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ข้อมลูทางการเงินโดยสรปุ 
  
ข้อมลูจากงบการเงิน          หน่วย:บาท 

    2554      2555      2556 
สนิทรพัยห์มุนเวยีน 200,980,563 147,661,082 151,512,955 
เงนิลงทุนซึง่บนัทกึโดยวธิสี่วนไดเ้สยี 139,765,415 157,628,046 164,239,971 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 440,884,253 424,512,535 405,797,459 
ตน้ทุนสวนยางพารา - 14,338,427 16,600,906 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 841,190 839,825 6,395,519 
รวมสนิทรพัย ์ 782,471,421 744,979,915 744,546,810 
หนี้สนิหมนุเวยีน 157,469,006 98,005,844 132,227,503 
หนี้สนิระยะยาว 87,296,512 51,817,177 21,568,349 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 13,811,161 16,076,087 17,131,161 
รวมหน้ีสนิ 258,576,679 165,899,108 170,927,013 
ทุนจดทะเบยีน 150,000,000 150,000,000 150,000,000 
ทุนออกจาํหน่ายและชําระเตมมมลูค่าแลว้ 150,000,000 150,000,000 150,000,000 
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 99,425,000 99,425,000 99,425,000 
ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาทีด่นิ 158,901,375 140,721,100 140,721,100 
สาํรองตามกฎหมาย 15,431,000 15,431,000 15,431,000 
กําไร/(ขาดทุน)สะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 100,137,367 143,966,372 140,336,505 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 523,894,742 549,543,472 545,913,605 
รายไดจ้ากการขาย 522,407,034 683,442,672 478,088,459 
รายไดอ้ื่น 6,745,785 14,078,289 11,429,679 
กําไร/(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่น 387,192 1,627,475 -2,817,385 
ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนตามวธิสี่วนได้
เสยี 

19,490,717 24,533,545 20,252,467 

กําไรสุทธก่ิอนภาษเีงนิได้ 28,243,621 52,824,603 10,418,884 
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 2,381,939 6,621,895 (1,701,249) 
กําไรสุทธปิระจาํปี 25,861,682 46,202,708 12,120,133 
กําไรสุทธต่ิอหุน้ 1.72 3.08 0.81 

 



บริษทั ฟู้ ดแอนดด์ร๊ิงส ์จ ากดั (มหาชน) รายงาน ประจ าปี 2556 

 
                                                                                   หน้า 3  

อตัราส่วนทางการเงิน 
 2554 2555 2556 
อตัรากําไรขัน้ตน้ 11.1 % 10.5 % 14.6 % 
อตัรากําไรจากการดาํเนินงาน 1.6 % 3.9 % -2.1 % 
อตัรากําไรสุทธ ิ 4.9 % 6.6 % 2.5 % 
อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 0.5 เท่า 0.3 เท่า 0.4 เท่า 
อตัราการจา่ยเงนิปนัผล 60.0 % 45.0% * 

 
* ยงัไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิโดยจะอนุมตัใินทีป่ระชุมสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557  
  ในวนัที ่28 เมษายน 2557 
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 รายงานคณะกรรมการ 
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 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
 

บรษิทั ฟู้ดแอนดด์ริง๊ส์ จํากดั (มหาชน) ก่อตัง้ในปีพ.ศ. 2528 บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิหลกั คอื 
รบัผลติอาหารและเครื่องดื่มตามความต้องการของลูกคา้ ภายใต้แบรนดข์องลูกคา้ รวมทัง้ผลติสนิค้า
ภายใต้แบรนด์ของตวัเอง ทัง้นี้บรษิทัฯได้ จดัจําหน่ายทัง้ภายในประเทศ และส่งออกไปจําหน่ายกว่า 
13 ประเทศ เช่น ออสเตรเลยี ญี่ปุ่น องักฤษ เนเธอรแ์ลนด ์สหรฐัอเมรกิา นิวซแีลนด์ เปมนต้น รวมถงึ
การส่งออกทางอ้อมโดยผ่านผู้ซื้อในประเทศด้วย โดยมสีดัส่วนการส่งออกที่ร้อยละ 50.3 และการ
จาํหน่ายในประเทศรอ้ยละ 49.7 ในปี 2556   
 

บรษิทัฯมวีสิยัทศัน์ ในการดําเนินกจิการ คอื จะเปมนหนึ่งในบรษิทัแปรรปูอาหาร ทีไ่ดร้บัความ
เชื่อถอืมากทีสุ่ด โดยมลีกัษณะเด่น คอื มเีทคโนโลยทีีท่นัสมยั มอีตัราผลผลติ และ คุณภาพสงูอย่าง
สมํ่าเสมอ ใส่ใจในเรือ่งความปลอดภยัสงูสุด ราคาแขง่ขนัได ้และมกีารส่งมอบตามเวลาอยา่งเครง่ครดั 
เป้าหมายผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) เท่ากบั 12% สรา้งสภาพแวดลอ้มทีด่ใีนการทาํงาน ให้
ผลตอบแทนทีเ่หมาะสม เพื่อใหพ้นกังานไดท้าํงานอย่างมศีกัยภาพและภูมใิจในความสาํเรมจของ
องคก์ร 
 

บรษิทัฯไดม้กีารพฒันาสนิคา้ทัง้ทีเ่ปมนผลติภณัฑใ์หมแ่ละขยายสายผลติภณัฑเ์ดมิอยา่งต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ โดยทีม่กีารพฒันาผลติภณัฑร์ว่มกบัลกูคา้ทีม่อียู่ 

 
ในปี พ.ศ. 2536 ไดแ้ปรสภาพเปมนบรษิทัมหาชน และเขา้เปมนบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในปีพ.ศ. 2537 มทีุนจดทะเบยีน 125  ลา้นบาท  
 

ในปีพ.ศ. 2547 บรษิทัฯไดข้ยายสายการผลติไปยงัการผลติเครื่องดื่มบรรจุขวดพลาสตกิ และได้
รว่มทุนกบับรษิทั ฮอนชวน (ประเทศไทย) จาํกดั ก่อตัง้บรษิทัฮอนชวน เอฟด ีแพมคเกจจิง้ จาํกดั โดย 
บรษิทั ฟู้ดแอนดด์ริง๊ส ์จาํกดั (มหาชน)  ถอืหุน้รอ้ยละ 35 เพื่อผลติขวด ฝาพลาสตกิ และฉลาก 

 
ในปี 2552 มกีารเพิม่ทุนจดทะเบยีน ปจัจบุนั บรษิทัมทุีนจดทะเบยีนเปมน 150,000,000 บาท 

โดยแบ่งเปมนหุน้สามญั 15,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยเรยีกชําระเตมมมลูค่า 
150,000,000 บาท ส่งผลใหฐ้านะการเงนิของบรษิทัมคีวามแขมงแกรง่มากขึน้ 

 
ในปี 2554 บรษิทัฯได้ลงทุนโรงเพาะถัว่งอก เพื่อใชเ้ปมนวตัถุดบิในการผลติเพื่อส่งออก และส่ง

ขายภายในประเทศ นอกเหนือจากนัน้ ได้ทําการปรบัปรุง ซ่อมแซมโรงงานผลติผกั ผลไม้แปรรูป 
อยา่งต่อเนื่อง เพื่อดาํรงไวซ้ึง่เกณฑก์ําหนดตามมาตรฐานสากล 
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ในปี 2555 บรษิทัฯไดล้งทุนปลูกต้นยางพาราในที่ดนิ อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน เพื่อเปมน
การใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิทีบ่รษิทัฯมอียู่ใหเ้พิม่มลูค่า โดยไดล้งทุนกว่า 14 ลา้นบาท โดยจะมกีาร
ลงทุนเพิม่ทุกปีประมาณ 4 ลา้นบาท จนกว่าจะเริม่มรีายไดใ้นอกี 5-6 ปีขา้งหน้า 

 
ในปี 2556 บรษิทัฯ ไดท้าํการพฒันาสนิคา้ใหมข่องบรษิทัฯเอง ประเภทเครื่องดื่มภายใต้แบรนด ์

“ZUMMER” ออกสู่ตลาด 2 ชนิดคอื น้ําบ๊วย และ น้ําว่านหางจระเขร้สน้ําผึ้งผสมมะนาว โดยน้ําบ๊วย 
จะมเีนื้อบ๊วย และน้ําว่านหางจระเข ้จะมเีนื้อว่านหางจระเขผ้สมอยูด่ว้ย  

 
ผลการดาํเนินการของบรษิทัในปี 2556 มกีําไรสุทธ ิ12.1 ลา้นบาท  โดยรวมส่วนแบ่งกําไรจาก

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 20.2 ลา้นบาท คดิเปมนกําไรสุทธต่ิอหุน้เท่ากบั 0.81 บาท และมมีลูค่าตาม
บญัชต่ีอหุน้ ณ 31ธนัวาคม 2556 เท่ากบั 36.39 บาท  

 
นอกจากนัน้ในปี 2556 บรษิทัฯ ได้มกีารปรบัโครงสรา้งขององค์กร เพื่อความเหมาะสมในการ

ปฏบิตังิาน และรองรบัการขยายกจิการในอนาคตดงัต่อไปนี้ 
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 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 
 

ในปี 2556 ไมม่กีารเปลีย่นแปลงการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ แต่เน้นการสรา้งแบรนดส์นิคา้
ของบรษิทัฯเอง เพื่อให้สนิค้าของบรษิัทฯ และ ชื่อเสยีงของบรษิทัฯ เปมนที่รู้จกักนัมากขึน้ เพื่อเพิม่
รายไดแ้ละกําไรใหก้บับรษิทัฯ ในระยะยาว และสรา้งความภาคภมูใิจใหก้บัพนกังานในบรษิทัฯ 

 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ และ ลกัษณะผลิตภณัฑ ์

 
บรษิทั ฟู้ดแอนดด์ริง๊ส ์จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิหลกั คอืเปมนผูผ้ลติและจาํหน่าย

ผลติภณัฑอ์าหารและเครือ่งดื่มแปรรปูตามความตอ้งการและคาํสัง่ซือ้ของลกูคา้ เพื่อส่งออก และขาย
ในประเทศ โดยสนิคา้อาหารดงักล่าว เปมนการแปรรปูผกั ผลไมแ้ละเนื้อสตัวเ์ปมนอาหารนานาชนิด 
ขึน้อยูก่บัความตอ้งการและคาํสัง่ซือ้ของลกูคา้ สาํหรบัประเภทของผลติภณัฑน์ัน้มคีวามหลากหลาย 
ไมจ่าํเพาะเจาะจง โดยมุง่เน้นการพฒันาผลติภณัฑใ์หต้รงความตอ้งการของลกูคา้ในแต่ละประเทศและ
ศกัยภาพของโรงงานของบรษิทัฯเปมนหลกั ความสามารถในการจดัหาวตัถุดบิ และกฎหมายขอ้บงัคบั
ของประเทศคู่คา้ โดยใชก้ารผลติดว้ยมาตรฐานเดยีวกนัทัง้การผลติเพื่อจาํหน่ายต่างประเทศและใน
ประเทศ  

 
นโยบายในการทาํธุรกจิของบรษิทัฯ จะเน้นเรือ่งคุณภาพของสนิคา้เปมนหลกั สนิคา้ส่วนใหญ่

ของบรษิทัฯจะเปมน Grade Premium ใชว้ตัถุดบิสดจากธรรมชาต ิดงันัน้ลกูคา้ต่างประเทศส่วนใหญ่
ของบรษิทัฯ จะเปมนลกูคา้ระดบับน – กลาง ลกูคา้ส่วนใหญ่เปมนลกูคา้ทีต่ดิต่อคา้ขายกนัมานานนบัสบิ
ปีและมคีวามสมัพนัธอ์นัดกีบับรษิทัฯ เนื่องจากลกูคา้มคีวามมัน่ใจในคุณภาพของสนิคา้  

 
ทัง้นี้ผลติภณัฑต่์างๆ ของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย ผกั ผลไม ้เครื่องแกง น้ําแกง เครื่องเทศ ซอส 

น้ําผกัผลไม้ เครื่องดื่มนานาชนิด ตลอดจนการนําส่วนประกอบต่างชนิดมาผสมผสานขึ้นเปมนสนิค้า
ใหม่ ซึง่เปมนหนึ่งในกลยุทธก์ารลดความเสีย่งทัง้ทางดา้นการตลาดและดา้นวตัถุดบิ โดยมสีดัส่วนการ
ส่งออกทางตรง รอ้ยละ 50.4 และการจาํหน่ายในประเทศรอ้ยละ 49.6 ซึง่ในจาํนวนนี้มสีดัส่วนของการ
ส่งออกทางออ้มรวมอยู ่รอ้ยละ 32.8 

 
 รายละเอยีดของสนิคา้ต่างๆ ทีผ่ลติและจาํหน่าย ทัง้ต่างประเทศและในประเทศ ประกอบดว้ย
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 



บริษทั ฟู้ ดแอนดด์ร๊ิงส ์จ ากดั (มหาชน) รายงาน ประจ าปี 2556 

 
                                                                                   หน้า 9  

1. ผกั/ผลไม้/เคร่ืองเทศ/อาหารบรรจภุาชนะปิดผนึก  
 ประกอบดว้ย ว่านหางจระเข ้หน่อไม ้มะมว่ง ผกัผลไมอ้ื่นๆ  เครือ่งเทศ เช่น ตะไคร ้พรกิ ผกัช ี

อาหารกึง่สําเรมจรปู เช่น พรกิแกง และอาหารสําเรมจรปู นํามาบรรจขุวดแกว้ ซองพลาสตกิ (retort 
pouch) หรอืกระป๋องขนาดต่างๆ กนั ส่วนผสมทีใ่ชบ้รรจุรวมกบัผกั ผลไม ้มน้ํีาเกลอื หรอื
น้ําสม้สายช ูน้ําเชื่อม หรอืน้ําเปล่า 

 
2. ผลิตภณัฑอ์าหารท่ีมีเน้ือสตัวเ์ป็นส่วนผสมหลกับรรจภุาชนะปิดผนึก  
 ผลติภณัฑเ์น้ือปรงุรสบรรจกุระป๋อง โดยผลติตามสตูรของลกูคา้ นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดร้บั

ใบอนุญาตการผลติและส่งออกสนิคา้ทีม่เีนื้อไก่เปมนส่วนประกอบ บรษิทัฯ จงึไดพ้ฒันาสนิคา้
ประเภทแกงไก่เพื่อส่งออก โดยใชเ้ครือ่งแกงทีผ่ลติอยูม่าขยายฐานเพื่อสรา้งมลูค่าเพิม่ใหส้นิคา้ 

  

3. ผกั/ผลไม้/อาหารส าเรจ็รปูแช่แขง็ 
 ประกอบดว้ย ว่านหางจระเข ้ มะมว่ง และผกั ผลไมอ้ื่นๆ รวมถงึ เนื้อหมปูรงุสําเรมจรปู เครือ่งเทศ 

น้ําแกง อาหารแช่แขมง นํามาลา้ง ตดัแต่ง หรอืปรงุรส และผ่านกระบวนการแช่แขมง แลว้จงึบรรจุ
ถุงพลาสตกิและกล่อง เกมบรกัษาไวใ้นหอ้งเยมน 

 
4. น ้าผกั ผลไม้และเครื่องด่ืม 

ประกอบดว้ย น้ําผกั ผลไม ้น้ําชาพรอ้มดื่ม  นํามาบรรจุกระป๋อง หรอื ขวดพลาสตกิ โดยทีว่ตัถุดบิ
บางส่วนสามารถใชร้ว่มกบัสนิคา้อื่น 

 
ภาพรวมการประกอบธรุกิจของบริษทัร่วม 

 
ปีพ.ศ. 2547 บรษิทัฯ ไดร้ว่มลงทุนกบับรษิทั ฮอนชวน (ไทยแลนด)์ จาํกดั ในการจดัตัง้บรษิทั 

ฮอนชวน เอฟด ีแพมคเกจจิง้ จาํกดั เพื่อขยายธุรกจิไปสู่การผลติเครือ่งดื่มบรรจขุวดพลาสตกิ อนัจะ
เปมนการเพิม่ศกัยภาพใหแ้ก่บรษิทัฯ การประกอบธุรกจิหลกัคอื ผลติขวดพลาสตกิ และฉลากพลาสตกิ 
โดยบรษิทั ฟู้ดแอนดด์ริง๊ส ์จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 35  

 
บรษิทั ฮอนชวน เอฟด ีแพมคเกจจิง้ จาํกดั มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการผลติและการตลาด 

เนื่องจากบรษิทั ฮอนชวน(ไทยแลนด)์ จาํกดั เปมนบรษิทัลกูของบรษิทั ฮอนชวน จาํกดั ซึง่เปมนบรษิทั
ชัน้นําจากประเทศไตห้วนั ทีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นการผลติและจาํหน่ายบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิมาอย่าง
ยาวนาน  
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ต่อมาในปี 2551 บรษิทั ฮอนชวน เอฟด ีแพมคเกจจิง้ จาํกดั มมีตใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนขึน้อกี  
20,000,000 บาท โดยการออกหุน้ใหมเ่ปมนหุน้สามญัจาํนวน 2,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท ทาง 
บรษิทัฯ จงึพจิารณาร่วมลงทุนเพิม่จาํนวนเงนิ 7,000,000 บาท คดิเปมนรอ้ยละ 35 ของการเพิม่ทุนจด
ทะเบยีนทัง้หมด ทัง้นี้เพื่อเปมนการรกัษาสดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 35 ของบรษิทัไว ้

 
โครงสร้างรายได้ 

 
 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556 
    ลา้นบาท %  ลา้นบาท %  ลา้นบาท % 
มลูค่าการจาํหน่ายต่างประเทศ 169 32.3 % 152 22.2 % 241 50.4 % 
มลูค่าการจาํหน่ายในประเทศ 354 67.7 % 532 77.8 % 237 49.6 % 
รวมมลูค่าการจาํหน่าย 523 100.0 % 684 100.0 % 478 100.0 % 
 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จาก 
การลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย     19                           24             20  
(ล้านบาท) 
 
 แนวโน้มการด าเนินธรุกิจในอนาคต 
 
 บรษิทัมเีป้าหมายทีจ่ะดําเนินการขยายตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และสรา้งสนิคา้ 
แบรนด ์ของบรษิทัเอง โดยใชอ้าคาร เครือ่งจกัร และอุปกรณ์ทีม่อียูใ่หม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด ทัง้นี้ 
บรษิทัมแีผนในการลงทุนทีต่อ้งใชเ้งนิทุนในการเพิม่ประเภทสนิคา้ โดยมกีารลงทุนสาํหรบัการซือ้
เครือ่งจกัรเพื่อปรบัปรงุและขยายการผลติทีเ่หมาะสมกบัความตอ้งการของลกูคา้ 
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 ข้อมลูอ่ืนๆ 
 
มาตรฐานโรงงาน 
 

บรษิทัได้ผ่านเกณฑร์บัรอง GMP โดยกระทรวงสาธารณะสุข และผ่านเกณฑร์บัรอง HACCP 
และ ผ่านเกณฑร์บัรอง HACCP และ Global Standard for Food Safety (BRC) โดย NSF 
Certification จากประเทศองักฤษ 
 
บตัรส่งเสรมิการลงทุน 
 
พรอ้มกนันี้ บรษิทัไดบ้ตัรส่งเสรมิเลขที ่2099(2)/2547 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2547  สาํหรบัการผลติ
สนิคา้เครือ่งดื่ม โดยไดร้บัสทิธแิละประโยชน์ ดงัต่อไปนี้ 
 

 ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลสาํหรบักําไรสทิธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บั
การส่งเสรมิรวมกนัไมเ่กนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุนไม่รวมค่าทีด่นิและทุนหมุนเวยีนมี
กําหนด 8 ปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ (ประมาณ เมษายน 2548) 

 ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งนําเงนิปนัผลจากกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิไปรวมคาํนวณเพื่อเสยี
ภาษเีงนิไดต้ลอดระยะเวลาทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ 

 ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สําหรบัเครือ่งจกัร 
 
กจิกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 
 
 บรษิทัฯมนีโยบายในการมสี่วนรว่มในการพฒันาสงัคมใหเ้จรญิขึน้ จงึไดใ้หค้วามรว่มมอืกบั
รฐับาลและเอกชนในการประกอบกจิกรรมอนัเปมนสาธารณประโยชน์ โดยมกีจิกรรมต่างๆดงันี้ 
 

1. โครงการทุนการศกึษา 
บรษิทัฯไดเ้ริม่โครงการตัง้แต่ปี 2546 โดยใหทุ้นการศกึษาแก่บุตรของพนกังาน และใหก้บั
โรงเรยีนต่างๆในอําเภอบา้นบงึสาํหรบันกัเรยีนเรยีนด ีแต่ยากจน 
 

2. โครงการรบันกัเรยีน นกัศกึษาทาํงานช่วงปิดภาคเรยีน 
บรษิทัฯไดเ้ริม่โครงการรบันักเรยีน นกัศกึษา มาทํางานตัง้แต่ 2546 เพื่อใหเ้ปมนรายไดพ้เิศษ
แก่นกัเรยีนในช่วงปิดภาคเรยีน 
 

3. บรจิาคโลหติ 
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 บรษิทัฯไดร้ว่มกบัสาธารณสุขอําเภอบา้นบงึ ทีจ่ะมสี่วนร่วมในการบรจิาคโลหติ ปีละ 4 ครัง้ 
 

สิง่แวดลอ้ม 
 
 บรษิทัฯมพีืน้ทีส่ําหรบัการบําบดัน้ําเสยีถงึ 13,000 ตารางเมตร โดยไดร้บัการรบัรองว่า
คุณภาพของน้ําเสยีหลงับําบดัแลว้ มคีุณภาพตรงตามทีก่รมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด 
โดยในปี 2549 บรษิทัฯไดล้งนามในสญัญาความรว่มมอืกบั Benears Inc. เพื่อศกึษาการใชร้ะบบ
บาํบดัน้ําเสยีจากโรงงาน ซึง่เปมนเทคโนโลยใีหมข่องญีปุ่่น โดยใชเ้วลา 2 ปีคอื 2549 - 2550  
 
 ในส่วนของวตัถุดบิเหลอืใช ้บรษิทัฯอยูใ่นขัน้ตอนศกึษาการนําวตัถุดบิเหลอืใชม้าหมกัทาํปุ๋ ย
อนิทรยี ์โดยทีข่ณะน้ี ไดม้กีารขายวตัถุดบิเหลอืใชบ้างประเภทใหก้บับรษิทัทีส่ามารถนําไปใชท้าํ
ประโยชน์ได ้
 
 บรษิทัฯไดล้งทุนเปลีย่นเครื่องกําเนิดไอรอ้นจากการใชน้ํ้ามนัเตาและแกลบเปมนเชือ้เพลงิมา
เปมนการใชก๊้าซธรรมชาตกิว่า 40 ลา้นบาทในปี 2551 นอกจากสามารถลดค่าใชจ้า่ยแลว้ ยงัสามารถ
ลดปรมิาณควนัเสยีทีป่ล่อยสู่บรรยากาศ 
 
 ในปี 2554 บรษิทัไดเ้ขา้รว่มในโครงการศกึษา Carbon Footprint สาํหรบัผลติภณัฑเ์กษตร
และอาหาร จดัโดย สาํนกังานมาตรฐานเกษตรและอาหารแห่งชาต ิและ ในปี 2555 บรษิทัไดเ้ขา้รว่ม
ในโครงการศกึษา เครือ่งมอีคาํนวณ Carbon Footprint สาํหรบัผลติภณัฑเ์กษตรและอาหาร จดัโดย 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรแ์ละสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) 
 

บรษิทัไดต้ระหนกัถงึความสําคญัของความรบัผดิชอบต่อสงัคม จงึไดเ้ขา้รว่ม “โครงการ
สนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการอุตสาหกรรมมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR-DIW) “ ภายใตก้ารศกึษา
และพฒันาระบบการบรหิารจดัการโรงงาน ของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
ทัง้นี้ บรษิทัสามารถปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์มาตรฐานทีก่ําหนด และไดร้บัประกาศนียบตัรพรอ้มโล่ห ์
พรอ้มกบัชุมชน ในวนัที ่25 มกราคม 2554 
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 ปัจจยัความเส่ียง 
 

การบรหิารความเสีย่งเปมนองคป์ระกอบสําคญัของทุกกระบวนการในการดําเนินธุรกจิ บรษิทัฯ 
จงึไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการพฒันาองคก์ร อนัมบีทบาทสาํคญัในการรว่มกบัผูบ้รหิารบรษิทัฯ 
ดาํเนินการประเมนิความเสีย่งดา้นต่างๆ ขององคก์ร พรอ้มทัง้กําหนดแนวทางแกไ้ขปญัหาอย่างมี
ประสทิธภิาพ  ตลอดจนพจิารณาวางแผนการบรหิารความเสีย่ง และทบทวนความเพยีงพอของ
นโยบายการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ ใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม รวมไปถงึการสื่อสารไปยงั
ผูบ้รหิารและพนกังานทุกระดบัใหไ้ดร้บัทราบและปฏบิตัติามอยา่งสมํ่าเสมอ โดยสาํหรบัในปี
ปจัจบุนั คณะกรรมการพฒันาองคก์รและผูบ้รหิารไดร้ว่มกนัประเมนิความเสีย่งและไดส้รปุประเดมน
ความเสีย่งภายในของบรษิทัฯ โดยสามารถแบ่งเปมนหวัขอ้หลกัๆ ดงันี้ 

 

1) ความเส่ียงด้านการเงิน 
ก) อตัราแลกเปลีย่น 
 สบืเนื่องจากการทีบ่รษิทัฯ มุ่งเน้นใชว้ตัถุดบิในการผลติจากภายในประเทศเปมนหลกั เพื่อเปมน
การสนับสนุนเกษตรกรในทุกภมูภิาคใหส้ามารถมรีายไดเ้ลีย้งตนเองอยา่งมัน่คง ตน้ทุนและ
ค่าใชจ้่ายหลกัของบรษิทัฯ จงึอยูใ่นรปูเงนิบาทเปมนส่วนใหญ่  

 อยา่งไรกมด ีการเปลีย่นแปลงของค่าเงนิบาทต่อสกุลเงนิเหรยีญสหรฐัฯ มผีลกระทบต่อบรษิทัฯ 
ในส่วนทีเ่กีย่วเนื่องกบัการซือ้ขายสนิคา้เปมนเงนิตราต่างประเทศ ซึง่เพื่อลดผลกระทบจากความ
ผนัผวนของค่าเงนิบาทดงักล่าว บรษิทัฯ ไดท้าํสญัญาซือ้เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าไวใ้นจาํนวน
เท่ากบัรายไดข้องบรษิทัฯ ประมาณ 1-3 เดอืน มอีายสุญัญาไมเ่กนิหนึ่งปี 

 นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดก้ระจายความเสีย่ง โดยเปลีย่นสกุลเงนิในการซือ้ขายกบัลกูค้าบางราย 
ในประเทศยโุรปและสหราชอาณาจกัรเปมนสกุลเงนิยโูรและเงนิปอนด ์รวมถงึเงนิบาท ตลอดจนการ
ดแูลอยา่งใกลช้ดิโดยคณะอนุกรรมการพฒันาองคก์รของบรษิทัฯ เพื่อสามารถบรหิารความเสีย่ง
ดา้นอตัราแลกเปลีย่นไดอ้ย่างรวดเรมว ทาํใหบ้รษิทัฯ สามารถลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น
ได ้

ข) อตัราดอกเบีย้ 
บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้อนัเกี่ยวเนื่องกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิเบกิเกนิ

บญัช ีเงนิกูย้มืระยะสัน้ และเงนิกูย้มืระยะยาว แต่เนื่องจากสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 

ทางการเงนิส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาด ความเสีย่งจากอตัรา
ดอกเบีย้ของบรษิทัฯ จงึอยูใ่นระดบัทีต่ํ่า 
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ค) การใหส้นิเชื่อกบัลกูหนี้การคา้ 
บรษิัทฯ มคีวามเสี่ยงด้านการให้สนิเชื่อกบัลูกหนี้การค้า ทัง้นี้กรรมการบรหิารบรษิัทฯ ได้

ควบคุมความเสี่ยงนี้ โดยการกําหนดให้มนีโยบายและวธิกีารควบคุมสนิเชื่อที่เหมาะสม ดงันัน้ 
บรษิทัฯ จงึไมค่าดว่าจะไดร้บัความเสยีหายทีเ่ปมนสาระสําคญัจากการใหส้นิเชื่อ นอกจากนี้ การให้
สนิเชื่อของบรษิทัฯไมม่กีารกระจกุตวั เนื่องจากบรษิทัฯ มฐีานลกูคา้ทีห่ลากหลาย  

 

2) ความเส่ียงด้านสภาวะตลาด / คู่แข่ง 
 

 ธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ คอื การรบัจา้งผลติสนิคา้ตามความตอ้งการของลูกคา้ ดงันัน้รายรบั
ของบรษิทัฯ จงึแปรผนัตามปรมิาณการสัง่ซือ้และความสาํเรมจในการดาํเนินธุรกจิของลกูคา้เปมน
หลกั ซึง่เปมนปจัจยัทีบ่รษิทัฯ ไมอ่าจควบคุมได ้ อยา่งไรกมตาม บรษิทัฯ ไดว้างแนวทางลดความ
เสีย่งดงักล่าวดว้ยกลยทุธก์ารรว่มธุรกจิกบัลกูคา้อยา่งใกลช้ดิ ไมว่่าจะเปมนการรว่มกนัวเิคราะห์
วจิยัแนวทางการทําตลาดของลกูคา้ อาท ิการจดัรายการส่งเสรมิการขาย ไปจนถงึการรว่มคดิคน้
พฒันาสนิคา้ใหมท่ีม่คีวามแตกต่าง เพื่อใหล้กูคา้มสีนิคา้ทีแ่ตกต่างจากคู่แขง่ อนัส่งผลใหล้กูคา้
สามารถดําเนินธุรกจิไดอ้ย่างแขมงแกรง่ และทําใหบ้รษิทัฯ สามารถลดความเสีย่งทัง้ดา้นรายรบั 
และความเสีย่งในการทีล่กูคา้จะเปลีย่นไปซือ้สนิคา้กบับรษิทัคู่แขง่ไดเ้ปมนอยา่งด ี 

นอกจากน้ี เพื่อป้องกนัความผนัผวนของตลาดต่างประเทศ ทัง้จากปญัหาวกิฤตเิศรษฐกจิโลก 
การกดีกนัทางการคา้ของกลุ่มสหภาพยโุรป เปมนต้น ตลอดจนเปมนการเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาด
ภายในประเทศไปพรอ้มกนั บรษิทัฯ จงึไดข้ยายกําลงัการผลติ ส่งผลใหใ้นช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 
สดัส่วนของตลาดภายในประเทศมอีตัราการเจรญิเตบิโตอยา่งต่อเนื่อง โดยในปีพ.ศ. 2556 นี้ 
บรษิทัฯ มสีดัส่วนการส่งออกต่อการจาํหน่ายในประเทศอยูท่ี ่50.3 / 49.7 

พรอ้มกนันัน้ บรษิทัฯ ไดป้รบัปรงุและพฒันาประสทิธภิาพในการผลติ เพื่อลดตน้ทุนการผลติ
ไปพรอ้มๆ กบัการรกัษาคุณภาพสนิคา้และระบบการตรวจสอบใหเ้ปมนไปตามมาตรฐานสากล
ดงัเช่นทีผ่่านมา ซึง่จะทาํใหบ้รษิทัฯ มคีุณภาพมาตรฐานเหนือกว่าประเทศคู่แขง่ เช่น ประเทศจนี 
ทีม่ตีน้ทุนตํ่ากว่า แต่ยงัมปีญัหาเรือ่งคุณภาพ โดยในปจัจบุนั บรษิทัฯ ไดผ้่านเกณฑร์บัรอง
คุณภาพมาตรฐานสากล ไดแ้ก่ GMP โดยกระทรวงสาธารณะสุข และผ่านเกณฑร์บัรอง HACCP 
และ Global Standard for Food Safety (BRC) โดย NSF Certification จากประเทศองักฤษซึง่
ถอืเปมนจดุแขมงในการทาํธุรกจิของบรษิทั 
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3) ความเส่ียงด้านวตัถดิุบ 
เนื่องจากวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติเปมนวตัถุดบิทางการเกษตรทีเ่พาะปลกูในประเทศเปมนหลกั 

โดยบรษิทัฯไดค้ดัเลอืกจากผลผลติของเกษตรกรในภูมภิาคต่างๆ ทัว่ประเทศไทย ดงันัน้ จงึมี
ความไมแ่น่นอนในดา้นราคา ปรมิาณ และคุณภาพ ซึง่จะผนัแปรตามสภาพภมูอิากาศเปมนหลกั 
ส่งผลใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัผลกระทบอย่างหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ 

ทีผ่่านมา คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดว้างแนวทางในการป้องกนัความเสีย่งเกีย่วกบัวตัถุดบิ 
ไดแ้ก่ 

- การกระจายความเสีย่งโดยการเพิม่ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์ 
- การวางแผนการขาย รวมถงึราคาขายใหส้อดคลอ้งกบัผลผลติของวตัถุดบิ 

โดยเฉพาะพชืผลทีเ่ปมนฤดกูาล  
- การประสานงานกบักลุ่มเกษตรกร หน่วยงานภาครฐั และกลุ่มผูซ้ือ้ อยา่ง

ใกลช้ดิ เพื่อสามารถจดัทําแผนการสํารองวตัถุดบิไดต้รงกบัความตอ้งการ และมี
คุณภาพเปมนไปตามมาตรฐานของบรษิทัฯ 

- การใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาสงัคม โดยเฉพาะการจดักจิกรรมส่งเสรมิการ
ใชพ้ืน้ทีท่ําการเกษตรอยา่งยัง่ยนื การใหค้วามรูแ้ก่เกษตรกรอยา่งต่อเนื่อง อนั
จะส่งผลดต่ีอคุณภาพและปรมิาณผลผลติในระยะยาว   

จากการบรหิารความเสีย่งเกี่ยวกบัวตัถุดบิมาอย่างต่อเนื่อง ทาํใหบ้รษิทัฯ สามารถบรหิาร
จดัการผลกระทบจากวตัถุดบิไดเ้ปมนอย่างด ี 

 

4) ความเส่ียงด้านภยัธรรมชาติ 
จากการเกดิภยัธรรมชาตทิี่เกดิขึน้ในปี 2554 ทัง้แผ่นดนิไหวทีป่ระเทศญี่ปุ่นและมหาอุทกภยั

ในประเทศไทย ทําให้หลายบรษิทัในประเทศและต่างประเทศต้องพจิารณาถงึผลกระทบทีจ่ะมถีงึ
บรษิทั 

 

โรงงานทีเ่ปมนทีต่ ัง้ของบรษิทัฯนัน้ ตัง้อยู่บนที่ดอนในอําเภอบ้านบงึ จงัหวดัชลบุร ีจงึไม่ไดร้บั
ผลกระทบจากอุทกภยัที่เกิดขึ้น หากว่าคู่ค้าบางรายของบรษิัทได้ประสบกับภยัภิบตัิดงักล่าว 
บรษิทัจงึไดร้ว่มกบัลกูคา้ในการวางแผนสาํรองเพื่อป้องกนัไมใ่หก้ารผลติมปีญัหา 

 

ทัง้นี้ บรษิัทได้จดัทําแผนการเตรยีมพร้อมหากเกิดภยัภิบัติที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทัง้ได้ซื้อ
กรมธรรม ์ในกรณทีีไ่มอ่าจหลกีเลีย่งได ้ 
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 ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส าคญัอ่ืน 
 

 

ชื่อบรษิทั 
เลขทะเบยีนบรษิทั 

บรษิทั ฟู้ดแอนดด์ริง๊ส ์จาํกดั (มหาชน) 
0107536001192 (เดมิเลขที ่บมจ.193) 

สาํนกังานใหญ่ 695/1 ถนนบา้นบงึ-บา้นค่าย 
ตําบลคลองกิว่ อําเภอบา้นบงึ 
จงัหวดัชลบุร ี20220  
โทรศพัท ์0-3820-1219-21 โทรสาร 0-3820-1020  

สาํนกังานกรุงเทพฯ ชัน้ 4 อาคาร บบี ีเลขที ่54 ถนนสุขุมวทิ 21 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรงุเทพฯ 10110   
โทรศพัท ์0-2664-1501 โทรสาร 0-2664-1500 

Homepage www.foodanddrinks.co.th 
ประเภทธุรกจิ ประกอบธุรกจิผลติอาหาร และ เครือ่งดื่ม 

จดัจาํหน่ายโดยการส่งออกและขายในประเทศ 
ชนิดและจาํนวนหุน้ทีจ่ดทะเบยีน หุน้สามญัจาํนวน 15,000,000  หุน้ 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
คดิเปมนทุนจดทะเบยีน 150,000,000 บาท 

ทุนออกจาํหน่ายและชําระเตมม
มลูค่า 

หุน้สามญัจาํนวน 15,000,000  หุน้ 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
คดิเปมนทุนชาํระแลว้ 150,000,000 บาท 

นายทะเบยีนหุน้ บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
ชัน้ 4, 6 และ 7 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
62 ถนนรชัดาภเิษก  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรงุเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์0-2359-1200-1   โทรสาร 0-2359-1259 

ผูส้อบบญัช ี นายเตมิพงษ์ โอปนพนัธุ ์ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4501 หรอื 

นางสาวศริาภรณ์ เอือ้อนนัตกุ์ล  
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3844 หรอื 

http://www.foodanddrinks.co.th/
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นางทพิยว์รรณ นานานุวฒัน์  
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3459 

บรษิทั สาํนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จาํกดั 
ชัน้ 33 อาคารเลครชัดา 
เลขที ่193/136-137 ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม่ 
เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0789-90 

ทีป่รกึษากฎหมาย บรษิทั ลกีลั แอดไวซอรี ่เคาน์ซลิ จาํกดั 
ชัน้ 16 โอลมิเปียไทยทาวเวอร ์
444 ถนนรชัดาภเิษก 
เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์0-2512-5938-40  

นกัลงทุนสมัพนัธ ์ นางสาวไวฮุย ล ี
ชัน้ 4 อาคาร บบี ีเลขที ่54 ถนนสุขุมวทิ 21 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรงุเทพฯ 10110   
โทรศพัท ์0-2664-1501 โทรสาร 0-2664-1500 
Email : info@foodanddrinks.co.th 
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 ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุ้น 
 
หลกัทรพัยข์องบริษทั   
 
         ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556  บรษิทัมทีุนจดทะเบยีน 150 ลา้นบาท เรยีกชาํระแลว้ 150 ลา้น
บาท แบ่งเปมนหุน้สามญั 15 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท  
  
ผูถ้ือหุ้น 

 
      บรษิทัฯมโีครงสรา้งผูถ้อืหุน้ ตามขอ้มลู ณ วนัที ่5 มนีาคม 2557 มรีายละเอยีดดงันี้   
 

รายการ จ านวนหุ้น มลูค่า (บาท) ร้อยละ 
ทุนจดทะเบยีน 15,000,000 150,000,000 - 
ทุนชําระเตมมมลูค่าแลว้ ณ 5 ม.ีค. 
2557 

15,000,000 150,000,000 100.00 

- ผูถ้อืหุน้หลกั 10 อนัดบัแรก 11,241,055 112,410,550 74.94 
- นกัลงทุนทัว่ไป 3,758,945 37,589,450 25.06 

  
ทัง้นี้รายชื่อผูถ้อืหุน้สงูสุด 10 อนัดบัแรกของบรษิทั ณ วนัที ่5 มนีาคม 2557 

 ผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ กรรมการ 
1 นาย เกษม ดไีมตร ี 2,302,400 15.35 * 
2 นาย ยรรยงค ์อนิทรสงเคราะห ์ 1,490,200 9.93  
3 JW International Worldwide Group Ltd 1,457,600 9.72 ตวัแทนกรรมการ 

นายวอง ชุน นัม 
4 น.ส. ไวฮุย ล ี 1,335,340 8.90 * 
5 นาย หวยซนิ ล ี 1,285,375 8.57 * 
6 บรษิทั คาวาโชฟู้ดส ์คอรป์อเรชัน่ จาํกดั 1,142,700 7.62 ตวัแทนกรรมการ 

นายอดเิทพ  
      นนัทราทพิย ์

7 นาง จนิตนา อสัดรนิธ ี 625,000 4.17 * 
8 บรษิทั เอีย่มสกุลรตัน์ จาํกดั 581,000 3.87  
9 นายวรวชิ ดไีมตร ี 510,720 3.40     
10 นางรุง่รกัษ์ ดไีมตร ี 510,720 3.40     
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 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 
 บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปนัผลประจาํปี เปมนจาํนวนไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 60 ของกําไรสุทธิ
หลงัหกัเงนิสาํรองต่างๆ ตามทีก่ฎหมายกําหนด  และการจดัสรรเงนิงบประมาณเพื่อการลงทุนใน
อนาคต  เมือ่คณะกรรมการบรษิทัมมีตเิหมนชอบใหจ้า่ยเงนิปนัผลประจาํปีแลว้จะตอ้งนําเสนอขออนุมตัิ
ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่เปมนการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหค้ณะกรรมการบรษิทัมอีํานาจอนุมตัิ
ใหจ้า่ยเงนิปนัผลไดแ้ลว้ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 

ปี 2553 2554 2555 
อตัรากําไรสุทธต่ิอหุน้ 4.37 1.72 3.06 
อตัราเงนิปนัผลต่อหุน้ 1.11 0.53 1.05 
อตัราการจา่ยเงนิปนั
ผลต่อกําไรสุทธ ิ(%) 

50% 60% 45% 
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 โครงสร้างการจดัการ 
 

เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัมปีระสทิธภิาพและบรรลุเป้าหมายในการดําเนินธุรกจิ คอื 
การเปมนบรษิทัผู้ผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑอ์าหารแปรรปูทีม่คีุณภาพมาตรฐานสากล  มกีารบรหิาร
จดัการทีม่คีวามโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ ภายใต้หลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ี  บรษิทัจงึมกีาร
วางโครงสรา้งการจดัการภายในไวอ้ยา่งเปมนระบบ  โดยแบ่งเปมนหวัขอ้ต่างๆ ดงันี้ 

 
โครงสร้างการจดัองคก์ร 

 

 
 
โครงสร้างกรรมการบริษทั 
 
 โครงสรา้งกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยคณะกรรมการชุดยอ่ยทัง้หมด 4 ชุด ไดแ้ก่ 
คณะกรรมการบรษิทั, คณะกรรมการบรหิาร, คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการพฒันา
องคก์ร โดยมรีายชื่อและขอบเขตอํานาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
 

(1)  คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการอสิระ 4 คน, กรรมการบรหิาร 4 คน 
และ กรรมการ 4 คน 

 

  คณะกรรมการบรษิทั  (12) 

 คณะกรรมการตรวจสอบ  (3) 

 กรรมการบรหิาร 

  กรรมการบรหิาร 

 ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายโรงงาน 

 ฝ่ายพาณชิยกรรม  ฝ่ายทรพัยากรมนุษย-์ธุรการ   ฝ่ายการเงนิและบญัช ี

 คอมพวิเตอร ์   วศิวกรรม 

  คณะกรรมการบรหิาร  (4) 

  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 
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 1. นายพรีศลิป์ ศุภผลศริ ิ  ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ  
 2. นายเกษม ดไีมตร ี  กรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 3. นางจนิตนา อสัดรนิธ ี  กรรมการบรหิาร 
 4. นางสาวไวฮุย ล ี  กรรมการ ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 
 5. นายหวยซนิ ล ี   กรรมการบรหิาร 
 6. นายอุดม การุณกรสกุล  กรรมการ 
 7. นายอดเิทพ นันทราทพิย ์ กรรมการ 
 8. นายชุนนํา วอง   กรรมการ 
 9. นายสรรเสรญิ นิลรตัน์  กรรมการ 
 10. นางสาวชวนา ววิฒัน์พนชาต ิ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตวจสอบ 
 11. นางวไิล เกยีรตศิรชีาต ิ  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
 12. นายสุเมธ เชยโอนะนนัทน์ กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ 
 

* นางสาวไวฮุย ล ีเปมนเลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบรษิทั 
 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัไดก้ําหนดกรรมการผูม้อีํานาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิทั คอื นางจนิตนา 
อสัดรนิธ ีหรอื นายอดเิทพ นนัทราทพิย ์ลงลายมอืชื่อรว่มกบั นายเกษม ดไีมตร ีหรอื นางสาวไวฮุย ล ี
หรอื นายหวยซนิ ล ีรวมเปมนสองคนและประทบัตราสาํคญัของบรษิทั 

 อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั    
 

1. ดแูลและจดัการใหก้ารดาํเนินการของบรษิทัเปมนไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ และ 
ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้และรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทับน
พืน้ฐานของหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ี

2. กําหนดวสิยัทศัน์ และ พนัธกจิของบรษิทั เพื่อใหผู้บ้รหิารและพนกังานมจีดุมุง่หมายไปใน
ทศิทางเดยีวกนั และพจิารณาทบทวน และ อนุมตั ิวสิยัทศัน์และภารกจิของบรษิทัทุก ๆ 
5 ปี 

3. กําหนดนโยบายและทศิทางการดําเนินงานของบรษิทั และกํากบัควบคุมดแูลใหฝ้า่ย
จดัการดาํเนินการใหเ้ปมนตามนโยบายทีก่ําหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
เพื่อเพิม่มลูค่าใหแ้ก่กจิการ และความมัง่คัง่สงูสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

4. ปฏบิตัติามขอ้กําหนด ขอ้บงัคบัของบรษิทัมหาชน และ มตผิูถ้อืหุน้ 
5. จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เปมนการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ภายในไมเ่กนิ 4 เดอืน นบั

แต่วนัปิดบญัชสีิน้ปีของบรษิทั และจดัประชุมผูถ้อืหุน้เปมนการประชุมวสิามญัเมือ่มคีวาม
จาํเปมน 
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6. จดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส และในการประชุมตอ้งมกีรรมการไมน้่อยกว่า
รอ้ยละ 60 ของกรรมการทัง้หมด การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุม ใหถ้อืเอาเสยีงขา้งมาก
เปมนมต ิถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานของทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเปมน
เสยีงชีข้าด 

7. พจิารณาอนุมตังิบประมาณในการลงทุน 
8. จดัใหม้กีารรายงานขอ้มลูทางการเงนิ ขอ้มลู และขอ้มลูทัว่ไปทีส่าํคญัต่อผูถ้อืหุน้ อยา่ง

ครบถว้น  ถูกตอ้งและเพยีงพอ และยนืยนัการตรวจสอบรบัรองขอ้มลูทีร่ายงาน 
9. จดัใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและมาตรการบรหิารความ

เสีย่งทีม่ปีระสทิธผิลรวมทัง้มกีารตดิตามการดําเนินการในเรือ่งดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ 
10. พจิารณาการกําหนดและแยกบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการ

อนุกรรมการ และฝา่ยจดัการอยา่งชดัเจน รวมทัง้มกีารสื่อสารบทบาท หน้าที ่และความ
รบัผดิชอบดงักล่าวต่อกรรมการ อนุกรรมการ ฝา่ยจดัการและพนกังานของบรษิทัอย่าง
สมํ่าเสมอ 

11. กํากบัดแูลใหค้ณะกรรมการบรหิารดาํเนินการตามนโยบายทีก่ําหนดไวแ้ละรายการทีต่อ้ง
ขอความเหมนจากผูถ้อืหุน้ตามขอ้กําหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 
 (2) คณะกรรมการบริหาร 
 
 1. นายเกษม ดไีมตร ี  กรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 2. นางจนิตนา อสัดรนิธ ี  กรรมการบรหิาร 
 3. นางสาวไวฮุย ล ี  กรรมการ ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 
 4. นายหวยซนิ ล ี  กรรมการบรหิาร 
 
 อ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการบริหาร 

1. กําหนดแนวทางและกลยทุธใ์นการดําเนินงานของบรษิทั ใหม้ปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลสงูสุด 

2. ทบทวนผลการดาํเนินงานเปมนระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอยา่งรวดเรมว ใหบ้รรลุเป้าหมาย
ธุรกจิ 

3. ประเมนิและกลัน่กรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบประมาณ ก่อนส่งให้
คณะกรรมการพจิารณา 

4. ทาํธุรกรรมกบัสถาบนัการเงนิตามผงัอํานาจดําเนินการในเรือ่งการกูเ้งนิระยะสัน้และการ
เบกิ/เปิดบญัช ี

5. เปมนผูแ้ทนของบรษิทัและดําเนินการในนามของบรษิทักบับุคคลภายนอก 
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 (3) คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 1. นางสาวชวนา ววิฒัน์พนชาต ิ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. นางวไิล เกยีรตศิรชีาต ิ  กรรมการตรวจสอบ 

3. นายสุเมธ เชยโอนะนนัทน์  กรรมการตรวจสอบ 
 

หมายเหต ุ: คณุวฒิุของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั 

 
1. นางสาวชวนา ววิฒัน์พนชาต ิ - จบการศกึษาบญัชมีหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั และเปมนผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เปมนกรรมการทีม่ปีระสบการณ์ดา้นบญัชี
หรอืการเงนิ ซึง่สอดคลอ้งตามแนวทางปฏบิตัทิีด่ขีองคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นางวไิล เกียรตศิรชีาติ – จบการศึกษาระดบัศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ สาขารฐัศาสตร ์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง และประกาศนียบัตรชัน้สูงด้านการบัญชี จาก Belmonte 
College จากประเทศสหรฐัอเมรกิา 

3. นายสุเมธ เชยโอนะนนัทน์ – จบการศกึษาสาขาบญัช ีจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 

ทัง้นี้ในการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการ
บรษิัทโดยตรง และคณะกรรมการบรษิัทยงัคงมคีวามรบัผิดชอบในการดําเนินงานของบรษิัทต่อ
บุคคลภายนอก 
 
 อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ดแูลรายงานทางการเงนิของบรษิทัใหต้รงต่อความเปมนจรงิ ครบถว้น เพยีงพอและเชื่อถอื
ได ้

2. ดแูลใหบ้รษิทัและฝา่ยจดัการดาํเนินการใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและมี
ประสทิธภิาพ หากเหมนสมควรสามารถทีจ่ะเชญิกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืเจา้หน้าทีข่อง
บรษิทัเขา้รว่มประชุม และใหข้อ้มลูในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งได ้

3. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเปมนอสิระเพื่อทาํหน้าทีเ่ปมนผูส้อบบญัชี
ของบรษิทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้รว่มประชุมกบัผูส้อบบญัชี
โดยไม่มฝีา่ยจดัการเขา้รว่มประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

4. ดแูลใหบ้รษิทัและฝา่ยจดัการปฏบิตัติามขอ้กําหนด และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
5. ดแูลไมใ่หเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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6. จดัทํารายงานการกํากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บั
มอบหมายจากกรรมการบรษิทั โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทั ซึง่รายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 
 (4) คณะกรรมการพฒันาองคก์ร 
 
 1. นายพรีศลิป์ ศุภผลศริ ิ ประธานคณะกรรมการ 
 2. นางสาวไวฮุย ล ี  กรรมการ 
 3. นายหวยซนิ ล ี  กรรมการ 
 
 อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการพฒันาองคก์ร 
 

1. จดัทําและพจิารณาโครงสรา้งองคก์รเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร 
2. จดัทําวสิยัทศัน์ และ ขัน้ตอนการพฒันาองคก์รต่อคณะกรรมการ 
3. จดัทํา การประเมนิความเสีย่งในจดุต่างๆขององคก์ร เพื่อนําเสนอต่อคณะ

กรรมการบรหิาร 
4. ตดิตามผลของโครงการต่างๆ 
5. พจิารณาการวางแผนดา้นกลยทุธข์องบรษิทั 

 
สถิติการเข้าประชุมของกรรมการ 
รายนามคณะกรรมการ ประชุมกรรมการ 

(12 คน) 
ประชมุกรรมการ
ตรวจสอบ (3 คน) 

ประชุมสามญั 
ผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 
2556 (12 คน) 

นายพรีศลิป์ ศุภผลศริ ิ 6/6 - 1/1 
นายเกษม ดไีมตร ี 6/6 - 1/1 
นางจนิตนา อสัดรนิธ ี 5/6 - 1/1 
นายอุดม การุณกรสกุล 6/6 - 1/1 
นางวไิล เกยีรตศิรชีาต ิ 6/6 3/4 1/1 
นางสาวชวนา ววิฒัน์พนชาต ิ 6/6 4/4 1/1 
นายสุเมธ เชยโอนะนนัทน์ 6/6 4/4 1/1 
นายสรรเสรญิ นิลรตัน์ 6/6 - 1/1 
นายอดเิทพ นันทราทพิย ์ 6/6 - 1/1 
นายวอง ชุน นํา 4/6 - 1/1 
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รายนามคณะกรรมการ ประชุมกรรมการ 
(12 คน) 

ประชุมกรรมการ
ตรวจสอบ (3 คน) 

ประชุมสามญั 
ผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 
2556 (12 คน) 

นายหวยซนิ ล ี 6/6 - 1/1 
นางสาวไวฮุย ล ี 6/6 - 1/1 

 
กรรมการท่านทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการ เนื่องจาก ลาประชุม เพราะตดิธุระในวนัทีม่ ี
การประชุม 
 

กรรมการผู้มีอ านาจควบคมุ และ เลขานุการ 
 1. นายเกษม ดไีมตร ี  กรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 2. นางจนิตนา อสัดรนิธ ี  กรรมการบรหิาร 
 3. นางสาวไวฮุย ล*ี  กรรมการ ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 
 4. นายหวยซนิ ล ี   กรรมการบรหิาร 
 5. นายอดเิทพ นันทราทพิย ์ กรรมการ 

* นางสาวไวฮยุ ลี เป็นเลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษทั 
 
การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู 
 

1. การเลอืกกรรมการบรษิทัรวมทัง้กรรมการอสิระจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ โดยคณะกรรมการทีย่งัอยูใ่นวาระจะเปมนผูเ้สนอชื่อต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และ
สาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงูนัน้จะคดัเลอืกโดยคณะกรรมการบรหิาร ยกเวน้กรรมการ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

2. อนึ่ง ขณะน้ีบรษิทัยงัไมม่คีณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทนเนื่องจากบรษิทัมขีนาดเลมกและผูบ้รหิารระดบัสงูมกีารเปลีย่นแปลงไม่
บ่อยนกั 

3. วธิกีารเลอืกตัง้กรรมการผ่านทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
4. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เปมนผูเ้ลอืกตัง้และถอดถอนกรรมการบรษิทั ตามหลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารดงัต่อไปนี้ 
   ก) ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 
   ข) ในการเลอืกตัง้กรรมการ อาจใชว้ธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการ 
       เปมนรายบุคคล คราวละคนหรอืคราวละหลายคน รวมกนัเปมนคณะกมได้ 
       ตามแต่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะเหมนสมควร แต่ในการลงมตแิต่ละครัง้ ผูถ้อื 
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       หุน้ตอ้งออกเสยีงดว้ยคะแนนทีม่ ีตาม (ก) ทัง้หมด จะแบ่งคะแนนเสยีง 
       แก่คนใดหรอืคณะใดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด้ 
   ค) การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการใหใ้ชเ้สยีงขา้งมาก หากม ี
       คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหผู้เ้ปมนประธานทีป่ระชุมเปมนผูอ้อกเสยีงชีข้าด 
   ง) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถงึ 
      คราวออกตามวาระ ไดด้ว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจาํนวน 
      ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อย 
      กว่ากึง่หนึ่งของจาํนวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอก 
      เสยีง 
 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
      (1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
 (ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัแต่ละราย 
 
ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2556 รวม 12 ราย เท่ากบั 1,308,000 บาท โดยเปมนค่าตอบแทนที่
กําหนดไวค้งที ่ 
                          ค่าตอบแทนรายปี  ค่าเบีย้
ประชุม* 
1. นายพรีศลิป์ ศุภผลศริ ิ ประธานกรรมการ 40,000 บาท   72,000 บาท 
2. นายเกษม ดไีมตร ี กรรมการประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 40,000 บาท 72,000 บาท 
3. นางจนิตนา อสัดรนิธ ี กรรมการบรหิาร 40,000 บาท 60,000 บาท 
4. นางสาวไวฮุย ล ี กรรมการประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร    40,000 บาท  72,000 บาท 
5. นายหวยซนิ ล ี กรรมการบรหิาร 40,000 บาท 72,000 บาท 
6. นายอุดม การณุกรสกุล กรรมการ      40,000 บาท 72,000 บาท 
7. นายอดเิทพ นนัทราทพิย ์ กรรมการ      40,000 บาท 72,000 บาท 
8. นายชุนนํา วอง กรรมการ      40,000 บาท 48,000 บาท 
9. นายสรรเสรญิ นิลรตัน์      กรรมการ      40,000 บาท 72,000 บาท 
10.นางวไิล เกยีรตศิรชีาต ิ กรรมการอสิระ      40,000 บาท 72,000 บาท 
11.นางสาวชวนา ววิฒัน์พนชาต ิกรรมการอสิระ      40,000 บาท 72,000 บาท 
12.นายสุเมธ เชยโอนะนนัทน์    กรรมการอสิระ 40,000 บาท 72,000 บาท 
* จ่ายตามจริงตามการเข้าประชุม 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบรวม 3 ราย เท่ากบั 200,000 บาท เปมนค่าตอบแทนทีก่ําหนดไว้
คงที ่
 1. นางสาวชวนา ววิฒัน์พนชาต ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ 80,000 บาท 
 2. นางวไิล เกยีรตศิรชีาต ิ  กรรมการตรวจสอบ  60,000 บาท  
 3. นายสุเมธ เชยโอนะนนัทน์ กรรมการตรวจสอบ  60,000 บาท 

 
(ข) ค่าตอบแทนรวม และจ านวนรายของกรรมการบริหาร และผูบ้ริหารของบริษทั 
 
ในปี 2556 บรษิทัไดจ้า่ยค่าตอบแทน ประกอบดว้ยเงนิเดอืน และ โบนสั ใหก้บัผูบ้รหิารจาํนวน 15 
ราย รวมทัง้สิน้ 20 ลา้นบาท 
 
      (2) ค่าตอบแทนอ่ืน 
 
   - ไมม ี- 
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการและผูบ้ริหาร 
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กรรมการอสิระ 
ชือ่-สกุล 
ตําแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒ ิ
ทางการศกึษา 

สดัส่วนการ 
ถอืหุน้ใน 

บรษิทั (%) 

ความสมัพนัธ ์
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผูบ้รหิาร 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือ่หน่วยงาน/ 
บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 

นายพรีศลิป์ ศุภผลศริ ิ
กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการ 

61 บรหิารธุรกจิบณัฑติ 
Yokohama National University 
DAP 40/2005 

- - 2552 – ปจัจุบนั 
2541 - 2551 

ประธานกรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ 

บมจ. ฟู้ดแอนดด์ริง๊ส ์
บมจ. ไทยธนาคาร  

นางวไิล เกยีรตศิรชีาต ิ
กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 

69 ศลิปศาสตร ์มหาบณัฑติ 
สาขารฐัศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
ประกาศนียบตัรชัน้สงู ดา้นการบญัช ี
Belmonte College, USA 
DAP, DCP 38/2003 

- - 2524 – ปจัจุบนั 
2539 – ปจัจุบนั 
2 
ปจัจุบนั 
ปจัจุบนั 
ปจัจุบนั 

กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการอสิระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรหิาร 
นายกกติตมิศกัดิ ์
กรรมการทีป่รกึษา 

บจ. แพนเอเซยี (1981) 
บมจ. ฟู้ดแอนดด์ริง๊ส ์
 
สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
สมาคมผูผ้ลติอาหารสาํเรมจรปู 
สภาผูส้่งสนิคา้ทางเรอืแห่งประเทศไทย 

นางสาวชวนา ววิฒัน์พนชาต ิ
กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

53 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
University of Wollongong, Australia 
บญัชมีหาบณัฑติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางการสอบ
บญัช ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
DAP, DCP 58/2003, ACP 

- - 2537 – ปจัจุบนั 
2545 – ปจัจุบนั 
2 
2544 – ปจัจุบนั 
2 
2542 – ปจัจุบนั 

Managing Director 
กรรมการอสิระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอสิระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรหิาร 

บรษิทั สาํนกังานปิตเิสว ีจาํกดั 
บมจ. ฟู้ดแอนดด์ริง๊ส ์
2 
บมจ. อโีนเวรบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
 
Moore Stephens DIA Sevi Ltd. 

นายสุเมธ เชยโอนะนนัทน์ 
กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 

71 บญัชบีณัฑติ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
DAP 2/2003 

- - 2539 – ปจัจุบนั 
2545 – ปจัจุบนั 

อาชพีอสิระ 
กรรมการอสิระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

2 
บมจ. ฟู้ดแอนดด์ริง๊ส ์
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กรรมการบรหิาร 
ชือ่-สกุล 
ตําแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒ ิ
ทางการศกึษา 

สดัส่วน
การ 

ถอืหุน้ใน 
บรษิทั 
(%) 

ความสมัพนัธ ์
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผูบ้รหิาร 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือ่หน่วยงาน/ 
บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 

นายเกษม ดไีมตร ี
กรรมการประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/ 
กรรมการผูม้อีํานาจลงนามตามหนงัสอืรบัรอง 

80 บณัฑติ Food Science 

Chung-Hsin University 
Taiwan 

14.79 บดิา 
นายหวยซนิ ล ีและ 
นางสาวไวฮุย ล ี

2529 – ปจัจุบนั ผูอ้ํานวยการ บมจ. ฟู้ดแอนดด์ริง๊ส ์
 

นางจนิตนา อสัดรนิธ ี
กรรมการบรหิาร/ 
กรรมการผูม้อีํานาจลงนามตามหนงัสอืรบัรอง 

76 มธัยมปีที ่8 (ม.8) 
โรงเรยีนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ 
DAP 

4.00  2528 – ปจัจุบนั 
2533 – ปจัจุบนั 

รองผูอ้ํานวยการ 
รองผูอ้ํานวยการ 

บมจ. ฟู้ดแอนดด์ริง๊ส ์
บจ. ลาํปางฟู้ดโปรดกัส ์

นางสาวไวฮุย ล ี 
กรรมการประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร/ 
กรรมการผูม้อีํานาจลงนามตามหนงัสอืรบัรอง 

51 บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
George Washington University 
DCP 19/2002 

8.55 บุตรนีายเกษม ดไีมตร ี
พี ่นายหวยซนิ ล ี

2530 – ปจัจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไป/
ผูจ้ดัการฝา่ย
การตลาด 

บมจ. ฟู้ดแอนดด์ริง๊ส ์
 

นายหวยซนิ ล ี
กรรมการบรหิาร/ 
กรรมการผูม้อีํานาจลงนามตามหนงัสอืรบัรอง 

47 วศิวกรรมบณัฑติ 
University of Maryland 
 

8.23 บุตรนายเกษม ดไีมตร ี
น้อง นางสาวไวฮุย ล ี

2537 – ปจัจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไป/
ผูจ้ดัการระบบ
คอมพวิเตอร ์

บมจ. ฟู้ดแอนดด์ริง๊ส ์
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กรรมการ 
 

ชือ่-สกุล 
ตําแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒ ิ
ทางการศกึษา 

สดัส่วน
การ 

ถอืหุน้ใน 
บรษิทั 
(%) 

ความสมัพนัธ ์
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผูบ้รหิาร 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือ่หน่วยงาน/ 
บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 

นายอดเิทพ นนัทราทพิย ์
กรรมการ 
กรรมการผูม้อีํานาจลงนามตามหนงัสอืรบัรอง 

50 Ph.D. Food Science 
Tokyo University of Fisheries 
บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
DAP 80/2009 

- - 2550 – ปจัจุบนั 
2546 – 2550 
2552 – ปจัจุบนั 

กรรมการผูจ้ดัการ 
ผูจ้ดัการทัว่ไป 
กรรมการ 

บจ. คาวาโชฟู้ดส ์(ประเทศไทย) 
บจ. คาวาโชฟู้ดส ์(ประเทศไทย) 
บมจ. ฟู้ดแอนดด์ริง๊ส ์

นายอุดม การุณกรสกุล 
กรรมการ 
 

79 มธัยมศกึษาปีที ่3 
โรงเรยีนกวดวชิาวดัสุทศัน์ 
DAP 

2.50 - 2522 – ปจัจุบนั 
2529 – ปจัจุบนั 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

บจ. สหมติรปลาปน่ 
บมจ. ฟู้ดแอนดด์ริง๊ส ์

นายชุน นํา วอง 
กรรมการ 

67 มธัยมศกึษาปีที ่5 
Hong Kong 

- - 2537 – ปจัจุบนั 
ปจัจุบนั 

กรรมการ 
นกัลงทุน 

บมจ. ฟู้ดแอนดด์ริง๊ส ์

นายสรรเสรญิ นิลรตัน์ 
กรรมการ 

60 บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
DCP 4/2000, 5/2007 
ACP 21/2008 

- - 2555 – ปจัจุบนั 
 
2552 – 2555 
 
 
2545 – 2552 
 
2552 – ปจัจุบนั 

Head of Proprietary 
Trading 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
Head of Compliance 
and Legal 
รองกรรมการผูจ้ดัการ  
กรรมการ 
กรรมการ 

บลจ. ซไีอเอมมบ ี(ปทท) 
 
 
 
 
บลจ. บที ี
 
บมจ. ฟู้ดแอนดด์ริง๊ส ์
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ผูบ้รหิารทีไ่มใ่ช่กรรมการ 
 

ชือ่-สกุล 
ตําแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒ ิ
ทางการศกึษา 

สดัส่วน
การ 

ถอืหุน้ใน 
บรษิทั 
(%) 

ความสมัพนัธ ์
ทางครอบครวั 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผูบ้รหิาร 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือ่หน่วยงาน/ 
บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 

ดร. นคร มหาคุณ 
ผูจ้ดัการทัว่ไปโรงงาน 

65 Ph.D. Food Science 
Texas A&M University 

- - 2547 – ปจัจุบนั 
 

ผูจ้ดัการทัว่ไปโรงงาน บมจ. ฟู้ดแอนดด์ริง๊ส ์

นายธรีพฒัน์ ศุภนติย ์
ผูจ้ดัการฝา่ยบญัช ี- การเงนิ 

52 บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

- - 2545 – ปจัจุบนั ผูจ้ดัการฝา่ยบญัช ี- 
การเงนิ 

บมจ. ฟู้ดแอนดด์ริง๊ส ์

นายสุวศิษิฎ์ เกรกิชวลติกุล 
ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรมนุษยแ์ละจดัการ
ทัว่ไป 

43 บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ /  
รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ   
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- - 2556 – ปจัจุบนั ผูจ้ดัการฝา่ย
ทรพัยากรมนุษยแ์ละ
จดัการทัว่ไป 

บมจ. ฟู้ดแอนดด์ริง๊ส ์

 
กรรมการทุกคนและฝ่ายบรหิารไมม่ปีระวตัเิกีย่วกบัอาชญากรรม หรอื อยูใ่นขัน้ตอนการฟ้องรอ้งคดคีวามทางอาชญากรรม หรอื ลม้ละลาย ในระยะเวลา 10 
ปี ทีผ่่านมา 
 
กรรมการบรษิทัยอ่ย 

 
ไมม่ ี
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 การก ากบัดแูลกิจการ 
 
 บรษิทัใหค้วามสําคญัอยา่งยิง่กบัการดําเนินการภายใตห้ลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี ได้
มาตรฐานมจีรรยาบรรณทางธุรกจิ   ตลอดจนมคีวามโปร่งใสในการดําเนินงาน   เพื่อมุง่ปฏบิตัต่ิอผูม้ ี
ส่วนไดส้่วนเสยีทุกกลุ่มอย่างเปมนธรรม     ทัง้นี้คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารกําหนดมาตรฐาน
เกีย่วกบัการดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัไวเ้ปมนลายลกัษณ์อกัษร  ดแูลทีด่ ีซึง่ครอบคลมุตามหลกัเกณฑ์
กํากบัดแูลกจิการทีด่ ี5 หมวด ภายใตข้อ้กําหนดระเบยีบการปฏบิตัขิองตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย เพื่อใชเ้ปมนแนวทางในการปฏบิตังิานของบรษิทั    โดยรายละเอยีดดงันี้ 
 
  (1) สิทธิของผูถื้อหุ้น 
  
 บรษิทัไดต้ระหนกัถงึความสําคญัในดา้นสทิธขิองผูถ้อืหุน้ว่าจะตอ้งครอบคลุมสทิธพิืน้ฐาน
ต่างๆ ของทัง้ในฐานะของนักลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละในฐานะเจา้ของบรษิทั  เช่น สทิธใินการซือ้ ขาย 
โอน หลกัทรพัยท์ีต่นถอือยู ่ สทิธใินการทีจ่ะไดร้บัส่วนแบ่งผลกําไร/เงนิปนัผลจากบรษิทัอยา่งเท่า
เทยีมกนั สทิธใินการไดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนัในการรบัซือ้หุน้คนืโดยบรษิทั สทิธต่ิางๆ ในการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ สทิธใินการแสดงความคดิเหมน สทิธใินการรว่มตดัสนิใจในเรือ่งสาํคญัของบรษิทั เช่น 
การเลอืกตัง้กรรมการ การอนุมตัธิุรกรรมทีส่าํคญัและมผีลต่อทศิทางในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั 
การแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้บงัคบัของบรษิทั เปมนตน้  
 
 ดงันัน้บรษิทัจงึมนีโยบายทีจ่ะใหผู้ถ้อืหุน้ทุกกลุ่มไดร้บัขอ้มลูของบรษิทัทีถู่กตอ้ง ครบถว้น 
โปรง่ใส  ทนัเวลา และเท่าเทยีมกนั    ซึง่ในการประชุมผูถ้อืหุน้ทุกครัง้บรษิทัไดจ้ดัส่งหนงัสอืนดั
ประชุมพรอ้มขอ้มลูประกอบการประชุม  ไดแ้ก่  วาระการประชุม  ความเหมนของกรรมการจดัส่งใหผู้้
ถอืหุน้ทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 8 วนั เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูสาํหรบัการ
ตดัสนิใจลงมต ิ  และในวนัประชุมผูถ้อืหุน้  
 
 ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ทีไ่มส่ะดวกเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง   บรษิทัไดม้กีารจดัทําแบบฟอรม์
หนงัสอืมอบฉนัทะตลอดจนรายละเอยีดวธิกีารมอบฉนัทะ และแนบแบบฟอรม์ดงักล่าวจดัส่งใหผู้ถ้อื
หุน้ทุกรายพรอ้มหนงัสอืนดัประชุม   พรอ้มทัง้เพิม่ทางเลอืกใหผู้ถ้อืหุน้โดยกรรมการตรวจสอบหรอื
กรรมการผูอ้ํานวยการเปมนผูร้บัมอบอํานาจฉนัทะในการเขา้รว่มประชุมและลงคะแนนเสยีงแทน 
 

ในวนัประชุมผูถ้อืหุน้  บรษิทัไดอ้ํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้โดยไดเ้ลอืกสถานทีแ่ละ
เวลาจดัประชุมทีเ่หมาะสมและสะดวกต่อผูถ้อืหุน้   นอกจากนี้ก่อนการประชุมในทีป่ระชุมไดช้ีแ้จงใหผู้้
ถอืหุน้ทราบถงึสทิธใินการลงคะแนนเสยีง และวธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงคะแนนในแต่ละวาระการ
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ประชุม และในระหว่างการประชุมประธานในทีป่ระชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธอิยา่งเท่าเทยีม
กนัในการสอบถาม และแสดงความคดิเหมนและขอ้เสนอแนะต่างๆ    โดยกรรมการทีเ่กีย่วข้องไดต้อบ
คาํถาม  รวมทัง้ขอ้มลูต่างๆ อยา่งชดัเจน  ครบถว้น  ซึง่ไดม้กีารบนัทกึประเดมนซกัถามและขอ้คดิเหมน
ทีส่าํคญัไวใ้นรายงานการประชุมเปมนลายลกัษณ์อกัษร 
   
 ทัง้นี้ในปี 2556 บรษิทัไดม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี จาํนวน 1 ครัง้ เมือ่วนัที ่29 
เมษายน 2556 ณ ทีท่าํการบรษิทั  ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2556 มกีรรมการอสิระเขา้
รว่มประชุม 3 ท่าน  
 
 (2) การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
 
 บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะตอ้งการสรา้งความเท่าเทยีมกนัใหเ้กดิขึน้กบัผูถ้อืหุน้ทุกรายทุกกลุ่มไม่
ว่าจะเปมนผูถ้อืหุน้รายใหญ่  ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย นกัลงทุนสถาบนั หรอืผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิโดยเฉพาะกบัผู้
ถอืหุน้ส่วนน้อย โดยกําหนดรายละเอยีดต่างๆ ดงันี้ 
 

1. การกําหนดใหส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมเปมนไปตามจาํนวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้ถอือยู ่โดยหน่ึงหุน้
มสีทิธเิท่ากบัหนึ่งเสยีง 
2. คณะกรรมการบรษิทัไดก้ําหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยมชิอบ (Insider      
Trading) ของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งซึง่หมายถงึ คณะกรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู และพนกังานใน
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลู (รวมทัง้คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคล
ดงักล่าว) โดยการหา้มไมใ่หผู้บ้รหิารหรอืหน่วยงานทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายในเปิดเผยขอ้มลู
ภายในแก่บุคคล ภายนอก หรอืบุคคลทีไ่มม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้ง  และ ไมซ่ือ้ขายหลกัทรพัยข์อง
บรษิทัฯในช่วง  1 เดอืน ก่อนทีจ่ะส่งงบการเงนิแก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่ทีผ่่าน
มา ไม่ปรากฏว่า ผูบ้รหิารไดม้กีารนําขอ้มลูภายในไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนแต่อยา่งใด 

 
 นอกจากนี้ ในกรณีทีก่รรมการ หรอืผูบ้รหิารระดบัสงูมกีารซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั ตอ้ง
รายงานการถอืหลกัทรพัยภ์ายใน 3 วนัทําการใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. ทราบ เพื่อเผยแพรต่่อสาธารณะ
ต่อไป 
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(3) บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย  
 
 บรษิทัไดใ้หค้วามสําคญัต่อสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ไมว่่าจะเปมนผูม้สี่วนไดเ้สยีภายใน 
อนัไดแ้ก่คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และผูถ้อืหุน้ของบรษิทั หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีภายนอก ไดแ้ก่ 
ลกูคา้ คู่คา้ คู่แขง่ เจา้หนี้ ภาครฐัและหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง บรษิทัไดม้กีารจดัทาํขอ้พงึปฏบิตัิ
เกีย่วกบัจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิ ไวด้งันี้ 
 

 ผูถ้อืหุน้: บรษิทัฯมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะใหก้ารดําเนินธุรกจิเปมนไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  มี
ความโปรง่ใส  ก่อใหเ้กดิผลการดําเนินงานทีด่อีย่างต่อเนื่องและมัน่คง  ดงันัน้นอกจาก
สทิธขิ ัน้พืน้ฐาน สทิธทิีก่ําหนดไวใ้นกฎหมาย ขอ้บงัคบับรษิทั เช่น สทิธใินการเขา้ประชุม
ผูถ้อืหุน้และออกเสยีงลงคะแนน สทิธใินการแสดงความคดิเหมนอยา่งอสิระในทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ รวมถงึสทิธทิีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนอยา่งเปมนธรรมแลว้  บรษิทัยงัไดใ้หส้ทิธผิูถ้อืหุน้ใน
การเสนอแนะขอ้คดิเหมนต่างๆ เกีย่วกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัในฐานะเจา้ของบรษิทั 
โดยทุกๆ ขอ้คดิเหมนจะไดร้บัการกลัน่กรองเพื่อเสนอจะไดร้บัการพจิารณาโดย
คณะกรรมการบรษิทัต่อไป 

 ลูกค้า: บรษิัทฯมคีวามมุ่งมัน่ที่จะนําเสนอผลติภณัฑ์ที่มคีุณภาพได้มาตรฐานสากลและ
การจดัส่งที่ตรงตามเวลา เพื่อให้ผู้ซื้อสนิค้าได้รบัความพงึพอใจต่อทัง้ด้านคุณภาพและ
ราคา สามารถรบัต่อการแข่งขนัของสนิคา้ในตลาดไดเ้ปมนอย่างด ี ในปี 2556 ทางบรษิทั 
ไดม้กีารสาํรวจความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่ต่ีอสนิคา้และบรกิารของบรษิทั ซึง่มผีลคะแนน
ความพึงพอใจของลูกค้าโดยเฉลี่ยเกิน 85% อีกทัง้ยงัได้ทําการศึกษาและการพฒันา
ผลติภณัฑส์นิค้าอย่างต่อเนื่อง   โดยเน้นรกัษามาตรฐานตามที่คู่ค้ากําหนด และปฏบิตัิ
ตามกฎ ระเบยีบ ของประเทศคู่คา้  โดยมโีรงงานทีผ่่านเกณฑร์บัรองมาตรฐาน GMP โดย
กระทรวงสาธารณะสุข และผ่านเกณฑร์บัรอง HACCP และ Global Standard for Food 
Safety (BRC) โดย NSF Certification จากประเทศองักฤษ 

 คู่แขง่ทางการคา้:  บรษิทัคู่แขง่ขนัทางการคา้เปมนปจัจยัหน่ึงทีท่ําใหบ้รษิทัมคีวามมุง่มัน่ใน
การพฒันาสนิคา้และบรกิารใหด้ยีิง่ขึน้  เพื่อสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ โดย บรษิทั
ยดึมัน่ในการดําเนินธุรกจิดว้ยความเปมนธรรม ภายใตก้รอบของกฎหมาย และมนีโยบาย
ส่งเสรมิการแขง่ขนัภายใตก้รอบกตกิาทีเ่ปมนธรรม  โปรง่ใส  ไมแ่สวงหาขอ้มลูทีเ่ปมน
ความลบัของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่มสุ่จรติ  ไมท่าํลายชื่อเสยีงหรอืกระทําการ
ใดๆ ทีป่ราศจากความจรงิหรอืไมเ่ปมนธรรม 

 เจา้หนี้: บรษิทัตระหนกัอยูเ่สมอว่าการสรา้งความสมัพนัธก์บัเจา้หนี้เพื่อใหเ้กดิความ
เชื่อมัน่และไวว้างใจ เปมนภาระทีต่อ้งปฏบิตัคิวบคู่ไปกบัการปฏบิตัติามเงือ่นไขและความ
ซื่อสตัยส์ุจรติ   ดงันัน้บรษิทัจงึยดึมัน่ในการดาํเนินธุรกจิดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ  อยูบ่น
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พืน้ฐานของการปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทางธุรกจิทีเ่ปมนธรรมและเสมอภาคต่อ
เจา้หนี้และคู่คา้   ภายใตก้ารดาํเนินธุรกจิตามทีก่ฎหมายกําหนด  ทาํใหใ้นปีทผี่านมา
บรษิทัไดร้บัความเชื่อมัน่จากสถาบนัการเงนิชัน้นําในการอนุมตัวิงเงนิสนิเชื่อเพื่อขยาย
ธุรกจิ  และถูกจดัอยูใ่นกลุ่มลกูหนี้ชัน้ดทีีไ่ดร้บัอตัราดอกเบีย้พเิศษ  

 พนกังาน: บรษิทัตระหนกัดวี่าบุคลากรเปมนกลไกสาํคญัทีจ่ะทาํใหก้ารดําเนินงานของ
บรษิทัสามารถบรรลุตามเป้าหมายทีก่ําหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล   
บรษิทัจงึปฏบิตัต่ิอพนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทยีม เปมนธรรม และใหผ้ลตอบแทนที่
เหมาะสม  และถอืว่าพนกังานทุกคนเปมนทรพัยากรทีม่คี่า   ดงันัน้บรษิทัจงึใหค้วามสาํคญั
ต่อพนกังานอย่างมาก   มกีารกําหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัความปลอดภยั
และสุขอนามยัในสถานทีท่าํงาน  การสรรหาบุคลากรทีม่คีุณภาพ  ตลอดจนการพฒันา
บุคลากรใหม้ปีระสทิธภิาพ  มคีวามเชีย่วชาญ  มคีวามรูค้วามสามารถในการปฏบิตัหิน้าที่
และมขีดีความสามารถในการรองรบันโยบายในการขยายธุรกจิ โดยในปี 2556 ทีผ่่านมา 
ทางบรษิทัไดม้กีาร อบรมพฒันา บุคลากร เกีย่วกบั ความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน 
ขอ้กําหนดในการปฏบิตังิาน และขอ้กําหนดต่างๆ ของลกูคา้ เปมนเวลาทัง้สิน้ 592 ชัว่โมง 
และในปี 2555 บรษิทัไดม้กีารจดัใหม้กีองทุนสาํรองเลีย้งชพีสาํหรบัพนกังาน เพื่อเปมนการ
ดแูลพนกังานในระยะยาว 

 สงัคมชุมชน และสิง่แวดลอ้ม : บรษิทัไดต้ระหนกัถงึความสําคญัของการอยูร่ว่มกนัใน
สงัคมตลอดจนสภาพแวดลอ้มของชุมชน  บรษิทัจงึมนีโยบายทีช่ดัเจนในการมสี่วนรว่มใน
การพฒันาสงัคมใหม้คีวามเจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนื  ทัง้นี้บรษิทัฯไดใ้หค้วามรว่มมอืกบั
ส่วนงานภาครฐัและเอกชนในการประกอบกจิกรรมอนัเปมนสาธารณประโยชน์ ในดา้น
ต่างๆ  ประกอบดว้ย 

1. โครงการทุนการศกึษา  - บรษิทัไดเ้ริม่โครงการดงักล่าวตัง้แต่ปี 2546 โดยให้
ทุนการศกึษาแก่บุตรของพนกังาน และใหก้บัโรงเรยีนต่างๆในอําเภอบา้นบงึ
สาํหรบันกัเรยีนเรยีนด ีแต่ยากจน 

2. โครงการรบันกัเรยีน นกัศกึษาทาํงานช่วงปิดภาคเรยีน  - ไดเ้ริม่โครงการรบั
นกัเรยีน นกัศกึษา มาทาํงานตัง้แต่ 2546 เพื่อใหเ้ปมนรายไดพ้เิศษแก่นกัเรยีน
ในช่วงปิดภาคเรยีน 

3. บรจิาคโลหติ  - บรษิทัฯไดร้่วมกบัสาธารณสุขอําเภอบา้นบงึ จดัใหม้กีจิกรรม
บรจิาคโลหติ ปีละ 4 ครัง้ 

4. นอกจากนัน้ยงัมโีครงการอื่นๆอกีอนัประกอบดว้ยโครงการกจิกรรมขยะสารพดั
ประโยชน์ โครงการกจิกรรมฟู้ดแอนดด์ริง๊ส ์ไม่ทิง้น้องนะ และโครงการกจิกรรมรู้
พนัธุไ์ม ้ไดธ้รรมะ 
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5. โครงการรว่มกบัโรงพยาบาลบา้นบงึเพิม่ความตระหนกัในเรือ่งโรคทีอ่นัตรายและ
ภยัคุกคามต่อสุขภาพและวธิกีารป้องกนั ตามสภาพทอ้งถิน่ แก่ชุมชน  

6. การรกัษาสิง่แวดลอ้มในชุมชน  - บรษิทัฯไดม้กีารแบ่งพืน้ทีส่าํหรบัการบําบดัน้ํา
เสยีถงึ 13,000 ตารางเมตร โดยไดร้บัการรบัรองว่าคุณภาพของน้ําเสยีหลงับําบดั
แลว้ มคีุณภาพตรงตามทีก่รมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด โดยในปี 
2549 บรษิทัฯไดล้งนามในสญัญาความรว่มมอืกบั Benears Inc. เพื่อศกึษาการ
ใชร้ะบบบาํบดัน้ําเสยีจากโรงงาน ซึง่เปมนเทคโนโลยใีหม่ของญีปุ่น่ โดยใชเ้วลา 2 
ปีคอื 2549 – 2550    

  
  นอกจากนี้ในส่วนของวตัถุดบิเหลอืใช ้บรษิทัฯอยูใ่นขัน้ตอนศกึษาการนําวตัถุดบิ
เหลอืใชม้าหมกัทาํปุ๋ ยอนิทรยี ์โดยทีข่ณะน้ี ไดม้กีารขายวตัถุดบิเหลอืใชบ้างประเภทใหก้บับรษิทัที่
สามารถนําไปใชท้าํประโยชน์ได้ 
 
 (4) การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส  
 
 บรษิทัตระหนกัและใหค้วามสาํคญัของการเปิดเผยขอ้มลูทีม่คีวามถูกตอ้ง  ครบถว้น  โปรง่ใส  
และทัว่ถงึ  เพื่อใหผู้ล้งทุนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบข่าวสาร และขอ้มลูต่างๆ  ผ่านช่องทางการ
เผยแพรข่อ้มลูข่าวสารต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  นอกเหนือไปจากการเปิดเผย
รายงานทางการเงนิหรอืสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงือ่นไขทีก่ฎหมาย
กําหนดอย่างเครง่ครดั ครบถว้น และตรงเวลาแลว้นัน้ บรษิทัยงัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อไปนี้เพื่อแสดงถงึ
ความโปรง่ใสในการดาํเนินธุรกจิ คอื 

1. เปิดเผยขอ้มลูการปฏบิตัหิน้าทีใ่นคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เช่น จาํนวนครัง้การเขา้
ประชุม  

2. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู รวมทัง้
รปูแบบ ลกัษณะ และจาํนวนค่าตอบแทนทีแ่ต่ละคนไดร้บัจากการเปมนกรรมการใน
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 

3. เปิดโอกาสใหบุ้คคลทัว่ไปสามารถซกัถามขอ้สงสยัต่างๆ ผ่านหน่วยงานนกัลงทุน
สมัพนัธ ์

 
 (5)  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 
 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ย ผูม้คีุณวุฒ ิมภีาวะผูนํ้ามวีสิยัทศัน์ มคีวามรู ้ความสามารถ 
และประสบการณ์ในดา้นต่างๆ และมคีวามเปมนอสิระในการตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทั 
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และผูถ้อืหุน้โดยรวม คณะกรรมการไดม้สี่วนรว่มในการกําหนด (หรอืใหค้วามเหมนชอบ) วสิยัทศัน์ 
ภารกจิ เป้าหมาย แผนธุรกจิ และงบประมาณของบรษิทั จดัใหม้นีโยบายจรยิธรรมธุรกจิ กําหนดให้
กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานปฏบิตัติามจรยิธรรมธุรกจิ ตลอดจนกํากบัดแูลใหฝ้า่ยจดัการดาํเนินการ
ใหเ้ปมนไปตามแผนธุรกจิและงบประมาณทีก่ําหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และความ
มัน่คงสงูสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
 
 ทัง้นี้ ในปี 2556 บรษิทัมจีาํนวนกรรมการทีเ่ปมนอสิระตรงตามขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย ์
คอืไมน้่อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ 
  
 คณะกรรมการมกีําหนดการประชุมโดยปกตเิปมนประจาํ และมกีารประชุมพเิศษตามความ
จาํเปมน โดยมกีารกําหนดวาระชดัเจนล่วงหน้า และมวีาระรบัทราบผลการดาํเนินงานเปมนประจาํ โดยมี
การส่งหนงัสอืเชญิประชุมพรอ้มระเบยีบวาระการประชุมและมกีารส่งเอกสารประกอบการประชุม (ถา้
ม)ี ก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วนั โดยในปี 2556 คณะกรรมการมกีารประชุมตามวาระปกต ิ6 ครัง้ 
โดยในทีป่ระชุมคณะกรรมการครัง้ที ่1/2554 ไดก้ําหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการประจาํปี ไมน้่อย
กว่า 6 ครัง้ เพื่อคณะกรรมการจะไดม้เีวลาทีจ่ะกํากบัดแูลกจิการอย่างถีถ่ว้นและใกลช้ดิ 
 
 บรษิทัไดจ้ดัตัง้คณะอนุกรรมการขึน้ 3 ชุด ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการพฒันาองคก์ร ทัง้นี้บรษิทัยงัไม่มอีนุกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน แต่มกีระบวนการพจิารณาค่าตอบแทนเบือ้งตน้ทีเ่หมาะสม โดยใชข้อ้มลูค่าตอบแทนของ
บรษิทัในอุตสาหกรรมเดยีวกนัและมขีนาดใกลเ้คยีงกนั รวมทัง้ผลประกอบการของบรษิทัประกอบการ
พจิารณากําหนด ทัง้นี้ คณกรรมการทัง้คณะจะดแูลในเรื่องต่างๆในกรณทีีไ่มม่คีณะอนุกรรมการ
รบัผดิชอบโดยเฉพาะ 
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 ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 

นโยบายภาพรวม   
 

 บรษิทัมนีโยบายดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม ใหด้าํเนินธุรกจิเปมนไปดว้ยความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม สิง่แวดลอ้ม และกลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ดงัต่อไปนี้ 
 
 บรษิทั ฟู้ดแอนดด์ริง๊ส ์ จาํกดั (มหาชน) มคีวามมุง่มัน่ในการดาํเนินงานดว้ยความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมกบัผลกระทบในดา้นต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการประกอบกจิการ โดยยดึหลกึจรรยาบรรณการ
ดาํเนินธุรกจิทีโ่ปรง่ใส มกีารปฏบิตัดิา้นแรงงานทีถู่กตอ้ง เท่าเทยีมกนั โดยไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ สามารถ
ตรวจสอบได ้ มจีรยิธรรม เคารพต่อหลกัสทิธมินุษยชน สรา้งความเปมนกลางทางการเมอืง มกีาร
ดาํเนินงานอยา่งเปมนธรรม ต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ พรอ้มทัง้สนับสนุนการมสี่วนรว่ม โดยมกีารสื่อสาร
อยา่งเขา้ถงึ รวมทัง้คํานึงถงึผลประโยชน์ของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี และผลกระทบต่อชุมชนและ
สิง่แวดลอ้ม มุง่มัน่ในการผลติอาหารและบรกิารทีม่คีุณภาพ เพื่อความปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค โดย
ยดึถอืปฏบิตัติามขอ้กําหนดมาตรฐานสากล ขอ้กําหนดทางกฎหมายและขอ้กําหนดอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมทัง้การปรบัปรงุ พฒันาสรา้งรากฐานความรบัผดิชอบต่อสงัคม อยา่งต่อเนื่องและยัง่ยนื 
 

การด าเนินงาน 
 
 บรษิทัมกีารดําเนินงานใหเ้ปมนไปตามนโยบายทีบ่รษิทัไดเ้ปิดเผยไวด้งักล่าวขา้งตน้เช่นการ
ปฏบิตัต่ิอพนกังานลกูจา้ง เปมนไปดว้ยความเปมนธรรม บรษิทัมกีารปฏบิตัติามนโยบายหลกั
จรรยาบรรณทางการคา้ต่อคู่คา้ของบรษิทั ทัง้สถาบนัการเงนิ ลกูคา้ และ Suppliers 
 
 นอกจากนัน้ ในเรือ่งการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ บรษิทัไดม้กีารปฏบิตัติามนโยบายใน
เรือ่งการต่อตา้นการทุจรติและการตดิสนิบนดงัต่อไปนี้ 

 พนกังานตอ้งไมร่บั หรอืรบัว่าจะรบัสนิบนจากบุคคลภายนอก หรอืพนกังานดว้ยกนั โดย
อาศยัตําแหน่งหรอืหน้าทีก่ารงานทีท่ํากบับรษิทัฯ เพื่อแสวงหาประโยชน์ทีม่ชิอบใหก้บั
ตนเองหรอืบุคคลอื่น 

 พนกังานตอ้งกระทําและปฏบิตังิานโดยสุจรติ ไมฉ้่อโกงต่อตําแหน่งหรอืหน้าทีก่ารทํางาน
ของตนเอง 

 พนกังานตอ้งไมทุ่จรติ คอรร์ปัชัน่ ต่อตําแน่งหน้าที ่ต่องานของตนเอง 
 พนกังานตอ้งไมใ่หห้รอืรบัว่าจะใหส้นิบน เพื่อใหต้นไดป้ระโยชน์หรอืพน้จากขอ้หาหรอื

ความผดิทีไ่ดก้ระทําขึน้ 
 พนกังานตอ้งรายงานเบาะแสหรอืเหตุการณ์ทีค่าดว่าจะมกีารกระทาํการทุจรติหรอืการ

กระทําของพนกังานทีจ่ะก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษิทัฯ โดยใหร้บีแจง้ต่อผูจ้ดัการ 
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หรอืฝา่ยบุคคลทราบโดยทนัท ี ขอ้มลูดงักล่าวจะถอืว่าเปมนความลบั และจะไม่มผีลกระทบ
ใดๆต่อผูแ้จง้ หรอืผูร้ายงานแต่อยา่งใด 

 
 ในด้านความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค บรษิทัมมีุ่งมัน่ในการผลติอาหารและบรกิารที่มคีุณภาพ 

เพื่อความปลอดภยัต่อผูบ้รโิภคเปมนสาํคญั โดยยดึถอืปฏบิตัติามขอ้กําหนดมาตรฐานสากล ขอ้กําหนด
ทางกฎหมายและขอ้กําหนดอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง ส่งผลให้บรษิทัฯได้รบัการรบัรองระบบการจดัการด้าน
สุขลกัษณะการผลติ  (Good Manufacturing Practices: GMP) และระบบการวเิคราะหอ์นัตรายและ
จุดวกิฤตทีต่้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point: HACCP) และมาตรฐาน BRC 
(British Retailer Consortium) โดยสถาบนั NSF จากประเทศองักฤษจงึทําให้สนิคา้ของบรษิทัฯมี
คุณภาพเปมนทีเ่ชื่อถอื 
 

 การดแูลรกัษาสิง่แวลอ้ม บรษิทัฯ ไดท้าํการปรบัปรงุระบบบาํบดัน้ําเสยีของโรงงานใหม้ี
ประสทิธภิาพ และไดเ้ริม่ดําเนินการมาตัง้แตปีพ.ศ. 2549  โดยบรษิทัฯ ไดล้งนามในสญัญาความ
รว่มมอืกบั Benears Inc. เพื่อศกึษาการใชร้ะบบกําจดัน้ําเสยีจากโรงงาน ทีเ่ปมนเทคโนโลยใีหมข่อง
บรษิทัญีปุ่่นโดยใชเ้วลาปรบัปรงุพฒันารวม 2 ปี ทัง้น้ีในปจัจบุนับรษิทัฯมบ่ีอกําจดัน้ําเสยีตาม
มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม ไดร้บัการรบัรองคุณภาพน้ําจากกระทรวงอุตสาหกรรม  
 

การด าเนินธรุกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 
 - ไม่มี - 
 

กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

 
 โครงการทุนการศกึษา  - บรษิทัไดเ้ริม่โครงการดงักล่าวตัง้แต่ปี 2546 โดยใหทุ้นการศกึษาแก่
บุตรของพนกังาน และใหก้บัโรงเรยีนต่างๆในอําเภอบา้นบงึสาํหรบันกัเรยีนเรยีนด ีแต่ยากจน 
 ในปี 2556 บรษิทัไดม้กีารมอบทุนการศกึษาใหก้บับุตรพนกังาน และ นกัเรยีนจากโรงเรยีน
ต่างๆ ในอําเภอบา้นบงึจงัหวดัชลบุร ีจาํนวน 290 ทุน เปมนจาํนวนเงนิ 262,350 บาท 
 
 โครงการรบันกัเรยีน นกัศกึษาทาํงานช่วงปิดภาคเรยีน  - ไดเ้ริม่โครงการรบันกัเรยีน 
นกัศกึษา มาทาํงานตัง้แต่ 2546 เพื่อใหเ้ปมนรายไดพ้เิศษแก่นกัเรยีนในช่วงปิดภาคเรยีน 
 
 ไดเ้ขา้รว่มและสนบัสนุนงาน รวมใจภกัดิร์กัพืน้ทีส่เีขยีว เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเดมจพระนางเจา้สริกิติติ ์ณ อ่างเกมบน้ําบา้นบงึขยาย หนองน้ําเขยีว ชลบุร ี
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 ไดเ้ขา้รว่มและสนบัสนุนงาน อนุรกัษ์ทรพัยากรน้ําและสิง่แวดลอ้ม เทดิไทอ้งคร์าชนัยแ์ละพธิี
เปิด 'ศาลาเอกชยัรวมใจเทดิไทอ้งคร์าชนัย์' 
 
 ไดเ้ขา้รว่มและสนบัสนุนงาน รวมใจภกัดิร์กัพืน้ทีส่เีขยีว เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระ
ชนมพรรษา 86 พรรษา ณ บรเิวณทีส่าธารณะประโยชน์ 
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 การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหมนว่า ระบบควบคุมภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่งทาง
ธุรกจิของบรษิทัและการกํากบัดแูลกจิการโดยรวมอยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจและสามารถสรา้งความเชื่อมัน่
อยา่งมเีหตุผลต่อความโปรง่ใสและงบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยประจาํปี 2556 ที่
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรว่มกบัฝ่ายบรหิารและผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ไดแ้สดงฐานะ
การเงนิและผลการดําเนินงานถูกตอ้ง ครบถว้น เชื่อถอืได ้สมเหตุสมผล ถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการ
บญัชทีีร่บัรองทัว่ไป มกีารใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิยา่งสมํ่าเสมอ เปิดเผยขอ้มลู
อยา่งเพยีงพอ ดงัทีผู่ส้อบบญัชไีดแ้สดงความเหมนต่องบการเงนิของบรษิทัฯ ไวแ้ลว้ในรายงานของ
ผูส้อบบญัช ี

 
บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีด่ ีและควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบ

ดงักล่าว และบรษิทัไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที ่28 มนีาคม 2556 ต่อ
ผูส้อบบญัชแีละกรรมการตรวจสอบของบรษิทัแลว้ ซึง่ครอบคลุมถงึขอ้บกพรอ่งและการเปลีย่นแปลงที่
สาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมถงึการดแูลรกัษาทรพัยส์นิ การป้องกนัการทุจรติ การกระทาํ
ทีม่ชิอบ หรอืความผดิพลาดเสยีหาย ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงนิและการ
ดาํเนินงานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
 
 ผูส้อบบญัชอีสิระ บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั มคีวามเหมนว่าไมพ่บขอ้บกพรอ่งทีเ่ปมน
สาระสําคญัของระบบการควบคุมภายในดา้นบญัช ีซึง่รวมถงึการประเมนิความเสีย่ง ทีจ่ะมผีลกระทบ
อยา่งเปมนสาระสาํคญัในการแสดงความเหมนต่องบการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 

 
นอกจากนี้ คณะกรรมการ ไดอ้นุมตักิารว่าจา้งสาํนกังานสอบบญัช ีบรษิทั ด ีไอ เอ ออดทิ 

จาํกดั ใหเ้ปมนบรษิทัตรวจสอบภายในตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ตัง้แต่ปี 2545 จนถงึ
ปจัจบุนั โดยในปี 2556 หวัหน้าทมีตรวจสอบภายใน คอื นายอภนิันทน์ ศรปีราโมช เลขทะเบยีน
ผูส้อบบญัช ี5092 โดยดําเนินการตรวจระบบต่างๆว่าเปมนไปตามระบบการควบคุมภายในทีบ่รษิทัได้
จดัใหม้ขีึน้ และใหข้อ้เสนอแนะเพื่อปรบัปรงุ แกไ้ขต่อไป 
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 รายการระหว่างกนั 
 

รายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกจิการหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ หรอืบรษิทัรว่ม เปมน
ธุรกรรมซึง่เกดิขึน้ระหว่างบรษิทัต่อบรษิทัเปมนปกตทิางการคา้ เพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทั โดยใช้
นโยบายซือ้ขายต่อรองตามกลไกตลาด โดยเทยีบเคยีงราคากบัตลาดหรอืสนิคา้ทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีง
กนั ถา้ไมส่ามารถหาได ้จะใชร้าคาตน้ทุนบวกส่วนต่างทีค่งที่ 

 
บรษิทัมรีายการซือ้/ขายสนิคา้กบักลุ่มบรษิทัคาวาโช ซึง่ถอืหุน้ในบรษิทัรอ้ยละ 8.67 โดยมี

สนิคา้ทีเ่ปมนรายการเหมอืนลูกคา้อื่นและมสีนิคา้ประเภทซอสปรงุรสทีม่สีตูรแตกต่างจากลกูคา้รายอื่น 
เนื่องจากซอสปรงุรสทีผ่ลตินัน้ จะเปมนสตูรเฉพาะของลูกคา้รายนัน้ๆ ทัง้นี้ บรษิทัจะใชว้ธิกีารคาํนวณ
ราคาขายในหลกัเกณฑเ์ดยีวกนัคอืตน้ทุนบวกส่วนต่างทีค่งที่ 

ความสมัพนัธท์ีม่กีบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

บรษิทั คาวาโช คอรป์อเรชัน่ จาํกดั ถอืหุน้ของ F&D จาํนวน    1,200,000  หุน้  รอ้ยละ 8.00 

บรษิทั คาวาโชฟู้ดส(์ประเทศไทย) จาํกดัถอืหุน้ของ F&D จาํนวน 100,000  หุน้  รอ้ยละ 0.67 

กลุ่มบรษิทัคาวาโช ถอืหุน้รวม                    1,300,000 หุน้  รอ้ยละ 8.67 

  

บรษิทัมรีายการซือ้/รายไดค้่าเช่าและบรกิารจากบรษิทั ฮอนชวน เอฟด ีแพมคเกจจิง้ จาํกดั ซึง่
เปมนบรษิทัรว่ม โดยรายการทีซ่ือ้นัน้ เปมนไปตามราคาตลาด สาํหรบัรายไดค้่าเช่า คดิค่าเช่าในอตัราที่
ใกลเ้คยีงกบัพืน้ทีใ่นบรเิวณขา้งเคยีง ส่วนค่าบรกิารนัน้ คดิตามสดัส่วนของตน้ทุนค่าบรกิาร 

ความสมัพนัธท์ีม่กีบับรษิทัรว่ม 

(หน่วย: พนับาท) 

บรษิทั ลกัษณะธุรกจิ 
จดัตัง้ขึน้ 

ในประเทศ สดัส่วนเงนิลงทุน 
   2556 2555 
   (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) 

บรษิทั ฮอนชวน เอฟด ีแพมคเกจจิง้ 
จาํกดั 

ผลติและจาํหน่าย                   
ขวดพลาสตกิและป้าย
ฉลาก ไทย 35 35 
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  (หน่วย: พนับาท) 

บรษิทั ลกัษณะธุรกจิ ราคาทุน 
มลูค่าตามบญัช ี

ตามวธิสี่วนไดเ้สยี 
  2556 2555 2556 2555 

บรษิทั ฮอนชวน เอฟด ีแพมคเกจ
จิง้ จาํกดั 

ผลติและจาํหน่าย                      
ขวดพลาสตกิและป้าย
ฉลาก 68,203 68,203 164,240 157,628 

รวม  68,203 68,203 164,240 157,628 
 

ในระหว่างปี บรษิัทฯรบัรู้ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมในงบการเงนิที่แสดงเงนิ
ลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและรบัรูเ้งนิปนัผลรบัจากบรษิทัรว่มดงักล่าวในงบการเงนิเฉพาะกจิการ ดงันี้ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี 

บรษิทั 
ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มใน

ระหว่างปี 
 2556 2555 

บรษิทั ฮอนชวน เอฟด ีแพมคเกจจิง้ จาํกดั 20,252 24,534 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บรษิทั เงนิปนัผลทีบ่รษิทัฯรบัระหว่างปี 
 2556 2555 

บรษิทั ฮอนชวน เอฟด ีแพมคเกจจิง้ จาํกดั 13,641 6,820 
 

รายการระหว่างกนักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัและบรษิทัร่วม ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ ของงบการเงนิสําหรบัปี 2556 รายการธุรกจิดงักล่าวเปมนไปตามเงือ่นไขและ
เกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นสญัญาหรอืทีต่กลงรว่มกนัระหว่างบรษิทัฯและบรษิทัเหล่านัน้และเปมนไปตามปกติ
ทางธุรกจิของบรษิทัฯ รายการทีส่ําคญัสามารถสรปุไดด้งันี้ :-  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2556 2555 นโยบายการกําหนดราคา 
รายการธุรกจิกบับรษิทัรว่ม    
ค่าเช่ารบัและค่าบรกิารอื่น 3 3 ราคาตามสญัญา 
ซือ้ภาชนะบรรจแุละหบีห่อ 6 8 ราคาตลาด 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2556 2555 นโยบายการกําหนดราคา 
รายการธุรกจิกบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั    
ขายสนิคา้ 31 29 ราคาต้นทุนบวกส่วนเพิม่ 
ซือ้วตัถุดบิ 1 1 ราคาตลาด 

ยอดคงคา้งระหว่างบรษิทัฯและกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มี
รายละเอยีดดงันี้  

(หน่วย: พนับาท) 
 2556 2555 
ลกูหน้ีการค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั    

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (มกีรรมการรว่มกนั) 9 - 
รวมลกูหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 9 - 
ลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั    

บรษิทัรว่ม 330 366 
รวมลกูหนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 330 366 

เจ้าหน้ีการค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั    
บรษิทัรว่ม 2,417 58 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (มกีรรมการรว่มกนั) 240 226 

รวมเจา้หนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,657 284 
 

ทัง้น้ีบรษิทัคาดว่ารายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ในปจัจบุนันัน้มแีนวโน้มทีจ่ะเกดิขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง   และเนื่องจากการรบัผลติสนิคา้เปมนลกัษณะธุรกจิการคา้ปกตทิัว่ไป  จงึมขี ัน้ตอนการอนุมตัิ
รายการดงักล่าวเช่นเดยีวกบัรายการอื่นๆ  บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งเปมนบรษิทั Trading และมกีารคา้กบั
บรษิทัก่อนทีจ่ะถอืหุน้ในบรษิทั 

 
สาํหรบัรายการระหว่างกนัอื่นๆ ซึง่ไม่จดัเปมนลกัษณะธุรกจิการคา้ปกต ิจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิาก

คณะกรรมการบรษิทั โดยกรรมการซึง่มสี่วนไดเ้สยีในเรื่องนัน้ๆ ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่ง
นัน้ และเปิดเผยชนิดและมลูค่าของรายการระหว่างกนั รวมทัง้การเปิดเผยในรายงานประจาํปี 

รายการทีเ่กีย่วโยงกนัขา้งตน้ ไดร้บัการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและไดนํ้าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบรษิทั ซึง่ไมพ่บรายการผดิปกตสิาํหรบัรายการระหว่างกนั 
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 ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 
 
ตารางสรปุอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั  2554 – 2556 
 2554 2555 2556 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
อตัราส่วนสภาพคล่อง 1.3 1.5 1.1 เท่า 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรมว 0.6 0.6 0.3 เท่า 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด 0.4 0.4 0.2 เท่า 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลกูหนี้การคา้ 9.8 11.8 11.6 เท่า 
ระยะเวลาเกมบหนี้เฉลีย่ 36.7 30.5 31.0 วนั 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื 8.7 12.2 8.5 เท่า 
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 41.4 29.5 42.4 วนั 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี้ 9.8 12.9 22.8 เท่า 
ระยะเวลาชาํระหนี้ 36.7 28.0 15.8 วนั 
 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio) 
อตัรากําไรขัน้ตน้ 11.1 10.5 14.6 % 
อตัรากําไรจากการดาํเนินงาน 1.6 3.9 -2.1 % 
อตัรากําไรสุทธ ิ 4.9 6.6 2.5 % 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 4.9 8.3 2.3 % 
 
อตัราส่วนแสดงประสทิธภิาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio) 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 4.1 6.8 2.2 % 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร 15.4 20.4 12.5 % 
อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์ 0.7 0.9 0.7 เท่า 
 
อตัราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio) 
อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 0.5 0.3 0.4 เท่า 
อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ 7.9 8.5 7.6 เท่า 
อตัราสว่นความสามารถชาํระภาระผกูพนั (Cash Basis)1.8 1.4 0.8 เท่า 

อตัราการจา่ยเงนิปนัผล 60.0 45.0 * % 
 
* ยงัไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิโดยจะอนุมตัใินทีป่ระชุมสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1 / 2557 
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 การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 

ผลการดาํเนินงานของบรษิทั ฟู้ดแอนดด์ริง๊ส ์จาํกดั (มหาชน) ในปี 2556 เปรยีบเทยีบกบัปี 
2555 และงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 เปรยีบเทยีบกบั ปี 2555 ซึง่ผ่านการ
ตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และผ่านการรบัรองของคณะกรรมการบรษิทัแลว้ สรปุ
มสีาระสาํคญั ดงันี้ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 

งบการเงนิในปี 2556 ของบรษิทั มผีลกําไรสุทธเิปมนจาํนวนเงนิ 12.12 ลา้นบาท เมือ่
เปรยีบเทยีบกบังบการเงนิของปีก่อน ซึง่มผีลกําไรสุทธจิาํนวน 46.20 ลา้นบาท บรษิทัมกีําไรต่อหุน้
เท่ากบั 0.81 บาท และมมีลูค่าตามบญัชต่ีอหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 เท่ากบั 36.39 บาท 

 
สาระสําคญัของการเปลีย่นแปลง มดีงันี้ 
 
1) รายไดจ้ากการขายจาํนวน 478.09 ลา้นบาท ลดลง 205.35 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 30.0 

จากปีก่อน มผีลมาจากภาวะเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอตวั ปญัหาเศรษฐกจิประเทศสหรฐัอเมรกิาทีย่งัไมฟ้ื่น
ตวั ปญัหาหน้ีสาธารณะในกลุ่มประเทศยโุรปทีย่งัมคีวามไมแ่น่นอน ปญัหาเสถยีรภาพทางการเมอืงทัง้
ในและนอกประเทศ ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นทีค่่าเงนิบาทแขมงค่ามากในช่วงครึง่ปีแรกของปี 
2556 ส่งผลใหย้อดขายเมือ่แปลงค่าเปมนเงนิบาทมมีลูค่าลดลง  แต่ทัง้นี้บรษิทัยงัสามารถส่งสนิคา้ไป
ขายยงัต่างประเทศในรปูของเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิาไดเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 60.9 ของยอดส่งออก 
ยอดขายทีล่ดลงส่วนมากเกดิจากสนิคา้ประเภทเครือ่งดื่มทีจ่าํหน่ายภายในประเทศทีม่กีารแขง่ขนัทีส่งู
ในปจัจบุนั 

2) ตน้ทุนขายลดลง 203.48 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 33.2 โดยสดัส่วนของตน้ทุนขายต่อ
ยอดขาย ลดลงรอ้ยละ 4.1 เนื่องจากบรษิทัมกีารปรบัปรุงพฒันาประสทิธภิาพในกระบวนการผลติ แต่
ทัง้นี้บรษิทัยงัคงไดร้บัผลกระทบจากการปรบัค่าแรงขัน้ตํ่าเปมนวนัละ 300 บาท และการปรบัขึน้ราคา
ค่าน้ํามนั ค่าไฟฟ้า ค่าพลงังาน ค่าขนส่ง ซึง่ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนของบรษิทัโดยตรง 

3) ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารเพิม่ขึน้ 31.30 ลา้นบาท เนื่องจากบรษิทัไดจ้ดัทาํการ
โฆษณาและส่งเสรมิการขายภายในประเทศสาํหรบัสนิคา้แบรนด ์“ZUMMER” ของบรษิทัฯ จาํนวนเงนิ 
24.23 ลา้นบาท  

4) ตน้ทุนทางการเงนิลดลงจากปีก่อน 2.14 ลา้นบาท เนื่องจากเงนิกูแ้ละดอกเบีย้จ่ายลดลง 
5) บรษิทับนัทกึส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มตามวธิสี่วนไดเ้สยีจาํนวน 20.25 ลา้น

บาท ลดลงจากปีก่อน 4.28 ลา้นบาท (ปี2555 เท่ากบั 24.53 ลา้นบาท) ซึง่บรษิทัรว่มมผีล
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ประกอบการทีด่อียา่งต่อเนื่องแต่กมไดร้บัผลกระทบจากค่าแรงทีส่งูขึน้ และค่าใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้ จงึมผีล
กําไรลดลง 

6) บรษิทัรบัรูภ้าระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน เปมนค่าใชจ้า่ยจาํนวน 2.65 ลา้นบาท 
7) บรษิทัมรีายไดภ้าษเีงนิไดน้ิตบิุคคลในปี 2556 เท่ากบั 1.70 ลา้นบาท 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วม 744.55 ลา้นบาท 
ลดลงจากปีก่อน 0.43 ลา้นบาท หนี้สนิรวมเท่ากบั 198.63 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 3.19 ลา้นบาท 
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.6 และส่วนของผูถ้อืหุน้ 545.91 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 3.63 ลา้นบาท หรอื
ลดลงรอ้ยละ 0.7 ซึง่มรีายละเอยีดของการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย ์หนี้สนิ และส่วนของผูถ้อืหุน้ ทีม่ ี
สาระสําคญั ดงันี้ 

สนิทรพัย ์
ลกูหนี้การคา้ ลดลง 9.59 ลา้นบาท 
สนิคา้คงเหลอื เพิม่ขึน้ 12.40 ลา้นบาท 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม เพิม่ขึน้ 6.61 ลา้นบาท 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ลดลง 18.71 ลา้นบาท 
ตน้ทุนสวนยางพารา เพิม่ขึน้ 2.26 ลา้นบาท 
หนี้สนิ 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ เพิม่ขึน้ 24.00 ลา้นบาท 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น เพิม่ขึน้ 7.13 ลา้นบาท 
เงนิกูย้มืระยะยาว ลดลง 35.16 ลา้นบาท 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีลดลง 1.83 ลา้นบาท 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 
เงนิปนัผลจา่ย เมือ่เดอืนพฤษภาคม 2556 จาํนวน 15.75 ลา้นบาท 
กําไรจากผลประกอบการบรษิทัในปี 2556 จาํนวน 12.12 ลา้นบาท 
 

งบกระแสเงินสด 
 

งบกระแสเงนิสด สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่า
เงนิสดลดลงสุทธ ิลดลงจากเมือ่วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 จาํนวนเงนิ 0.33 ลา้นบาท โดยแยกกระแส
เงนิสดในแต่ละกจิกรรมไดด้งันี้ 
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1.  กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน มเีงนิสดสุทธ ิจาํนวน 28.16 ลา้นบาท มรีายการ
สาํคญั ดงันี้ 

- กําไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง 
   ในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดาํเนินงาน 41.03 ลา้นบาท 
- ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น ลดลง 9.20 ลา้นบาท 
- สนิคา้คงเหลอื เพิม่ขึน้ -15.29 ลา้นบาท 
- เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น เพิม่ขึน้ 7.75 ลา้นบาท 
- สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ลดลง -1.51 ลา้นบาท 
- จา่ยดอกเบีย้ -5.90 ลา้นบาท 
- จา่ยภาษเีงนิได ้ -5.91 ลา้นบาท 

 
2. กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน เงนิสดสุทธใิชไ้ป จาํนวน 3.83 ลา้นบาท มรีายการสาํคญั 

ดงันี้ 
- เงนิปนัผลรบัจากบรษิทัรว่ม 13.64 ลา้นบาท 
- ซือ้อาคารและอุปกรณ์ -15.86 ลา้นบาท 
- จา่ยชําระเจา้หนี้ค่าซือ้อาคารและอุปกรณ์ -0.77 ลา้นบาท 
- ตน้ทุนสวนยางพารา เพิม่ขึน้ -2.26 ลา้นบาท 
- สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน้เพิม่ขึน้ -1.35 ลา้นบาท 
- เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 2.73 ลา้นบาท 

 
3. กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ เงนิสดสุทธใิชไ้ป จาํนวน 24.66 ลา้นบาท มรีายการ

สาํคญั ดงันี้ 
- เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะสัน้  
จากสถาบนัการเงนิ เพิม่ขึน้ 27.84 ลา้นบาท 

- จา่ยเงนิปนัผล -15.75 ลา้นบาท 
- จา่ยชําระหน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ -1.60 ลา้นบาท 
- ชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว -35.15 ลา้นบาท 
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 งบการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทั ฟู้ดแอนดด์ริง๊ส ์จาํกดั (มหาชน) 
รายงาน และ งบการเงนิ 

31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 
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สรปุรายงานการสอบบญัชี 

สําหรบัปี 2554, 2555 และ ปี 2556 ผู้สอบบญัชไีด้แสดงความเหมนอย่างไม่มเีงื่อนไขต่องบ
การเงนิของบรษิทั 

 
ตารางสรปุอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั  2554 – 2556 
 
 2554 2555 2556 
อตัราสว่นสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
อตัราสว่นสภาพคล่อง 1.3 1.5 1.1 เท่า 
อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรมว 0.6 0.6 0.3 เท่า 
อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด 0.4 0.4 0.2 เท่า 
อตัราสว่นหมุนเวยีนลกูหนี้การคา้ 9.8 11.8 11.6 เท่า 
ระยะเวลาเกมบหนี้เฉลีย่ 36.7 30.5 31.0 วนั 
อตัราสว่นหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื 8.7 12.2 8.5 เท่า 
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 41.4 29.5 42.4 วนั 
อตัราสว่นหมุนเวยีนเจา้หนี้ 9.8 12.9 22.8 เท่า 
ระยะเวลาชาํระหนี้ 36.7 28.0 15.8 วนั 
 
อตัราสว่นแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratio) 
อตัรากาํไรขัน้ตน้ 11.1 10.5 14.6 % 
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน 1.6 3.9 -2.1 % 
อตัรากาํไรสทุธ ิ 4.9 6.6 2.5 % 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 4.9 8.3 2.3 % 
 
อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio) 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 4.1 6.8 2.2 % 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร 15.4 20.4 12.5 % 
อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์ 0.7 0.9 0.7 เท่า 
 
อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio) 
อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 0.5 0.3 0.4 เท่า 
อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบีย้ 7.9 8.5 7.6 เท่า 
อตัราสว่นความสามารถชาํระภาระผกูพนั (Cash Basis)1.8 1.4 0.8 เท่า 
อตัราการจ่ายเงนิปนัผล 60.0 45.0 * % 
 
* ยงัไม่ไดร้บัการอนุมตั ิโดยจะอนุมตัใินทีป่ระชุมสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1 / 2557 
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บริษทั ฟู้ ดแอนดด์ร๊ิงส ์จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

1. ข้อมลูทัว่ไป 

 บรษิทั ฟู้ดแอนดด์ริง๊ส ์จํากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) เปมนบรษิทัมหาชนซึง่จดัตัง้และมภีูมลิําเนา 
ในประเทศไทย ธุรกจิหลกัของบรษิัทฯ คอื การผลติและจําหน่ายผลติภณัฑ์อาหาร เครื่องดื่ม
และ อาหารแช่แขมง รวมทัง้ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากต้นยางพารา ที่อยู่ตามทีจ่ดทะเบยีนของบรษิทัฯ
อยูท่ีเ่ลขที ่695/1 หมูท่ี ่1 ถนนบา้นบงึ - บา้นค่าย ตําบลคลองกิว่ อําเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุร ี 

 ธุรกจิในส่วนของผลติภณัฑท์ี่ได้จากต้นยางพารา ปจัจุบนัยงัอยู่ในระหว่างการดําเนินการปลูก
ตน้ยางพารา 

2. เกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

2.1 งบการเงนินี้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ําหนดในพระราชบญัญตัวิชิาชพี
บญัช ีพ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงนิตามขอ้กําหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกจิ
การคา้ลงวนัที ่28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 

 งบการเงนิฉบบัภาษาไทยเปมนงบการเงนิฉบบัทีบ่รษิทัฯใชเ้ปมนทางการตามกฎหมาย งบการเงนิ
ฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงนิฉบบัภาษาไทยนี้ 

 งบการเงนินี้ไดจ้ดัทําขึน้โดยใช้เกณฑร์าคาทุนเดมิเวน้แต่จะได้เปิดเผยเปมนอย่างอื่นในนโยบาย
การบญัช ี

2.2 บรษิทัฯจดัทํางบการเงนิเฉพาะกจิการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบรษิทั
รว่มตามวธิรีาคาทุน 

3. มาตรฐานการบญัชีใหม่ 

 มาตรฐานการบญัชทีีเ่ร ิม่มผีลบงัคบัในปีบญัชปีจัจบุนัและทีจ่ะมผีลบงัคบัในอนาคตมรีายละเอยีด
ดงันี้ 

ก.  มาตรฐานการบญัชีท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจบุนั 
มาตรฐานการบญัช ี

ฉบบัที ่12  
 
ภาษเีงนิได ้
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ฉบบัที ่20 (ปรบัปรงุ 2552) การบญัชีสําหรบัเงนิอุดหนุนจากรฐับาล และการเปิดเผย
ขอ้มลูเกีย่วกบัความช่วยเหลอืจากรฐับาล 

ฉบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2552) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่8 ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี  
ฉบบัที ่10 ความช่วยเหลอืจากรฐับาล - กรณทีีไ่มม่คีวามเกีย่วขอ้งอย่าง

เฉพาะเจาะจงกบักจิกรรมดําเนินงาน 
ฉบบัที ่21 ภาษีเงนิได้ - การได้รบัประโยชน์จากสินทรพัย์ที่ไม่ได้คิด             

ค่าเสื่อมราคาทีต่รีาคาใหม ่
ฉบบัที ่25 ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ

กจิการหรอืของผูถ้อืหุน้ 
แนวปฏบิตัทิางบญัชเีกี่ยวกบัการโอนและการรบัโอนสนิทรพัยท์างการเงนิ 

มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัชแีละแนว
ปฏบิตัทิางบญัชขีา้งตน้ไมม่ผีลกระทบอยา่งเปมนสาระสาํคญัต่องบการเงนินี้ ยกเวน้มาตรฐานการ
บญัชดีงัต่อไปนี้  

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้  

มาตรฐานฉบบัน้ีกําหนดใหก้จิการระบุผลแตกต่างชัว่คราวทีเ่กดิจากความแตกต่างระหว่างมลูค่า
สนิทรพัย์และหนี้สนิที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิกบัฐานภาษี และรบัรูผ้ลกระทบทางภาษี
เปมนสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด บริษัทฯได้
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชดีงักล่าวในปีปจัจุบนัและปรบัย้อนหลงังบการเงนิของปีก่อนที่
แสดงเปมนขอ้มูลเปรยีบเทยีบเสมอืนหนึ่งว่าบรษิทัฯรบัรูผ้ลกระทบทางภาษีเปมนสนิทรพัยห์รอื
หนี้สินภาษีเงนิได้รอการตดับญัชมีาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชี
ดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4 

ข.  มาตรฐานการบญัชีท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคต 
  วนัทีม่ผีลบงัคบัใช้ 

มาตรฐานการบญัช ี  
ฉบบัที ่1 (ปรบัปรงุ 2555) การนําเสนองบการเงนิ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที ่7 (ปรบัปรงุ 2555) งบกระแสเงนิสด 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรงุ 2555) ภาษเีงนิได ้ 1 มกราคม 2557 
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  วนัทีม่ผีลบงัคบัใช้ 
ฉบบัที ่17 (ปรบัปรงุ 2555) สญัญาเช่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2555) รายได ้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที ่19 (ปรบัปรงุ 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัที ่24 (ปรบัปรงุ 2555) การเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบับุคคลหรอืกจิการ
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที ่28 (ปรบัปรงุ 2555) เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที ่31 (ปรบัปรงุ 2555) ส่วนไดเ้สยีในการรว่มคา้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที ่34 (ปรบัปรงุ 2555) งบการเงนิระหว่างกาล 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที ่36 (ปรบัปรงุ 2555) การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที ่38 (ปรบัปรงุ 2555) สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
ฉบบัที ่2 (ปรบัปรงุ 2555) การจา่ยโดยใชหุ้น้เปมนเกณฑ ์ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที ่3 (ปรบัปรงุ 2555) การรวมธุรกจิ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที ่4 สญัญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 
ฉบบัที ่5 (ปรบัปรงุ 2555) สนิทรพัย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ

การดาํเนินงานทีย่กเลกิ 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัที ่8 (ปรบัปรงุ 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 1 มกราคม 2557 
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี   

ฉบบัที ่15 สญัญาเช่าดําเนินงาน - สิง่จงูใจทีใ่หแ้ก่ผูเ้ช่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที ่27 การประเมนิเนื้อหาสญัญาเช่าทีท่ําขึน้ตาม

รปูแบบกฎหมาย 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัที ่29 การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทาน
บรกิาร 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที ่32 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - ตน้ทุนเวมบไซต ์ 1 มกราคม 2557 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

ฉบบัที ่1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สนิที่เกิดขึ้นจากการ
รือ้ถอน การบูรณะ และหนี้สนิที่มลีกัษณะ
คลา้ยคลงึกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที ่4 การประเมนิว่าขอ้ตกลงประกอบด้วยสญัญา
เช่าหรอืไม ่

1 มกราคม 2557 
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  วนัทีม่ผีลบงัคบัใช้ 
ฉบบัที ่5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน 

การบรูณะและการปรบัปรงุสภาพแวดลอ้ม 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัที ่7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทาง
การเงนิในสภาพเศรษฐกจิที่มภีาวะเงนิเฟ้อ
รนุแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที ่10 งบการเงนิระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที ่12 ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที ่13 โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที ่17 การจา่ยสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ช่เงนิสดใหเ้จา้ของ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที ่18 การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้ 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯเชื่อว่ามาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวาม
มาตรฐานการบญัชแีละการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิข้างต้นจะไม่มผีลกระทบ
อยา่งเปมนสาระสาํคญัต่องบการเงนิเมือ่นํามาถอืปฏบิตั ิ 

4.  ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการบญัชีใหม่
มาถือปฏิบติั  

 ในระหว่างปีปจัจุบนั บรษิทัฯไดเ้ปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชทีีส่ําคญัตามทีก่ล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 3 เนื่องจากบรษิทัฯนํามาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 12 เรื่อง ภาษีเงนิได ้              
มาถอืปฏบิตั ิผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชดีงักล่าวแสดงเปมนรายการแยก
ต่างหากในงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้  

 จาํนวนเงนิของรายการปรบัปรุงที่มผีลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไร
ขาดทุนเบมดเสรมจ มดีงันี้ 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุนตาม                                

วธิสีว่นไดเ้สยี  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ณ วนัที ่                   
31 ธนัวาคม 

2556 

ณ วนัที ่                   
31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัที ่                            
1 มกราคม 

2555 

ณ วนัที ่                   
31 ธนัวาคม 

2556 

ณ วนัที ่                   
31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัที ่                            
1 มกราคม 

2555 
งบแสดงฐานะการเงิน        
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มเพิม่ขึน้ 318 172 149 - - - 
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีพิม่ขึน้ 27,706 29,537 26,353 27,706 29,537 26,353 
กําไรสะสมทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรรเพิม่ขึน้ 7,792 5,815 5,576 7,474 5,643 5,427 
องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลง 35,180 35,180 31,780 35,180 35,180 31,780 
   
   
  (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

 
งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุน 

ตามวธิสีว่นไดเ้สยี  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556 2555 2556 2555 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็     

ก าไรหรอืขาดทุน: 
สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเพิม่ขึน้ 146 23 - - 
ภาษเีงนิไดล้ดลง (1,831) (216) (1,831) (216) 
กาํไรสว่นทีเ่ปมนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯเพิม่ขึน้  1,977 239 1,831 216 

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานเพิม่ขึน้ (บาท) 0.132 0.016 0.122 0.014 

 

5. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

5.1 การรบัรู้รายได้ 

 ขายสนิคา้ 

 รายได้จากการขายสนิค้ารบัรู้เมื่อบรษิัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มนีัยสําคญัของ
ความเปมนเจ้าของสนิค้าให้กบัผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับ
สนิคา้โดยไมร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ สาํหรบัสนิคา้ทีไ่ดส้่งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้  

 ดอกเบี้ยรบั 
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 ดอกเบีย้รบัถอืเปมนรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 

 เงนิปนัผลรบั 

 เงนิปนัผลรบัถอืเปมนรายไดเ้มือ่บรษิทัฯมสีทิธใินการรบัเงนิปนัผล 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถงึ เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทุนระยะสัน้
ทีม่สีภาพคล่องสูง ซึ่งถงึกําหนดจ่ายคนืภายในระยะเวลาไม่เกนิ 3 เดอืนนับจากวนัที่ได้มาและ
ไมม่ขีอ้จาํกดัในการเบกิใช ้

5.3 ลกูหน้ีการค้า 

 ลูกหนี้การคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมลูค่าสุทธทิี่จะได้รบั บรษิทัฯบนัทกึค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ
สําหรบัผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเกมบเงนิจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทัว่ไป
พจิารณาจากประสบการณ์การเกมบเงนิและการวเิคราะหอ์ายหุนี้  

5.4 สินค้าคงเหลือ 

 สนิค้าสําเรมจรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉลีย่หรอืมูลค่าสุทธทิี่จะไดร้บัแล้วแต่ราคาใดจะตํ่า
กว่า ราคาทุนดงักล่าวหมายถงึตน้ทุนในการผลติทัง้หมดรวมทัง้ค่าโสหุย้โรงงานดว้ย 

 วตัถุดบิและภาชนะบรรจุและหบีห่อแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉลี่ยหรอืมูลค่าสุทธทิี่จะได้รบั
แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า และจะถอืเปมนส่วนหนึ่งของตน้ทุนการผลติเมือ่มกีารเบกิใช้ 

5.5 เงินลงทุน 

ก) เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินที่แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีแสดง
มลูค่าตามวธิสี่วนไดเ้สยี 

ข) เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงมลูค่าตามวธิรีาคาทุน  

5.6 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ทีด่นิแสดงมลูค่าตามราคาทีต่ใีหม ่ 

 อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สนิทรพัย ์(ถา้ม)ี  
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 บรษิทัฯบนัทกึมลูค่าเริม่แรกของทีด่นิในราคาทุน ณ วนัทีไ่ดส้นิทรพัยม์า หลงัจากนัน้บรษิทัฯจดั
ใหม้กีารประเมนิราคาทีด่นิดงักล่าว โดยผูป้ระเมนิราคาอสิระและบนัทกึทีด่นิดงักล่าวในราคาทีต่ี
ใหม ่ทัง้นี้บรษิทัฯจดัใหม้กีารประเมนิราคาทีด่นิดงักล่าวเปมนครัง้คราวเพื่อมใิหร้าคาตามบญัช ีณ 
วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมลูค่ายตุธิรรมอยา่งมสีาระสําคญั 

 บรษิทัฯบนัทกึส่วนต่างซึง่เกดิจากการตรีาคาทีด่นิดงัต่อไปนี้  

- บริษัทฯบันทึกราคาตามบัญชีของที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในกําไรขาดทุน
เบมดเสรมจอื่นและรบัรูจ้าํนวนสะสมในบญัช ี“ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาทีด่นิ” ในส่วนของผู้
ถอืหุน้ อยา่งไรกมตาม หากทีด่นิดงักล่าวนัน้เคยมกีารตรีาคาลดลงและบรษิทัฯไดร้บัรูร้าคา
ที่ลดลงในส่วนของกําไรหรอืขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิม่จากการตรีาคาใหม่นี้จะถูกรบัรูเ้ปมน
รายไดไ้มเ่กนิจาํนวนทีเ่คยลดลงซึง่รบัรูเ้ปมนค่าใชจ้า่ยปีก่อนแลว้ 

- บรษิัทฯรบัรู้ราคาตามบญัชีของที่ดินที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกําไรหรือ
ขาดทุน อย่างไรกมตาม หากที่ดนิดงักล่าวนัน้เคยมกีารตรีาคาเพิม่ขึน้และยงัมยีอดคงคา้ง
ของบญัช ี“ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาทีด่นิ” อยูใ่นส่วนของผูถ้อืหุน้ ส่วนทีล่ดลงจากการตี
ราคาใหม่จะถูกรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบมดเสรมจอื่นในจาํนวนทีไ่ม่เกนิยอดคงเหลอืของบญัช ี
“ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาทีด่นิ”     

 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ การให้
ประโยชน์โดยประมาณดงันี้ 

  อาคาร - 20 ปี 
  ส่วนปรบัปรงุอาคาร - 10 - 20 ปี 
  เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ - 10 - 15 ปี 
  เครือ่งตกแต่งและเครือ่งใชส้าํนกังาน - 3 - 10 ปี 
  ยานพาหนะ - 5 ปี 

 ค่าเสื่อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดําเนินงาน 

 ไมม่กีารคดิค่าเสื่อมราคาสาํหรบัทีด่นิและสนิทรพัยร์ะหว่างตดิตัง้และก่อสรา้ง 

 บรษิทัฯตดัรายการทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัช ีเมือ่จาํหน่ายสนิทรพัยห์รอืคาดว่าจะ
ไมไ่ดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการใชห้รอืการจาํหน่ายสนิทรพัย ์รายการผลกําไร
หรอืขาดทุนจากการจาํหน่ายสนิทรพัย ์จะรบัรูใ้นส่วนของกําไรหรอืขาดทุนเมือ่บรษิทัฯตดัรายการ
สนิทรพัยน์ัน้ออกจากบญัช ี
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5.7  ต้นทุนสวนยางพารา/ค่าตดัจ าหน่าย 

 ต้นทุนสวนยางพาราแสดงตามราคาทุนหกัค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สนิทรพัย์ (ถ้าม)ี ราคาทุนดงักล่าวประกอบด้วยค่าต้นยางพาราและค่าใช้จ่ายในการปลูกต้น
ยางพาราซึง่เกดิขึน้ก่อนทีต่น้ยางพาราจะใหผ้ลผลติ   

 ค่าตดัจําหน่ายของต้นทุนสวนยางพาราคํานวณจากราคาทุนของต้นทุนสวนยางพาราที่พรอ้ม
กรดีโดยวธิเีสน้ตรงตามอายกุารใหผ้ลผลติของตน้ยางพาราโดยประมาณ 20 ปี 

 ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดําเนินงาน 

 ไมม่กีารตดัจาํหน่ายสาํหรบัตน้ทุนสวนยางพาราทีย่งัไมพ่รอ้มกรดี 

5.8 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 บรษิทัฯบนัทกึต้นทุนเริม่แรกของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนด้วยราคาทุน ภายหลงัการรบัรูร้ายการ
เริม่แรก สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่า (ถา้ม)ี  ของสนิทรพัยน์ัน้ 

 บรษิทัฯตดัจําหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนที่มอีายุการให้ประโยชน์จํากดัอย่างมรีะบบตลอดอายุ
การใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิของสนิทรพัยน์ัน้ และจะประเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัยด์งักล่าว
เมื่อมขีอ้บ่งชี้ว่าสนิทรพัยน์ัน้เกดิการด้อยค่า บรษิทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและ
วธิกีารตดัจําหน่ายของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนดงักล่าวทุกสิ้นปีเปมนอย่างน้อย ค่าตดัจําหน่ายรบัรู้
เปมนค่าใชจ้า่ยในส่วนของกําไรหรอืขาดทุน 

 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีม่อีายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมดีงันี้ 

 อายกุารใหป้ระโยชน์ 
คอมพวิเตอรซ์อฟทแ์วร ์  5 ปี 

 

5.9 รายการธรุกิจกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีม่อีํานาจควบคุมบรษิทั
ฯ หรอืถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเปมนโดยทางตรงหรอืทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุม
เดยีวกนักบับรษิทัฯ 
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 นอกจากนี้บุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวข้องกนัยงัหมายรวมถงึบรษิัทร่วมและบุคคลที่มสีทิธอิอก
เสียงโดยทางตรงหรอืทางอ้อมซึ่งทําให้มอีิทธพิลอย่างเปมนสาระสําคญัต่อบรษิัทฯ ผู้บรหิาร
สาํคญั กรรมการหรอืพนักงานของบรษิทัฯทีม่อีํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงาน
ของบรษิทัฯ 

5.10 สญัญาเช่าระยะยาว 

  สญัญาเช่าอุปกรณ์ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเปมนเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผู้
เช่าถอืเปมนสญัญาเช่าการเงนิ สญัญาเช่าการเงนิจะบนัทกึเปมนรายจา่ยฝ่ายทุนดว้ยมลูค่ายุตธิรรม
ของสนิทรพัยท์ีเ่ช่าหรอืมลูค่าปจัจุบนัสุทธขิองจาํนวนเงนิทีต่้องจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่มลูค่า
ใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ้่ายทางการเงนิจะบนัทกึเปมนหนี้สนิระยะยาว 
ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบนัทกึในส่วนของกําไรหรอืขาดทุนตลอดอายุของสญัญาเช่า สนิทรพัย์ที่
ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงนิจะคดิค่าเสื่อมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสนิทรพัยท์ีเ่ช่าหรอือายุ
ของสญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากว่า 

 สญัญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเปมนเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปใหก้บัผูเ้ช่าถอืเปมนสญัญาเช่าดําเนินงาน จาํนวนเงนิทีจ่่ายตามสญัญาเช่าดําเนินงานรบัรู้
เปมนค่าใชจ้า่ยในส่วนของกําไรหรอืขาดทุนตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเช่า  

5.11 เงินตราต่างประเทศ 

  บรษิัทฯแสดงงบการเงนิเปมนสกุลเงนิบาท ซึ่งเปมนสกุลเงนิที่ใช้ในการดําเนินงานของบรษิัทฯ 
รายการที่เปมนเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเปมนเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกิด
รายการ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่ปมนตวัเงนิซึง่อยู่ในสกุลเงนิตราต่างประเทศได้แปลงค่าเปมนเงนิ
บาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 กําไรและขาดทุนทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่นไดร้วมอยู่ในการคํานวณผลการ
ดาํเนินงาน 

5.12 การด้อยค่าของสินทรพัย ์

 ทุกวนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บรษิัทฯจะทําการประเมนิการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์หรอืสนิทรพัยท์ีไ่ม่มตีวัตนอื่นของบรษิทัฯหากมขีอ้บ่งชีว้่าสนิทรพัยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า 
บรษิทัฯรบัรูข้าดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืของสนิทรพัยม์มีูลค่าตํ่ากว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัย์นัน้ ทัง้นี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหกั
ตน้ทุนในการขายของสนิทรพัยห์รอืมลูค่าจากการใชส้นิทรพัยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสงูกว่า 
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 บรษิทัฯจะรบัรูร้ายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกําไรหรอืขาดทุน ยกเวน้ที่ดนิ ซึ่งใช้
วธิกีาร ตรีาคาใหม่และได้บนัทกึส่วนเกนิทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถอืหุน้ ขาดทุน
จากการ               ดอ้ยค่าจะรบัรูใ้นส่วนของผูถ้อืหุน้ไม่เกนิไปกว่าส่วนเกนิทุนจากการตรีาคา
ทีเ่คยบนัทกึไว ้

5.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงาน 

 บรษิทัฯรบัรู ้เงนิเดอืน ค่าจา้ง โบนัส และเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมเปมนค่าใช้จ่ายเมื่อเกดิ
รายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 บริษัทฯมีภาระสําหรบัเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน             ซึง่บรษิทัฯถอืว่าเงนิชดเชยดงักล่าวเปมนโครงการผลประโยชน์หลงัออกจาก
งานสาํหรบัพนกังาน  

 บรษิทัฯคาํนวณหนี้สนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน โดยใชว้ธิคีดิลด 
แต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระไดท้ําการ
ประเมนิภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั  

 ในการปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เปมนครัง้แรก
ในปี 2554 บรษิทัฯเลอืกรบัรูห้นี้สนิในช่วงการเปลีย่นแปลง โดยบนัทกึปรบักบักําไรสะสม ณ วนั
ตน้งวดของปี 2554 

5.14 ประมาณการหน้ีสิน 

 บรษิทัฯจะบนัทกึประมาณการหนี้สนิไว้ในบญัชเีมื่อภาระผูกพันซึ่งเปมนผลมาจากเหตุการณ์ใน
อดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเปมนไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรพัยากรเชิง
เศรษฐกจิไปเพื่อปลดเปลือ้งภาระผูกพนันัน้ และบรษิทัฯสามารถประมาณมลูค่าภาระผูกพนันัน้
ไดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื  

5.15 ภาษีเงินได้  

 ภาษเีงนิไดป้ระกอบดว้ยภาษเีงนิไดป้จัจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี



บริษทั ฟู้ ดแอนดด์ร๊ิงส ์จ ากดั (มหาชน) รายงาน ประจ าปี 2556 

 
                                                                                   หน้า 72  

 ภาษีเงินได้ปัจจบุนั 

 บรษิทัฯบนัทกึภาษเีงนิไดป้จัจุบนัตามจาํนวนทีค่าดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกมบภาษขีองรฐั 
โดยคาํนวณจากกําไรทางภาษตีามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดในกฎหมายภาษอีากร 

 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 บรษิทัฯบนัทกึภาษีเงนิได้รอการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชขีอง
สนิทรพัย์และหนี้สนิ ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรพัย์และหนี้สนิที่
เกีย่วขอ้งนัน้ โดยใชอ้ตัราภาษทีีม่ผีลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  

 บรษิทัฯรบัรูห้นี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวทีต่้องเสยีภาษทีุกรายการ 
แต่รบัรูส้นิทรพัยภ์าษีเงนิได้รอการตดับญัชสีําหรบัผลแตกต่างชัว่คราวที่ใชห้กัภาษี รวมทัง้ผล
ขาดทุนทางภาษีที่ยงัไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มคีวามเปมนไปได้ค่อนขา้งแน่ที่บรษิทัฯจะมกีําไร
ทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษแีละผลขาดทุน
ทางภาษทีีย่งัไมไ่ดใ้ชน้ัน้ 

 บรษิทัฯจะทบทวนมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีุกสิน้รอบระยะเวลา
รายงานและจะทําการปรบัลดมูลค่าตามบญัชดีงักล่าว หากมคีวามเปมนไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
บรษิทัฯจะไมม่กีําไรทางภาษเีพยีงพอต่อการนําสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีัง้หมดหรอื
บางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บรษิัทฯจะบนัทกึภาษีเงนิได้รอการตดับญัชโีดยตรงไปยงัส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้น
เกีย่วขอ้งกบัรายการทีไ่ดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้ 

6. การใช้ดลุยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั 

 ในการจดัทํางบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารจําเปมนต้องใช้ดุลย
พนิิจและการประมาณการในเรื่องที่มคีวามไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพนิิจและการประมาณ
การดงักล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงนิทีแ่สดงในงบการเงนิและต่อขอ้มลูทีแ่สดงในหมายเหตุ
ประกอบ                 งบการเงนิ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีป่ระมาณการไว้ 
การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการทีส่ําคญัมดีงันี้ 
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 สญัญาเช่า  

 ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเปมนสญัญาเช่าดําเนินงานหรอืสญัญาเช่าทางการเงนิ 
ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดุลยพนิิจในการประเมนิเงื่อนไขและรายละเอยีดของสญัญาเพื่อพจิารณาว่า
บรษิทัฯไดโ้อนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัยท์ีเ่ช่าดงักล่าวแลว้หรอืไม่ 

 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูของลกูหน้ี 

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบรหิารจําเปมนต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากลูกหนี้แต่ละราย โดยคํานึงถงึประสบการณ์การ
เกมบเงนิในอดตี อายขุองหนี้ทีค่งคา้งและสภาวะเศรษฐกจิทีเ่ปมนอยูใ่นขณะนัน้ เปมนตน้ 

 การปรบัลดสินค้าคงเหลือเป็นมลูค่าสทุธิท่ีจะได้รบั 

 ในการประมาณรายการปรบัลดสนิค้าคงเหลอืเปมนมูลค่าสุทธทิี่จะได้รบั ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดุลย
พนิิจในการประมาณมูลค่าสุทธทิี่จะได้รบัของสนิค้าคงเหลอื โดยจํานวนเงนิที่คาดว่าจะได้รบั
จากสนิคา้คงเหลอืพจิารณาจากการเปลีย่นแปลงของราคาขายหรอืต้นทุนทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบั
เหตุการณ์ที่เกิดขึน้ภายหลงัวนัที่ในงบการเงนิ และฝ่ายบรหิารได้ใช้ดุลยพนิิจในการประมาณ
การผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากสนิค้าเสื่อมคุณภาพ โดยคํานึงถงึอายุของสนิค้าคงเหลอื
และสภาวะเศรษฐกจิทีเ่ปมนอยูใ่นขณะนัน้ 

 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบรหิารจาํเปมนต้องทําการประมาณอายุ
การให้ประโยชน์และมลูค่าคงเหลอืเมื่อเลกิใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุ
การใหป้ระโยชน์และมลูค่าคงเหลอืใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 

 บรษิทัฯแสดงมลูค่าของที่ดนิดว้ยราคาทีต่ใีหม่ ซึ่งราคาทีต่ใีหม่นี้ไดป้ระเมนิโดยผูป้ระเมนิราคา
อสิระ โดยใช้วธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด ซึ่งการประเมนิมลูค่าดงักล่าวต้องอาศยัขอ้สมมตฐิาน
และการประมาณการบางประการ 

  นอกจากน้ี ฝ่ายบรหิารจําเปมนต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคนืตํ่ากว่ ามูลค่า
ตามบญัชีของสินทรพัย์นัน้ ในการน้ีฝ่ายบรหิารจําเปมนต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการ
คาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยในอนาคตซึง่เกีย่วเนื่องกบัสนิทรพัยน์ัน้ 
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 สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 บรษิทัฯจะรบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิได้รอการตดับญัชสีําหรบัผลแตกต่างชัว่คราวที่ใช้หกัภาษีและ
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมคีวามเปมนไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบรษิัทฯจะมกีําไรทางภาษีใน
อนาคตเพยีงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนัน้ ในการน้ีฝ่ายบรหิาร
จําเปมนต้องประมาณการว่าบรษิัทฯควรรบัรู้จํานวนสินทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชีเปมน
จาํนวนเท่าใดโดยพจิารณาถงึจาํนวนกําไรทางภาษทีีค่าดว่าจะเกดิในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลัก
คณิตศาสตรป์ระกนัภยั ซึ่งต้องอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนัน้ เช่น อตัราคดิ
ลด อตัราการขึน้เงนิเดอืนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลีย่นแปลงในจาํนวนพนักงาน 
เปมนตน้ 

7. รายการธรุกิจกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 ในระหว่างปี บรษิทัฯมรีายการธุรกจิทีส่ําคญักบับุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวข้องกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเปมนไปตามเงื่อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีต่กลงกนัระหว่างบรษิทัฯและบุคคลหรอื
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเหล่านัน้ ซึง่เปมนไปตามปกตธิุรกจิโดยสามารถสรุปไดด้งันี้  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2556 2555 นโยบายการกําหนดราคา 
รายการธุรกจิกบับรษิทัรว่ม    
ค่าเช่ารบัและค่าบรกิารอื่น 3 3 ราคาตามสญัญา 
ซือ้ภาชนะบรรจแุละหบีห่อ 6 8 ราคาตลาด 
 
รายการธุรกจิกบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

   

ขายสนิคา้ 31 29 ราคาต้นทุนบวกส่วนเพิม่ 
ซือ้วตัถุดบิ 1 1 ราคาตลาด 

ยอดคงคา้งระหว่างบรษิทัฯและกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มี
รายละเอยีดดงันี้  
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(หน่วย: พนับาท) 
 2556 2555 
ลูกหน้ีการค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (หมายเหต ุ9)   

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (มกีรรมการรว่มกนั) 9 - 
รวมลกูหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 9 - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (หมายเหต ุ9)   
บรษิทัรว่ม 330 366 

รวมลกูหนี้อืน่ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 330 366 

เจ้าหน้ีการค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (หมายเหต ุ15)   
บรษิทัรว่ม 2,417 58 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (มกีรรมการรว่มกนั) 240 226 

รวมเจา้หนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,657 284 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

 ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บรษิทัฯมคี่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงาน
ทีใ่หแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร ดงัต่อไปนี้ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2556 2555 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 19 18 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  1  1 
รวม 20 19 

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
(หน่วย: พนับาท) 

 2556 2555 
เงนิสด   40 40 
เงนิฝากธนาคาร  8,141  8,472 
รวม  8,181  8,512 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 เงนิฝากออมทรพัย ์มอีตัราดอกเบี้ยระหว่างรอ้ยละ 0.13 ถงึ 2.70 
ต่อปี (2555: รอ้ยละ 0.13 ถงึ 2.25 ต่อปี)  
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9. ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2556 2555 
ลกูหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   
อายหุนี้คงคา้งนบัจากวนัทีถ่งึกําหนดชําระ   
คา้งชาํระ   
 ไมเ่กนิ 3 เดอืน  9  - 
รวมลกูหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  9  - 
ลกูหนี้การคา้ - กจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั   
อายหุนี้คงคา้งนบัจากวนัทีถ่งึกําหนดชําระ   
ยงัไมถ่งึกําหนดชาํระ  27,404  25,050 
คา้งชาํระ   
 ไมเ่กนิ 3 เดอืน   8,257  19,294 
 3 - 6 เดอืน  555  309 
 6 - 12 เดอืน  82  1,239 
 มากกว่า 12 เดอืน  -  11 
รวมลกูหนี้การคา้ - กจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั  36,298  45,903 
รวมลกูหนี้การคา้   36,307  45,903 
ลกูหนี้อื่น   
เงนิทดรองจา่ย  260  478 
ลกูหนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  330  366 
ลกูหนี้อื่น - กจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั  996  11 
รวมลกูหนี้อื่น  1,586  855 
รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น   37,893  46,758 
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10. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: พนับาท) 
  

ราคาทุน 
รายการปรบัลดราคาทุน        

ใหเ้ปมนมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บั 

 
สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
สนิคา้สาํเรมจรปู 51,412 45,078 (12,837) (12,656) 38,575 32,422 
วตัถุดบิ 26,764 24,274 - - 26,764 24,274 
ภาชนะบรรจุและหบีห่อ 28,023 26,112 - - 28,023 26,112 
สนิคา้ระหว่างทาง 2,074 226 - - 2,074 226 
รวม 108,273 95,690 (12,837) (12,656) 95,436 83,034 

 

11. เงินลงทุนในบริษทัร่วม  

11.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 

บรษิทั ลกัษณะธุรกจิ 

จดัตัง้ขึน้ 
ในประเทศ สดัสว่นเงนิลงทุน 

   2556 2555 

   (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) 
บรษิทั ฮอนชวน เอฟด ีแพมคเกจจิง้ 
จาํกดั 

ผลติและจาํหน่าย              
ขวดพลาสตกิและป้ายฉลาก ไทย 35 35 

รวม     
 

  (หน่วย: พนับาท) 

บรษิทั ลกัษณะธรุกจิ ราคาทุน 
มลูคา่ตามบญัช ี

ตามวธิสีว่นไดเ้สยี 
  2556 2555 2556 2555 
     (ปรบัปรงุใหม่) 

บรษิทั ฮอนชวน เอฟด ีแพมคเกจจิง้ 
จาํกดั 

ผลติและจาํหน่าย                      
ขวดพลาสตกิและป้ายฉลาก 68,203 68,203 164,240 157,628 

รวม  68,203 68,203 164,240 157,628 
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11.2 ส่วนแบ่งก าไรและเงินปันผลรบั 

 ในระหว่างปี บรษิัทฯรบัรู้ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมในงบการเงนิที่แสดงเงนิ
ลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและรบัรูเ้งนิปนัผลรบัจากบรษิทัร่วมดงักล่าวในงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ดงันี้ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิสีว่นไดเ้สยี 

บรษิทั 
สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่มในระหว่าง

ปี 
 2556 2555 
  (ปรบัปรงุใหม)่ 

บรษิทั ฮอนชวน เอฟด ีแพมคเกจจิง้ จาํกดั  20,252   24,534 
รวม 20,252 24,534 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บรษิทั เงนิปนัผลทีบ่รษิทัฯรบัระหวา่งปี 
 2556 2555 

บรษิทั ฮอนชวน เอฟด ีแพมคเกจจิง้ จาํกดั  13,641   6,820 
รวม 13,641 6,820 

11.3 ข้อมลูทางการเงินของบริษทัร่วม 

 ขอ้มลูทางการเงนิตามทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิของบรษิทัรว่มโดยสรปุมดีงันี้ 
     (หน่วย: ลา้นบาท) 

บรษิทั 

ทุนเรยีกชาํระ 
ณ วนัที ่ 

31 ธนัวาคม 

สนิทรพัยร์วม 
ณ วนัที ่ 

31 ธนัวาคม 

หนี้สนิรวม 
ณ วนัที ่ 

31 ธนัวาคม 

รายไดร้วมสาํหรบัปี
สิน้สุดวนัที ่
31 ธนัวาคม 

กาํไรสาํหรบัปี 
สิน้สุดวนัที ่
31 ธนัวาคม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
บรษิทั ฮอนชวน เอฟด ี

แพมคเกจจิง้ จาํกดั 195 195 524 536 56 87 587 666 58 69 
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12. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
  (หน่วย: พนับาท) 

 สนิทรพัยซ์ึง่แสดงมลูคา่ 
ตามราคาทีต่ใีหม ่ สนิทรพัยซ์ึง่แสดงมลูคา่ตามราคาทุน 

      เครือ่งตกแต่ง  สนิทรพัย ์  
  ทีด่นิรอการ  สว่นปรบัปรงุ เครือ่งจกัร และเครือ่งใช ้  ระหวา่งตดิตัง้  
 ทีด่นิ พฒันา อาคาร อาคาร และอุปกรณ์ สาํนักงาน ยานพาหนะ และก่อสรา้ง รวม 
ราคาทุน / ราคาท่ีตี
ใหม ่

         

ณ วนัที ่ 1 มกราคม 
2555 

60,000 118,000 169,481 184,998 471,193 24,379 19,598 2,855 1,050,504 

ซือ้เพิม่ - - - - 3,210 132 - 5,660 9,002 
โอน 118,000 (118,000) - 4,557 3,389 - - (7,946) - 
ตรีาคา 17,000 - - - - - - - 17,000 
ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 

2555 
195,000 - 169,481 189,555 477,792 24,511 19,598 569 1,076,506 

ซือ้เพิม่ - - - - 2,988 1,783 4,647 12,026 21,444 
จาํหน่าย - - - (736) (7,231) (1,524) (8,493) - (17,984) 
โอน - - - 2,550 7,674 - - (10,224) - 
ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 

2556 
195,000 - 169,481 191,369 481,223 24,770 15,752 2,371 1,079,966 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ณ วนัที ่ 1 มกราคม 

2555 
- - 94,146 123,715 350,212 23,114 18,433 - 609,620 

คา่เสือ่มราคาสาํหรบัปี - - 8,143 11,349 21,486 755 641 - 42,374 
ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 

2555 
- - 102,289 135,064 371,698 23,869 19,074 - 651,994 

คา่เสือ่มราคาสาํหรบัปี - - 8,121 10,831 19,261 581 990 - 39,784 
คา่เสือ่มราคาสาํหรบั

สว่นทีจ่าํหน่าย - - - (736) (6,965) (1,415) (8,493) - (17,609) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 - - 110,410 145,159 383,994 23,035 11,571 - 674,169 
มลูค่าสทุธิตามบญัชี          
ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 

2555 
195,000 - 67,192 54,491 106,094 642 524 569 424,512 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 
2556 

195,000 - 59,071 46,210 97,229 1,735 4,181 2,371 405,797 

 
ค่าเส่ือมราคาส าหรบั
ปี 

         

2555 (จาํนวน 41 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลติ สว่นทีเ่หลอืรวมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร)  42,374 

2556 (จาํนวน 38 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลติ สว่นทีเ่หลอืรวมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร) 39,784 
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บริษัทฯได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระในปี 2555 โดยใช้วิธี
เปรยีบเทยีบราคาตลาด (Market Approach)  

 หากบริษัทฯแสดงมูลค่าของที่ดินดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2556 จะเปมนจาํนวนรวมประมาณ 19 ลา้นบาท (2555: 19 ลา้นบาท)  

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 บรษิัทฯมยีอดคงเหลอืของยานพาหนะและอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้
สญัญาเช่าการเงนิ โดยมมีลูค่าสุทธติามบญัชเีปมนจาํนวนเงนิ 1.9 ลา้นบาท (2555: 0.3 ลา้นบาท) 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัฯมอีาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึ่งซึ่งตดัค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว
แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมของสนิทรพัย์ดงักล่าวมจีํานวนเงนิ
ประมาณ 367 ลา้นบาท (2555: 364 ลา้นบาท) 

 บรษิทัฯได้นําที่ดนิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งบางส่วนและเครื่องจกัรบางส่วนซึ่งมมีูลค่าสุทธติามบญัช ี               
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 จาํนวนประมาณ 261 ลา้นบาท (2555: 278 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนั
วงเงนิสนิเชื่อระยะสัน้และระยะยาวทีไ่ดร้บัจากสถาบนัการเงนิ  

13. ต้นทุนสวนยางพารา 

 (หน่วย: พนับาท) 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2556 14,338 
ตน้ทุนเพิม่ขึน้ 2,263 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 16,601 

14. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบีย้  
 (รอ้ยละต่อปี) 2556 2555 
เงนิเบกิเกนิบญัช ี MOR 4,554 710 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 3.71 - 6.02 50,000 25,000 
เจา้หนี้ทรสัตร์ซีที 3.40 - 4.26 - 1,006 

รวม 54,554 26,716 

 วงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิคํ้าประกนัโดยการจาํนองทีด่นิพรอ้ม
สิง่ปลูกสรา้งบางส่วนและเครื่องจกัรบางส่วนตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 
12 



บริษทั ฟู้ ดแอนดด์ร๊ิงส ์จ ากดั (มหาชน) รายงาน ประจ าปี 2556 

 
                                                                                   หน้า 81  

15. เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2556 2555 
เจา้หนี้การคา้ - กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 2,657 284 
เจา้หนี้การคา้ - กจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั 12,538 20,287 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 10,416 9,821 
เจา้หนี้อื่น 14,757 2,579 
เงนิรบัล่วงหน้าค่าสนิคา้ 235 500 
รวมเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 40,603 33,471 

16. หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2556 2555 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 4,898 330 
หกั: ดอกเบีย้รอการตดัจาํหน่าย (433) (5) 
รวม 4,465 325 
หกั: ส่วนทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหนึ่งปี (1,089) (325) 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - สุทธจิากส่วน                          

ทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหนึ่งปี 3,376 - 

บริษัทฯได้ทําสัญญาเช่าการเงนิกับบรษิัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ในการ
ดําเนินงานของกจิการโดยมกีําหนดการชําระค่าเช่าเปมนรายเดอืน อายุของสญัญามรีะยะเวลา
โดยเฉลีย่ประมาณ 3 ถงึ 5 ปี 

บรษิทัฯมภีาระผกูพนัทีจ่ะต้องจ่ายค่าเช่าขัน้ตํ่าตามสญัญาเช่าการเงนิดงันี้  

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท3ี1 ธนัวาคม 2556 

 ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 1,270 3,628 4,898 
ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงนิรอการตดับญัช ี                                                                                                                                                                                                              (181) (252) (433) 
มลูค่าปจัจุบนัของจาํนวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญา

เช่า 1,089 3,376 4,465 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที3่1 ธนัวาคม 2555 

 ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 330 - 330 
ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงนิรอการตดับญัช ี                                                                                                                                                                                                              (5) - (5) 
มลูค่าปจัจุบนัของจาํนวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญา

เช่า 325 - 325 

17. เงินกู้ยืมระยะยาว 

   (หน่วย: พนับาท) 
เงนิกู ้ อตัราดอกเบีย้  การชาํระคนื 2556 2555 

1 BIBOR บวกอตัรารอ้ยละคงที ่ ชาํระคนืเปมนงวดทุก 3 เดอืน เริม่ตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 
2554 

32,941 49,412 

2 MLR ลบอตัรารอ้ยละคงที ่ ชาํระคนืเปมนงวดทุกเดอืน เริม่ตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2553 13,420 28,180 
3 MLR ลบอตัรารอ้ยละคงที ่ ชาํระคนืเปมนงวดทุกเดอืน เริม่ตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2554 1,190 2,570 
4 MLR ลบอตัรารอ้ยละคงที ่ ชาํระคนืเปมนงวดทุกเดอืน เริม่ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2555 3,680 5,840 
5 MLR ลบอตัรารอ้ยละคงที ่ ชาํระคนืเปมนงวดทุกเดอืน เริม่ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2555 586 970 

รวม 51,817 86,972 
หกั: ส่วนทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี  (33,625) (35,155) 
เงนิกูย้มืระยะยาว - สุทธจิากส่วนทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 18,192 51,817 

เงนิกู้ยืมระยะยาวคํ้าประกันโดยการจํานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนและเครื่องจกัร
บางส่วนตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 12  

 ภายใต้สญัญาเงนิกู้ บรษิทัฯต้องปฎบิตัติามเงื่อนไขทางการเงนิบางประการตามที่ระบุในสญัญา 
เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนเงนิกู้สุทธต่ิอ
กําไรก่อนหกัดอกเบีย้จา่ย ภาษเีงนิได ้ค่าเสื่อมราคาและค่าใชจ้า่ยตดัจา่ย อตัราส่วนความสามารถ
ในการชาํระหนี้ และการก่อภาระหนี้สนิเพิม่เตมิใหเ้ปมนไปตามสญัญา เปมนตน้ 

18. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงนิสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึง่เปมนเงนิชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน            
แสดงไดด้งันี้ 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 2556 2555 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 16,076 13,811 
ตน้ทุนบรกิารในปจัจุบนั  2,002 1,766 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 562 499 
ผลประโยชน์ทีจ่่ายในระหว่างปี (1,509) - 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 17,131 16,076 

ค่าใชจ้า่ยดงักล่าวรบัรูใ้นรายการต่อไปนี้ในส่วนของกําไรหรอืขาดทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2556 2555 
ตน้ทุนขาย 1,425 1,257 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 1,139 1,008 

 สมมติฐานที่สําคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมนิสรุปได้
ดงันี้ 

 2556 2555 
 (รอ้ยละต่อ

ปี) 
(รอ้ยละต่อ

ปี) 
อตัราคดิลด 3.6 3.6 
อตัราการขึน้เงนิเดอืนในอนาคต  3.4 - 6.0 3.4 - 6.0 
อตัราการเปลีย่นแปลงในจาํนวนพนกังาน (ขึน้กบัช่วงอาย)ุ 3.0 - 83.0 3.0 - 83.0 

 จาํนวนเงนิภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์สําหรบัปีปจัจุบนัและสามปียอ้นหลงัแสดงได้
ดงันี้ 

(หน่วย: พนับาท) 
 จาํนวนภาระผกูพนั                 

ตามโครงการผลประโยชน์ 
ปี 2556 17,131 
ปี 2555  16,076 
ปี 2554 13,811 
ปี 2553 12,050 
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19. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 

 ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาที่ดนิจํานวนนี้ไม่สามารถนํามาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถ
จา่ยเปมนเงนิปนัผลได ้

20. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใต้บทบญัญตัขิองมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯ
ต้องจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปีส่วนหนึ่งไว้เปมนทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจาํปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนสาํรองนี้จะมจีาํนวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
10 ของทุนจดทะเบยีน สํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเปมนเงนิปนัผลได้ ใน
ปจัจบุนั บรษิทัฯไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

21. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ้า่ยแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ้่ายทีส่ําคญัดงัต่อไปนี้ 
  (หน่วย: พนั

บาท) 
 2556 2555 
เงนิเดอืนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนกังาน 117,122 102,377 
ค่าเสื่อมราคา 39,784 42,374 
ค่าโฆษณาและส่งเสรมิการขาย 24,373 145 
ค่าเช่าจา่ยตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 4,744 5,058 
วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 205,836 387,451 
การเปลีย่นแปลงในสนิคา้สาํเรมจรปู (6,334) 9,829 

22. ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิไดส้าํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สรปุไดด้งันี้ 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิซึง่แสดงเงนิลงทุน
ตามวธิสี่วนไดเ้สยี งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556 2555 2556 2555 
  (ปรบัปรงุใหม)่  (ปรบัปรงุใหม)่ 
ภาษีเงินได้ปัจจบุนั:     
ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบัปี - 6,838 - 6,838 
รายการปรบัปรงุคา่ใช้จา่ยภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลของปีก่อน 130 - 130 - 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี:      
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีากการเกดิผลแตกต่างชัว่คราว (1,831) (248) (1,831) (248) 
ผลกระทบต่อภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีากการ

เปลีย่นแปลง         อตัราภาษ ี - 32 - 32 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็ (1,701) 6,622 (1,701) 6,622 

จาํนวนภาษีเงนิได้ทีเ่กี่ยวข้องกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกําไรขาดทุนเบมดเสรมจอื่นสําหรบัปี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สรปุไดด้งันี้  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิซึง่แสดงเงนิลงทุน

ตามวธิสี่วนไดเ้สยี งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556 2555 2556 2555 
  (ปรบัปรงุใหม)่  (ปรบัปรงุใหม)่ 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบักําไรจากการตรีาคา

ทีด่นิ - 3,400 - 3,400 
 - 3,400 - 3,400 

รายการกระทบยอดจํานวนเงนิระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้กบัผลคูณของกําไรทางบญัชกีับ
อตัราภาษทีีใ่ชส้าํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงไดด้งันี้ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิซึง่แสดงเงนิลงทุน

ตามวธิสี่วนไดเ้สยี งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556 2555 2556 2555 
  (ปรบัปรงุใหม)่  (ปรบัปรงุใหม)่ 

กําไรทางบญัชก่ีอนภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 10,419 52,825 3,807 35,111 

     

อตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล  20% 23% 20% 23% 
กําไรทางบญัชก่ีอนภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลคณูอตัราภาษี 2,084 12,150 761 8,076 
รายการปรบัปรงุคา่ใช้จา่ยภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลของปี

ก่อน 130 - 130 - 
ผลกระทบต่อภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีากการ - 32 - 32 
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เปลีย่นแปลงอตัราภาษ ี
ผลกระทบทางภาษสีาํหรบั:     

สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม (4,051) (5,643) - - 
รายไดท้ีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิได้ - - (2,728) (1,569) 
อื่นๆ 136 83 136 83 

รวม (3,915) (5,560) (2,592) (1,486) 
คา่ใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษเีงนิไดท้ีแ่สดงอยูใ่นงบกําไร

ขาดทุนเบมดเสรมจ (1,701) 6,622 (1,701) 6,622 

 
ส่วนประกอบของสินทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชีและหนี้สินภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ี
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงนิ 
 งบการเงนิซึง่แสดงเงนิลงทุน                                

ตามวธิสี่วนไดเ้สยี งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
 31 

ธนัวาคม 
2556 

31 
ธนัวาคม 

2555 

1  
มกราคม 

2555 

31 ธนัวาคม 
2556 

31 
ธนัวาคม 

2555 

1  
มกราคม 

2555 
  (ปรบัปรุงใหม)่   (ปรบัปรุงใหม)่  
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี       

ค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื 2,568 2,531 2,665 2,568 2,531 2,665 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,426 3,112 2,762 3,426 3,112 2,762 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากสญัญาซื้อขายเงนิตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า 381 - - 381 - - 
ขาดทุนทางภาษทีีย่งัไมไ่ดใ้ช ้ 1,099 - - 1,099 - - 

รวม 7,474 5,643 5,427 7,474 5,643 5,427 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี       

ส่วนเกนิทนุจากการตรีาคาทีด่นิ 35,180 35,180 31,780 35,180 35,180 31,780 
รวม 35,180 35,180 31,780 35,180 35,180 31,780 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธ ิ 27,706 29,537 26,353 27,706 29,537 26,353 

 

ในเดอืนตุลาคม 2554 คณะรฐัมนตรไีดม้มีตใิหป้รบัลดอตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลจากอตัรารอ้ยละ 
30 เปมนรอ้ยละ 23 ในปี 2555 และเปมนรอ้ยละ 20 ตัง้แต่ปี 2556 เปมนต้นไป และในเดอืนธนัวาคม 
2554 ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อให้เปมนไปตามมติ
คณะรฐัมนตรดีงักล่าวสําหรบัปี 2555 - 2557 บรษิทัฯไดส้ะทอ้นผลกระทบของการเปลีย่นแปลง
อตัราภาษดีงักล่าวในการคาํนวณภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชตีามทีแ่สดงไวข้า้งต้นแลว้ 
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23. การส่งเสริมการลงทุน 

 บรษิัทฯได้รบัสทิธพิเิศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนสําหรบักิจการผลติน้ํา
พชืผกั ผลไม ้บรรจุภาชนะผนึก ตามบตัรส่งเสรมิการลงทุนเลขที่ 2099(2)/2547 เมื่อวนัที่ 30 
ธนัวาคม 2547 ภายใตเ้งือ่นไขทีก่ําหนดบางประการ สทิธพิเิศษดงักล่าวรวมถงึการไดร้บัยกเวน้
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลสําหรบักําไรทีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิเปมนระยะเวลา 
8 ปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้ (วนัที ่4 พฤษภาคม 2548)  

 รายได้ของบรษิทัฯสําหรบัปีจําแนกตามกิจการที่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนและไม่ได้รบัการ
ส่งเสรมิการลงทุนสามารถสรปุไดด้งัต่อไปนี้ 

(หน่วย: พนับาท) 
 กจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ กจิการทีไ่ม่ไดร้บัการสง่เสรมิ รวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
รายไดจ้ากการขาย       

รายไดจ้ากการขายใน
ประเทศ 21,827 373,879 215,599 157,687 237,426 531,566 

รายไดจ้ากการสง่ออก 9,228 36,019 231,434 115,858 240,662 151,877 

รวมรายไดจ้ากการขาย 31,055 409,898 447,033 273,545 478,088 683,443 

24. ก าไรต่อหุ้น 

 กําไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรบัปีที่เปมนของผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ (ไม่รวม
กําไรขาดทุนเบมดเสรมจอื่น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของหุน้สามญัทีอ่อกอยูใ่นระหว่างปี 

25. ข้อมลูทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบรษิัทฯ ที่ผู้มอีํานาจ
ตดัสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงานได้รบัและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสนิใจใน
การจดัสรรทรพัยากรใหก้บัส่วนงานและประเมนิผลการดําเนินงานของส่วนงาน 

บรษิัทฯดําเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดําเนินงานที่รายงานเพยีงส่วนงานเดยีว คอื ธุรกิจผลติ
ผลติภณัฑอ์าหารและเครื่องดื่มและดําเนินธุรกจิในเขตภูมศิาสตรเ์ดยีว คอื ประเทศไทย บรษิทัฯ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานโดยพจิารณาจากกําไรหรอืขาดทุนจากการดําเนินงานซึง่
วดัมลูค่าโดยใช้เกณฑเ์ดยีวกบัทีใ่ช้ในการวดักําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสนิทรพัย์
รวมในงบการเงนิ ดงันัน้ รายได ้กําไรจากการดําเนินงาน และสนิทรพัยท์ีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ 
จงึถอืเปมนการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและเขตภมูศิาสตรแ์ลว้ ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที ่31 
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ธนัวาคม 2556 รายได้จากการขายโดยส่งออกต่างประเทศคิดเปมนประมาณรอ้ยละ 50 (2555: 
รอ้ยละ 22) ของยอดรายไดจ้ากการขายรวม 

ในปี 2556 บรษิัทฯมรีายได้จากลูกค้ารายใหญ่จํานวนสองราย เปมนจํานวนเงนิประมาณ 157 
ลา้นบาท และ 79 ลา้นบาท (ปี 2555 มรีายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนหนึ่งรายเปมนจาํนวนเงนิ
ประมาณ 138 ลา้นบาท) 

26. เงินปันผล 

 (หน่วย: บาท) 

เงนิปนัผล อนุมตัโิดย เงนิปนัผลจ่าย 

เงนิปนัผลจ่ายต่อ
หุน้ 

เงนิปนัผลประจาํปี 2554 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เมื่อ
วนัที ่27 เมษายน 2555 7,950,000 0.53 

รวมเงินปันผลส าหรบัปี 2555  7,950,000 0.53 

    
เงนิปนัผลประจาํปี 2555 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เมื่อ

วนัที ่29 เมษายน 2556 15,750,000 1.05 

รวมเงินปันผลส าหรบัปี 2556  15,750,000 1.05 

27. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

27.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาบริการระยะยาว 

 บรษิทัฯได้ทําสญัญาจา้งปลูกและดูแลรกัษาต้นยางพารากบับรษิทัแห่งหนึ่ง โดยภายใต้เงื่อนไข
ตามสญัญาดงักล่าวบรษิัทฯต้องจ่ายค่าจ้างรายปีตามอตัราที่ระบุในสญัญา อายุของสญัญามี
ระยะเวลา 3 ปี โดยสามารถต่ออายขุองสญัญาออกไปไดค้รัง้ละ 3 ปี 

บรษิทัฯ มจีาํนวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจา่ยในอนาคตทัง้สิน้ภายใตส้ญัญาจา้งดงักล่าวดงันี้ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  
 2556 2555 
จา่ยชาํระภายใน   

ภายใน 1 ปี 3 2 
1 ถงึ 3 ปี 1 5 
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27.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าด าเนินงาน 

 บรษิทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าดาํเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเช่าพืน้ทีใ่นอาคารสํานักงานและสญัญา
บรกิาร อายขุองสญัญามรีะยะเวลาตัง้แต่ 1 ถงึ 3 ปี 

บรษิทัฯ มจีาํนวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจา่ยในอนาคตทัง้สิน้ภายใตส้ญัญาดงักล่าวดงันี้ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  
 2556 2555 
จา่ยชาํระภายใน   

ภายใน 1 ปี 4 4 
1 ถงึ 3 ปี 4 7 

27.3 การค า้ประกนั 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 บรษิัทฯมหีนังสอืคํ้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบรษิัทฯ
เหลอือยูเ่ปมนจาํนวน 7 ลา้นบาท (2555: 8 ลา้นบาท) ซึง่เกี่ยวเนื่องกบัภาระผูกพนัทางปฏบิตับิาง
ประการตามปกตธิุรกจิของบรษิทัฯ ซึง่ประกอบดว้ยหนงัสอืคํ้าประกนัเพื่อคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า
จาํนวน 5 ลา้นบาท (2555: 5 ล้านบาท) และเพื่อคํ้าประกนัต่อกรมศุลกากรและอื่นๆ จํานวน 2 
ลา้นบาท (2555: 3 ลา้นบาท) 

28. เคร่ืองมือทางการเงิน 

28.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เครือ่งมอืทางการเงนิทีส่าํคญัของบรษิทัฯตามทีน่ิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่107 “การ
แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสําหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ ” ประกอบด้วย เงนิสดและ
รายการเทยีบเท่าเงนิสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงนิลงทุนชัว่คราว เงนิเบกิเกนิบญัชแีละ
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 
และเงนิกู้ยมืระยะยาว บรษิทัฯมคีวามเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกบัเครื่องมอืทางการเงินดงักล่าว และมี
นโยบายการบรหิารความเสีย่งดงันี้ 

ความเสีย่งด้านการให้สินเชือ่ 

บรษิทัฯมคีวามเสี่ยงด้านการให้สนิเชื่อที่เกี่ยวเน่ืองกบัลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น ฝ่ายบรหิาร
ควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดให้มนีโยบายและวธิกีารในการควบคุมสนิเชื่อที่เหมาะสม 
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ดงันัน้บรษิทัฯจงึไมค่าดว่าจะไดร้บัความเสยีหายทีเ่ปมนสาระสําคญัจากการใหส้นิเชื่อ นอกจากนี้  
การใหส้นิเชื่อของบรษิทัฯไม่มกีารกระจุกตวัเนื่องจากบรษิทัฯมฐีานของลูกคา้ทีห่ลากหลายและ
มอียู่จาํนวนมากราย จาํนวนเงนิสูงสุดทีบ่รษิทัฯอาจต้องสูญเสยีจากการใหส้นิเชื่อคอืมูลค่าตาม
บญัชขีองลกูหนี้ทีแ่สดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 

ความเสีย่งจากอตัราดอกเบ้ีย 

บรษิัทฯมคีวามเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ยที่สําคญัอนัเกี่ยวเนื่องกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิ
เบกิเกนิบญัช ีเงนิกู้ยมืระยะสัน้และเงนิกู้ยมืระยะยาวทีม่ดีอกเบีย้ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการ
เงนิส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบี้ยทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาด หรอืมอีตัราดอกเบี้ยคงทีซ่ึง่ใกล้เคยีง
กบัอตัราตลาดในปจัจบุนั  

สนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิที่สําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี้ย และสําหรบั
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิที่มอีตัราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวนัที่ครบกําหนด หรอื
วนัทีม่กีารกําหนดอตัราดอกเบีย้ใหม ่(หากวนัทีม่กีารกําหนดอตัราดอกเบีย้ใหมถ่งึก่อน) ไดด้งันี้ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 
 อตัราดอกเบีย้คงที่ อตัราดอกเบีย้   อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ 1 ปรบัขึน้ลง ไมม่ ี  ดอกเบีย้ 
 1 ปี ถงึ 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบีย้ รวม ทีแ่ทจ้รงิ 
     (รอ้ยละต่อปี) 

สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - 7 1 8 0.13 - 2.70 
เงนิลงทุนชัว่คราว 1 - - - 1 2.30 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - - - 42 42 - 
 1 - 7 43 51  
 
 
หน้ีสินทางการเงิน 

      

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื          
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 50 - 5 - 55 หมายเหตุ 14 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - - - 41 41 - 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 1 3 - - 4 3.90 - 5.55 
เงนิกูย้มืระยะยาว - - 52 - 52 หมายเหตุ 17 
 51 3 57 41 152  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 
 อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้   อตัรา 
 คงที ่ ปรบัขึน้ลง ไมม่ ี  ดอกเบีย้ 
 ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบีย้ รวม ทีแ่ทจ้รงิ 
    (รอ้ยละต่อปี) 

สินทรพัยท์างการเงิน      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - 5 4 9 0.13 - 2.70 
เงนิลงทุนชัว่คราว 1 - - 1 2.80 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - - 49 49 - 
 1 5 53 59  
หน้ีสินทางการเงิน      
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละกูย้มืระยะสัน้

จากสถาบนัการเงนิ 26 1 - 27 หมายเหตุ 14 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - -   33 33 - 
เงนิกูย้มืระยะยาว - 87 - 87 หมายเหตุ 17 
 26 88 33 147  

ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

 บรษิทัฯมคีวามเสี่ยงจากอตัราแลกเปลีย่นที่สําคญัอนัเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรอืขายสนิค้าเปมน
เงนิตราต่างประเทศ บรษิทัฯไดต้กลงทาํสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึง่ส่วนใหญ่
มอีายสุญัญาไมเ่กนิหน่ึงปีเพื่อใชเ้ปมนเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่ง 

 บรษิทัฯมยีอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิทีเ่ปมนสกุลเงนิตราต่างประเทศดงันี้ 

สกุลเงนิ 
สนิทรพัยท์างการเงนิ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  

 2556 2555 2556 2555 
 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงนิตราต่างประเทศ) 

เหรยีญสหรฐัอเมรกิา 1 1 32.81 30.63 
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 บรษิทัฯมสีญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลอืดงันี้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 
สกุลเงนิ จาํนวนทีข่าย อตัราแลกเปลีย่นตามสญัญา 

 (ลา้น) 
(บาทต่อหน่วยเงนิตรา

ต่างประเทศ) 
เหรยีญสหรฐัอเมรกิา 2 31.12 - 33.04 
   

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 
สกุลเงนิ จาํนวนทีข่าย อตัราแลกเปลีย่นตามสญัญา 

 (ลา้น) 
(บาทต่อหน่วยเงนิตรา

ต่างประเทศ) 
เหรยีญสหรฐัอเมรกิา 1 30.73 - 31.49 

28.2 มลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เนื่องจากเครื่องมอืทางการเงนิส่วนใหญ่ของบรษิทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสัน้ เงนิกู้ยมืมอีตัรา
ดอกเบี้ยใกล้เคยีงกบัอตัราดอกเบี้ยในตลาด บรษิทัฯจงึประมาณมูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอื 
ทางการเงนิใกลเ้คยีงกบัมลูค่าตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 มลูค่ายตุธิรรม หมายถงึ จาํนวนเงนิทีผู่ซ้ ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปลีย่นสนิทรพัยก์นัหรอืจ่ายชําระ
หน้ีสนิในขณะทีท่ ัง้สองฝ่ายมคีวามรอบรู ้และเตมมใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคา
กนัไดอ้ยา่งเปมนอสิระในลกัษณะทีไ่มม่คีวามเกี่ยวขอ้งกนั วธิกีารกําหนดมลูค่ายุตธิรรมขึน้อยู่กบั
ลกัษณะของเครื่องมอืทางการเงนิ มูลค่ายุตธิรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรอืกําหนด
ขึน้โดยใชเ้กณฑก์ารวดัมลูค่าทีเ่หมาะสม  

29. การบริหารจดัการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบรหิารจดัการทุนที่สําคญัของบรษิัทฯ คอืการจดัให้มซีึ่งโครงสร้างทุนที่
เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯและเสรมิสรา้งมูลค่าการถอืหุ้นให้กบัผู้ถอื
หุน้ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ตามงบแสดงฐานะการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนได้
เสยี บรษิทัฯมอีตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนเท่ากบั 0.36:1 (2555: 0.36:1) และตามงบการเงนิเฉพาะ
กจิการ บรษิทัฯมอีตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุนเท่ากบั 0.44:1 (2555: 0.42:1) 
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30. การอนุมติังบการเงิน 

 งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เมือ่วนัที่ 26 กุมภาพนัธ ์2557 
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 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ฟู้ดแอนดด์ริง๊ส ์ จาํกดั (มหาชน) ไดร้บัการแต่งตัง้จาก
คณะกรรมการบรษิทั และมวีาระดํารงตําแหน่ง 2 ปี คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการ
อสิระจาํนวน 3 ท่าน โดยม ี นางสาวชวนา ววิฒัน์พนชาต ิ เปมนประธานกรรมการตรวจสอบ นางวไิล 
เกยีรตศิรชีาต ิ และนายสุเมธ เชยโอนะนนัทน์ เปมนกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบได้
ปฏบิตังิานตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบซึง่เปมนไปตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดท้าํหน้าทีส่อบทานรายงานทางการเงนิสอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพและหน้าที่อื่นตามทีค่ณะ 
กรรมการบรษิทัมอบหมาย ซึง่เปมนไปตามขอ้กําหนดและแนวทางปฏบิตัทิีด่สีาํหรบัคณะกรรมการ
ตรวจสอบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 
ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัใหม้กีารประชุม 4 ครัง้ เพื่อพจิารณาเรือ่ง ดงันี้ 

1.  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจาํปี 2556 ของ

บรษิทัเพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายงานทางการเงนิไดจ้ดัทําขึน้อย่างถูกตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการ

บญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และมกีารเปิดเผยงบการเงนิอย่างเพยีงพอ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษิทัเพื่ออนุมตั ิทัง้นี้ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝีา่ยจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

1 ครัง้ในรอบบญัชปีี 2556 

2. คณะกรรมการตรวจสอบไดด้าํเนินการใหบ้รษิทัฯว่าจา้งผูต้รวจสอบภายในจากภายนอก คอื บรษิทั 

ด ีไอ เอ ออดทิ จาํกดั ประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ในปี 2556 

นี้ไดก้ําหนดใหต้รวจสอบการปฏบิตังิานของระบบเงนิเดอืน และ ระบบการควบคุมการสัง่ซื่อ

วตัถุดบิ ทีม่อียูน่ัน้เหมาะสมหรอืไม ่โดยไดร้บัรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยตรงจากผู้

ตรวจสอบภายในซึง่พบว่า โดยรวมแต่ละหน่วยงานมกีารปฏบิตังิานตามขัน้ตอนการปฏบิตังิานที่

กําหนดไวใ้นคู่มอืการปฏบิตังิานอย่างเหมาะสมพอควรโดยมขีอ้เสนอแนะปรบัปรงุแกไ้ขขอ้ 

บกพรอ่ง ทีม่อียู่ซึง่ผูบ้รหิารไดต้ดิตามดาํเนินการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายใน

อยา่งทนัท่วงท ีและมกีารตดิตามแกไ้ขจดุอ่อนหรอืขอ้บกพรอ่งทีอ่าจมอีย่างทนัเวลา 
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3.  สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของตลาด
หลกัทรพัยห์รอื กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอบุคคลซึง่มคีวามเปมนอสิระเพื่อทาํหน้าทีเ่ปมนผูส้อบบญัชภีายนอกของบรษิทั 
และเสนอค่าค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าวต่อคณะกรรมการของบรษิทัเพื่อนําเสนอต่อทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้อนุมตัแิต่งตัง้  

5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ปมนไปตาม

กฎหมายและขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล

และเปมนประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั  

6. ประสานความเขา้ใจใหอ้ยูใ่นแนวทางเดยีวกนั ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ฝา่ยจดัการ ฝา่ย 

ตรวจสอบ และผูส้อบบญัช ี

7. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. สอบทานและพจิารณารว่มกบัผูต้รวจสอบภายในเกี่ยวกบัผลการตรวจสอบขอ้สงัเกตและ

ขอ้เสนอแนะ 

9. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีก่ฎหมายกําหนด หรอืทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายภายในขอบเขต

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแลว้ เหมนว่าในรอบปีทีผ่่านมานัน้ คณะกรรมการและ

ผูบ้รหิารของบรษิทั ไดป้ฏบิตัภิาระกจิทีแ่สดงใหเ้หมนถงึเจตจาํนงคใ์นการพฒันาการบรหิารจดัการทีด่ ี

และเปมนไปตามแนวทางปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

        

  นางสาวชวนา ววิฒัน์พนชาต ิ

                    ประธานกรรมการตรวจสอบ 
        27 มนีาคม 2557 
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 รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 

 


