉล่ียในปี 2555 ใกล้เคียงกับในปี 2556 ส่วนการเพิ่มขึ้น
ของระยะเวลาการเก็บหนี้เฉล่ียในปี 2557 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านั้นเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ มีรายได้จาก
การจําหน่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 เป็นจํานวนมาก โดยคิดเป็นร้อยละ 30.96 ของรายได้จากการจําหน่าย
ของทั้งปี 2557 ทําให้ระดับลูกหนี้การค้า ณ ส้ินปี 2557 อยู่ในระดับที่สูง ทั้งนี้ ระยะเครดิตที่บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยให้แก่ลูกค้าโดยรวมอยู่ที ่30 – 60 วัน   

สําหรับอัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้าในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 อยู่ที่ระดับ 7.52 เท่า ซึ่งคิดเป็น
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉล่ียที่ 47.86 วัน ลดลงจากในปี 2557 ซึ่งเป็นผลมาจากการท่ีสัดส่วนรายได้จากการขายไป
ยังต่างประเทศในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สูงกว่าในปี 2557 และลูกค้าในต่างประเทศได้ระยะเครดิตส้ันกว่า
ลูกค้าในประเทศ  

สินค้าคงเหลือ 

ณ ส้ินปี 2555 ปี 2556 และปี 2557  งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงสินค้าคงเหลือเท่ากับ 208.11 
ล้านบาท 226.06 ล้านบาท และ 228.00 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นร้อยละ 20.12 ร้อยละ 20.74 และร้อยละ 
17.86 ของสินทรัพย์รวมตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ ณ ส้ินปี 2556 จาก ณ ส้ินปี 2555 นั้น มี
สาเหตุหลักมาจากยอดการจําหน่ายที่เพิ่มขึ้น ทําให้ต้องมีวัตถุดิบสํารองไว้เพิ่มขึ้น ส่วนสินค้าคงเหลือ ณ ส้ินปี 
2557 นั้นอยู่ในระดับใกล้เคียงกับ ณ ส้ินปี 2556 และเมื่อพิจารณารายละเอียดของสินค้าคงเหลือในตาราง
ด้านล่าง พบว่าสามารถแบ่งได้เป็นสินค้าสําเร็จรูป สินค้าสําเร็จรูประหว่างทาง สินค้าระหว่างผลิต วัตถุดิบ 
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ ส่วนประกอบและผงปรุง อะไหล่และวัสดุโรงงาน และวัตถุดิบระหว่างทาง โดย ณ ส้ินป ี
2557  สินค้าคงเหลือรายการใหญ่ที่สุดคือภาชนะบรรจุและหีบห่อ ซึ่งมีจํานวน 77.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
33.91 ของสินค้าคงเหลือทั้งหมด รายการสินค้าคงเหลือที่มีขนาดรองลงมา ณ ส้ินปี 2557 คือวัตถุดิบ ซึ่งมี
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จํานวน 60.37 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.48 ของสินค้าคงเหลือทั้งหมด นอกจากนี้ รายการสําคัญของ
สินค้าคงเหลือยังมีสินค้าสําเร็จรูป โดย ณ ส้ินปี 2557 มีจํานวน 45.01 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.74 
ของสินค้าคงเหลือทั้งหมด  

ณ ส้ินงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงสินค้าคงเหลือเท่ากับ 243.14 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 16.81 ของสินทรัพย์รวม โดยสินค้าคงเหลือ ณ ส้ินงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 เพิ่มขึ้น 
15.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.64 จาก ณ ส้ินปี 2557 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการส่ังซื้อ
สาหร่ายดิบมาเพื่อรองรับประมาณการยอดขายในไตรมาส 4 ของปี 2558 ที่คาดว่าจะอยู่ในระดับสูงกว่า
ยอดขายในไตรมาส 4 ของปีก่อนหน้า จึงส่งผลให้วัตถุดิบระหว่างทาง ณ ส้ินงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สูงขึ้น
จาก ณ ส้ินปี 2557 ถึง 33.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 160.00 ทั้งนี้ ณ ส้ินงวด 9 เดือนแรกของปี 
2558  สินค้าคงเหลือรายการใหญ่ที่สุดคือวัตถุดิบระหว่างทางซึ่งมีจํานวน 55.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.70 
ของสินค้าคงเหลือทั้งหมด รายการสินค้าคงเหลือที่มีขนาดรองลงมา ณ ส้ินงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 คือ
ภาชนะบรรจุและหีบห่อซึ่งมีจํานวน 53.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.02 ของสินค้าคงเหลือทั้งหมด และ
วัตถุดิบซึ่งมีจํานวน 49.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.20 ของสินค้าคงเหลือทั้งหมด นอกจากนี้ รายการสําคัญ
ของสินค้าคงเหลือยังมีสินค้าสําเร็จรูป โดย ณ ส้ินงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 มีจํานวน 46.41 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 19.09 ของสินค้าคงเหลือทั้งหมด  

ในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือซึ่งคํานวณจากงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 30.82 เท่า ในปี 2555 มาเป็น 40.31 เท่าในปี 2556 เป็น และ 
41.02 เท่า ในปี 2557 ตามลําดับ ซึ่งคิดเป็นระยะเวลาการขายสินค้าเฉล่ียที่ 11.68 วัน 8.93 วัน และ 8.78 วัน 
ตามลําดับ ทั้งนี้ ระยะเวลาการขายสินค้าเฉล่ียที่มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในปี 2555-2557 เป็นผลมา
จากการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือที่ดีขึ้นของบริษัทฯ โดยการวางแผนและประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่าง
ฝ่ายขายและฝ่ายผลิตและมีการจัดแบ่งกลุ่มสินค้าออกเป็นกลุ่มย่อย เพื่อการติดตาม Monitor ตั้งแต่การจัดซื้อ
วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ ์รวมถึงการวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือซึ่งคํานวณจากงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ อยู่ที่ 47.63 เท่า ซึ่งคิดเป็นระยะเวลาการขายสินค้าเฉล่ียที่ 7.52 วัน ลดลงจากระยะเวลาการขาย
สินค้าเฉล่ียในปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ 8.78 วัน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากของต้นทุนขายในงวด 9 
เดือน 2558 ซึ่งเมื่อทําให้เต็มปี (annualized) แล้วสูงกว่าต้นทุนขายในปี 2557 ถึงร้อยละ 22.40 ซึ่งการเพิ่มขึ้น
ของต้นทุนขายในงวด 9 เดือน 2558 ที่ทําให้เต็มปีแล้วจากต้นทุนขายในปี 2557 นั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการ
เพิ่มขึ้นของยอดขายในงวด 9 เดือน 2558 ซึ่งเมื่อทําให้เต็มปีแล้วสูงกว่ายอดขายในปี 2557 ถึงร้อยละ 24.61 

ทั้งนี้ นโยบายการตั้งค่าเผ่ือการด้อยค่าสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ เป็นดังต่อไปน้ี 

 สาหร่ายและนํ้ามันปาล์ม จะตั้งค่าเผ่ือการด้อยค่าร้อยละ 100 เมื่ออายุมากกว่า 12 เดือนเป็นต้นไป 

 ผงปรุงรส จะตั้งค่าเผ่ือการด้อยค่าร้อยละ 100 เมื่ออายุมากกว่า 6 เดือนเป็นต้นไป 

 บรรจุภัณฑ์ จะตั้งค่าเผ่ือการด้อยค่าร้อยละ 100 เมื่ออายุมากกว่า 6 เดือนเป็นต้นไป 

 สินค้าสําเร็จรูปซองในประเทศ จะตั้งค่าเผ่ือการด้อยค่าร้อยละ 100 เมื่ออายุมากกว่า 6 เดือนเป็น
ต้นไป 
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 สินค้าสําเร็จรูปซองต่างประเทศ จะตั้งค่าเผ่ือการด้อยคา่ร้อยละ 100 เมื่ออายุมากกวา่ 12 เดือนเป็น
ต้นไป 

โดยอาจมีการตั้งค่าเผ่ือสินค้าในแบบอื่น หากมีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพ หรือยกเลิกการขาย หรือ
บรรจุภัณฑ์มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบ โดยจะต้องมีการเสนอขออนุมัติผู้บริหารเป็นครั้งๆ ไป ทั้งนี้ การตั้งค่าเผ่ือ
การด้อยค่าสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เป็นไปตาม
นโยบายการตั้งค่าการด้อยค่าสินค้าคงเหลือข้างต้นแล้ว 

ตารางแสดงยอดสินค้าคงเหลือ 

       หน่วย: ล้านบาท 

สินค้าคงเหลือ 
งบการเงนิรวม 

ณ 31 ธ.ค. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 30 ก.ย. 2558 
สินค้าสําเรจ็รูป 46.75  41.71  45.01   46.41  
สินค้าสําเรจ็รูประหว่างทาง 3.94  5.28  0.27   21.86  
สินค้าระหวา่งผลิต 34.46  17.68  9.85   3.27  
วัตถดุิบ 52.81  58.34  60.37   49.11  
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 63.42  68.86  77.31   53.55  
ส่วนประกอบและผงปรุง 5.17  6.05  10.46   9.08  
อะไหล่และวัสดุโรงงาน 1.56  1.96  3.51   4.66  
วัตถดุิบระหวา่งทาง - 26.19  21.23   55.20  
รวมยอดสนิค้าคงเหลือสทุธ ิ 208.11  226.06  228.00  243.14 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

 ณ ส้ินปี 2555 ปี 2556 และปี 2557  งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็น
จํานวน 320.91 ล้านบาท 311.22 ล้านบาท และ 391.33 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับสินทรัพย์
รวมทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 31.02 ร้อยละ 28.56 และร้อยละ 30.65 ตามลําดับ โดยการลดลงเล็กน้อยของที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ์ ณ ส้ินปี 2556 จาก ณ ส้ินปีก่อนหน้านั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ค่าเส่ือมราคาในปี
ดังกล่าวสูงกว่าเงินลงทุนสุทธใินท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ส่วนการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ ส้ินปี 
2557 จาก ณ ส้ินปีก่อนหน้านั้นมีสาเหตุหลักมาจากการซื้อที่ดินและการสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่นิคม
อุตสาหกรรมโรจนะจํานวน 58.58 ล้านบาท แม้จะมีการโอนที่ดินที่ลาดบัวหลวงออกไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุนเป็นจํานวน 39.75 ล้านบาทก็ตาม โดยรายละเอียดเกี่ยวกับรายการโอนออกไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุนดังกล่าวมีกล่าวถึงเพิ่มเติมในหัวข้อถัดไป  ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายการหลักของที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบด้วยอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารจํานวน 110.66 ล้านบาท เครื่องจักรและ
อุปกรณ์จํานวน 106.29 ล้านบาท ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินจํานวน 75.74 ล้านบาท สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
และก่อสร้างจํานวน 44.91 ล้านบาท และเครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สํานักงานจํานวน 39.44 ล้านบาท 
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 ณ ส้ินงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็น
จํานวน 483.51 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับสินทรัพย์รวมทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 33.42 ทั้งนี้ ระดับที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ ณ ส้ินงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 เพิ่มขึ้น 92.19 ล้านบาทจาก ณ ส้ินปี 2557 หรือคิดเป็น
การเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.56 เนื่องจากแม้ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 จะมีค่าเส่ือมราคาสําหรับงวดจํานวน 
52.36 ล้านบาท แต่มีการเพิ่มขึ้นระหว่างงวด 148.83 ล้านบาท ซึ่งเป็นการขยายกําลังการผลิตที่โรงงานนพวงศ์
และสร้างโรงงานใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ณ ส้ินปี 2557 งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นจํานวน 39.75 ล้าน
บาท ซึ่งเป็นรายการท่ีโอนออกจากที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ ในไตรมาส 4 ปี 2557 ทั้งนี้ รายการดังกล่าวคือที่ดิน
จํานวน 33 ไร ่1 งาน 84 ตารางวาที่ลาดบัวหลวงซึ่งเดิมจะใช้เป็นพื้นที่เพื่อสร้างโรงงานใหม่ แต่เนื่องจากบริษัทฯ 
ได้เข้าซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะและอยู่ระหว่างสร้างโรงงานแห่งใหม่ขึ้น และยังไม่มีแผนที่จะพัฒนา
ที่ดินที่ลาดบัวหลวงเพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีการโอนเปล่ียนประเภทสินทรัพย์ของที่ดินผืน
ดังกล่าวจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

รายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไม่มีการเปล่ียนแปลงในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 และมี
มูลค่า 39.75 ล้านบาท ณ ส้ินงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 เช่นเดียวกับ ณ ส้ินปี 2557 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

ณ ส้ินปี 2555 ปี 2556 และปี 2557  งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เป็น
จํานวน 10.12 ล้านบาท 14.19 ล้านบาท และ 17.60 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับสินทรัพย์รวม
ทั้งหมดอยู่ในระดับใกล้เคียงกันทีร่้อยละ 1.01 ร้อยละ 1.30 และร้อยละ 1.38 ตามลําดับ โดยมีรายการสําคัญคือ
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนและเงินมัดจําจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสาหร่าย 

ณ ส้ินงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เป็นจํานวน 
33.36 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับสินทรัพย์รวมทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 2.31 ทั้งนี้ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ 
ส้ินงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 เพิ่มขึ้น 15.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89.58 จาก ณ ส้ินปี 2557 โดยมี
สาเหตุสําคัญมาจากค่าใช้จ่ายโฆษณาจ่ายล่วงหน้าเกี่ยวกับการว่าจ้างพรีเซนเตอร์และการจัดทําโฆษณารวมถึง
ค่าเช่าพื้นที่จ่ายล่วงหน้าสําหรับการจําหน่ายสินค้าในพื้นที่ของโรงภาพยนตร์รวมจํานวน 7.59 ล้านบาท ณ ส้ิน
ไตรมาส 3 ปี 2558 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินปี 2557 เป็นจํานวน 7.42 ล้านบาท และภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
จํานวน 17.19 ล้านบาท ณ ส้ินไตรมาส 3 ปี 2558  ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่สวน
อุตสาหกรรมโรจนะ โดยเพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินปี 2557 เป็นจํานวน 11.79 ล้านบาท แม้ ณ ส้ินไตรมาส 3 ปี 2558 จะ
มีการลดลงเป็นจํานวน 4.37 ล้านบาทของเงินมัดจําจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัตถุดิบจาก ณ ส้ินปี 2557 ก็ตาม ทั้งนี้ 
รายการสําคัญของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ ส้ินงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 คือค่าใช้จ่ายโฆษณาจ่ายล่วงหน้า
รวมถึงค่าเช่าพื้นที่จ่ายล่วงหน้าสําหรับการจําหน่ายสินค้าในพื้นที่ของโรงภาพยนตร์รวมจํานวน 7.59 ล้านบาท 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนจํานวน 17.19 ล้านบาท และเงินมัดจําจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัตถุดิบจํานวน 3.57 ล้าน
บาท 
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

ณ ส้ินปี 2555 ปี 2556 และปี 2557  งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เป็น
จํานวน 16.61 ล้านบาท 33.60 ล้านบาท และ 13.97 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับสินทรัพย์รวม
ทั้งหมดอยู่ทีร่้อยละ 1.61 ร้อยละ 3.08 และร้อยละ 1.09 ตามลําดับ ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อื่น ณ ส้ินปี 2556 เป็นจํานวน 17.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 102.35 จาก ณ ส้ินปีก่อนหน้านั้น
มีสาเหตุสําคัญมาจากการท่ี ณ ส้ินปี 2556 มีเงินจ่ายล่วงหน้าคา่ซือ้ที่ดินท่ีโรจนะและค่าซื้อเครื่องจักรรวมจํานวน 
23.24 ล้านบาท ส่วนการลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ ส้ินปี 2557 เป็นจํานวน 19.63 ล้านบาท หรือคิด
เป็นการลดลงร้อยละ 58.43 จาก ณ ส้ินปีก่อนหน้านั้น มีสาเหตุสําคัญมาจากการรับโอนที่ดินที่โรจนะและ
เครื่องจักร ทําให้เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ลดลงจาก 23.24 ล้านบาทในปี 2556 มาเป็น 6.41 ล้านบาทใน
ปี 2557 

ณ ส้ินงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เป็น
จํานวน 50.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินปี 2557 ถึง 36.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 261.67  
โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์จํานวน 41.65 ล้านบาทสําหรับขยายกําลังการผลิตที่
โรงงานนพวงศ์และสร้างโรงงานใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ทั้งนี้ รายการสําคัญของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 
ณ ส้ินงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 คือเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์จํานวน 41.65 ล้านบาท และเงินมัดจํา
และเงินประกันจํานวน 4.30 ล้านบาท  

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพการด าเนินงาน    

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
เท่ากับร้อยละ 10.46 และร้อยละ 53.39 ตามลําดับในปี 2555 ต่อมามีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และ
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 12.08 และร้อยละ 60.94 ตามลําดับในปี 2556  และเพิ่มขึ้นอีกเป็นร้อยละ 
16.78 และร้อยละ 74.72 ตามลําดับในปี 2557  โดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และ
สินทรัพย์ถาวรในปี 2556 และปี 2557 จากปีก่อนหน้านั้น มีสาเหตุหลักมาจากกําไรสุทธิในปีนั้นๆ ที่ปรับตัวสูงขึ้น
จากในปีก่อนหน้า  

สําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเท่ากับร้อยละ 23.97 และร้อยละ 90.58 ตามลําดับ ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นจาก
อัตราส่วนดังกล่าวในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 12.53 และ 56.21 โดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และสินทรัพย์ถาวรในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 จากงวด 9 เดือนแรกของปี 
2557  มีสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปีก่อนหน้าถึง 137.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 128.21 ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น  

ในปี 2555-2557 อัตราหมุนของสินทรัพย์ซึ่งคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ อยู่ที่  2.52 เท่า 
2.56 เท่า และ 2.30 เท่าตามลําดับ ทั้งนี้ การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราหมุนของสินทรัพย์ในปี 2556 จากในปีก่อน
หน้านั้นมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ของบริษทัฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่วนการปรับตัวลดลงของอัตราหมุนของสินทรัพย์
ในปี 2557 จากในปีก่อนหน้านั้นมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวม ณ ส้ินปี 2557 จากส้ินปีก่อน
หน้า ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยการเพิ่มขึ้นของ
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ลูกหนี้การค้านั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ มีรายได้จากการจําหน่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 เป็น
จํานวนมาก โดยคิดเป็นร้อยละ 30.96 ของรายได้จากการจําหน่ายของทั้งปี 2557 ส่วนการเพิ่มขึ้นของที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ น้ันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการลงทุนสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 

ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 อัตราหมุนของสินทรัพย์ซึ่งคํานวณ
จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ อยู่ที่ 2.21 เท่า และ 2.47 เท่าตามลําดับ โดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราหมุน
ของสินทรัพย์ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้านั้นมีสาเหตุสําคัญมาจากการ
เพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 ถึง 657.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.36 
จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า  

หนี้สนิ 

ณ ส้ินปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงหนี้สินรวมจํานวน 786.36 ล้าน
บาท 832.86 ล้านบาท และ 924.12 ล้านบาท ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวม ณ ส้ินปี 2556 จาก ณ ส้ินปี 
2555 นั้นมีปัจจัยหลักคือการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ส่วนการเพิ่มขึ้น
ของหนี้สินรวม ณ ส้ินปี 2557 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  

ทั้งนี้ ณ ส้ินปี 2557 รายการหลักของหนี้สินในงบการเงินรวมของบริษัทฯ คือเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้
อื่นจํานวน 450.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.78 ของหนี้สินรวม และเงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคารจํานวน 
290.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.40 ของหน้ีสินรวม 

สําหรับหนี้สินรวม ณ ส้ินงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีจํานวน 
1,073.76 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 149.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.19 จาก ณ ส้ินปี 2557 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจํานวน 139.21 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของ
หน้ีสินหมุนเวียนอื่นจํานวน 21.48 ล้านบาท  

ทั้งนี้ ณ ส้ินงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 รายการหลักของหนี้สินในงบการเงินรวมของบริษัทฯ คือ
เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีอื่นจาํนวน 590.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.78 ของหนี้สินรวม และเงินกู้ยืมระยะส้ัน
จากธนาคารจํานวน 291.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.95 ของหนี้สินรวม 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากธนาคาร และเงินกูย้ืมระยะส้ันอื่น  

ณ ส้ินปี 2555 ปี 2556 และปี 2557  งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงเงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 
และเงินกู้ยืมระยะส้ันอื่นรวมเป็นจํานวน 340.62 ล้านบาท 369.97 ล้านบาท และ 339.71 ล้านบาท ตามลําดับ 
คิดเป็นร้อยละ 43.32 ร้อยละ 44.24 และร้อยละ 36.76 ของหนี้สินรวมตามลําดับ โดยเงินกู้ยืมระยะส้ันอื่นคือ
เงินกู้ในรูปแบบตั๋วแลกเงินซึ่งบริษัทฯ เริ่มนํามาใช้ในการระดมทุนในปี 2555 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกิน
บัญชี เงินกู้ยืมระยะส้ัน และเงินกู้ยืมระยะส้ันอื่น ณ ส้ินปี 2556 จากส้ินปี 2555 นั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการ
จ่ายชําระค่าวัตถุดิบเร็วขึ้น เพื่อให้ได้ราคาต้นทุนที่ต่ําลง ส่วนการลดลงของเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะส้ัน 
และเงินกู้ยืมระยะส้ันอื่น ณ ส้ินปี 2557 จากสิ้นปี 2556 นั้นมีสาเหตุสําคัญมาจากการที่บริษัทฯ มีเงินสดรับจาก
การดําเนินงานมากขึ้น จึงมีการกู้ยืมเงินลดลง 
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ณ ส้ินงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงเงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร และ
เงินกู้ยืมระยะส้ันอื่นรวมเป็นจํานวน 341.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.79 ของหนี้สินรวม ซึ่งใกล้เคียงกับ
ผลรวมของเงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร และเงินกู้ยืมระยะส้ันอื่น ณ ส้ินปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ 339.71 ล้านบาท  

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอื่น  

ณ ส้ินปี 2555 ปี 2556 และปี 2557  งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเป็น
จํานวน 341.57 ล้านบาท 374.75 ล้านบาท และ 450.79 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นร้อยละ 43.44 ร้อยละ 
45.00 และร้อยละ 48.78 ของหนี้สินรวมตามลําดับ โดยการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นในปี 2556 
นั้น มีสาเหตุสําคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึ่งการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจาก 114.65 
ล้านบาท ณ ส้ินปี 2555 มาเป็น 140.32 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2556 ซึ่งรายการหลักที่เพิ่มขึ้นคือค่าขนส่งค้างจ่าย 
เนื่องจากในไตรมาส 4 ของปี 2556 บริษัทฯ มีการขายสินค้าไปยังประเทศที่มีเงื่อนไขการซื้อขายแบบ CIF เป็น
จํานวนมาก ทําให้บริษัทฯ มีค่าขนส่งค้างจ่ายเพิ่มสูงขึ้น ส่วนการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นในปี 
2557 นั้น มีสาเหตุสําคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเช่นกัน โดยรายการหลักที่เพิ่มขึ้นคือค่าใช้จ่าย
ส่งเสริมการขาย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ มีรายได้จากการจําหน่ายในไตรมาสที่ 4  ของปี 2557 
เป็นจํานวนมากดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ประกอบกับการท่ีปัญหาการเมืองเริ่มคลี่คลายลงในไตรมาสที่ 3 และ 
4 ของปี 2557 บริษัทฯ จึงกลับมาทําการส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น 

ณ ส้ินงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเป็น
จํานวน 590.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.95 ของหนี้สินรวม โดยการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
ณ ส้ินงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 เป็นจํานวน 139.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.88 จาก ณ 
ส้ินปี 2557 นั้น เป็นผลเกี่ยวเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหน้ีการค้าจํานวน 80.39 ล้านบาท จาก 258.55 ล้าน
บาท ณ ส้ินปี 2557 มาเป็น 338.94 ล้านบาท ณ ส้ินงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการ
ส่ังซื้อสาหร่ายดิบมามากขึ้นเพื่อรองรับประมาณการยอดขายในไตรมาส 4 ของปี 2558 ที่อยู่ในระดับสูงกว่า
ยอดขายในไตรมาส 4 ของปีก่อนหน้า และการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์จํานวน 35.79 ล้านบาท จาก 
10.44 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2557 มาเป็น 46.23 ล้านบาท ณ ส้ินงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 ซึ่งเป็นผลจากการ
ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ และการขยายกําลังการผลิตที่โรงงานนพวงศ์ และการเพิ่มขึ้น
ของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจํานวน 23.05 ล้านบาท จาก 181.79 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2557 มาเป็น 204.84 ล้านบาท 
ณ ส้ินงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายโบนัสพนักงานที่
เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีจํานวนพนักงานเพิ่มขึ้น และการจ่ายโบนัสต่อพนักงานแต่ละคนที่สูงขึ้นจากผลประกอบการที่
ดีขึ้นของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ซึ่งคํานวณจากงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างตอ่เนื่อง จาก 7.55 เท่าในปี 2555 มาเป็น 7.99 เท่า ในปี 2556  และ 7.32 เท่า
ในปี 2557 ซึ่งคิดเป็นระยะเวลาการชําระหนี้ที่ 47.66 วัน 45.08 วัน และ 49.19 วันตามลําดับ ทั้งนี้ การปรับตัว
ลดลงของระยะเวลาการชําระหนี้ในปี 2556 จากปีก่อนหน้านั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการจ่ายชําระค่าวัตถุดิบ
เร็วขึ้น เพื่อให้ได้ราคาต้นทุนที่ต่ําลง ซึ่งเป็นโปรโมชั่นของผู้ขายวัตถุดิบในช่วงปลายปี 2556 ส่วนการปรับตัว
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เพิ่มขึ้นของระยะเวลาการชําระหนี้ในปี 2557 จากปีก่อนหน้านั้นเป็นเพราะปลายปี 2557 ไม่มีการโปรโมชั่น
ส่วนลดหากซื้อด้วยเงินสดเหมือนในปีก่อนหน้า  

สําหรับอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ีซึ่งคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในงวด 9 เดือนแรกของปี 
2558 อยู่ที่ 7.29 เท่า ซึ่งคิดเป็นระยะเวลาการชําระหนี้ท่ี 49.40 วัน ใกล้เคียงกับ ณ ส้ินปี 2557  

ทั้งนี้ ระยะเครดิตที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับจากคู่ค้านั้นอยู่ระหว่าง 30-60 วัน   

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 

ณ ส้ินปี 2555 ปี 2556 และปี 2557  งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงหนี้สินหมุนเวียนอื่น เป็นจํานวน 
8.92 ล้านบาท 14.25 ล้านบาท และ 13.10 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับหนี้สินรวมทั้งหมดอยู่
ในระดับใกล้เคียงกันที่ร้อยละ 1.13 ร้อยละ 1.71 และร้อยละ 1.42 ตามลําดับ โดยมีรายการสําคัญคือเจ้าหนี้
กรมสรรพากร และประมาณการหนี้สินสําหรับเงินชดเชยค่าเสียหายคดีฟ้องร้อง 

ณ ส้ินงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงหนี้สินหมุนเวียนอื่น เป็นจํานวน 
34.58 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับหน้ีสินรวมทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 3.22 ทั้งนี้ หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ ส้ินงวด 
9 เดือนแรกของปี 2558 เพิ่มขึ้น 21.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 163.90 จาก ณ ส้ินปี 2557 โดยมีสาเหตุ
สําคัญมาจากเงินรับล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าจากต่างประเทศจํานวน 18.57 ล้านบาทที่คงค้างอยู่ ณ วันที่ 30 
กันยายน 2558 เนื่องจากมีการส่ังซื้อสินค้าเข้ามา ณ ช่วงก่อนส้ินเดือนกันยายน ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสินค้าให้ลูกค้า
ในเดือนตุลาคม ทั้งนี้ รายการสําคัญของหนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ ส้ินงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 คือ เงินรับ
ล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าจากต่างประเทศจํานวน 18.57 ล้านบาท เจ้าหนี้กรมสรรพากรจํานวน 3.55 ล้านบาท และ
ประมาณการหนี้สินสําหรับเงินชดเชยค่าเสียหายคดีฟ้องร้องจํานวน 6.23 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

  ณ ส้ินปี 2556 งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 256.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
8.81 ล้านบาทจากสิ้นปี 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกําไรเบ็ดเสร็จรวม 128.31 ล้านบาทในปี 2556 และการ
จ่ายเงินปันผลจํานวน 119.50 ล้านบาท สําหรับ ณ ส้ินปี 2557 งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมเท่ากับ 352.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 95.69 ล้านบาทจากส้ินปี 2556 ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 256.89 
ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 95.00 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 1.00 บาท รวม
เป็น 95.00 ล้านบาท 

 ณ ส้ินงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 
372.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.79 จาก ณ ส้ินปี 2557 ซึ่งเป็นผลมา
จากกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดจํานวน 244.81 ล้านบาท ประกอบกับการจ่ายเงินปันผลจํานวนรวม 
224.40 ล้านบาท ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวประกอบด้วยเงินปันผลประจําปี 2557 ที่อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญ
ประจําปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 จํานวน 96.90 ล้านบาท และเงินปันผลระหว่างกาล
สําหรับปี 2558 ที่อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2558 จํานวน 127.50 ล้านบาท 
โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจํานวนรวม 224.40 ล้านบาทดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว   
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ทั้งนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ 
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับปี 2558 อีกครั้งหนึ่งเป็นจํานวน 91.80 ล้านบาท ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 18
พฤศจิกายน 2558 ดังน้ันผู้ท่ีได้รับจัดสรรหุ้นของบริษัทฯ ท่ีเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรกน้ีจะไม่ได้รับเงินปันผล

จํานวนดังกล่าว 

สภาพคลอ่งและแหล่งที่มาของเงินทุนบริษัท 

กระแสเงินสด 

  ตารางแสดงกระแสเงินสด 
            หน่วย: ล้านบาท 

รายการ 
งบการเงนิรวม  

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ม.ค.-ก.ย. 
2558 

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 159.16 164.59 286.16 435.76 
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (131.36) (70.82) (116.96) (147.46) 
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (26.18) (117.23) (143.34) (244.01) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ

1.62 (23.46) 25.86 44.29 

 

เมื่อพิจารณากระแสเงินสดจากการดําเนินงานในปี 2555-2557 พบว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแส
เงินสดสุทธิจากการดําเนินงานเท่ากับ 159.16 ล้านบาท 164.59 ล้านบาท และ 286.16 ล้านบาท ตามลําดับ 
สําหรับปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงาน 159.16 ล้านบาท โดยมีรายการ
หลักคือกําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจํานวน 148.64 ล้านบาท ซึ่งเมื่อปรับปรุงด้วยรายการต่างๆ เช่น ค่าเส่ือม
ราคาแล้ว ได้กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงานที่ 221.05 ล้าน
บาท นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจํานวน 38.40 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้
จากการจําหน่ายที่เพิ่มขึ้น การลดลงของสินค้าคงเหลือจํานวน 66.39 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการ
คล่ีคลายลงของอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 2554 และการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจํานวน 78.27 ล้าน
บาท ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการท่ีบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานมากขึ้น จึงนํามาจ่ายชําระเจ้าหน้ี
การค้า สําหรับปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงาน 164.59 ล้านบาท โดยมี
รายการหลักคือกําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจํานวน 167.59 ล้านบาท ซึ่งเมื่อปรับปรุงด้วยรายการต่างๆ เช่น 
ค่าเส่ือมราคาแล้ว ได้กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงานท่ี 272.66 
ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรายการสําคัญคือการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจํานวน 47.93 ล้านบาท ซึ่ง
เป็นผลมาจากรายได้จากการจําหน่ายที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือจํานวน 15.68 ล้านบาท ซึ่งเป็นผล
มาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์จํานวน 18.41 ล้านบาท และการ
เพิ่มขึ้นของเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหนี้อื่นจํานวน 31.22 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการจัดซื้อวัตถุดิบบรรจุ
ภัณฑ์ และวัสดุส้ินเปลืองต่างๆที่เพิ่มขึ้น เพื่อนํามาผลิตรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้น  สําหรับปี 2557 บริษัทฯ และ
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บริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงาน 286.16 ล้านบาท โดยมีรายการหลักคือกําไรก่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลจํานวน 254.72 ล้านบาท ซึ่งเมื่อปรับปรุงด้วยรายการต่างๆ เช่น ค่าเส่ือมราคาแล้ว ได้กําไรจากการ
ดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงานที่ 336.27 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรายการ
สําคัญคือการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจํานวน 77.72 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ มี
รายได้จากการจําหน่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 เป็นจํานวนมากดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น และการเพิ่มขึ้น
ของเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหนี้อื่นจํานวน 72.25 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการท่ีบริษทัฯ มีรายได้จากการ
จําหน่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 เป็นจํานวนมากดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น จึงมีเจ้าหนี้การค้าสําหรับ
วัตถุดิบและค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น 

สําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม
ดําเนินงาน 435.76 ล้านบาท โดยมีรายการหลักคือกําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจํานวน 310.68 ล้านบาท ซึ่ง
เมื่อปรับปรุงด้วยรายการต่างๆ เช่น ค่าเส่ือมราคาแล้ว ได้กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงของ
สินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงานที่ 402.90 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรายการสําคัญคือการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้อื่นจํานวน 100.72 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากต้นทุนขายที่เพิ่มสูงขึ้นตามยอดขาย 
การลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจํานวน 38.56 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการที่สัดส่วนรายได้จากการ
ขายไปยังต่างประเทศในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สูงกว่าในปี 2557 และลูกค้าในต่างประเทศได้ระยะเครดิต
ส้ันกว่าลูกค้าในประเทศ และการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือจํานวน 31.02 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการส่ังซื้อ
สาหร่ายดิบมาเพื่อรองรับประมาณการยอดขายในไตรมาส 4 ของปี 2558 ที่อยู่ในระดับสูงกว่ายอดขายในไตร
มาส 4 ของปีก่อนหน้า  และการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนอื่นจํานวน 19.82 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากเงินรับล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าจากต่างประเทศจํานวน 18.57 ล้านบาทที่คงค้างอยู่ ณ วันที่ 30 
กันยายน 2558  

 สําหรับกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2555-2557 มีจํานวนเท่ากับ 131.36 ล้านบาท  
70.82 ล้านบาท และ 116.96 ล้านบาท ตามลําดับ โดยสําหรับปี 2555 มีรายการสําคัญของกระแสเงินสดจาก
การลงทุนคือรายการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จํานวน 111.04 ล้านบาท เพื่อขยายโรงงานที่นพวงศ์  เงินสด
รับจากการจําหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จํานวน 11.58 ล้านบาท ซึ่งมีรายการหลักคือการจําหน่าย
เครื่องจักรในลักษณะขายและเช่ากลับ และเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่ Dr. Tobi จํานวน 24.15 ล้านบาท ส่วนปี 
2556 มีรายการสําคัญของกระแสเงินสดจากการลงทุนคือรายการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จํานวน 74.06 
ล้านบาท เพื่อซื้ออาคารสํานักงานพร้อมที่ดินที่เมืองทองธานี และเพื่อปรับปรุงอาคารโรงงานที่นพวงศ์  ส่วนปี 
2557 มีรายการสําคัญของกระแสเงินสดจากการลงทุนคือรายการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จํานวน 96.93 
ล้านบาท เพื่อซื้อเครื่องจักร และตกแต่งปรับปรุงอาคารสํานักงานที่เมืองทองธานี   เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อ
สินทรัพย์จํานวน 67.12 ล้านบาท ซึ่งมีรายการหลักคือเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินในสวนอุตสาหกรรมโรจนะเพื่อ
ใช้ก่อสร้างโรงงาน เงินสดรับจากการจําหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จํานวน 26.50 ล้านบาท ซึ่งเป็นการ
จําหน่ายเครื่องจักรเก่าและรถยนต์  และเงินสดรับสุทธิจากการรับชําระคืนเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่ Dr. Tobi 
จํานวน 21.50 ล้านบาท 
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สําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 
147.46 ล้านบาท โดยมีรายการสําคัญของกระแสเงินสดใช้ไปในการลงทุนคือเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ที่
เพิ่มขึ้นจํานวน 59.72 ล้านบาท และรายการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จํานวน 86.57 ล้านบาท เพื่อขยาย
กําลังการผลิตที่โรงงานนพวงศ์และสร้างโรงงานใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ    

สําหรับกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2555-2557 มีจํานวนเท่ากับ 26.18 ล้านบาท  
117.23 ล้านบาท และ 143.34 ล้านบาท ตามลําดับ โดยในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมจัดหาเงินจํานวนติดลบ 26.18 ล้านบาท โดยมีรายการหลักคือการลดลงของเงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กู้ยืมระยะส้ันจากธนาคารจํานวน 91.30 ล้านบาท เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงินจํานวน 133.56 ล้านบาท 
เงินปันผลจ่าย 32.00 ล้านบาท การชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินรวม 14.23 ล้าน
บาท และดอกเบี้ยจ่าย 20.22 ล้านบาท สําหรับปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรม
จัดหาเงินจํานวนติดลบ 117.23 ล้านบาท โดยมีรายการหลักคือการเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะส้ันจากธนาคารจํานวน 117.05 ล้านบาท การชําระคืนตั๋วแลกเงินจํานวนสุทธิ 87.20 ล้านบาท เงินปันผล
จ่าย 119.50 ล้านบาท การชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินรวม 15.71 ล้านบาท 
และดอกเบี้ยจ่าย 11.86 ล้านบาท ส่วนในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จํานวนติดลบ 143.34 ล้านบาท โดยมีรายการหลักคือเงินปันผลจ่ายจํานวน 199.20 ล้านบาท เงินสดรับจากการ
เพิ่มทุนจํานวน 95.00 ล้านบาท เงินกู้ยืมชําระส้ันจากธนาคารท่ีลดลงเป็นจํานวน 27.36 ล้านบาท เงินสดรับจาก
เงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 26.35 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ่ายจํานวน 17.84 ล้านบาท 

สําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหา
เงิน 244.01 ล้านบาท โดยมีรายการสําคัญคือเงินปันผลจ่ายจํานวน 224.40 ล้านบาท 

อัตราส่วนสภาพคลอ่ง  

ณ ส้ินปี 2555-2557 อัตราส่วนสภาพคล่องซึ่งคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ อยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกัน โดยอยู่ที่ 0.88 เท่า 0.87 เท่า และ 0.91 เท่า ตามลําดับ ส่วนอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วซึ่ง
คํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีค่าเท่ากับ 0.55 เท่า 0.54 เท่า และ 0.62 เท่า ตามลําดับ ทั้งนี้ 
อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ณ ส้ินปี 2556 อยู่ในระดับใกล้เคียงกับ ณ ส้ินปี 2555 
ส่วนการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ณ ส้ินปี 2557 จาก ณ ส้ินปีก่อน
หน้านั้น มีสาเหตุสําคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า โดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ มีรายได้
จากการจําหน่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 เป็นจํานวนมาก โดยคิดเป็นร้อยละ 30.96 ของรายได้จากการ
จําหน่ายของทั้งปี 2557    

ณ ส้ินงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 อัตราส่วนสภาพคล่องซึ่งคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ อยู่
ที่ 0.80 เท่า ส่วนอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วซึง่คํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ อยู่ที่ 0.53 เท่า โดยการ
ลดลงของอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ณ ส้ินงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 จาก ณ 
ส้ินปี 2557 นั้น มีสาเหตุสําคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งมีรายการสําคัญคือการเพิ่มขึ้นของ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจํานวน 139.21 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนอื่นจํานวน 21.48 
ล้านบาท ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น 
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ทั้งนี้ อัตราส่วนสภาพคล่องและสภาพคล่องหมุนเร็วที่คํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ นับแต่ปี 
2555 เป็นต้นมาจะน้อยกว่า 1.00 มาโดยตลอด เนื่องจากโดยธรรมชาตขิองการทําธุรกิจของบริษัทฯ ต้องมกีารใช้
เงินกู้ยืมระยะส้ันในสัดส่วนท่ีสูง แต่บริษัทฯ ก็ไม่เคยประสบปัญหาสภาพคล่อง ดังจะเห็นได้จากการท่ี ณ วันที่ 30 
กันยายน 2558 บริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมระยะส้ันตามสัญญาเงินกู้ที่ยงัไม่ได้เบิกใช้เป็นจํานวนเงิน 1,011.9 ล้านบาท 
และ 16.7 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ เนื่องจากหนึ่งในวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระดมได้จากการเสนอ
ขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้คือการนํามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ อัตราส่วนสภาพคล่องและสภาพคล่อง
หมุนเร็วของบริษัทฯ จึงน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน 

โครงสร้างเงินทนุ      

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ  3.17 เท่า 3.24 เท่าและ 2.62 เท่า ณ ส้ินปี 2555-2557 
ตามลําดับ  โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ส้ินปี 2556 อยู่ในระดับใกล้เคียงกับ ณ ส้ินปี 2555 ส่วน
การลดลงของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ณ ส้ินปี 2557 จาก ณ ส้ินปี 2556 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของทุน
จดทะเบียนชําระแล้วจํานวน 95.00 ล้านบาท  

ณ ส้ินงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งคํานวณจากงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ อยู่ที่ 2.88 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินปี 2557 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน
หมุนเวียน ซึ่งมีรายการสําคัญคือการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจํานวน 139.21 ล้านบาท และการ
เพิ่มขึ้นของหน้ีสินหมุนเวียนอื่นจํานวน 21.48 ล้านบาท ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น 

ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ของบริษัทฯ มีข้อกําหนดให้อัตราส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่คํานวณ
จากงบการเงินเฉพาะกิจการประจําปีของบริษัทฯ ไม่เกิน 3.5 เท่าในปี 2557 และไม่เกิน 3.0 เท่าในปี 2558 เป็น
ต้นไป โดยอัตราส่วนของหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่ที่ 2.93 เท่า ณ ส้ินปี 2556 และ 2.33 เท่า 
ณ ส้ินปี 2557 จึงเป็นไปตามข้อกําหนดของสัญญาเงินกู้  

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 อัตราส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทฯ อยู่ที่ 2.57 เท่า 

นอกจากนี้ สัญญาเงินกู้ยังกําหนดให้อัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้ที่คํานวณจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการประจําปีของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าอีกด้วย โดยอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้ของ
บริษัทฯ อยู่ที่ 8.16 เท่าในปี 2556 และ 10.06 เท่าในปี 2557 จึงเป็นไปตามข้อกําหนดของสัญญาเงินกู้เช่นกัน 
ทั้งนี้ ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 อัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทฯ อยู่ที่ 12.67 เท่า 

 อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย 

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ยในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 อยู่ที่ 11.40 เท่า 14.30 เท่า 
และ 20.39 เท่า ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ยในปี 2556 จากปี 2555 มี
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ 15.33 ล้านบาท จากในปี 2555 ซึ่งอยู่ที่ 
19.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงถึงร้อยละ 21.19 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเจรจาต่อรองกับสถาบัน
การเงินในเรื่องของวงเงินและอัตราดอกเบี้ย ส่วนการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ยในปี 
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2557 จากปี 2556 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานในปี 2557 ซึ่งมี
สาเหตุหลักมาจากกําไรสุทธิท่ีเพิ่มขึ้น 

อัตราส่วนความสามารถชาํระดอกเบี้ยในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 
อยู่ที่ 17.96 เท่า และ 43.47 เท่าตามลําดับ โดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของอัตราส่วนความสามารถ
ชําระดอกเบี้ยในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้ามีสาเหตุสําคัญคือการปรับตัว
เพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าถึง 137.54 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 128.21  

อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน 

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพันในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 อยู่ที่ 0.99 เท่า 0.35 เท่า 
และ 0.82 เท่า ตามลําดับ การลดลงของอัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพันในปี 2556 จากปี 2555 มี
สาเหตุหลักมาจากการจ่ายชาํระคนืเงินกูย้ืมระยะส้ันอื่นจํานวน 265.00 ล้านบาทในปี 2556 ในขณะที่ในปี 2555 
ไม่มีรายการดังกล่าว และการจ่ายเงินปันผลจํานวน 119.50 ล้านบาทในปี 2556 ในขณะที่ในปี 2555 มีการ
จ่ายเงินปันผลเพียง 32.00 ล้านบาท ส่วนการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพันในปี 2557 
จากปี 2556 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานในปี 2557 ซึ่งมีสาเหตุ
หลักมาจากกําไรสุทธิท่ีเพิ่มขึ้น 

สําหรับอัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพันในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 และงวด 9 เดือนแรก
ขอปี 2558 น้ันอยู่ที่ 0.93 เท่า และ 1.30 เท่าตามลําดับ โดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนความสามารถชําระ
ภาระผูกพันในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้านั้นมีสาเหตุสําคัญมาจาก
การเพิ่มขึ้นถึง 172.46 ล้านบาทของกําไรก่อนภาษีเงินได้ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 จากงวดเดียวกันของปี
ก่อนหน้า แม้ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 จะมีการจ่ายเงินปันผลมากกว่างวดเดียวกันของปีก่อนหน้าถึง 
114.80 ล้านบาทก็ตาม  

ทั้งนี ้รายการสําคัญรายการหนึ่งซึ่งนํามาคํานวณเป็นภาระผูกพันคือเงินปันผลจ่าย ซึ่งในการตัดสินใจ
จ่ายเงินปันผลนั้น ทางบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าจะก่อให้เกิดปัญหาสภาพคล่องหรือไม่  แม้
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพันที่คํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สําหรับงวดปี 2555 ถึงปี 
2557 จะน้อยกว่า 1.00 แต่บริษัทฯ ก็ไม่เคยประสบปัญหาสภาพคล่อง ดังจะเห็นได้จากการที่ ณ วันที่ 30 
กันยายน 2558 บริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมระยะส้ันตามสัญญาเงินกู้ที่ยงัไม่ได้เบิกใช้เป็นจํานวนเงิน 1,011.9 ล้านบาท 
และ 16.7 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพันท่ีคํานวณได้ล่าสุดจาก
งบการเงินรวมของบริษัทฯ สําหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 ก็มากกว่า 1.00 ด้วย 
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16.4      ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

 16.4.1 การจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลในเดือนพฤศจกิายน 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ 
จ่ายเงินปันผลจํานวน 86.70 ล้านบาท โดยจะจ่ายเงินปันผลจํานวนดังกล่าวจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งการ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะทําให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง และจะมีผลทําให้อัตราส่วนต่างๆ ที่เปรียบเทียบกับส่วน
ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เช่น อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  และอัตราส่วน
ความสามารถในการชําระภาระผูกพัน เป็นต้น เปล่ียนแปลงไป โดยหากคํานวณเสมือนว่าการจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันที่ 30 กันยายน 2558 อัตราส่วนต่างๆ ท่ีสําคัญจะเปล่ียนแปลงไปดังแสดงในตารางด้านล่าง
นี ้

อัตราส่วน ณ วันที่ 30 กนัยายน 2558 
(ก่อนจ่ายเงนิปนัผล 86.70 

ล้านบาท) 

หากมกีารจ่ายเงินปันผล 
86.70 ล้านบาท ณ วันที่ 

30 กนัยายน 2558 
อัตราส่วนสภาพคล่อง 0.80 0.71 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.88 3.75 
อัตราส่วนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน 1.30 1.02 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) 89.97 102.18 
มูลค่าตามราคาบัญชี (บาทต่อหุ้น) 0.37 0.28 

 อย่างไรก็ดี หลังจากบริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปจํานวน 360.00 
ล้านหุ้น บริษัทฯ ก็จะมีสภาพคล่องมากขึ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นก็จะลดลง 

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจํานวน 86.70 ล้านบาทดังกล่าวจะเกิดขึ้นในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 ดังน้ันผู้ท่ี
ได้รับจัดสรรหุ้นของบริษัทฯ ท่ีเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรกน้ีจะไม่ได้รับเงินปันผลจํานวนดังกล่าว 

16.4.2 การเสนอขายหุ้นสามัญตอ่ประชาชนทัว่ไป 

 ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้จํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้วของบริษัทฯ 
จะเพิ่มขึ้น 360,000,000 หุ้น จากเดิม 1,020,000,000 หุ้น เป็น 1380,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 
บาท โดยจํานวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 26.09 ของทุนชําระแล้ว
ภายหลังการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ซึ่งจะมีผลทําให้อัตราส่วนต่างๆ ท่ีเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นหรือจํานวน
หุ้นของ บริษัทฯ ลดลง เช่น กําไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share) และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on 
Equity) เป็นต้น เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นและจํานวนหุ้นที่ใช้เป็นฐานการคํานวณนั้นเพิ่มขึ้น (Dilution Effect) 
โดยหากคํานวณจากกําไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 ซึ่งเดิมอยู่ที่ 0.2968 บาทต่อ
หุ้น และ 0.2400 บาทต่อหุ้นตามลําดับ ผลกระทบจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้จะทํา
ให้กําไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 ลดลงเหลือ 0.1439 บาทต่อหุ้น และ 0.1774 
บาทต่อหุ้นตามลําดับ อย่างไรก็ดี ในระยะยาวบริษัทฯ จะได้รับผลดีจากการเสนอขายหุ้นและนําหุ้นเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ โดยเงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้นจะนําไปใช้ในการลงทุนเพื่อขยายกําลัง
การผลิตที่โรงงานแห่งใหม่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ลงทุนซื้อเครื่องจักรในสายการผลิตใหม่ในโรงงานที่นพวงศ์ 
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และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีรายได้และกําไรสุทธิที่เพิ่มสูงขึ้น อันจะส่งผลให้
กําไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นได้ในอนาคต นอกจากนี้บริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์อื่นๆ จากการเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น ความคล่องตัวในการจัดหาเงินทุน และภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็น
บริษัทจดทะเบียนท่ีสนับสนุนให้การดําเนินธุรกิจมีความคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ด้วยเช่นกัน 

16.4.3 การพ่ึงพงิผู้ผลิตและจัดจาํหน่ายวัตถดุิบรายใหญ่  

วัตถุดิบหลักในการผลิตและจําหน่ายสาหร่ายแปรรูป คือ สาหร่าย ซึ่งบริษัทฯ ส่ังซื้อสาหร่ายดังกล่าว
จากต่างประเทศเป็นหลัก อันประกอบไปด้วย ประเทศเกาหลี เป็นส่วนใหญ๋ ซึ่งประเทศเกาหลีเป็นประเทศผู้ผลิต
และส่งออกสาหร่ายชั้นนําของโลก โดยในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้สั่งซื้อสาหร่ายจากผู้ผลิตและจัดจําหน่าย
ในประเทศเกาหลีคิดเป็นสัดส่วนรวมอยูท่ี่ประมาณมากกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าการส่ังซื้อสาหร่ายทั้งหมดในแต่
ละปี ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงสัดส่วนการส่ังซื้อสาหร่ายจากผู้ผลิตและจัดจําหน่ายวัตถุดิบแต่ละรายพบว่า ในปี 
2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทฯ มียอดการส่ังซื้อสาหร่ายจากผู้ผลิตและจัดจําหน่ายรายใหญ่
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 59.55 และร้อยละ 55.39 ของมูลค่าการส่ังซื้อสาหร่ายรวมทั้งหมดตามลําดับ จึงอาจกล่าวได้
ว่าธุรกิจผลิตสาหร่ายแปรรูปของบริษัทฯ มีความเส่ียงอันเนื่องมาจากการพึ่งพิงผู้ผลิตและจัดจําหน่ายวัตถุดิบ
รายใหญ่ ซึ่งในกรณีท่ีผู้ผลิตและจัดจําหน่ายสาหร่ายไม่สามารถจัดหาสาหร่ายให้แก่บริษัทฯ ตามปริมาณ ราคา 
และคุณภาพท่ีต้องการได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางในการคัดเลือกผู้ผลิตและจําหน่ายวัตถุดิบจากผู้ที่มีประสบการณ์
ยาวนาน มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในตลาด และมีฐานะทางการเงินที่ดี การกระจายการส่ังซื้อสาหร่ายจากผู้ผลิต
และจัดจําหน่ายสาหร่ายแต่ละราย เพื่อลดความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการพึ่งพิงผู้ผลิตและจัดจําหน่ายวัตถุดิบ 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตและจัดจําหน่ายในตลาดรายอื่นๆ ที่ยังไม่ได้เป็นคู่ค้า
ของบริษัทฯ มาโดยตลอด ด้วยการนัดพบปะพูดคุย แลกเปล่ียนข้อมูล และไปเยี่ยมเยียนผู้ผลิตและจัดจําหน่าย
ดังกล่าวอยู่เป็นระยะ ซึ่งหากเกิดกรณีที่บริษัทฯ ประสบปัญหาจากคู่ค้าหลัก บริษัทฯ ก็สามารถส่ังซื้อวัตถุดิบจาก
ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายรายอื่นเข้ามาทดแทนได้โดยง่าย ดังนั้น มาตรการต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถ
ลดความเส่ียงที่อาจเกิดจากการพ่ึงพิงผู้ผลิตและจัดจําหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่ลงได้ 

16.4.4 การพ่ึงพงิลูกคา้รายใหญ ่

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ขายสินค้าขนมขบเคี้ยวตา่งๆ ของบริษัทฯ  ให้กับร้านค้าปลีกรายใหญ่ในประเทศ
รายหน่ึงเป็นจํานวนมาก โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายให้แก่คู่ค้ารายดังกล่าวเป็นจํานวน 604.59 ล้านบาท 
และ 299.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.39 และร้อยละ 34.84 ของรายได้จากการขายในประเทศ ในปี 
2557 และงวด 9 เดือนแรกปี 2558 ตามลําดับ ดังนั้นหากบริษัทฯ ต้องสูญเสียคู่ค้ารายดังกล่าวไป อาจมี
ผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้ารายนี้
มาโดยตลอด โดยเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ ตั้งแต่เริ่มดําเนินธุรกิจ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะลดระดับการพึ่งพิง
คู่ค้ารายดังกล่าว โดยกระจายการขายสินค้าไปยังคู่ค้ากลุ่มอื่นๆ มากขึ้น 
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16.4.5 ระยะเวลาของสัญญาเช่าที่ดินท่ีสํานักงานนพวงศ ์

เนื่องจากสํานักงานนพวงศ์ซึ่งเป็นที่ตัง้ของโรงงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนท่ีดินเช่าหลายแปลง ดังนั้นหาก
บริษัทฯ ไม่สามารถต่อสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวได้ไม่ว่าจะทุกแปลงหรือบางแปลง ก็อาจส่งผลให้การดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ หยุดชะงัก ซึ่งอาจทําให้บริษัทฯ สูญเสียรายได้และชื่อเสียง โดยปัจจุบันอายุสัญญาเช่าที่ดินผืน
ดังกล่าวเหลืออยู่ประมาณ 3 - 8 ปี อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเส่ียงในเรื่องนี้และอยู่ระหว่างการ
เจรจาทําสัญญาระยะยาวกับผู้ให้เช่า อีกทั้งบริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการสร้างโรงงานแห่งที่สองขึ้นที่สวน
อุตสาหกรรมโรจนะ ซึ่งคาดว่าจะสามารถดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2559 และสามารถขยายเพิ่มเติม
เพื่อรองรับกําลังการผลิตในอนาคตได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีที่ดินที่ลาดบัวหลวง ซึ่งหากมีความจําเป็นในการ
ย้ายหรือขยายโรงงานเพิ่มเติม บริษัทฯ ก็สามารถพัฒนาที่ดินแปลงดังกล่าวให้เป็นโรงงานอีกแห่งได้ ภายใน
ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน โดยผู้บริหารคาดว่าจะใช้เงินลงทุนไม่เกิน 300 ล้านบาท ทําให้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า
สามารถลดความเส่ียงจากผลกระทบในการไม่สามารถต่อสัญญาเช่าดังกล่าวได้ และความเส่ียงดังกล่าวจะไม่
ส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากนัก 

16.4.6 ความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลักที่ใชใ้นการผลิต 

ต้นทุนในการผลิตและจําหน่ายสาหร่ายแปรรูปของบริษัทฯ มาจากต้นทุนค่าสาหร่ายเป็นหลัก โดยในปี 
2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 ต้นทุนค่าสาหร่ายคิดเป็นร้อยละ 36.66 ร้อยละ 37.95 
ร้อยละ 37.30 และร้อยละ 36.26 ของต้นทุนการผลิตรวมในแต่ละงวดตามลําดับ โดยจะเห็นได้ว่าต้นทุนสาหร่าย
คิดเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง ซึ่งหากราคาของสาหร่ายที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตเปล่ียนแปลงไปย่อมส่งผลต่อ
ต้นทุนในการดําเนินงานของบริษัทฯ และท้ายที่สุดย่อมกระทบต่อความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเส่ียงจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาสาหร่าย  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดําเนินมาตรการต่างๆ เพื่อลดความเส่ียงดังกล่าว โดยการเข้าทําสัญญาซื้อ
วัตถุดิบกับผู้ผลิตและจัดจําหน่ายสาหร่าย ซึ่งอายุสัญญาโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 1 ปี โดยรายละเอียดใน
สัญญาจะระบุราคา ปริมาณ และคุณภาพของสาหร่ายที่ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายต้องจัดส่งให้แก่บริษัทฯ ตลอด
อายุสัญญา ทั้งนี้ หากราคาสาหร่ายในตลาดสูงกวา่ราคาที่ระบุไว้ในสัญญา บริษัทฯ ก็จะได้เปรียบจากการเข้าทาํ
สัญญาดังกล่าวและมีต้นทุนอยู่ในระดับที่ต่ํากว่าคู่แข่งรายอื่นที่ส่ังซื้อสาหร่ายจากในตลาด ณ เวลาดังกล่าว 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลภาวะตลาดกับผู้ผลิตและจัดจําหน่ายอยู่เป็นประจํา ทําให้บริษัทฯ 
สามารถประเมินสถานการณ์และกําหนดราคาซื้อขายในสัญญาให้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างเหมาะสม ซึ่งวิธีการ
ต่างๆ เหล่านี้จะช่วยลดความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลักลงได้ 

16.4.7  การขาดแคลนแรงงาน  

กระบวนการผลิตของบริษัทฯ จําเป็นต้องใช้แรงงานในหลายขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการทอด การ
ย่าง การย่าง และการบรรจุ ล้วนต้องอาศัยแรงงานในการดําเนินการทั้งส้ิน ดังนั้น จํานวนแรงงาน ประสิทธิภาพ
ของแรงงาน และต้นทุนค่าแรงเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรง ทั้งนี้ แรงงานส่วนใหญ่ของ
บริษัทฯ เป็นแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ทําให้แรงงานเหล่านี้สามารถโยกย้ายจาก
สถานประกอบการแห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่งได้โดยง่าย ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ฝึกหัดวิธีการทํางานให้เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเผชิญความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงานและสูญเสียแรงงานที่มีคุณภาพ 
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ซึ่งทําให้บริษัทฯ ต้องสิน้เปลืองเวลาในการจัดหาแรงงานและฝึกอบรมทักษะใหม่ อีกทั้ง ภาครัฐได้ออกนโยบาย
ปรับเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ําอยู่เป็นระยะ ซึ่งจะทําให้บริษัทฯ มีความเส่ียงจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าแรงอีกด้วย  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการว่าจ้างบริษัทภายนอกให้เข้ามาทําหน้าที่เป็นตัวแทนในการจัดหาแรงงาน
ให้แก่บริษัทฯ เพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดภาระของบริษัทฯ ในการจัดหาแรงงานรายวัน เนื่องจากแรงงาน
ประเภทดังกล่าวมีอัตราการหมุนเวียนเข้าออกงานค่อนข้างสูง อีกทั้งบริษัทฯ ได้เข้าทําสัญญาว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ
ในการจัดระบบและบริหารงานด้านบุคลากรให้เข้ามาดูแลรับผิดชอบประเมินผลและจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
แรงงานแต่ละส่วนรวมกับหัวหน้างานฝ่ายต่างๆ โดยตรง เพื่อให้การจัดการด้านทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กําหนดอัตราค่าแรงให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ มีการให้สวัสดิการและ
ผลตอบแทนที่จูงใจ เพื่อให้สามารถจัดหาแรงงานใหม่เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ และสามารถรักษาแรงงานที่มี
ฝีมือและประสบการณ์เอาไว้ได้ และยังมีการมองหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการผลิต เช่น เครื่องจักรในการ
บรรจุ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิเตาทอด หรือการปรับสภาพแวดล้อมในการทํางานในสายงานการผลิต ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่ามาตรการในการบริหารความเส่ียงที่กล่าวมาในข้างต้น จะสามารถช่วยลดความเส่ียง
ทางด้านแรงงานได้ในระดับหน่ึง 

16.4.8  การเสื่อมสภาพของสินค้าคงคลัง 

สินค้าคงคลังของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยสินค้าสําเร็จรูป วัตถุดิบ และภาชนะบรรจุและหีบห่อเป็นหลัก 
ซึ่งสินค้าคงคลังเหล่านี้จําเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสม และนําไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา
อันสมควร มิฉะนั้นสินค้าคงคลังดังกล่าวอาจเส่ือมสภาพไปโดยไม่ก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ ในส่วนของ
สินค้าสําเร็จรูปส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์สาหร่ายแปรรูปที่ยังไม่ได้จัดจําหน่ายหรือจัดส่งออกไป ซึ่งผลิตภัณฑ์
เหล่านี้มีอายุของสินค้าจํากัดเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอื่น โดยเฉล่ียอายุของสินค้าจะอยู่ที่ประมาณ
1 ปีนับจากวันท่ีผลิต หากบริษัทฯ ไม่สามารถจําหน่ายหรือจัดส่งสินค้าออกไปภายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ 
จะเสียโอกาสในการสร้างรายได้และมีภาระท่ีจะต้องนําสินค้าดังกล่าวไปทําลาย ซึ่งเป็นเหตุให้บริษัทมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มมากขึ้น สําหรับวัตถุดิบของบริษัทฯ นั้น เป็นสาหร่ายที่บริษัทฯ ส่ังซื้อจากผู้ผลิตและจัดจําหน่ายที่มีสัญญา
การซื้อขายระหว่างกัน โดยสาหร่ายเหล่านี้สามารถคงคุณภาพอยู่ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี หากบริษัทฯ ไม่
สามารถนําสาหร่ายดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการผลิต สาหร่ายเหล่านั้นก็จะเส่ือมสภาพไปและไม่สามารถ
ก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจแก่บริษัทฯ ส่วนผงปรุงรสสามารถคงคุณภาพอยู่ได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน 
นอกจากนี้ ในส่วนของภาชนะบรรจุและหีบห่อนั้นสามารถคงคุณภาพอยู่ได้ภายในระยะเวลา 36 เดือน โดย
จําเป็นต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม หากเก็บไว้ในที่ที่มีความชื้นหรืออุณหภูมิสูงเกินไป ย่อมจะส่งผลให้
บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวได้รับความเสียหายและไม่สามารถนําไปใช้งานได้ สําหรับสินค้าสําเร็จรูปในประเทศสามารถ
คงคุณภาพอยู่ได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน ส่วนสินค้าสําเร็จรูปต่างประเทศสามารถคงคุณภาพอยู่ได้ภายใน
ระยะเวลา 12 เดือน เนื่องจากต้องคํานึงถึงระยะทางและเวลาในการขนส่งไปยังปลายทาง ทําให้สินค้าสําเร็จรูป
ต่างประเทศต้องทําบรรจุภัณฑ์ให้คงสภาพอยู่ได้นานกว่า ดังนั้น กล่าวโดยรวมได้ว่าบริษัทฯ เผชิญความเส่ียง
จากการเส่ือมสภาพของสินค้าคงคลัง โดยหากมีการตั้งค่าเผ่ือการด้อยค่าสินค้าคงเหลือ ย่อมส่งผลกระทบให้
กําไรสุทธิของบริษัทฯ ลดต่ําลง 
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อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้วางนโยบายบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่เป็นระบบและรัดกุม เพื่อป้องกัน
และลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลกระทบจากความเส่ียงดังกล่าว โดยในส่วนของสินค้าสําเร็จรูปและวัตถุดิบนั้น 
บริษัทฯ จะมีการประเมินความต้องการของตลาดและวางแผนการผลิต เพื่อให้สามารถกําหนดช่วงเวลาและ
ปริมาณการส่ังซื้อวัตถุดิบได้อย่างเหมาะสมและนําไปใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มี
วัตถุดิบคงเหลือสําหรับกระบวนการผลิตมากเกินความจําเป็น รวมทั้งช่วยให้บริษัทฯ มีปริมาณสินค้าสําเร็จรูปที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และระบายสินค้าออกไปได้อย่างทันท่วงที สําหรับภาชนะบรรจุและหีบ
ห่อนั้น บริษัทฯ กําหนดให้มีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบในคลังสินค้าที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อไม่ให้
อุณหภูมิในคลังสินค้าสูงจนเกินไป และจัดให้มีการตรวจตราสภาพความชื้นอยู่เป็นระยะ ดังนั้น การบริหาร
จัดการสินค้าคงคลังอย่างรอบคอบและควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานนั้นย่อมที่จะช่วยลดความเส่ียงจากการ
เส่ือมสภาพของสินค้าคงคลังของบริษัทฯ ลงได้ 

16.4.9  ประสิทธิภาพของพนักงานในกระบวนการผลิต 

กระบวนการผลิตเป็นขั้นตอนท่ีมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการประสบความสําเร็จทางธุรกิจของบริษัทฯ 
ในการดําเนินการผลิตของบริษัทฯ นั้น จําเป็นต้องอาศัยแรงงานเป็นหลักเกือบทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการทอด 
การย่าง การโรยผงปรุงรส การทาซอส และการบรรจุ ซึ่งการใช้แรงงานคนในการผลิตนั้นมีโอกาสที่จะเกิดของเสีย
ได้ง่ายขึ้นอยู่กับความสามารถของพนักงานแต่ละคน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นําเทคโนโลยีเครื่องจักรมาใช้
ประกอบในขั้นตอนของการลําเลียงและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งต้องได้รับการควบคุมดูแลจากพนักงานผู้มีความรู้ความ
ชํานาญในการใช้เครื่องจักรดังกล่าวเป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุจากการใช้เครื่องมือ
เครื่องจักรดังล่าว ทั้งนี้ หากแรงงานหรือพนักงานในส่วนงานใดส่วนงานหนึ่งไม่สามารถรับผิดชอบงานได้
ตามปกติหรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ ได้ 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงจําเป็นต้องมีการฝึกอบรมพนักงานเข้าใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อ
ลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดของเสียขึ้นในสายการผลิต และมีการกําหนดค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงานเป็น
รายบุคคล เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ได้ว่าจ้างพนักงานที่มีความ
เชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีเครื่องจกัรเข้ามารับผิดชอบในส่วนงานดังกล่าว เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดําเนินงาน
ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะผลิตสินค้าได้ตามคุณภาพปริมาณที่ต้องการ นอกจากนี้  การ
ซ่อมบํารุงรักษาเครื่องจักรให้พร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการผลิต
โดยตรง บริษัทฯ จึงได้ว่าจ้างพนักงานท่ีมีความรู้ทางด้านการช่างให้เข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการในการซ่อม
บํารุงรักษาทั่วไปให้แก่บริษัทฯ รวมถึงได้จัดให้มีการตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์การผลิตต่างๆ ตาม
ระยะเวลาที่กําหนดอย่างสม่ําเสมอ และจัดให้มีการบํารุงรักษาตามตารางบํารุงรักษาเป็นประจํา เพื่อให้มั่นใจได้
ว่าการปฏิบัติการในแต่ละส่วนงานของฝ่ายผลิตจะสามารถบรรลุผลตามเป้าหมาย และเป็นไปตามเกณฑ์การวัด
ประสิทธิภาพของโรงงาน ซึ่งการดําเนินตามวิธีการต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นจะช่วยควบคุมความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง
กับประสิทธิภาพในการผลิตของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ํา 
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16.4.10 ความผันผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

บริษัทฯ ต้องเผชิญความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เนื่องมาจาก
บริษัทฯ มีการส่ังซื้อวัตถุดิบประเภทสาหร่ายจากต่างประเทศและจําหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ทั้งนี้ ในสัญญาส่ังซื้อวัตถุดิบประเภทสาหร่ายจากต่างประเทศและสัญญาส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศส่วน
ใหญ่จะกําหนดไว้เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ โดยในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 
2558 บริษัทฯ มีสัดส่วนต้นทุนการซื้อสาหร่ายต่างประเทศซึ่งใช้เงินตราต่างประเทศในการซื้ออยู่ที่ร้อยละ 18.88 
ร้อยละ 22.20 ร้อยละ 22.39 และร้อยละ 20.96 ของยอดขายรวมตามลําดับ ในขณะที่ยอดขายที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.70 ร้อยละ 32.84 ร้อยละ 33.56 และร้อยละ 26.25 ของยอดขายรวม
ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการกําหนดราคาส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศบางส่วน
เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เช่นเดียวกันกับราคาส่ังซื้อวัตถุดิบ ดังนั้น ในกรณีที่ค่าเงินบาทแข็งขึ้นย่อมส่งผลให้
ส่วนหนึ่งของรายได้จากการจําหน่ายสินค้าของบริษัทฯ มีจํานวนลดลง ขณะเดียวกันต้นทุนค่าสาหร่ายที่ใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตของบริษัทฯ ก็จะลดลงไปด้วย และในทางกลับกัน กรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนตัวจะทําให้รายได้
จากการขายและต้นทุนค่าวัตถุดิบปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ การที่ต้นทุนค่าวัตถุดิบประเภท
สาหร่ายและราคาจําหน่ายสินค้าของบริษัทฯ มีแนวโน้มการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน จะช่วยให้บริษัทฯ 
สามารถรักษาอัตราส่วนกําไรขั้นต้นจากการดําเนินธุรกิจให้มีเสถียรภาพได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ใช้เครื่องมือ
ทางการเงินในการป้องกนัความเส่ียงดังกล่าวร่วมด้วย เพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน โดยได้เข้าทํา
สัญญาซื้อขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหน้า กับสถาบันการเงินภายในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกนิ 1 
ปี โดยวิธีการดังกล่าวสามารถช่วยลดความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไปได้ในระดับหนึ่ง 
และส่งผลให้ความเส่ียงดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 



 

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟูด๊แอนด์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนที่ 3 
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลกัทรัพย ์

 



ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกีย่วกับการเสนอขายหลักทรัพย ์  บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

ส่วนท่ี 3 หน้าที่ 1 

ส่วนที่ 3  
ข้อมลูเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย ์

1 รายละเอียดหลกัทรัพยท์ี่เสนอขาย 

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์
มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จ านวน 360,000,000 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 
26.09 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1.1 ลักษณะส าคัญของหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย 

ผู้เสนอขายหลักทรัพย ์ : บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จ ากัด (มหาชน) 
Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited 

ที่อยู่ผู้เสนอขาย : 12/1  หมู่ 4  ต าบลหน้าไม้  อ าเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี 
โทรศัพท์ 0-2108-6888 
โทรสาร  0-2108-8708 

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

จ านวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย : จ านวน 360,000,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน คิดเป็นร้อยละ 26.09 
ของจ านวนหุ้นสามัญที่เรียกช าระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ 

มูลค่าที่ตราไว ้ : 0.25 บาทต่อหุ้น 

ราคาเสนอขายหุ้นละ : 4.00 บาทต่อหุ้น 

ระยะเวลาจองซื้อ : วันท่ี 25 – 27 พฤศจกิายน 2558 

มูลค่ารวมของหุ้นทีเ่สนอขาย : 1,440,000,000 บาท 

เงื่อนไขอื่น : ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 ได้มี
มติอนุมัติมอบอ านาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ
มอบหมาย มีอ านาจในการก าหนดรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ที่
จ าเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ราคา ระยะเวลาในการเสนอขาย การช าระค่าหุ้น 
เป็นต้น รวมทั้งให้มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ อันจ าเป็นหรือเกี่ยวเนื่อง
กับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมถึงการจัดเตรียมการแต่งตั้งผู้จัด
จ าหน่าย และผู้รับประกันการจ าหน่าย การจัดท า ลงนาม ส่งมอบ ซึ่งค า
ขออนุญาต หนังสือชี้ชวน สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ กับส านักงาน 
ก.ล.ต. หน่วยงานราชการ และ/หรือองค์กรของรัฐ และ/หรือ บุคคลใดๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อการด าเนินการดังกล่าว และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใด
อันจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ 
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1.2 สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์ 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยมี
สัดส่วนการเสนอขายเบื้องต้น ดังนี้  

เสนอขายต่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
(ก) ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 218,000,000 60.56 
(ข) นักลงทุนสถาบัน 60,000,000 16.67 
(ค) ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ 82,000,000 22.77 
รวม 360,000,000 100.00 

(ก) ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ซึ่งคือผู้มีอุปการ
คุณที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัทในเครือ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อม ได้แก่ ลูกค้าที่ท าการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ บริษัทคู่ค้า คู่สัญญา ผู้ให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้าน
ข้อมูลทางธุรกิจ ผู้ที่มีอุปการคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ และผู้แนะน าธุรกิจ
ด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านวาณิชธนกิจ ท้ังที่ติดต่อปัจจุบัน เคยติดต่อ และคาดว่าจะ
ได้ติดต่อ ซึ่งจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษทัในเครือ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รวมถึงผู้ที่
ได้เข้าร่วมฟังการน าเสนอข้อมูลของบริษัทฯ  โดยการจัดสรรให้แก่บุคคลใดในจ านวนมากน้อยเท่าใด หรือการ
ปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด จะพิจารณาตามขนาดของผลประโยชน์ที่ได้รับ เคยได้รับ หรือคาดว่าจะ
ได้รับจากบุคคลดังกล่าวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น 

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้จองซื้อรายย่อยหรือประชาชนทั่วไป และ/หรือ นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้มีอุปการคุณของ
บริษัทฯ ตามค าจ ากัดความข้างล่าง และไม่รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่บริษัทฯ ถูก
ห้ามมิให้จัดสรรหุ้นหรือห้ามจัดสรรเกินกว่าอัตราที่ประกาศก าหนด ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
ของบริษัทที่ออกตราสารทุน บังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 16 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
ตลอดจนผู้ท่ีเกี่ยวข้องของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ 
ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม 
2552 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์สามารถจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 6.2  ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.1 โดยการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์
จะเป็นไปตามวิธีการท่ีระบุไว้ในข้อ 6.6.1 

(ข) นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังต่อไปนี้ 
(1) ธนาคารพาณิชย์ 
(2) บริษัทเงินทุน 
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(3) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นสินทรัพย์ของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการ
จัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 

(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
(5) บริษัทประกันภัย  
(6) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมาย

เฉพาะจัดตั้งขึ้น 
(7) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(8) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ 
(9) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
(10) กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(11)  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
(12)  กองทุนรวม 
(13)  ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม 

นักลงทุนสถาบันจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 6.2.1 ตามวิธีการท่ีระบุไว้ในข้อ 6.7.2 โดยการจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนสถาบันจะเป็นไปตามวิธีการท่ีระบุ
ไว้ในข้อ 6.6.2 

(ค) ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ซึ่ งท าคุณประโยชน์ มี
ความสัมพันธ์อันดี หรือให้ค าแนะน าหรือให้ความช่วยเหลือในทางใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมต่อ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมตลอดถึงผู้ให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ ลูกค้า คู่สัญญา หรือ
บริษัทคู่ค้าที่ติดต่อ เคยติดต่อ หรือจะได้ติดต่อในเชิงพาณิชย์กับบริษัทหรือบริษัทย่อยทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต ตลอดจนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยและพนักงานที่ท างานกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นหรือเกินกว่าอัตราที่
ประกาศก าหนด ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่
ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 
ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายตามที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.3 โดยการจัดสรรหุ้นแก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ 
จะเป็นไปตามวิธีการท่ีระบุไว้ในข้อ 6.6.3 

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงจ านวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย
ต่อนักลงทุนในแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปล่ียนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.6 โดย
พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนในแต่ละประเภท และแนวโน้มการ
เคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดรอง เป็นต้น ท้ังนี้ เพื่อให้การเสนอขายครั้งนี้ประสบความส าเร็จสูงสุด 
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1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงือ่นไขอืน่ 

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 360,000,000 หุ้นที่ มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและ
ผลประโยชนท์างกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่จ าหน่ายแล้วของบริษัทฯ ทุกประการ  

1.4 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เสนอขาย 

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้ยื่นค าขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่  24 เมษายน 2558 
และบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จ ากัด ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงนิได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า
บริษัทฯ และหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญ
หรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเตมิ) และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่
คุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นให้แก่นักลงทุนรายย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อย
กว่า 1,000 รายและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนช าระแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้น
ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย ดังนั้น จึงยังคงมีความไม่แน่นอนว่า  บริษัทฯ จะได้รับอนุญาตจากตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน อย่างไรก็ดี  ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้
จ าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว จะท าให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายการถือหุ้น
ให้แก่นักลงทุนรายย่อยดังกล่าว และบริษัทฯ จะด าเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป 

1.5 ข้อมูลอืน่ๆ   

ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 
หมวด 5 การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และ
ข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง ก าหนดให้บริษัทฯ ส่ังห้ามผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นต่อประชาชนใน
ครั้งนีแ้ละหลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้น ในจ านวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนที่ช าระแล้วภายหลังการ
เสนอขายในครั้งนี้ ออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มท าการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ ท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 
เดือน ผู้ถือหุ้นที่ถูกส่ังห้ามดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกส่ังห้ามขายได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้น
ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวและสามารถขายหุ้นส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 75 ได้เมื่อครบก าหนดระยะเวลา 1 ปี 



ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกีย่วกับการเสนอขายหลักทรัพย ์  บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

ส่วนท่ี 3 หน้าที่ 5 

2 ข้อจ ำกัดในกำรโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขำย 

หุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจ ากัด เว้นแต่การโอนหุ้นสามัญนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้น
อยู่ในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นสามัญที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับฉบับปัจจุบันของบริษัทฯ ทั้งนี้ การโอนหุ้นสามัญรายใดที่ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของ
บริษัทฯ เกินกว่าอัตราส่วนข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นสามัญรายดังกล่าวได้ 

การโอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อ
ของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นสามัญจะใช้ยันกับบริษัทฯ ได้ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ 
ได้รับค าร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้ลงทะเบียนการโอน
หุ้นนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จะ
ลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วันท่ีได้รับการร้องขอนั้น หรือหากบริษัทฯ เห็นว่าการโอนหุ้นสามัญนั้น
ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทฯ จะแจ้งแก่ผู้ยื่นค าขอภายใน 7 วัน ทั้งนี้ เมื่อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้รับการจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
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3 ที่มาของการก าหนดราคาหลกัทรัพยท์ี่เสนอขาย 

การก าหนดราคาของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้จะก าหนดราคาเสนอขายโดยการประเมิน
ราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามมูลค่าเชิงเปรียบเทียบกับมูลค่าของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่สามารถ
อ้างอิงได้  (Market Comparable) โดยพิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อก าไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท (Price to 
Earnings Ratio : PER) และสภาวะการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท คิดเป็น PER ที่ประมาณ 16.42 เท่า โดยค านวณก าไรสุทธิต่อหุ้น
จากก าไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2558) ซึ่งเท่ากับ 336.11 ล้านบาท หารด้วยจ านวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขาย
หุ้นในครั้งนี้ (Fully diluted) ซึ่งเท่ากับ 1,380 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จะได้ก าไรสุทธิต่อหุ้น (Fully 
diluted EPS) เท่ากับ 0.24 บาท โดย PER ที่เสนอขายคิดเป็นอัตราส่วนลดประมาณร้อยละ 48.28 จาก PER ของ
บริษัทจดทะเบียนท่ีมีลักษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอยู่
ในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเลือกบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจ
ผลิตและจ าหน่ายเครื่องดื่มที่พร้อมรับประทานได้ทันทีโดยที่บริษัทดังกล่าวเป็นเจ้าของตราสินค้าเป็นสัดส่วนหลัก 
และมีช่องทางการจัดจ าหน่ายคล้ายคลึงกับบริษัทฯ เช่น การจัดจ าหน่ายผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านค้าปลีก
ดั้งเดิม ทั้งนี้ในการคัดเลือกบริษัทเทียบเคียงนั้นพิจารณาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี ้

- เนื่องจากไม่มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีลักษณะธุรกิจเหมือนกันกับบริษัทฯ จึงคัดเลือกบริษัท
เทียบเคียงที่อยู่ในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทที่เหลือเป็น
บริษัทเทียบเคียง ได้แก่ บริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเครื่องดื่มพร้อมรับประทานได้ทันทีที่บริษัท
ดังกล่าวเป็นเจ้าของตราสินค้าเป็นหลัก 

- บริษัทที่มีลักษณะธุรกิจไม่ใกล้เคียงหรือไม่คล้ายคลึง ได้แก่ บริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูป ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
น้ าตาลและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน้ ามันจากพืช ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเครื่องปรุงรส
อาหาร ธุรกิจร้านอาหาร รวมถึงธุรกิจผลิตและจ าหน่ายบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปนั้น ไม่ถูกน ามาพิจารณาเป็นบริษัท
เทียบเคียงในครั้งนี้ 

ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนท่ีมีลักษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่
น ามาพิจารณาในการก าหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขายในครั้งนี้ มีจ านวนทั้งส้ิน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท คารา    
บาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัท เซ็ปเป้ 
จ ากัด (มหาชน) โดยในช่วงระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 คิด
เป็นวันที่ตลาดหลักทรัพย์ เปิดท าการ จ านวน 243 วันท าการ มีค่าเฉล่ีย PER ถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 31.75 เท่า 
(รายละเอียดตามตารางที่ปรากฏในข้อ 4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย) 

อย่างไรก็ดี PER ของหุ้นดังกล่าว ค านวณจากผลการด าเนินงานในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถงึผลการด าเนินงาน
ในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหน่ึงที่นักลงทุนควรพิจารณาในการตัดสินใจลงทุน 
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4 ข้อมูลทางการเงนิเพื่อประกอบการประเมินราคาหุน้ที่เสนอขาย 

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย จึงเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาหุ้นต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น 
(Price to Earnings Ratio : PER) ของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจในลักษณะคล้ายคลึง
หรือใกล้เคียงกันกับธุรกิจของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ ในการพิจารณาราคาเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้  จะเลือกบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่พร้อมรับประทานได้ทันทีที่บริษัทดังกล่าวเป็นเจ้าของตราสินค้าเป็นหลัก และมี
ช่องทางการจัดจ าหน่ายคล้ายคลึงกับบริษัทฯ เช่น การจัดจ าหน่ายผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านค้าปลีกดั้งเดิม 
โดยมิได้น าบริษัทอื่นๆ ในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีประเภทธุรกิจหรือ
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทแตกต่างจากประเภทธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาเป็นบริษัทเทียบเคียง เช่น ธุรกิจ
ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูป ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าแช่แข็ง ธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายเครื่องปรุงรสอาหาร และธุรกิจร้านอาหาร เป็นต้น  ดังนั้นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่
เหมาะสมในการเปรียบเทียบ มี 4 บริษัท คือ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากทั้ง 4 บริษัทดังกล่าว
ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายเครื่องดื่มพร้อมรับประทานได้ทันทีโดยที่บริษัทดงักล่าวเป็นเจา้ของตราสินค้าเป็น
สัดส่วนหลัก ซึ่งเป็นธุรกิจที่คล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัทฯ 

โดยอัตราส่วนราคาหุ้นต่อก าไรสุทธิต่อหุ้นเฉล่ียของบริษัทเทียบเคียงที่มีการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงหรือใกล้เคียง
กันกับธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 ปีตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 
คิดเป็นวันที่ตลาดหลักทรัพย์ เปิดท าการ จ านวน 243 วันท าการ ที่ใช้ในการพิจารณาราคาเสนอขายหุ้น โดยที่ยัง
มิได้พิจารณาถึงผลการด าเนินงานในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้ 

บริษัทเทียบเคียง 
ตัวย่อ

หลักทรัพย ์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ราคาเฉลี่ย 

(บาท)* 

P/E เฉลี่ย 

(เท่า)* 

บมจ. คาราบาวกรุ๊ป CBG ผลิตและจัดจ าหน่ายเครื่องดื่มบ ารุง
ก า ลังและเครื่องดื่มอื่นๆ ภายใต้
เครื่องหมายการค้า "คาราบาวแดง" 
และ "สตาร์ทพลัส" 

38.02 38.99 
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บริษัทเทียบเคียง 
ตัวย่อ

หลักทรัพย ์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ราคาเฉลี่ย 

(บาท)* 

P/E เฉลี่ย 

(เท่า)* 

บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป ICHI ผลิตและจ าหน่ายเครื่องดื่มชาเขียว
พร้อมดื่ม อิชิตัน กรีนที เครื่องดื่ม
ฟังก์ชันนัล  อิ ชิตัน  ดับเบิ้ ลดริ๊ งค์ 
เครื่องดื่มชาด าพร้อมดื่ม อิชิตัน ดรา
ก้อนแบล็คที เครื่องดื่มชาเขียวผสม
สมุนไพรสูตรจับเล้ียง เย็น เย็น โดยอิ
ชิตัน และเครื่องดื่มชาพร้อมดื่มสูตร
หวานน้อย อิชิตัน ซีเล็คเต็ด 

19.66 23.09 

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป OISHI ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น ร้านเบเกอรี่ 
หลากหลายประเภท รวมถึงเป็น
ผู้ผลิตและจ าหน่ายเครื่องดื่มประเภท
ต่างๆ เช่น ชาเขียวโออิชิ อะมิโนโอเค 
กาแฟพร้อมดื่มคอฟฟีโอ เป็นต้น 

73.78 25.30 

บมจ. เซ็ปเป้ SAPPE ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ และ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม  

31.08 28.14 

ค่าเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกัของบริษทัเทียบเคียง** 31.75 
หมายเหตุ : *  ข้อมูลจาก SETSMART โดยค านวณราคาในช่วงระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันที่ 18 

พฤศจิกายน 2558 และก าไรสุทธิต่อหุ้น 4 ไตรมาสย้อนหลัง  
 ** ค่าเฉลี่ยดังกล่าวถ่วงน้ าหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทเทียบเคียง ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 

2558 โดย CBG ICHI OISHI และ SAPPE มีมูลค่าดังกล่าวที่ 37,500.00 ล้านบาท 18,460.00 ล้านบาท 
14,062.50 ล้านบาท และ 5,805.86 ล้านบาท ตามล าดับ 

 ***  CBG ค านวณราคาตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 (วันที่เริ่มท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นครั้งแรก) 
จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558) และก าไรสุทธิต่อหุ้น 4 ไตรมาสย้อนหลัง 

นอกจากนี้ ในการพิจารณาบริษัทเทียบเคียงข้างต้นมิได้น า PER ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท 
พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด (มหาชน) บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท มาลีสามพราน จ ากัด (มหาชน) บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท เสริมสุข จ ากัด 
(มหาชน) มาประกอบการพิจารณาราคาเสนอขายหลักทรัพย์ ดังแสดงรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 

บริษัทที่มิไดน้้ามา
เทียบเคียง 

ตัวย่อ
หลักทรัพย ์

เหตุผลที่ไมน่้ามาเทียบเคียง 
ราคาเฉลี่ย 

(บาท)* 

P/E เฉลี่ย 

(เท่า)* 

บมจ. ทิปโก้ฟูดส ์ TIPCO เนื่องจาก TIPCO มีส่วนแบ่งก าไรอย่าง
มีนัยส าคัญจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ซึ่งมิได้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
อาหารและเครื่องดื่ม 

11.50 30.22 
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บริษัทที่มิไดน้้ามา
เทียบเคียง 

ตัวย่อ
หลักทรัพย ์

เหตุผลที่ไมน่้ามาเทียบเคียง 
ราคาเฉลี่ย 

(บาท)* 

P/E เฉลี่ย 

(เท่า)* 

บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง PM เนื่องจาก PM มีสัดส่วนรายได้มาจาก
ธุรกิจจัดจ าหน่ายและตัวแทนจ าหน่าย
สินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงธุรกิจผลิต
และจ าหน่ายอาหารทะเลส าเร็จรูปและ
ซอสมากกว่าสัดส่วนรายได้จากการ
ผลิตและจ าหน่ายขนมขบเคี้ยวประเภท
ปลาเส้น 

10.04 14.00 

บมจ. ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ F&D เนือ่งจาก F&D มีสัดส่วนรายได้มาจาก
ธุรกิจแปรรูปผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์
บรรจุภาชนะปิดผนึกมากกว่าสัดส่วน
รายได้จากการผลิตและจ าหน่า ย
เครื่องดื่ม 

27.77 N/A** 

บมจ. หาดทิพย์ HTC เนื่องจาก HTC ไม่ได้เป็นเจ้าของตรา
สิ นค้ า ใ นก า ร ผ ลิ ต แล ะจ า หน่ า ย
เครื่องดื่มน้ าอัดลม โดยได้รับลิขสิทธิ์
จากโคคา-โคลา คัมปะนี 

12.97 24.91 

บมจ. มาลีสามพราน MALEE เนื่องจาก MALEE สัดส่วนรายได้ส่วน
ใหญม่าจากการรับจ้างผลิต รวมถึงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามความต้องการ
ของลูกค้า และผลิตสินค้าในตราของผู้
ว่าจ้างผลิต 

31.54 15.03 

บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ PB เนื่องจากของ PB เป็นสินค้าที่มีอายุ
การเก็บรักษา (Shelf life) ที่ส้ันมาก 
เมื่ อ เ ที ยบกั บผ ลิต ภัณฑ์ป ระ เภท
เครื่องดื่ม และขนมขบเคี้ยว 

43.52 18.28 

บมจ. เสริมสุข SSC เนื่องจาก SSC มีสัดส่วนรายได้จาก
การผลิตและจ าหน่ายเครื่องดื่มที่บริษัท
ไม่ได้เป็นเจ้าของตราสินค้ามากกว่า
รายได้จากการผลิตและจ าหน่าย
เครื่องดื่มที่บริษัทเป็นเจ้าของตราสินค้า 

71.31 53.14 

หมายเหตุ : * ข้อมูลจาก SETSMART โดยค านวณราคาในช่วงระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2558 และก าไรสุทธิต่อหุ้น 4 ไตรมาสย้อนหลัง 

 ** บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในช่วงเวลาดังกล่าว จึงไม่สามารถค านวณค่า P/E ได้ 
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5 ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง 

-ไม่มี- 
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6 การจอง การจ าหน่าย และการจัดสรร 

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้น
สามัญและวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา 
อุปสรรค หรือข้อจ ากัดในการด าเนินการ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่างเป็นธรรม และเพื่อให้การ
เสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ประสบความส าเร็จสูงสุด 

6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย ์

การเสนอขายหุ้นสามัญในครัง้นี้ เป็นการเสนอขายโดยผ่านผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพยต์ามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 

6.2 ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย ์

6.2.1 ผู้จัดการการจดัจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย 

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด  
175 ชั้น 3/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร 0-2680-4046 โทรสาร 0-2680-1014 

6.2.2 ผู้ร่วมจัดการการจดัจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย  

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
999/9 ชั้น 20-21 และ 25 อาคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวิลด์ 
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรงุเทพฯ 10330 
โทร 0-2658-6899 โทรสาร 0-2658-6855 

6.2.3 ผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย  

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด  
287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้นที่ 16   
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร 0-2695-5032 โทรสาร 0-2695-5912 

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 2, 3 
และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพิน ี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร 0-2670-8691 โทรสาร 0-2209-8779 

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จ ากดั  
179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25-26 และ ชั้น 29  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
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โทร 0-2695-5032 โทรสาร 0-2695-5912 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)  
25 อาคารอัลมา่ลิงค์ ชั้น 14 ซอยชิดลม ถนนเพลินจติ  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร 0-2646-9953 โทรสาร 0-2646-9993 

6.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์  

6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจ าหน่ายหลกัทรัพย ์

บริษัทฯ ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2 เป็นผู้ด าเนินการจัดจ าหน่ายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน และผู้มี
อุปการคุณของบริษัทฯ ตามจ านวนและราคาที่ระบุในข้อ 1 โดยผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกัน
การจ าหน่ายหุ้นประเภทรับประกันผลการจ าหน่ายอย่างแน่นอน (Firm Underwriting) ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
หนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย (Underwriting Agreement) 

อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจ าหน่ายหุ้นในครั้งนี้  เมื่อ
เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย (Underwriting 
Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 

(ก)  เมื่อบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจ าหน่ายและรับประกัน
การจ าหน่าย (Underwriting Agreement) หรือ 

(ข)  เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญทางด้านภาวะตลาดหลักทรัพย์ การเงิน เศรษฐกิจ 
หรือการเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในธุรกิจ หรือการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อการเสนอขายหลักทรัพย์  

(ค) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย (Underwriting Agreement) หรือ 

(ง)  เมื่อมีเหตุที่ท าให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานราชการส่ัง
ระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ 

ทั้งนี้  รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามัญและการจัดจ าหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าวข้างต้น 
จะขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย และเป็นไปตามรายละเอียดและ
เงื่อนไขที่จะก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย (Underwriting Agreement)  

ในกรณทีีผู้่จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายยกเลิกการเสนอขายหุ้นหรือจัดจ าหน่ายหุ้นในครั้งนี้
จากเหตุดังกล่าวข้างต้น หรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย 
(Underwriting Agreement)  ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้ง
จ านวนให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละรายที่จองซื้อหุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.9  
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6.3.2 ประมาณการจ านวนเงนิค่าหุน้ที่บริษทัฯ จะได้รับและค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่าย 

บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายให้แก่ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 43,200,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยการช าระเงินดังกล่าวจะเป็นไป
ตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย 

จ านวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะไดร้ับทั้งสิ้นหลังหักค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายหุ้น (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) 
โดยประมาณ ดงันี ้

หุ้นสามัญจ านวน 360,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4.00 บาท 1,440,000,000 บาท 

หัก  ค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่าย โดยประมาณ 49,814,500 บาท 

จ านวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับ (ก่อนหักคา่ใช้จา่ยอื่นๆ) โดยประมาณ 1,390,185,500 บาท 

จ านวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่าใช้จา่ยอื่นๆ) โดยประมาณ 3.86 บาท 

6.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย ์/1    

-  ค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่ 50,000  บาท 

-  ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญ 1,152,000  บาท 

-  ค่าธรรมเนียมขออนุญาตให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน 50,000  บาท 

- ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายป)ี  172,500  บาท 

 - ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้ว 90,000  บาท 

 - ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย 43,200,000  บาท  

 - ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซือ้หุ้น โดยประมาณ 100,000  บาท 

 - ค่าใชจ้่ายอื่นๆ โดยประมาณ/2 5,000,000  บาท 

   รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ทัง้สิ้น 49,814,500  บาท 

หมายเหตุ: /1  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
 /2  ค่าใช้จ่ายอ่ืน รวมถึง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย ค่าประชาสัมพันธ์ และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เป็นต้น 

6.5 วธิีการขอรับหนังสอืชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์ 

ส าหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์  

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่ส านักงานของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุใน
ข้อ 6.2 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ตั้งแต่วันท่ีหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันส้ินสุดการเสนอขาย 
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ส าหรับนักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ 
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ  ได้ที่ส านักงานของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและ
รับประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ตั้งแต่วันท่ีหนังสือชี้ชวนมีผล
ใช้บังคับจนถึงวันส้ินสุดการเสนอขาย  

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถท าการดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูล
ไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนท่ียื่นต่อส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อน
ท าการจองซื้อหุ้น ได้จากเว็บไซต์ www.sec.or.th 

6.6 วิธีการจดัสรรหลักทรัพยท์ี่เสนอขาย 

ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะด าเนินการมิให้มีการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ตนเอง 
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าวทั้งหมด และกองทุนรวมที่มีลักษณะต้องห้าม ตลอดจนบุคคลที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์ ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จัดสรรหุ้นท่ีเสนอขายให้แก่บุคคลของ
บริษัทฯ ที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์หรือห้ามจัดสรรเกินกว่าอัตราที่ประกาศก าหนด ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบส าคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้น
แต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด 

การจัดสรรหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน กล่าวคือ จัดสรรให้แก่ (ก) ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์จ านวน 218,000,000 หุ้น (ข) นักลงทุนสถาบันจ านวน 60,000,000  หุ้น และ (ค) ผู้มีอุปการคุณของ
บริษัทฯ จ านวน 82,000,000  หุ้น ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้
ดุลยพินิจในการเปล่ียนแปลงจ านวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภทตามความเหมาะสม เพื่อให้การ
เสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความส าเร็จสูงสุด 

การจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้จะไม่จัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยเป็นการทั่วไป เนื่องจากความต้องการซื้อจากกลุ่ม
บุคคลข้างต้นเพียงพอต่อมูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้และสามารถกระจายหุ้นในวงกว้างได้อย่างเพียงพอ
แล้ว อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่ก าหนดตามข้อ 4(3) 
เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใต้ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

บริษัทฯ หรือผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้ผู้จองซื้อรายใดรายหนึ่ง
หากการจัดสรรดังกล่าวท าให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระท าการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ หรือ
จะเปน็ผลให้ต้องด าเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องด าเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย์ หรือบทบัญญัติอื่นใดภายใต้กฎหมายไทย หรือไม่เป็นไปตามวิธีการหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
ก าหนดในส่วนท่ี 3 นี ้
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6.6.1 วิธีจัดสรรหุ้นจ านวน 218,000,000 หุน้ ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ 

 การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตาม
ข้อ 6.2 โดยจะท าการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจ านวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่
บุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจ านวนขั้นต่ าจ านวน 1,000 หุ้นและต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น และหากยอดการจองซื้อ
หุ้นของผู้จองซื้อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ครบตามจ านวนที่ก าหนดแล้ว ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์
ตามข้อ 6.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาการจองซื้อ 

6.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นจ านวน 60,000,000 หุ้น ให้แก่นกัลงทนุสถาบนั 

การจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย  
ตามข้อ 6.2.1 โดยจะท าการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดในจ านวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้น
ให้กับบุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจ านวนขั้นต่ าจ านวน 1,000 หุ้นและต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น และหากยอดการจอง
ซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันครบตามจ านวนท่ีก าหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ตาม
ข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจองซื้อ 

6.6.3 วิธีจัดสรรหุ้นจ านวน 82,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้มอีุปการคุณของบริษัทฯ 

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยจะท าการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจ านวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะ
ปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจ านวนขั้นต่ าจ านวน 1,000 หุ้นและต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น 
และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยครบตามจ านวนที่ก าหนดแล้ว 
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของ
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจองซื้อ 

6.7 วันและวธิีการจอง และการช าระเงินค่าจองหลกัทรัพย ์

6.7.1 ส าหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

(1) ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ จะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ าจ านวน 1,000 หุ้น และ
เป็นจ านวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อสามารถเลือกจองซื้อหุ้นตามวิธีการจองซื้อหุ้น ดังต่อไปนี้ 

(ก) การจองซื้อโดยใบจองซื้อหุ้น  ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น  ให้
ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนาม
โดยผู้มีอ านาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสาร
ประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี ้

(i) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่
บัตรประจ าตัวประชาชนหมดอายุให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
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หรือส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง ในกรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) 
ค ายินยอมจากผู้ปกครอง ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทน
โดยชอบธรรม) ที่ยังไม่หมดอายุ และส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

(ii) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว 

ส าเนาหนังสือเดินทางหรือส าเนาใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

(iii) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

ส าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราส าคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือ
เดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

(iv) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ 
ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
ส าเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการ
รับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือ
สถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดท าหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 
ปีก่อนวันจองซื้อพร้อมแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่
หมดอายุของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(v) หากผู้จองซื้อเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตาม
ข้อ 6.2 หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่นและได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) 
และได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability Test) กับผู้
จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 6.2 หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่นแล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 
2 ปี ก่อนการจองซื้อ ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test 
ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร 
KYC/CDD และ Suitability Test  ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลง
ลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซื้อ ทั้งนี้ ตาม
รายละเอียดและเงื่อนไขที่ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายก าหนด ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อก าหนด
ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
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โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านใบจองซื้อหุ้นได้ที่ส านักงานใหญ่หรือสาขาของผู้จัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ภายในเวลาท าการในช่วงระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 
8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 

(ข) การจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัด
จ าหน่ายหลักทรัพย์ เฉพาะรายที่เปิดรับจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย 
พลัส จ ากัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซี
มิโก้ จ ากัด, บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด 
(มหาชน) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ  กับผู้จัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์ที่จะท าการจองซื้อ และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ด าเนินการ
จัดท าแบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability Test) กับผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ จะต้องมีการควบคุมดูแล
การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ 
(User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) 
และรับรองว่าเข้าใจ ยอมรับความเส่ียง และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวน และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป 
(Executive Summary) ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ผู้จัด
จ าหน่ายหลักทรัพย์จะต้องจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ใน
เว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์
ภายในช่วงระยะเวลาการจองซื้อ  

(ค) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพทบ์ันทึกเทป ผู้จองซื้อสามารถจองซือ้ผ่านเจา้หน้าที่ผู้แนะน าการลงทุนของ
ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ เฉพาะรายที่เปิดรับจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปซึ่งได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ 
เอเซีย พลัส จ ากัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ 
เคที ซีมิโก้ จ ากัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จ ากัด โดยยืนยันการจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป ทั้งนี้ 
ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่จะ
ท าการจองซื้อ และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know 
Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมิน
ความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability Test) กับผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 
2 ปีก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทาง
โทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื้อจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) 
และรับรองว่าเข้าใจ ยอมรับความเส่ียง และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวน และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป 
(Executive Summary)ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ผู้จัด
จ าหน่ายหลักทรัพย์จะต้องจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ใน
เว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้ 
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 ผู้แนะน าการลงทุนของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์จะต้องแจ้งการจัดสรรจ านวนหุ้นจองให้แก่ผู้จองซื้อ
ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจ านวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จ านวนเงินที่ต้องช าระ 
การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องช าระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์ หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th 

 ผู้แนะน าการลงทุนของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์
บันทึกเทป เช่น เลขประจ าตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ช าระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ 
(Automatic Transfer System หรือ “ATS”) กับผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ หรือชื่อผู้แนะน าการ
ลงทุน เป็นต้น 

 ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวน 
และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวน และ/หรือ
เอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ดังกล่าว 

 ผู้แนะน าการลงทุนของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ เมื่อรับค ายืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่าน
ทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกค าส่ังการจองซื้อผ่านระบบท่ีผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์จัดเตรียม
ให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะน าการลงทุน วันและ
เวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ  

โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ภายในช่วงระยะเวลาการจองซื้อ 

หากผู้จองซื้อไม่สามารถด าเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) และระบบโทรศัพท์บันทึกเทปได้ 
ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อตามวิธีการท่ีระบุในข้อ 6.7.1 (1) (ก) พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในข้อ (i) - (v)ได้ 

(2) ผู้จองซื้อต้องช าระเงินคา่จองซื้อหุ้นเต็มจ านวนทีจ่องซื้อ โดยมวีิธกีารช าระเงินดังนี้ 

 การช าระโดยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (เช็คธนาคาร) หรือดร๊าฟท์ต้องท าการช าระระหว่างเวลา  
8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2558  และระหว่างเวลา 8.30 น.ถึงเวลา 12.00 น. 
ของวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 โดย เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ดังกล่าวจะต้องสามารถเรียกเก็บ
เงินจากส านักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันท าการเท่านั้น ทั้งนี้ การช าระเงินค่าจองซื้อ
เป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมส่ังจ่ายบัญชีธนาคารที่ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์แต่ละ
รายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ก าหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้
ด้านหลัง โดยหากช าระเป็นเช็ค (เช็คส่วนบุคคล) ให้ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2558 หรือ 26 พฤศจิกายน 
2558 และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหรือบุคคลในครอบครัวที่มีนามสกุลเดียวกัน
เท่านั้น หากช าระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแต่
ไม่เกิน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 

 การช าระโดยเงินโอนหรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) หรือการโอนเงินผ่านระบบเงิน
โอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ หักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์ สามารถท าการช าระในระหว่างเวลา 8.30 น. ของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ถึงเวลา 
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17.00 น. ของวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและหรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกดิจากการท าธุรกรรมโอนเงนิทั้งหมด (จ านวนเงินท่ีผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ได้รบั
ต้องเท่ากับยอดจองซื้อเต็มจ านวน) 

 การช าระเงินค่าจองซื้อโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์หรือผ่านระบบเงินโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะกระท าได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อ
ขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 6.2 ที่ได้ด าเนินการแจ้งความ
ประสงค์ให้โอนเงินเพื่อช าระค่าภาระผูกพันและระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System 
หรือ ATS) ดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ   

 กรณีจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) หรือจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป จะต้องช าระค่าจองซื้อ
โดยการโอนผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือหักจากเงินที่
ฝากอยู่กับผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์เท่านั้น 

 ในกรณีที่ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System 
หรือ ATS) ไม่ผ่าน หรือหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ไม่ได้ ผู้จองซื้อจะต้องช าระค่า
จองซื้อเต็มจ านวนที่จองซื้อโดยช าระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์แต่ละ
รายก าหนด พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมายังผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์
แต่ละรายจะท าการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีบริษัทฯ ต่อไป  

(3)  ผู้จองซื้อต้องน าใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ 6.7.1 (1) (ก) ในกรณีการ
จองซื้อโดยใบจองซื้อหุ้น พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 6.7.1 (2) หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการช าระค่าจองซื้อ
หุ้น มายื่นความจ านงขอจองซื้อหุ้นและช าระเงินได้ภายในเวลาท าการของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตาม
สถานท่ีที่ได้ระบไุว้ในข้อ 6.2 ภายในช่วงระยะเวลาการจองซื้อ 

(4)  ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์จะน าเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีของผู้จัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินตามเชค็ แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ได้ทันตามก าหนดการจองซื้อ และผู้จองซื้อไม่ด าเนินการช าระ
เป็นเงินโอนภายในเวลาที่ก าหนดตามข้อ 6.7.1 (2)  

(5) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจ านงในการจองซื้อและได้ช าระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงิน
คืนไม่ได ้ทั้งนี ้ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ด าเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ  
6.7.1 (1) - (4) หรือกรณีท่ีผู้จองซื้อไม่ลงนามยอมรับความเส่ียงของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในใบจอง
ซื้อหุ้น หรือกรณีท่ีไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

(6) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนหรือเงื่อนไขที่ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 อาจ
ก าหนดเพิ่มเติมส าหรับลูกค้าของตนภายหลัง 

ทั้งนี ้ในกรณีท่ีผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อประเภท
บุคคลธรรมดา ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในส่วน “ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินการตาม Foreign 
Account Tax Compliance (FATCA)” ส่วนผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคล ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อใน
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ส่วน ”ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” และ “ค ารับรอง
สถานะนิติบุคคลและค ายินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA(FATCA STATUS)” พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูล เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นเพิ่มเติมด้วย 

6.7.2 ส าหรับผู้จองซือ้ประเภทนักลงทุนสถาบัน 

(1) ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน จะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ าจ านวน 1,000 หุ้น และเป็นจ านวนทวีคูณของ 100 
หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลง
ลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น 
พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้ 

(ก) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

ส าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน  6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) 
ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ข) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ 
และหนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้
มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ส าเนาเอกสารประกอบ
ข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ 
Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสาร
ดังกล่าวได้จัดท าหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายไุม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมแนบส าเนาใบต่าง
ด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกล่าว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ค) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจอง
ซื้อแทน: ส าเนาหนังสือมอบอ านาจจากผู้จองซื้อมอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ด าเนินการจอง
ซื้อแทนพร้อมแนบส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้
จองซื้อที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มี
อ านาจลงนามแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์(แล้วแต่กรณี) และประทับตราส าคัญนิติ
บุคคล(ถ้ามี) 

(ง) หากผู้จองซื้อเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและ
รับประกันการจ าหน่ายตามข้อ 6.2.1 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD)  ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องแนบ KYC/CDD ประกอบการจอง
ซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD ที่กรอก
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รายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย
และรับประกันการจ าหน่าย เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซื้อ  

(2) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่ส านักงานใหญ่หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย 
ภายในเวลาท าการของระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของ วันที่ 25 
พฤศจิกายน 2558 ถึงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 

(3) ผู้จองซื้อต้องช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นเต็มจ านวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีการช าระเงิน ดังนี้ 

 การช าระโดยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (เช็คธนาคาร) หรือดร๊าฟท์ ต้องท าการช าระระหว่างเวลา  
8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2558  และระหว่างเวลา 8.30 น.ถึงเวลา 12.00 น. 
ของวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 โดย เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ดังกล่าวจะต้องสามารถเรียกเก็บ
เงินจากส านักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันท าการเท่านั้น ทั้งนี้ การช าระเงินค่าจองซื้อ
เป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมส่ังจ่ายบัญชีธนาคารที่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและ
รับประกันการจ าหน่ายก าหนดพร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง 
โดยหากช าระเป็นเช็ค (เช็คส่วนบุคคล) ให้ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558  หรือ 26 พฤศจิกายน 2558  
และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชือ่ผู้จองซื้อเท่านั้น หากช าระเป็นแคชเชียร์เชค็ หรือดร๊าฟท์ ให้ลง
วันท่ีภายหลังวันท่ีหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแต่ไม่เกิน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 

 การช าระโดยเงินโอนหรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) หรือการโอนเงินผ่านระบบเงิน
โอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ หักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัด
จ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายสามารถท าการช าระในระหว่างเวลา 8.30 น. ของวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2558  ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558  ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมการโอนและหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการท าธุรกรรมโอนเงินท้ังหมด (จ านวนเงิน
ที่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายได้รับต้องเท่ากับยอดจองซื้อเต็มจ านวน) 

 การช าระเงินค่าจองซื้อโดยหักจากเงินท่ีฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย
หรือผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะกระท าได้เฉพาะผู้จองซื้อ
ที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ที่ได้
ด าเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อช าระค่าภาระผูกพันและระบบ เงินโอนอัตโนมัติ 
(Automatic Transfer System หรือ ATS) ดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ   

 ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ 
(Automatic Transfer System หรือ ATS) ไม่ผ่าน หรือหักจากเงินท่ีฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจ าหน่าย
และรับประกันการจ าหน่ายไม่ได้ ผู้จองซื้อจะต้องช าระค่าจองซื้อเต็มจ านวนที่จองซื้อโดยช าระเป็นเงิน
โอนเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นท่ีผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายก าหนด พร้อมส่งหลักฐาน
การโอนเงินมายังผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย โดยผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและ
รับประกันการจ าหน่ายจะท าการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีบริษัทฯ ต่อไป 
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(4) ผู้จองซื้อต้องน าใบจองซื้อหุ้น และเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ 6.7.2 (1) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 
6.7.2 (3)  หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการช าระค่าจองซื้อหุ้น มายื่นความจ านงขอจองซื้อหุ้นและช าระเงินได้ที่
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในเวลาการจอง
ซื้อ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายจะน าเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ของผู้จองซื้อทุก
รายเข้าบัญชีของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจอง
ซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค  แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ได้ทัน
ตามก าหนดการจองซื้อ และผู้จองซื้อไม่ด าเนินการช าระเป็นเงินโอนภายในเวลาที่ก าหนดตามข้อ 6.7.2 (3)  

(5) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจ านงในการจองซื้อและได้ช าระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว  จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงิน
คืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่
ด าเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.2 (1) - (4) หรือกรณีท่ีไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

(6) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนหรือเงื่อนไขที่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย 
อาจก าหนดเพิ่มเติมส าหรับลูกค้าของตนภายหลัง 

ทั้งนี้ ในกรณีท่ีผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อประเภท
บุคคลธรรมดา ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในส่วน “ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินการตาม Foreign 
Account Tax Compliance (FATCA)” ส่วนผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคล ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อใน
ส่วน ”ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” และ “ค ารับรอง
สถานะนิติบุคคลและค ายินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA (FATCA STATUS)” พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูล เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ  

6.7.3 ส าหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ 

(1) ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ าจ านวน 1,000 หุ้น 
และเป็นจ านวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อสามารถเลือกจองซื้อหุ้นตามวิธีการจองซื้อหุ้น ดังต่อไปนี้ 

(ก) การจองซื้อโดยใบจองซื้อหุ้น  ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้
ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนาม
โดยผู้มีอ านาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสาร
ประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้ 

(i) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่
บัตรประจ าตัวประชาชนหมดอายุให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
หรือส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง ในกรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) 
ค ายินยอมจากผู้ปกครอง ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทน
โดยชอบธรรม) ที่ยังไม่หมดอายุ และส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง  
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(ii) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว 

ส าเนาหนังสือเดินทางหรือส าเนาใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

(iii) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

ส าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราส าคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือ
เดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

(iv) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ 
ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
ส าเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการ
รับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือ
สถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดท าหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 
ปีก่อนวันจองซื้อพร้อมแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่
หมดอายุของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(v) หากผู้จองซื้อเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและ
รับประกันการจ าหน่ายตามข้อ 6.2.1 หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่น และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้า
และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due 
Diligence : KYC/CDD) และได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง 
(Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ภายในระยะเวลาไม่
เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test 
ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร 
KYC/CDD และ Suitability Test  ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลง
ลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย เพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบใบจองซื้อ  

โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านใบจองซื้อหุ้นได้ที่ส านักงานใหญ่หรือสาขาของผู้จัดการการจัด
จ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในเวลาท าการในช่วง
ระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558  
ถึงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 

(ข) การจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายตามข้อ 6.2.1 โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชี
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ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย และ
ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your 
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมิน
ความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกัน
การจ าหน่ายจะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถ
ตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) และผู้
จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ และ /
หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) และรับรองว่าเข้าใจ ยอมรับความเส่ียง และยินยอม
ผูกพันตามหนังสือชี้ชวน และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่
ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายจะ
จัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของ
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย  

โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่าย ภายในช่วงระยะเวลาการจองซื้อ  

(ค) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะน าการลงทุน
ของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายตามข้อ 6.2.1 โดยยืนยันการจองซื้อผ่าน
โทรศัพท์บันทึกเทป ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ  กับ
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: 
KYC/CDD) และได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability Test) 
กับผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ
แล้ว โดยผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทาง
โทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื้อจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) 
และรับรองว่าเข้าใจ ยอมรับความเส่ียง และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวน และ/หรือเอกสารข้อมูล
สรุป (Executive Summary) ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจะต้องจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารข้อมูลสรุป 
(Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย 
โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้ 

 ผู้แนะน าการลงทุนของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายจะต้องแจ้งการจัดสรร
จ านวนหุ้นจองให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจ านวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอ
ขาย จ านวนเงินท่ีต้องช าระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องช าระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จอง
ซื้อสามารถจองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวน
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ผ่านเว็บไซด์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหรือจากหนังสือชี้
ชวนผ่าน www.sec.or.th 

 ผู้แนะน าการลงทุนของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายต้องตรวจสอบตัวตน
ของผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป เช่น เลขประจ าตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้
ช าระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (“Automatic Transfer System หรือ ATS) กับผู้จัดการการจัด
จ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย หรือชื่อผู้แนะน าการลงทุน เป็นต้น 

 ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวน  
และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวน และ/หรือ
เอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ดังกล่าว 

 ผู้แนะน าการลงทุนของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย เมื่อรับค ายืนยันพร้อม
รายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกค าส่ังการจองซื้อผ่านระบบที่
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายจัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจอง
ซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะน าการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ 

โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปของผู้จดัการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่าย ภายในช่วงระยะเวลาการจองซื้อ 

หากผู้จองซื้อไม่สามารถด าเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์  (Online) และระบบโทรศัพท์บันทึกเทป
ได้ ผู้จองซื้อสามารถท าการจองซื้อตามวิธีการท่ีระบุใน ข้อ 6.7.3 (1) (ก)  พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุ
ในข้อ (i) - (v) ได้ 

(2) ผู้จองซื้อต้องช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นเต็มจ านวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีการช าระเงินดังนี้ 

 การช าระโดยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค  (เช็คธนาคาร) หรือดร๊าฟท์ ต้องท าการช าระระหว่างเวลา  
8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2558  และระหว่างเวลา 8.30 น.ถึงเวลา 12.00 น. 
ของวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558  โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ดังกล่าวจะต้องสามารถเรียกเก็บ
เงินจากส านักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันท าการเท่านั้น  ทั้งนี้ การช าระเงินค่าจองซื้อ
เป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมส่ังจ่ายบัญชีธนาคารที่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและ
รับประกันการจ าหน่ายก าหนดพร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง 
โดยหากช าระเป็นเช็ค (เช็คส่วนบุคคล) ให้ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558  หรือ 26 พฤศจิกายน 2558  
และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหรือบุคคลในครอบครัวที่มีนามสกุลเดียวกันเท่านั้น 
หากช าระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแต่ไม่เกิน 
วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 

 ช าระโดยเงินโอนหรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) หรือการโอนเงินผ่านระบบเงินโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ หักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัด
จ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย สามารถท าการช าระในระหว่างเวลา 8.30 น. ของวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2558 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558  ทั้งนี้ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบ

http://www.sec.or.th/
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ค่าธรรมเนียมการโอนและหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการท าธุรกรรมโอนเงินท้ังหมด (จ านวนเงิน
ที่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายได้รับต้องเท่ากับยอดจองซื้อเต็มจ านวน) 

 การช าระเงินค่าจองซื้อโดยหักจากเงินท่ีฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย
หรือผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะกระท าได้เฉพาะผู้จองซื้อ
ที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ที่ได้
ด าเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อช าระค่าภาระผูกพันและระบบ เงินโอนอัตโนมัติ 
(Automatic Transfer System หรือ ATS) ดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ   

 กรณีจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) หรือจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป จะต้องช าระค่าจองซื้อ
โดยการโอนผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือหักจากเงินที่
ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายเท่านั้น 

 ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ 
(Automatic Transfer System หรือ ATS) ไม่ผ่าน หรือหักจากเงินท่ีฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจ าหน่าย
และรับประกันการจ าหน่ายไม่ได้ ผู้จองซื้อจะต้องช าระค่าจองซื้อเต็มจ านวนที่จองซื้อโดยช าระเป็นเงิน
โอนเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นท่ีผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายก าหนด พร้อมส่งหลักฐาน
การโอนเงินมายังผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย โดยผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและ
รับประกันการจ าหน่ายจะท าการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีบริษัทฯ ต่อไป 

(3) ผู้จองซื้อต้องน าใบจองซื้อ และเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ 6.7.3 (1) (ก) ในกรณีการจองซื้อโดยใบจอง
ซื้อหุ้น พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 6.7.3 (2) หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการช าระค่าจองซื้อหุ้นมายื่นความ
จ านงขอจองซื้อหุ้นและช าระเงินได้ภายในเวลาท าการของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่าย ตามสถานท่ีที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในช่วงระยะเวลาการจองซื้อ 

(4) ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายจะน าเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท ์ของผู้จองซื้อทุกราย
เข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียก
เก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ได้ทันตามก าหนดการจองซื้อ และผู้จองซื้อไม่ด าเนินการช าระเป็น
เงินโอนภายในเวลาที่ก าหนดตามข้อ 6.7.3 (2)   

(5) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจ านงในการจองซื้อและได้ช าระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงิน
คืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่
ด าเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.3 (1) - (4) หรือกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ลงนามยอมรับความเส่ียงของหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ในใบจองซื้อหุ้น หรือกรณีที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

(6) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนหรือเงื่อนไขที่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย 
อาจก าหนดเพิ่มเติมส าหรับลูกค้าของตนภายหลัง 

ทั้งนี้  ในกรณีท่ีผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อประเภท
บุคคลธรรมดา ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในส่วน “ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินการตาม Foreign 
Account Tax Compliance (FATCA)” ส่วนผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคล ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อใน
ส่วน ”ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” และ “ค ารับรอง
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สถานะนิติบุคคลและค ายินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA(FATCA STATUS)” พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูล เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ 

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการรับจองและการช าระ
ค่าจองซื้อ หรือเปล่ียนแปลงวิธีการจอง การช าระเงินค่าจองซื้อหุ้น เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
ประสบความส าเร็จในการขายสูงสุด 

6.8 การจัดสรรในกรณทีี่มีผู้จองซือ้หลกัทรัพย์เกนิกว่าจ านวนหลักทรัพยท์ี่เสนอขาย 

หากมีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจ านวนหุ้นที่จัดสรรให้ในแต่ละส่วนตามที่ระบุในข้อ 1.2 ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามที่
ระบุในข้อ 6.2 จะด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.6 โดยในกรณีที่ผู้จอง
ซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับจัดสรรน้อยกว่าจ านวนที่จองซื้อ จะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อตามรายละเอียดในข้อ 
6.9  

6.9 วิธีการคนืเงนิค่าจองซือ้หลกัทรัพย์  

ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ตามแต่ละกรณีที่ระบุข้างล่าง เว้นแต่บทบัญญัติ
ของกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ 

ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 6.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะ
ด าเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแก่ผู้ที่จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับ
การจัดสรรหุ้น โดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ  (หรือที่
เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันปิดการเสนอขาย หรือจ่ายเป็น
เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้
ในใบจองซื้อภายใน 10 วันท าการนับแต่วันปิดการเสนอขาย 

โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างส านักหักบัญชีหรือ
เช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ข้างต้น ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าว
จะต้องช าระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อป ีโดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับ
การจัดสรร นับแต่วันท่ีพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการช าระคืนเงินตามวิธีการข้างต้น อย่างไรก็ดีไม่ว่า
ในกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ  (หรือ
เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อหุ้นคนืแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะ
ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆอีกต่อไป ทั้งนี้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารของผู้จองซื้อ หรือเกิดการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึ่งไม่ใชค่วามผิดของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูล
ชื่อ ที่อยู่ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบ
ต่อความผิดพลาดดังกล่าว 
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ในกรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นน้อยกวา่จ านวนหุ้นที่จองซื้อ 

ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตาม
จ านวนหุ้นที่จองซื้อรายนั้นๆ จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นแก่ผู้จองซื้อ โดยไม่มี
ดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้ผู้ที่จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจ านวนที่จองซื้อ โดยการโอนเงิน
ค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ  (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer 
System” หรือ “ATS”) ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันปิดการเสนอขาย หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จอง
ซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 10 วันท าการ
นับแต่วันปิดการเสนอขาย 

โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างส านักหักบัญชีหรือ
เช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ข้างต้น ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าว
จะต้องท าการช าระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่
ไม่ได้รับการจัดสรรนับแต่พ้นก าหนดเวลาดังกล่าว จนถึงวันท่ีได้มีการช าระคืนเงินตามวิธีการข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่
ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือ
เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อหุ้นคนืแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะ
ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป ทั้งนี้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารของผู้จองซื้อ หรือเกิดการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึ่งไม่ใชค่วามผิดของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูล
ชื่อ ที่อยู่ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบ
ต่อความผิดพลาดดังกล่าว 

ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อ
หุ้น หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ 

ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อรายนั้นๆ จะด าเนินการคืนเชค็ค่า
จองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรอันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่า
จองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 6.2 ภายใน 10 วันท าการนับแต่วันปิดการเสนอขาย 

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ ผู้จัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้
จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภายใน  
5 วันท าการนับแต่วันปิดการเสนอขาย หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจอง
ซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 10 วันท าการนับแต่วันปิดการเสนอขาย 
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โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างส านักหักบัญชีหรือ
เช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) 

ในกรณทีีม่ีการยกเลิกการเสนอขายหุ้น 

การยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณ ีคือ  

(1) ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ที่บริษทัฯ และ/หรือผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 6.2.1 ใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจัดจ าหน่ายหุ้นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัด
จ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหุ้นของบริษัทฯ (Underwriting Agreement) ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน
ข้อ 6.3.1  

(2) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ท าให้บริษัทฯ ต้องระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่
สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อมีสิทธิจะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้อง
แจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่เกิด
เหตุการณ์ดังกล่าว 

หากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ (1) หรือ (2) ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รายที่รับจองซื้อหุ้นจากผู้
จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อดังกล่าว จะด าเนินการให้มีการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือ
ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์นั้นๆโดยการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชี
ธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) 
ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันปิดการเสนอขายหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายผู้จองซื้อตามชื่ อที่ระบุไว้ใน
ใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 10 วันท าการนับแต่วันปิดการ
เสนอขาย 

โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างส านักหักบัญชี
หรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี ้ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ข้างต้น ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าว
จะต้องท าการช าระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่
ไม่ได้รับการจัดสรร นับแต่วันท่ีพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวจนถึงวันท่ีได้มีการช าระคืนเงินตามวิธีการข้างต้น อย่างไรก็
ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ  
(หรือเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อหุ้นคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อ
จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป ทั้งนี้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือเกิดการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ เช่น 
ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ  ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์จะไม่
รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว 
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6.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย ์

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) เป็นนายทะเบียน
หลักทรัพย์ให้กับบริษัทฯ และให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถ
ใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้
ระยะเวลาในการด าเนินการน าหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ส้ันลง และเพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถ
ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เริ่มท าการซื้อ
ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขาย
หลักทรัพย์ได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น 

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึงใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้ คือ 

(ก) ในกรณีท่ีผู้จองซื้อหลักทรัพย์ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลักทรัพย์  (Scripless System) กล่าวคือ 
ประสงค์ที่จะฝากไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์จะด าเนินการออกใบหุ้นตามจ านวนที่ได้รับจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหลักทรัพย์ที่บริษัท
หลักทรัพย์นั้นฝากหลักทรัพย์อยู่ภายใน 7 วันท าการนับจากวันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ และจะออก
หลักฐานการรับฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันท าการนับแต่วันปิดการจองซื้อ
หลักทรพัย์ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ใน
กรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ท าการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทฯ ด าเนินการตามข้อ 6.10 (ก) ชื่อของผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับ
ชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว 
มิฉะน้ัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 6.10 (ค) หรือฝากหลักทรัพย์
ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 แทน 

(ข) ในกรณีท่ีผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อ
ประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทฯ จะด าเนินการ
น าหลักทรัพย์ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี
จ านวนหลักทรัพย์ตามจ านวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 
600 ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ และออกหลักฐานการรับฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผู้
จองซื้อภายใน 7 วันท าการนับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขาย
หลักทรัพย์ที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
เริ่มท าการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหากผู้จองซื้อรายใดต้องการถอนหลักทรัพย์ออกจากบัญชี
ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อรายนั้นสามารถติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ ซึ่งมี
ค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก าหนด 
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ทั้งนี้ การถอนหลักทรัพย์ที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาใน
การด าเนินการ ดังนั้นผู้จองซื้อที่น าฝากในบัญชีดังกล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหลักทรัพย์ได้ทันภายในวันที่
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เริ่มท าการซื้อขายได้วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(ค) ในกรณีท่ีผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ (Scrip System) ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์จะท าการส่งมอบใบหุ้นตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อ ที่อยู่ ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 15 วันท าการนับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณี
นี้ ผู้ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์จะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ  ได้
จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าท าการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว 

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะออกใบหุ้นให้แก่ผู้
จองซื้อแทน 



 

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟูด๊แอนด์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนที่ 4 
การรับรองความถูกตอ้งของข้อมูล 

 



ส่วนท่ี 4 การรับรองความถกูต้องของข้อมูล บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้  จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 4 หน้าที่ 1 

ส่วนที่ 4 

การรับรองความถูกต้องของขอ้มูล 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือผู้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรอง
ว่า 

1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์ ได้แสดง
ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับ ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของ
บริษัทฯและบริษัทย่อยแล้ว 

2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทฯ มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิ ดเผย
ข้อมูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญทั้งของบริษัทฯและบริษัทย่อยอย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มี
การปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อ
ผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญ
ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของ
บริษัทฯและบริษัทย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้
มอบหมายให้ นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ หรือ นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ หรือ นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ เป็นผู้
ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ หรือ นางสาว
อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ หรือ นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ ก ากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลแล้วข้างต้น 

 

  



ส่วนท่ี 4 การรับรองความถกูต้องของข้อมูล บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้  จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 4 หน้าที่ 2 

กรรมการบริหารและผู้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร -นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ-์ 

2. นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ ์
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

สายงานต่างประเทศ 
-นางสาวอรพัทธ ์พีระเดชาพันธ-์ 

3. นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ ์
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

สายงานสารสนเทศ 
-นายณัชชชัพงศ์ พีระเดชาพันธ-์ 

4. นายจิระพงษ์ สันติภิรมยก์ุล ประธานเจา้หน้าที่ฝ่ายการเงิน -นายจิระพงษ์ สันติภิรมยก์ุล- 

 
 
 

ประทับตราบริษัท 
 

ผู้รับมอบอ านาจ 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร -นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ-์ 

2. นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ ์
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

สายงานต่างประเทศ 
-นางสาวอรพัทธ ์พีระเดชาพันธ-์ 

3. นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ ์
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

สายงานสารสนเทศ 
-นายณัชชชัพงศ์ พีระเดชาพันธ-์ 

 
 

  



ส่วนท่ี 4 การรับรองความถกูต้องของข้อมูล บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้  จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 4 หน้าที่ 3 

การรับรองความถูกต้องของขอ้มูล 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับน้ีแล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการ
บริษัทฯ  ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่
ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควร
สงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ หรือ นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ หรือ นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชา
พันธ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ 
หรือ นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ หรือ นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ ก ากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้
สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น 

กรรมการท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นางวณี  ทัศนมณเฑยีร 
ประธานกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ 
-นางวณี  ทัศนมณเฑียร- 

2. นายยุทธ วรฉัตรธาร 
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 

-นายยุทธ วรฉัตรธาร- 

3. นายชยัยงค์ รัตนเจริญศิร ิ
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 

-นายชัยยงค ์รัตนเจริญศิร-ิ 

4. นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล กรรมการ -นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล- 

5. นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ ์ กรรมการ -นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ-์ 

 
 
 

ประทับตราบริษัท 
  



ส่วนท่ี 4 การรับรองความถกูต้องของข้อมูล บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้  จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 4 หน้าที่ 4 

ผู้รับมอบอ านาจ 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร -นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ-์ 

2. นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ ์
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

สายงานต่างประเทศ 
-นางสาวอรพัทธ ์พีระเดชาพันธ-์ 

3. นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ ์
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

สายงานสารสนเทศ 
-นายณัชชชัพงศ์ พีระเดชาพันธ-์ 

 

  



ส่วนท่ี 4 การรับรองความถกูต้องของข้อมูล บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้  จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 4 หน้าที่ 5 

การรับรองความถูกต้องของขอ้มูล 

ข้าพเจ้า บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จ ากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง  
จ ากัด (มหาชน) ขอรับรองว่าข้าพเจ้า ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับน้ีแล้ว และด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่น
ส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จ ากัด ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการ -ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ- 

2. นายเล็ก สิขรวิทย กรรมการผู้อ านวยการ -นายเล็ก สิขรวิทย- 

 
 
 

ประทับตราบริษัท 
 



 

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟูด๊แอนด์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร  
ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 



เอกสารแนบ 1  บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 1 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท 

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท 

1.1. รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม ของบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ-สกุลและต าแหน่ง(1) 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
และการเข้ารับการอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท (2) 

ความสัมพันธ์กับ
กรรมการ/ผู้บริหาร

รายอื่น 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

1. นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
(เดิมชื่อ นายอิทธิพัทธ์ กุลพงษ์
วาณิชย์ และนายอิทธิพัทธ์ กุล
พงษ์วณิชย์) 

 31 ปริญญาตรี สาขา
ผู้ประกอบการ 
มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 
หลักสูตร DAP ปี 2553 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

ร้อยละ 70.00 
 

- น้องของนาย
ณัชชัชพงศ์ พีระ
เดชาพันธ์ 

- น้องของนางสาว
อรพัทธ์ พีระเดชา
พันธ ์

ปี 2547 – ปัจจุบัน 
 
ปี 2557 – ปัจจุบัน 
ปี 2557 – ปัจจุบัน 
ปี 2556 – ปัจจุบัน 
 
ปี 2555 – ปัจจุบัน 
 
ปี 2553 – ปัจจุบัน 
ปี 2552 – ปัจจุบัน 
ปี 2552 – ปัจจุบัน 
 
ปี 2551 – ปัจจุบัน 
ปี 2547 – ปัจจุบัน 

กรรมการและ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์
มาร์เก็ตติ้ง 
บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง 
บจก. โอมิเซะ 
บจก. โตเกียวรันเวย์ มาร์เก็ต
ติ้ง 
บจก. เจน ซี อินสไปร์ คอร์
ปอเรชั่น 
บจก. ดร.โทบิ 
บจก. ทเว็นตี้โฟร์ โปรเจ็คส์ 
บจก. เถ้าแก่น้อย 
เรสเตอรองท์ แอนด์แฟรนไชส์ 
บจก. ว้อนท์มอร์ อินดัสตรี้ 
บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ 
ซัพพลาย 



เอกสารแนบ 1  บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 2 

ช่ือ-สกุลและต าแหน่ง(1) 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
และการเข้ารับการอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท (2) 

ความสัมพันธ์กับ
กรรมการ/ผู้บริหาร

รายอื่น 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

2. นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
กรรมการผู้จัดการสายงาน
ต่างประเทศ 
(เดิมชื่อ นางสาวอรพัทธ์ กุล
พงษ์วาณิชย์ และนางสาวอร
พัทธ ์กุลพงษ์วณิชย์) 

33 
 

ปริญญาโท รัฐประศาสน
ศาสตร ์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
ปริญญาตรี อุตสาหกรรม
บริการ 
มหาวิทยาลัยรังสติ 
 
หลักสูตร DAP ปี 2553 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

ร้อยละ 15.00 - น้องของนาย
ณัชชัชพงศ์ พีระ
เดชาพันธ์ 

- พี่ของนายอิทธิ
พัทธ์ พีระเดชา
พันธ ์

ปี 2547 – ปัจจุบัน 
 
 
ปี 2557 – ปัจจุบัน 
ปี 2553 – ปัจจุบัน 
ปี 2552 – ปัจจุบัน 
ปี 2552 – ปัจจุบัน 
 
ปี 2551 – ปัจจุบัน 
ปี 2547 – ปัจจุบัน 

กรรมการและ 
กรรมการผู้จัดการสายงาน
ต่างประเทศ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์
มาร์เก็ตติ้ง 
 
บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง 
บจก. ดร.โทบิ 
บจก. ทเว็นตี้โฟร์ โปรเจ็คส์ 
บจก. เถ้าแก่น้อย 
เรสเตอรองท์ แอนด์แฟรนไชส์ 
บจก. ว้อนท์มอร์ อินดัสตรี้ 
บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ 
ซัพพลาย 

3. นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
กรรมการผู้จัดการสายงาน
สารสนเทศ 
เลขานุการบริษัท 
(เดิมชื่อ นายวีรนนท์ กุลพงษ์
วาณิชย์ นายณัชชัชพงศ์ กุล
พงษ์วาณิชย์ และนายณัชชัช
พงศ์ กุลพงษ์วณิชย์) 

36 ปริญญาตรี ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 
สถาบันเทคโนโลยี พระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
 
หลักสูตร DAP ปี 2553 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

ร้อยละ 15.00 - พี่ของนางสาวอร
พัทธ์ พีระเดชา
พันธ ์

- พี่ของนายอิทธิ
พัทธ์ พีระเดชา
พันธ ์

ปี 2547 – ปัจจุบัน 
 
 
ปี 2557 – ปัจจุบัน 
ปี 2557 – ปัจจุบัน 
ปี 2555 – ปัจจุบัน 
 
ปี 2553 – ปัจจุบัน 
ปี 2553 – ปัจจุบัน 
ปี 2552 – ปัจจุบัน 
 
ปี 2551 – ปัจจุบัน 
ปี 2547 – ปัจจุบัน 

กรรมการและ 
กรรมการผู้จัดการสายงาน
สารสนเทศ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์
มาร์เก็ตติ้ง 
 
บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง 
บจก. เจน ซี แอดไวซอรี่ 
บจก. เจน ซี อินสไปร์ คอร์
ปอเรชั่น 
บจก. ดร.โทบิ 
บจก. ทเว็นตี้โฟร์ โปรเจ็คส์ 
บจก. เถ้าแก่น้อย 
เรสเตอรองท์ แอนด์แฟรนไชส์ 
บจก. ว้อนท์มอร์ อินดัสตรี ้
บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ 



เอกสารแนบ 1  บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 3 

ช่ือ-สกุลและต าแหน่ง(1) 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
และการเข้ารับการอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท (2) 

ความสัมพันธ์กับ
กรรมการ/ผู้บริหาร

รายอื่น 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

 
ปี 2553 – ปัจจุบัน 

 
กรรมการ 

ซัพพลาย 
บจก. ไทย ฟอร์เวิร์ด บิวดิ้ง 

4. นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ ์
กรรมการ 
ผู้อ านวยการสายงานทั่วไป 

44 ปริญญาตรี บญัชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
หลักสูตร DAP ปี 2554 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

-0- -ไม่มี- ปี 2555 – ปัจจุบัน 
 
 
ปี 2551 - 2555 
 

กรรมการและ 
ผู้อ านวยการฝ่าย
บริหารงานทั่วไป 
ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชแีละ
การเงิน 

บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์
มาร์เก็ตติ้ง 
 
 
 

5.  นายยุทธ วรฉัตรธาร 
ประธานกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ  

63 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 
หลักสูตร DCP ปี 2543 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 
 
หลักสูตร RCP ปี 2543 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

-0- -ไม่มี- ปี 2554 – ปัจจุบัน 
 
ปี 2556 – ปัจจุบัน 
ปี 2556 – ปัจจุบัน 
ปี 2553 – ปัจจุบัน 
 
ปี 2553 – ปัจจุบัน 
ปี 2547 – ปัจจุบัน 
ปี 2547 – ปัจจุบัน 
ปี 2547 – ปัจจุบัน 
ปี 2546 – ปัจจุบัน 
ปี 2546 – ปัจจุบัน 

ประธานกรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์
มาร์เก็ตติ้ง 
บมจ. บีเอสวาย กรุ๊ป 
บมจ. บีเอสวาย คอนสตรัคชั่น 
บมจ. หลักทรัพย์ เพ่ือธุรกิจ
หลักทรัพย ์
บมจ. สหไทยสตีล ไพพ ์
บมจ. ไทยพาณิชย์ ลิสซิ่ง 
บมจ. ปรีชากรุ๊ป 
บมจ. ม่ันคงการเคหะ 
บลจ. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 
(ประเทศไทย) (มหาชน) 

6. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

59 ปริญญาโท บริหารบัณฑิต 
Scranton University, USA 
 
ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์

-0- -ไม่มี- ปี 2555 – ปัจจุบัน 
 
ปี 2541 – ปัจจุบัน 
ปี 2556 – 2556 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ ่
กรรมการ 

บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์
มาร์เก็ตติ้ง 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
บมจ. โรซานต์ ไบโอโลจิคอล 



เอกสารแนบ 1  บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 4 

ช่ือ-สกุลและต าแหน่ง(1) 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
และการเข้ารับการอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท (2) 

ความสัมพันธ์กับ
กรรมการ/ผู้บริหาร

รายอื่น 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

บัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
หลักสูตร DCP ปี 2548 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

เทคโนโลยี 

7. นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกลู 
กรรมการ 
 
 
 
 
 

55 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศินทร ์
 
ปริญญาตรี การตลาด 
San Jose State University, 
USA 
 
หลักสูตร DCP ปี 2548 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

-0- -ไม่มี- ปี 2556 – ปัจจุบัน 
 
ปี 2557 – ปัจจุบัน 
ปี 2558 – ปัจจุบัน 
ปี 2557 – ปัจจุบัน 
ปี 2536 – 2551 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 

บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์
มาร์เก็ตติ้ง 
บจก. กระดาษธนการ 
บจก. ที.เอ.ซี คอนซูเมอร์ 
บจก. อิปปุโดะ (ประเทศไทย) 
DKSH (Thailand) Ltd. 

8. นางวณี ทัศนมณเฑียร 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

60 ปริญญาโท รัฐประศาสน
ศาสตรบ์ัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ปริญญาตรี นิตศิาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 

-0- -ไม่มี- ปี 2557 – ปัจจุบัน 
 
ปี 2553 – 2557 
 
ปี 2553 – 2557 
 
ปี 2557 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
ที่ปรึกษาดา้นยุทธศาสตร์
การจัดเก็บภาษ ี
กรรมการผู้แทน
กระทรวงการคลัง 
กรรมการผู้แทน

บมจ. เถ้าแก้น้อย ฟู๊ดแอนด์
มาร์เก็ตติ้ง 
กรมสรรพากร 
 
องค์การจัดการน้ าเสีย 
 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ



เอกสารแนบ 1  บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 5 

ช่ือ-สกุลและต าแหน่ง(1) 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
และการเข้ารับการอบรม 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท (2) 

ความสัมพันธ์กับ
กรรมการ/ผู้บริหาร

รายอื่น 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

ปริญญาตรี บญัชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 
หลักสูตร DCP ปี 2553 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 
 
หลักสูตร FGP ปี 2555 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

 
ปี 2554 - 2556 

กระทรวงการคลัง 
กรรมกาผู้แทน
กระทรวงการคลัง 

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
ธนาคารพัฒนาวสิาหกิจขนาด
กลางและขยาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย 

9. นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารฝ่าย
การเงิน 

53 ปริญญาโท บัญชีมหาบณัฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ปริญญาตรี บญัชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 

-0- -ไม่มี- ปี 2556 – ปัจจุบัน 
 
ปี 2554 – 2556 
ปี 2550 – 2553 

ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่าย
การเงิน 
Senior GM Finance & HR 
Vice President of 
Finance 

บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์
มาร์เก็ตติ้ง 
บจ. ไทยซูซูกิมอเตอร์ 
General Electronics 
International Co., Ltd. 

10. นายบุญชัย โควพานิช 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารฝ่าย
ปฏิบัติการ 

53 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
บัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

-0- -ไม่มี- ปี 2556 – ปัจจุบัน 
 
ปี 2547 – 2556 
 

ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่าย
ปฏิบัติการ 
ผู้อ านวยการ ฝา่ยซัพพลาย
เชน 

บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์
มาร์เก็ตติ้ง 
Mead Johnson Nutrition 
Co., Ltd. 
 

หมายเหตุ : (1) นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ และนายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ เป็นกรรมการผู้มีอ านาจผูกพันบรษิัทฯ ตามหนังสือรับรอง  
 (2) สัดสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าวเป็นข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2557 โดยนับรวมการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมผ่านทางบริษัทโฮลดิ้ง  
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1.2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1. จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 

1.1 ทะเบียนกรรมการ 

1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท าการนับแต่วันท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงานน้ัน 

3. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทฯ (หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ) มอบหมาย
ดังนี ้

3.1 ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ และดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ  

3.2 ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น 

3.3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีก ากับดแูล เช่น ส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีก ากับ
ดูแลและสาธารณะชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย 

3.4 จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้ค าแนะน าแก่กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งใหม่ 

3.5 หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นและ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ 
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2. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 

  
บริษัทฯ 

บริษัทย่อย บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 

NCP TKNRF WMI 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ // // // // / / /    / / 

2.  นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ // // // // / / /      

3.  นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ // // // // / / /  / /   

4.  นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์ /            

5.  นายยุทธ วรฉัตรธาร X            

6.  นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ /            

7.  นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล /       /     

8.  นางวณี ทัศนมณเฑียร /            

9.  นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ///            

10. นายบุญชัย โควพานิช ///            
หมายเหตุ  : X = ประธานกรรมการ 
 / = กรรมการ 
 // = กรรมการบริหาร 
 /// = ผู้บริหาร 
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บริษัทฯ 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1.  นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ //              / 

2.  นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ //               

3.  นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ //   /            

4.  นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์ /               

5.  นายยุทธ วรฉัตรธาร X  /  / / /   / / / /   

6.  นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ /        /       

7.  นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล / /      /      /  

8.  นางวณี ทัศนมณเฑียร /               

9.  นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ///               

10. นายบุญชัย โควพานิช ///               
หมายเหตุ  : X = ประธานกรรมการ 
 / = กรรมการ 
 // = กรรมการบริหาร 
 /// = ผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1  บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 9 

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้ 

1. บริษัท ดร.โทบิ จ ากัด 2. บริษัท ทเว็นตี้โฟร์ โปรเจ็คส์ จ ากัด 3. บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง จ ากัด 4. บริษัท กระดาษธนธาร จ ากัด 
5. บริษัท เจน ซี อินสไปร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 6. บริษัท เจน ซี แอดไวซอรี่ จ ากัด 7. บริษัท ชุบชีวา จ ากัด 8. บริษัท โตเกียวรันเวย์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 
9. บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จ ากัด 10. บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 11. บริษัท ไทย ฟอร์เวิร์ด บิวดิ้ง จ ากัด 12. บริษัท บีเอสวาย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
13. บริษัท บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น จ ากัด 14. บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 15. บริษัท ริเวอร์โปร์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ ากัด 16. บริษัท โรซานต์ ไบโอโลจิคอล เทคโนโลยี 

จ ากัด (มหาชน) 
17. บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จ ากัด (มหาชน) 18. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เมย์แบงก์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 
19. บริษัท หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด 

(มหาชน) 
20. บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศ

ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
21. บริษัท อิปปุโดะ (ประเทศไทย) จ ากัด 22. บริษัท โอมิเซะ จ ากัด   
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รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการของบริษัทย่อย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัย่อย 

รายชื่อบริษัท 
รายชื่อกรรมการ 

บริษัทย่อย 

WMI TKNRF WMI 

1.  นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ ์ // // // 
2.  นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ // // // 
3.  นายณัชชชัพงศ์ พีระเดชาพันธ์ // // // 
หมายเหตุ  : X = ประธานกรรมการ 
 / = กรรมการ 
 // = กรรมการบริหาร 
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รายละเอียดเกีย่วกับหัวหนา้งานตรวจสอบภายใน  
และหัวหนา้ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษทัฯ 

บริษัทฯ ใช้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยว่าจ้างบริษัท พีแอนด์
แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากัด ซึ่งมีบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน คือ นายธน
ภัทร วงค์วิทย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ข้อมูล 
ชื่อ – นามสกุล นายธนภัทร วงคว์ิทย ์
ต าแหน่ง Internal Audit Supervisor 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑติ (บช.บ.)  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ์
การฝึกอบรม  หลักสูตรประกาศนียบตัรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT) รุ่นที่ 21 
ประสบการณ์ท างาน บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากัด  (ตั้งแต่ปี 2552 – ปัจจุบัน) 

 หัวหน้าทีมตรวจสอบภายใน 
- ธุรกิจโรงพยาบาล 
- ธุรกิจผลิตอาหาร(ขา้ว-อาหารกึ่งส าเร็จรูป) 
- ธุรกิจน าเข้าเส้ือผ้า-รองเทา้ 
- ธุรกิจโทรคมนาคม 
- ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต ์
- ธุรกิจจ าหน่ายพลังงาน(ชีวมวล) 

 Internal Audit Supervisor 
- ธุรกิจสายการบิน 
- ธุรกิจซื้อมาขายไป (ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า) 
- ธุรกิจผลิตอาหาร 
- ธุรกิจซื้อมาขายไป (เทคโนโลยีสื่อสาร) 
- ธุรกิจผลิตอะไหล่รถยนต ์
- ธุรกิจผลิตสินค้าเครื่องดื่ม 
- ธุรกิจอสังหารมิทรัพย ์
- ธุรกิจคอนกรตีผสมเสร็จ 
- สถาบันการศึกษา 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินตราสินค้า “เถ้าแก่น้อย” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ทรัพย์สินที่ประเมิน ตราสินค้า “เถา้แก่น้อย” 
ผู้ท าหน้าทีป่ระเมินราคาทรัพย์สิน บริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จ ากัด ซึง่เป็นบริษัทประเมินมูลคา่ทรัพยสิ์นในตลาดทุน

ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558) 

ผู้ประเมินหลัก นายฉงค์ จงยศยิง่ ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ วฒ. 059 ซึ่งเป็นผู้ประเมนิหลักที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558) 

วัตถุประสงคข์องการประเมิน เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะและใชป้ระกอบธุรกรรมในตลาดทุน 
วันที่ท าการประเมิน 1 มกราคม 2558 
วันที่จัดพิมพ์รายงานประเมิน 9 กุมภาพันธ์ 2558 

 

 
 



 

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟูด๊แอนด์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 5 
แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

 



 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

แนวคิดและวัตถุประสงค์ 

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับบริษัทจดทะเบียนหรือ
บริษัทที่มีประชาชนเป็นผู้ถือหุ้น โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยง
หรือความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี  ดังนั้น จึงเป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่จะต้องด าเนินการให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่
เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย 
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริต เสียหาย 
รวมทั้งมีการจัดท าบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  ได้รับความร่วมมือ 
เป็นอย่างดีจากไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand)  ในการพัฒนาแบบประเมิน 
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนีข้ึ้น เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยให้บริษัท
ใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้วยตนเอง  

แบบประเมินนี้ ได้จัดท าตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 
2556 และน ามาปรับให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งเหมาะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งค าถามหลักยัง
แบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ขยายความแต่ละส่วนออกเป็น
หลักการย่อยรวม 17 หลักการ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

การน าไปใช้ 

บริษัทควรใช้แบบประเมินนี้เป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในอย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ   การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น  
มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถก าหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได้   

                                           
1 เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแหง่สหรัฐอเมริกา 
(AICPA)   สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA)  สถาบันผู้บรหิารการเงิน  
(Financial Executives Institute หรือ  FEI)  สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา  (American Accounting 
Association หรือ AAA)  และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of  Management Accountants หรือ IMA) 



 

การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง  หากประเมินแล้ว
พบว่า บริษัทยังขาดการควบคุมภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเร่ืองนั้น 
หรือมีแล้วแต่ยังไม่เหมาะสม)  บริษัทควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย 

    

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
 

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความ
ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง 

       1.1.1  การปฏิบัติหน้าที่ประจ าวัน และการตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก  

 

 

 

 

 

1.2  มีข้อก าหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง 

       1.2.1  มีข้อก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผู้บริหารและ
พนักงาน ที่เหมาะสม 

       1.2.2  มีข้อก าหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันท าให้เกิด
ความเสียหายต่อองค์กร2 

       1.2.3  มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อก าหนดข้างต้น 

       1.2.4  มีการสื่อสารข้อก าหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงาน 
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่  ให้พนักงานลงนาม
รับทราบข้อก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี  รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of 
conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct   

                                           
2 บริษัทควรก าหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเส่ียงของบริษัท 



 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่
      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงาน
ก ากับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit) 
       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน 
       1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

 

 

 

1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับความ
ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 
 1.4.1 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
 1.4.2 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร  
 1.4.3 มีการแก้ไขการกระท าที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร 

 

 

 

 

 

 

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าทีก่ ากับดูแล (Oversight) และ
พฒันาการด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

2.1  มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวน
สิทธิ์อ านาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน 

  

2.2  คณะกรรมการก ากับดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและ
วัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน 

  

2.3  คณะกรรมการก ากับดูแลให้บริษัทก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและ
ผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่ส าคัญของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงาน
ทางการเงิน 

  

2.4  คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญในเร่ืองนั้นๆได้ 

  

2.5  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ 
และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลตอ่การใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติ

  



 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

หน้าทีอ่ย่างเป็นอิสระ ในจ านวนที่เหมาะสมเพียงพอ 

2.6 คณะกรรมการก ากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเร่ืองการควบคุมภายใน     
ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม 

  

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการและ 
ความรับผดิชอบทีเ่หมาะสมเพือ่ให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ ภายใต้การก ากบัดูแล (oversight) ของ
คณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

3.1 ผู้บริหารระดับสูงก าหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
บริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการ
ควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่ส าคัญ ซึ่งท าให้
เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน  มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น   

  

3.2  ผู้บริหารระดับสูงก าหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล 

  

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากัดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่าง
เหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน  

  

 

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถ 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

4.1  บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้
และความสามารถที่เหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัติ
นั้นอย่างสม่ าเสมอ 

  

4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อ
บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย 
รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ 

  



 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

4.3  บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรที่มี
ความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา 

  

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น 
การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

  

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่ง (succession plan) ที่ส าคัญ   

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผดิชอบในการควบคุมภายใน เพือ่ให้บรรลุ
ตามวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากร 
ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่จ าเป็น 

  

5.2  คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ 
และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเร่ืองการปฏิบัติตาม Code of Conduct 
และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท 

  

5.3  คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง 
โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความส าเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในด้วย 

  

5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไป 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน 

  

 

 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพยีงพอ เพือ่ให้สามารถระบุและประเมินความ
เส่ียงต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

6.1  บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับ   



 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

ธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน 
แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง  มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผย
ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 

6.2 บริษัทก าหนดสาระส าคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่ส าคัญ 
เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัท 
อย่างแท้จริง 

  

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบาย 
การบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็น
ส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมขององค์กร 

  

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทท่ีอาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ 
อย่างครอบคลุมท่ัวทั้งองค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดับ
องค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ   

  

7.2  บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การด าเนินงาน การรายงาน  
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  

7.3  ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง   

7.4  บริษัทได้ประเมินความส าคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ 
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  

  

7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการ
ยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance)  การลดความเสี่ยง (reduction)  การหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง (avoidance)  หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing) 

  

 



 

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงท่ีจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

8.1  บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ 
เช่น การจัดท ารายงานทางการเงินเท็จ  การท าให้สูญเสียทรัพย์สิน  การคอร์รัปชัน   
การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal 
controls)  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่ส าคัญ  การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สิน
โดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

  

8.2  บริษัทไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไป
ได้ของเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว  รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้
สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงาน
กระท าไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง  
จนท าให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น 

  

 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาส 
ในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทด าเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต 

  

8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ           
ที่ก าหนดไว้  

  

 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุม
ภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว  

  

9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการ   



 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

ด าเนนิธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว 

9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้น าองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว 

  

 

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 
 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมท่ีช่วยลดความเสี่ยงท่ีจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

10.1  มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะ
ขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต 
การด าเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ 

  

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  
อ านาจหน้าที่  และล าดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน 
รัดกุม  เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้  เช่น  มีการก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจ
อนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ  ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน  ขั้นตอนการ
จัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย  การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ  
ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เคร่ืองมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มี
กระบวนการส าหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 
 10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ใน 
การติดตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

ทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
 10.2.2 กรณทีี่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือท าสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะ 
ที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การท าสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม   
การค้ าประกัน  บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไข 
ที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการช าระคืนหน้ีตาม
ก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น 

 

 

10.3 บริษัทก าหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น  
การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม 

  

10.4 บริษัทก าหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับ 
กลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

  

10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกัน 
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ  

(1) หน้าที่อนุมัติ  
(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ  
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน       

  

 

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน 
การบรรลุวัตถุประสงค์ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

11.1 บริษัทควรก าหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                    
ในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ 

  

11.2 บริษัทควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม 

  

11.3 บริษัทควรก าหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มี             
ความเหมาะสม 

  

11.4  บริษัทควรก าหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบ ารุงรักษา   



 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

ระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

 

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก าหนดสิ่งท่ีคาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายท่ีก าหนดไว้นั้นสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การท าธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติ              
ที่ก าหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                 
เกณฑ์ของส านักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของบริษัท          
ไปใช้ส่วนตัว   

  

12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระท าโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสีย
ในธุรกรรมนั้น 

  

12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทเป็นส าคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระท ากับบุคคลภายนอก   
(at arms’ length basis) 

  

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 
รวมทั้งก าหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร               
ในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ  (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ              
บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้) 

  

12.5  บริษัทก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการ              
ไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการน าไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม 
โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด              
ในการปฏิบัติงาน 

  

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ   
 



 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 
 

13. องค์กรข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนิน
ไปได้ตามที่ก าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

13.1 บริษัทก าหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการด าเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและ
ภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน 

  

13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้อง
ของข้อมูล  

  

13.3 บริษัทด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอส าหรับ               
ใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่ส าคัญ เช่น รายละเอียดของเร่ืองที่เสนอ                         
ให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ  

  

13.4 บริษัทด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม
ล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ าตามที่กฎหมายก าหนด  

  

13.5 บริษัทด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร        
เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกต
ของกรรมการในเร่ืองที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเร่ือง 
ที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น 

  

13.6 บริษัทมีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารส าคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 
 13.6.2 กรณีทีไ่ด้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่อง                
ในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว  

  

 

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อ 
การควบคุมภายในท่ีจ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้
ตามที่วางไว้ 



 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง              
การสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน  

  

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่ส าคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ าเสมอ และ             
คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือ
สอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การก าหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้
สามารถติดต่อขอข้อมูลอ่ืนนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถาม
ข้อมูลจากผู้สอบบัญชี   ผู้ตรวจสอบภายใน  การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและ
ผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการ
และผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ  เป็นต้น    

  

14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ              
ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท 
(whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย 

  

 

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการควบคุม
ภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน 
เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน เป็นต้น 

  

15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-
blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย 

  

   
 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยัง
ด าเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 



 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก าหนด
ห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง                 
ทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ  และรายงาน
ผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นต้น 

  

16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้             
โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

  

16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
บริษัท 

  

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และ
ความสามารถ 

  

16.5 บริษัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

  

16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล                         
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

  

 

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่
รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการ
เพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมาย                              
ที่ก าหนดไวอ้ย่างมีนัยส าคัญ 

  

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้ 
 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิด
เหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  

 

 

 



 

หรือมีการกระท าที่ผิดปกติอ่ืน ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัท
อย่างมีนัยส าคัญ 
 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา 
(แม้ว่าจะได้เร่ิมด าเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญต่อ
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟูด๊แอนด์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 6 
งบการเงนิ 

 











































































































































































































































































































































































 

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟูด๊แอนด์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 7 
รายละเอียดเครื่องหมายการค้า 

 



เอกสารแนบ 7 บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้  จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 7 หน้า 1 

เอกสารแนบ 7 

รายละเอียดเครื่องหมายการคา้ 

บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายขนมขบเคี้ยวให้แก่ลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
โดยใช้เครื่องหมายการค้าในการด าเนินธุรกิจดังนี้  

เครื่องหมายการค้าในประเทศ 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 บริษัทฯ ได้ท าสัญญาโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าในประเทศ จ านวน 64 
เครื่องหมาย ที่ถือครองโดย นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ และ ณ วันที่ 17 เมษายน 2558 บริษัทฯ ได้ยื่นค าขอจดทะเบียน
โอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเครื่องหมายการค้าที่โอนสิทธิ 
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. เครื่องหมายการค้าในประเทศไทย ที่  นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ได้ยื่นค าขอ ณ กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และได้รับการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้ 

 รูปเคร่ืองหมาย จ าพวก ค าขอ/ทะเบียนเลขที ่

1. 1 

 

29 732962/ค331946 

2. 2 

  

29 746013/ค331945 

3. 

 

29 758966/ค333398 

4. 

 

29 758967/ค333399 



เอกสารแนบ 7 บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้  จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 7 หน้า 2 

 รูปเคร่ืองหมาย จ าพวก ค าขอ/ทะเบียนเลขที ่

5. 

 

29 772092/ค343510 

6. 

 

29 772094/ค342075 

7. 

 

29 772095/ค342060 

8. 

 

30 772096/ค340659 

9. 

 

29 772098/ค343513 

10. 

 

29 772099/ค340660 

11. 

 

29 772155/ค340662 



เอกสารแนบ 7 บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้  จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 7 หน้า 3 

 รูปเคร่ืองหมาย จ าพวก ค าขอ/ทะเบียนเลขที ่

12. 

  

29 772156/ค340663 

13. 

 

29 772158/ค340664 

14. 

 

29 772159/ค340665 

15. 

 

29 772160/ค342076 

16. 

 

29 772161/ค343511 

17. 

 

29 579582/ค234686 

18. 

 

29 667332/ค282500 



เอกสารแนบ 7 บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้  จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 7 หน้า 4 

 รูปเคร่ืองหมาย จ าพวก ค าขอ/ทะเบียนเลขที ่

19. 

 

30 827826/ค368301 

20. 

 

30 765263/ค333397 

21. 

 

30 827817/ค367564 

22. 

 

29 772090/ค343509 

23. 

 

29 579581/ค230836 

24. 

  

29 789604/ค348638 

25. 

  

29 789603/ค348637 



เอกสารแนบ 7 บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้  จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 7 หน้า 5 

 รูปเคร่ืองหมาย จ าพวก ค าขอ/ทะเบียนเลขที ่

26. 

 

30 772087/ค342073 

27. 

 

29 776436/ค357143 

28. 

 

29 667330/ค282499 

29. 

 

29 836004/ค369662 

30. 

 

29 772088/ค343508 

31. 

 

29 772100/ค340661 

32. 

 

29 772162/ค340666 



เอกสารแนบ 7 บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้  จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 7 หน้า 6 

 รูปเคร่ืองหมาย จ าพวก ค าขอ/ทะเบียนเลขที ่

33. 

 

29 772085/ค343507 

34. 

 

31 538039/ค210862 

35. 

 

29 765718/ค333396 

2. เครื่องหมายการค้าในประเทศไทย ที่  นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ได้ยื่นค าขอ ณ กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา กระทรวงพาณิชย์ แต่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน มีรายละเอียดดังนี้ 

 รูปเคร่ืองหมาย จ าพวก 
ค าขอ/ทะเบียน

เลขที ่
วันที่ยื่นค าขอ 

1. 

 

29 833946 27/01/2555 

2. 

 

41 885139 13/03/2556 

3. 

 

29 827807 01/12/2554 



เอกสารแนบ 7 บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้  จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 7 หน้า 7 

 รูปเคร่ืองหมาย จ าพวก 
ค าขอ/ทะเบียน

เลขที ่
วันที่ยื่นค าขอ 

4. 

 

29 827815 01/12/2554 

5. 

 

30 921249 18/12/2556 

6. 

 

29 776435 11/08/2553 

7. 

 

29 789782 03/12/2553 

8. 

 

29 801210 25/03/2554 

9. 

 

29 827806 01/12/2554 

10. 

  

29 827808 01/12/2554 



เอกสารแนบ 7 บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้  จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 7 หน้า 8 

 รูปเคร่ืองหมาย จ าพวก 
ค าขอ/ทะเบียน

เลขที ่
วันที่ยื่นค าขอ 

11. 

 

29 827809 01/12/2554 

12. 

 

29 827811 01/12/2554 

13. 

 

29 827812 01/12/2554 

14. 

 

29 827813 01/12/2554 

15. 

 

29 827814 01/12/2554 

16. 

 

29 827816 01/12/2554 

17. 

 

30 921248 18/12/2556 



เอกสารแนบ 7 บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้  จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 7 หน้า 9 

 รูปเคร่ืองหมาย จ าพวก 
ค าขอ/ทะเบียน

เลขที ่
วันที่ยื่นค าขอ 

18. 

 

30 921250 18/12/2556 

19. 

 

29 863724 24/09/2555 

20. 
 

29 873936 11/12/2555 

21. 
 

29 873937 11/12/2555 

22. 

 

29 877651 14/01/2556 

23. 

 

29 877652 14/01/2556 

24. 

 

29 877653 14/01/2556 

25. 

 

29 832435 13/01/2555 

26.  29 832434 13/01/2555 



เอกสารแนบ 7 บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้  จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 7 หน้า 10 

 รูปเคร่ืองหมาย จ าพวก 
ค าขอ/ทะเบียน

เลขที ่
วันที่ยื่นค าขอ 

 
 

27. 

 

29 837917 01/03/55 

28. 

 

29 910117 20/09/2556 

29. 

 

29 929436 12/3/2557 

นอกจากตราสินค้าที่จะได้รับโอนจากคุณอิทธิพัทธ์ข้างต้น บริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ที่
ได้ยื่นค าขอ ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และได้รับการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ดังนี้  

 รูปเคร่ืองหมาย จ าพวก ค าขอ/ทะเบียนเลขที ่

1. 

 

29 827818/ค368004 

2. 

 

29 827819/ค369195 

3. 

 

25 894971/ค378395 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ที่ ได้ยื่นค าขอ ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน ดังนี ้

 รูปเคร่ืองหมาย จ าพวก 
ค าขอ/ทะเบียน

เลขที ่
วันที่ยื่นค าขอ 



เอกสารแนบ 7 บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้  จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 7 หน้า 11 

 รูปเคร่ืองหมาย จ าพวก 
ค าขอ/ทะเบียน

เลขที ่
วันที่ยื่นค าขอ 

1. 

 

9 894970 04/06/2556 

2. 

 

28 894972 04/06/2556 

3. 

 

35 894973 04/06/2556 

4. 

 

29 935810 7/05/2557 

5. 

 

29 935811 7/05/2557 

6. 

 

30 935812 7/05/2557 

7. 

 

30 935813 7/05/2557 

8. 

 

30 935814 7/05/2557 

9. 

 

30 935815 7/05/2557 

เครื่องหมายการค้าต่างประเทศ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจ พร้อมรูปภาพเครื่องหมาย
การค้าในแบบต่างๆ ในประเทศต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเครื่องหมายการค้าบางส่วนได้ได้รับการจดทะเบียน
เรียบร้อยแล้ว และยังมีบางส่วนยังอยู่ระหว่างการยื่นค าขอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 



เอกสารแนบ 7 บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้  จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 7 หน้า 12 

 ชื่อประเทศ รูปเคร่ืองหมาย รายละเอียด 

1. สิงคโปร์ 

 

เลขที ่T0512454C ลงวันท่ี 19/7/2548 
(Class 30) 

  

 

เลขที ่T05/12453E ลงวันท่ี 19/7/2548 
(Class 29) 

  

 

เลขที ่T1009771J 

  

 
เลขที ่T1010211J 

  

 

เลขที ่T1118285A 

  

 

เลขที ่T1009772I 

  

 

อยู่ระหว่างการยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอไป
เมื่อวันท่ี 8/10/2556 

  

 

เลขที ่T1009770B 

  

 

เลขที ่T1118455B 

  

 
เลขที ่T1102381H 



เอกสารแนบ 7 บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้  จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 7 หน้า 13 

 ชื่อประเทศ รูปเคร่ืองหมาย รายละเอียด 

  

 

อยู่ระหว่างการยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอไป
เมื่อวันท่ี 22/4/2557 

  

 

เลขที่ T0913445D 

2. เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกง 

 

เลขที ่300494758 ลงวันท่ี 23/2/2549 
 

  

 

เลขที ่301685502 ลงวันท่ี 14/9/2548 

  

 

เลขที ่301677411 ลงวันท่ี 14/9/2548 

  

 

เลขที่ 302119338 

  

 

เลขที่ 301668196 

  

 

เลขที่ 30137188 

  

 

เลขที่ 301677402 

  

 
เลขที่ 302119347 



เอกสารแนบ 7 บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้  จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 7 หน้า 14 

 ชื่อประเทศ รูปเคร่ืองหมาย รายละเอียด 

  

 
เลขที่ 301842390 

  

 

อยู่ระหว่างการยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอไป
เมื่อวันท่ี 17/4/2557 

  

 

เลขที่ 301480176 

3. ญีปุ่่น 

 

เลขที ่5061348 วันท่ี 6/7/2550 

  

 

เลขที ่5483932 วันท่ี 6/4/ 2553 

  

 

เลขที่ 5536113 

  

 

อยู่ระหว่างการยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอไป
เมื่อวันท่ี 31/10/2556 

  

 

เลขที่ 5536112 

  

 

เลขที่ 5536111 

  

 

เลขที่ 5529552 



เอกสารแนบ 7 บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้  จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 7 หน้า 15 

 ชื่อประเทศ รูปเคร่ืองหมาย รายละเอียด 

4. มาเลเซีย 

 

เลขที ่06012940 ลงวันท่ี 17/7/2551 

  

 

เลขที ่2011021716 ลงวันท่ี 21/01/2556 

  

 

เลขที ่2011011635 

  

 

เลขที ่2011011626 

  

 

อยู่ระหว่างการยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอไป
เมื่อวันท่ี 29/10/2556 

  

 

เลขที ่2012001365 

  

 

เลขที ่2011021717 

  

 
เลขที ่2011012669 

  

 

อยู่ระหว่างการยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอไป
เมื่อวันท่ี 30/4/2557 

  

 

เลขที่ 2010003650 (Class 29) และ 
เลขที่ 2010003653 (Class 30) 



เอกสารแนบ 7 บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้  จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 7 หน้า 16 

 ชื่อประเทศ รูปเคร่ืองหมาย รายละเอียด 

5. กัมพูชา 

 

เลขที ่KH/29113/08 ลงวันท่ี 25/8/2551 

  

 

เลขที่ KH/40952/12 

  

 

เลขที่ KH/36714/11 

  

 

อยู่ระหว่างการยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอไป
เมื่อวันท่ี 21/10/2556 

  

 

เลขที่ KH/36715/11 

  

 
เลขที่ KH/41748/12 

  

 
เลขที่ KH/4217/11 

  

 
เลขที่ KH/34778/10 

6. ฟิลิปปินส์ 

 

เลขที ่4-2008-003390 ลงวันท่ี 20/10/ 
2551 

  

 

อยู่ระหว่างการยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอไป
เมื่อวันท่ี 15/10/2553 



เอกสารแนบ 7 บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้  จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 7 หน้า 17 

 ชื่อประเทศ รูปเคร่ืองหมาย รายละเอียด 

  

 

เลขที่ 4-2012-000380 

  

 

เลขที่ 4-2011-00015313 

  

 

เลขที่ 4-2012-00500126 

7. มองโกเลีย 

 

เลขที ่7480 ลงวันท่ี 4/11/ 2551 

  

 

เลขที ่11072 

  

 

เลขที ่11070 

  

 
เลขที ่11071 

8. บรูไนดารุสซาลาม 

 

เลขที ่40,159 ลงวันท่ี 5/1/2552 

  

 

อยู่ระหว่างการยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอไป
เมื่อวันท่ี 19/10/2556 

9. สาธารณรัฐ
ประชาชนลาว 

 

เลขที ่18208 ลงวันท่ี 14/1/ 2552 



เอกสารแนบ 7 บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้  จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 7 หน้า 18 

 ชื่อประเทศ รูปเคร่ืองหมาย รายละเอียด 

  

 

เลขที่ 24707 

  

 

เลขที่ 23415 

  

 

อยู่ระหว่างการยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอไป
เมื่อวันท่ี 23/10/2556 

  

 

เลขที่ 24706 

  

 
เลขที่ 23656 

  

 
เลขที่ 23542 

10. เกาหลี 

 

เลขที ่40-0781607 วันท่ี 4/3/2552 

  

 

เลขที ่40-0927089 วันท่ี 12/7/2555 

  

 

เลขที ่40-0927087 

  

 

เลขที ่40-0975681 



เอกสารแนบ 7 บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้  จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 7 หน้า 19 

 ชื่อประเทศ รูปเคร่ืองหมาย รายละเอียด 

  

 

เลขที ่40-0893275 

  

 

อยู่ระหว่างการยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอไป
เมื่อวันท่ี 21/10/2556 

  

 

เลขที่ 40-948806 

11. สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

 

เลขที ่5182538 ลงวันท่ี 21/3/2552 

  

 

เลขที ่8624817 ลงวันท่ี 21/10/2554 

  

 

อยู่ระหว่างการยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอไป
เมื่อวันท่ี 11/11/2553 

  

 

เลขที่ 8102379 

  

 

อยู่ระหว่างการยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอไป
เมื่อวันท่ี 12/11/2556 

  

 

อยู่ระหว่างการยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอไป
เมื่อวันท่ี 9/03/2556 



เอกสารแนบ 7 บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้  จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 7 หน้า 20 

 ชื่อประเทศ รูปเคร่ืองหมาย รายละเอียด 

  

 

อยู่ระหว่างการยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอไป
เมื่อวันท่ี 1/02/2556 

  

 

อยู่ระหว่างการยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอไป
เมื่อวันท่ี 19/04/2556 

  

 

เลขที่ 9650850 

  

 

อยู่ระหว่างการยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอไป
เมื่อวันท่ี 25/04/2557 

  

 

เลขที่ 8105131 (Class 30) และ 
เลขที่ 8105132 (Class 29) 

12. สหรัฐอเมริกา 

 

เลขที ่3.637.546 ลงวันท่ี 16/6/2552 

  

 

เลขที ่4.276.210 

  

 

อยู่ระหว่างการยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอไป
เมื่อวันท่ี 29/10/2556 

  

 

อยู่ระหว่างการยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอไป
เมื่อวันท่ี 3/2/2556 

  

 

อยู่ระหว่างการยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอไป
เมื่อวันท่ี 3/2/2556 

  

 

อยู่ระหว่างการยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอไป
เมื่อวันท่ี 25/4/2557 



เอกสารแนบ 7 บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้  จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 7 หน้า 21 

 ชื่อประเทศ รูปเคร่ืองหมาย รายละเอียด 

13. สาธารณรัฐ
แอฟริกาใต ้

 

เลขที ่2009/12972 ลงวันท่ี 13/7/2552 

  

 

อยู่ระหว่างการยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอไป
เมื่อวันท่ี 26 /01/2555 

  

 

อยู่ระหว่างการยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอไป
เมื่อวันท่ี 26 /01/2555 

  

 

อยู่ระหว่างการยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอไป
เมื่อวันท่ี 26 /01/2555 

14. สหภาพยุโรป 

 

เลขที ่007367469 ลงวันท่ี 4/8/2552 

  

 

เลขที่ 10531168 

  

 

เลขที่ 10531127 

  

 

เลขที่ 10531101 

15. สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม 

 

เลขที ่133753 ลงวันท่ี 28/9/2552 

  

 

เลขที ่157077 



เอกสารแนบ 7 บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้  จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 7 หน้า 22 

 ชื่อประเทศ รูปเคร่ืองหมาย รายละเอียด 

  

 

เลขที ่210182 

  

 

เลขที ่173768  

  

 

อยู่ระหว่างการยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอไป
เมื่อวันท่ี 24/10/2556 

  

 

อยู่ระหว่างการยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอไป
เมื่อวันท่ี 22/12/2554 

  

 

อยู่ระหว่างการยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอไป
เมื่อวันท่ี 22/12/2556 

  

 
เลขที่ 197486 

  

 

เลขที่ 204867 

16. ออสเตรเลีย 

 

เลขที ่1231250 ลงวันท่ี 19/10/2552 

  

 

เลขที่ 1467034 

  

 

เลขที่ 1375576 



เอกสารแนบ 7 บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้  จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 7 หน้า 23 

 ชื่อประเทศ รูปเคร่ืองหมาย รายละเอียด 

  

 

เลขที่ 1467039 

  

 
เลขที่ 1467038 

  

 

อยู่ระหว่างการยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอไป
เมื่อวันท่ี 17/4/2557 

17. สาธารณรัฐจีน 
(ไต้หวัน) 

 

เลขที ่01530786 ลงวันท่ี 1/8/ 2555 

  

 

เลขที ่01460169 ลงวันท่ี 16/5/2554 

  

 

เลขที่ 01504500 

  

 
เลขที่ 01460169 

  

 

เลขที่ 01560920 (Class 29) 

  

 
เลขที่ 01560748 (Class 30) 

  

 

เลขที่ 01367058 



เอกสารแนบ 7 บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้  จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 7 หน้า 24 

 ชื่อประเทศ รูปเคร่ืองหมาย รายละเอียด 

  

 
เลขที่ 01388722 

  

 
เลขที่ 01431541 

  

 
เลขที่ 01574504 

  

 

อยู่ระหว่างการยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอไป
เมื่อวันท่ี 11/11/2556 

  

 

เลขที่ 01641742 

  

 
เลขที่ 01641743 

  

 
เลขที่ 01496478 

  

 
เลขที่ 01373535 

  

 
เลขที่ 01506138 

  

 

เลขที่ 01567722 

  

 

เลขที่ O1438682 



เอกสารแนบ 7 บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้  จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 7 หน้า 25 

 ชื่อประเทศ รูปเคร่ืองหมาย รายละเอียด 

18. สาธารณรัฐแหง่
สหภาพเมียนมาร ์

 

เลขที ่IV/2680/2009 ลงวันท่ี 6/4/2555 

  

 

เลขที่ IV/1465/2012 

  

 

เลขที่ IV/6307/2011 

  

 

เลขที่ IV/12679/2011 

  

 

เลขที ่IV/1466/2012 

  

 

เลขที ่IV/12678/2011 

  

 

เลขที ่IV/12680/2011 

19. อินโดนีเซีย 

 

อยู่ระหว่างการยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอไป
เมื่อวันท่ี 25/12/2551 

  

 

เลขที่ IDM000356765 

  

 

อยู่ระหว่างการยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอไป
เมื่อวันท่ี 22/10/2553 

  

 

อยู่ระหว่างการยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอไป
เมื่อวันท่ี 2/2/2556 



เอกสารแนบ 7 บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้  จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 7 หน้า 26 

 ชื่อประเทศ รูปเคร่ืองหมาย รายละเอียด 

  

 

เลขที่ IDM000359108 

  

 

เลขที่ IDM000356766 

  

 

เลขที่ IDM000356754 

  

 

อยู่ระหว่างการยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอไป
เมื่อวันท่ี 2/2/2556 

  

 

เลขที่ IDM000323780 

  

 

อยู่ระหว่างการยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอไป
เมื่อวันท่ี 24/6/2552 

  

 

อยู่ระหว่างการยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอไป
เมื่อวันท่ี 17/4/2557 

  

 

เลขที่ DIM000332775 (Class 29) และ 
เลขที่ DIM000332776 (Class 30) 

20. แคนาดา 

 

อยู่ระหว่างการยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอไป
เมื่อวันท่ี 25/3/2551 

  

 

อยู่ระหว่างการยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอไป
เมื่อวันท่ี 23/12/2554 

  

 

อยู่ระหว่างการยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอไป
เมื่อวันท่ี 23/12/2554 



เอกสารแนบ 7 บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้  จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 7 หน้า 27 

 ชื่อประเทศ รูปเคร่ืองหมาย รายละเอียด 

  

 

อยู่ระหว่างการยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอไป
เมื่อวันท่ี 23/12/2554 

21. สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ 

 

อยู่ระหว่างการยื่นค าขอ โดยยื่นค าขอไป
เมื่อวันท่ี 7/10/2556 

 

 
 






