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ปี 2562 เป็นอกีปีหน่ึงที่มีความผันผวน การผลิตของบริษัทอยู่ในระดับต ่าสุด

เป็นประวัติการณ์ โดยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เพียง 115,024 ตัน เม่ือเทียบกับปี 2561 

ซ่ึงผลิตได้ จ านวน 203,821 ตัน บริษัทมียอดส่งออกทั้งหมดในปี 2562  จ านวน 

3,256 ตู้คอนเทนเนอร์ รายได้รวม 1,544,386,898 บาท ในขณะที่ปี 2561 บริษัทมี

ยอดส่งออกจ านวน 3,645  ตู้คอนเทนเนอร์ รายได้รวม 1,865,496,752 บาท 

ราคาผลไม้ที่ตกต ่าลงจากปีก่อนหน้าน้ี ท าให้รายได้ของเกษตรกรลดลง ส่งผล

ให้ปริมาณผลผลิตในปี 2562 และปี 2563 ลดลงไปด้วย เน่ืองจากพ้ืนที่เพาะปลูกลดลง 

ประกอบกับภัยแล้งในปี 2562-2563  ซ่ึงมีผลท าให้ผลผลิตของเกษตรกรมีปริมาณ

น้อยและมีคุณภาพไม่ดีนัก โดยเฉพาะ ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 สถานการณ์ของ

ปริมาณวัตถุดิบพลิกผันจากที่คาดการณ์ไว้เป็นอย่างมาก ท าให้บริษัทไม่สามารถเปิดผลิต

ได้จนกระทั่งถึงเดือนพฤศจิกายน  การผลิตอยู่ในระดับที่ต ่ากว่า 50% ของงบประมาณ

ที่ตั้งไว้ ปัจจัยเหล่าน้ีส่งผลกระทบอย่างมากต่อราคาวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้ น เน่ืองจากบริษัทต้องแบกรับต้นทุนค่าแรง

และต้นทุนคงที่ 

           เน่ืองด้วยปริมาณผลผลิตสับปะรดจากประเทศไทย อนิโดนีเซีย และฟิลิปปินส์มีปริมาณมากเกินความต้องการของตลาด 

ท าให้ราคาขายถูกจ ากดั อยู่ในระดับที่ต ่ากว่าต้นทุนการผลิต ประกอบกบัการแขง็ค่าของเงินบาทอย่างต่อเน่ืองจากอัตราแลกเปล่ียน

เฉล่ียอยู่ที่ 32.3104 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2561 เป็น 31.0470 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯในปี 2562 กเ็ป็นอีกปัจจัยที่ท า

ให้รายได้ของบริษัทลดลง และมีผลประกอบการขาดทุน 

 ส าหรับการด าเนินงานในปี 2563 บริษัทต้องเผชิญกับความท้าทายที่มากขึ้ น  จากปริมาณผลผลิตที่มีจ ากัดในราคาที่

สูงขึ้น อนัเน่ืองมาจากปัญหาภัยแล้ง การแขง็ค่าของเงินบาท และความไม่เตม็ใจที่จะซ้ือสินค้าในราคาที่สูงขึ้ นของตลาด นอกจากน้ี

ยังประสบความล าบากเพ่ิมขึ้นอกีจากสถานการณ์การแพร่กระจายของเช้ือไวรัส Covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหารและ

ธุรกจิค้าปลีกทั่วโลก หลายประเทศปิดเมืองและปิดประเทศ เพ่ือหยุดการแพร่ระบาดของโรค ซ่ึงส่งผลให้การบริโภคลดลงไปด้วย 

ทั้งน้ีเรายังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าปัญหาดังกล่าวจะเกดิขึ้นเป็นระยะเวลานานแค่ไหน เม่ือไหร่ธุรกิจจะกลับมาสู่ภาวะปกติ และ

การด าเนินงานของ SAICO จะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงไร 

           Disruption ในปี 2563 จะสร้าง New Norm ของการท างานจากที่บ้าน (WFH) และการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการสื่อสาร

และธุรกรรมทางการเงิน ซ่ึงการควบคุมในปี2563 น้ัน จะเป็นการด าเนินการในเร่ือง การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social 

distancing) การเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบด้านสุขอนามัยและสุขาภิบาลอย่างเข้มงวด รวมถึงการควบคุมต้นทุน และค่าใช้จ่าย

ในการด าเนินงานของบริษัทตลอดปี 2563 

 

นางสาวกณัญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ 

          ประธานกรรมการ 

รายงานคณะกรรมการบริษทั 
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 บริษัท   บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จ ากดั (มหาชน) 

    Siam Agro-Food Industry Public Company Limited 

 

  ทุนจดทะเบียน  บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 450,000,000 บาท  

     เรียกช าระแล้ว  450,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 450,000,000 หุ้น  

     มูลค่าหุ้นละ 1.00  บาท  

 

ประเภทธุรกจิ การผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกบัสับปะรด อาหารบรรจุขวด และผลไม้ตามฤดูกาล 

      

 

  ที่ตั้งส านักงานใหญ่  เลขที่ 50 อาคารจีเอม็เอม็ แกรมม่ี เพลส ช้ัน 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  

     แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

       โทรศัพท์   +66 (0)2 665 9333 

       โทรสาร   +66 (0)2 665 9348 

 

  ที่ตั้งสาขา   (1)  เลขที่ 363 หมู่ที่ 2 ถนนนิคมสาย 13  ต าบลนิคมพัฒนา  อ าเภอนิคมพัฒนา   

   จังหวัดระยอง  21180  

      โทรศัพท์   +66 (0)38 636 014-23 

       โทรสาร   +66 (0)38 636 013 

(2)  เลขที่ 11/3 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี   

   จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ 77120  

      โทรศัพท์   +66 (0)32 622 334-5 

       โทรสาร   +66 (0)32 622 336 

(3)  เลขที่ 27/9-10 หมู่ที่ 5  ถนนปู่เจ้าสมิงพราย  ต าบลบางหญ้าแพรก   

อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ 10130  

      โทรศัพท์/ โทรสาร  +66 (0)2 385 9249 

 

  Home Page  www.saico.co.th 

 

  E-mail address  saico@saico.co.th  

1. ขอ้มูลทัว่ไป 
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2.1 ประวติัความเป็นมาของบริษทั  

  บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จ ากัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งเม่ือวันที่ 23 พฤษภาคม 2521  ด้วยทุนจด

ทะเบียน 30 ล้านบาท เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสับปะรดกระป๋อง บริษัทได้ด าเนินการผลิตคร้ังแรกเม่ือเดือนตุลาคม 

2522 บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2532  และได้เพิกถอนหุ้นสามัญของ

บริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 7 กนัยายน 2552  

เม่ือวันที่ 29 ตุลาคม 2558 บริษัทได้มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว จากเดิม 200 ล้านบาท เป็น 450 ล้าน

บาท โดยมีบริษัท อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องไทย จ ากดั  ซ่ึงท าธุรกจิแปรรูปสับปะรดเช่นเดียวกับบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มี

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 97.92 ของหุ้นสามัญที่จ าหน่ายได้และมีสทิธอิอกเสียงทั้งหมด 

 

2.2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั 

 บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้ในเขตร้อน และ

อาหารบรรจุขวด ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหลักของบริษัท ได้แก่ สับปะรดกระป๋อง (Canned Pineapple) น ้าสับปะรดเข้มข้นบรรจุใน

ถุงปลอดเช้ือ และน า้สับปะรดเข้มข้นแช่แขง็ (Aseptic and Frozen Pineapple Juice Concentrate) น า้สับปะรดพร้อมดื่มบรรจุในถุง

ปลอดเช้ือ (Aseptic Pineapple Single Strength Juice) สับปะรดช้ินย่อยบรรจุในถุงปลอดเช้ือ (Aseptic Crush) ผลไม้อบแห้ง 

(Dehydrated fruits ) และซอสส าเรจ็รูป (Ready-to-Use Sauces) เป็นต้น ซ่ึงขบวนการผลิตสินค้าเพ่ือจ าหน่ายของบริษัทน้ัน จะ

ใช้สับปะรดสดที่ซ้ือจากเกษตรกร เป็นหลัก โดยผ่านกระบวนการผลิต ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  เช่น ISO 22000 ISO 9001  

HACCP  BRC  IFS  KOSHER และ HALAL เป็นต้น  

 

2.3 วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

วิสยัทศัน ์

Saico ผู้น าในอุตสาหกรรมสับปะรดของประเทศไทย 

พนัธกิจ 

ด้วยคุณภาพและประสิทธภิาพ ภารดรภาพ จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

จากการควบรวมการผลิตของโรงงานปราณบุรีและโรงงานระยองภายใต้ บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จ ากัด 

(มหาชน) ตั้งแต่ปี 2553 ท าให้บริษัทสามารถขยายก าลังการผลิตเป็นอนัดับ 1 ของประเทศ และอนัดับที่ 4 ของโลก ดังน้ัน บริษัท

มีเป้าหมายที่จะรักษาปริมาณการผลิตและขยายตามความต้องการของตลาดโลกที่เพ่ิมขี้น เพ่ือรักษาสัดส่วนการตลาดให้คงอันดับที่ 

1 ของประเทศและอันดับที่ 4 ของโลกต่อไป  และจะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพ่ือให้

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเน่ือง 

2. ประวติัความเป็นมาและลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
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2.4 นโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

3 เสาหลกัแห่งการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยืนของ Saico ครอบคลุมหลกัสากล 10 ประการของขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ 

 (The Ten Principles of the United Nations Global Compact) ซ่ึงประกอบดว้ย 

สิทธิมนุษยชน 

หลักประการที่ 1 - สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธมินุษยชนที่ประกาศในระดับสากล ตามขอบเขตอ านาจที่เอื้ออ านวย 

หลักประการที่ 2 - หม่ันตรวจตราดูแลมิให้ธุรกจิของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกบัการล่วงละเมิดสิทธมินุษยชน  

Product & Performance 

ผลติภณัฑ์และผลการด าเนินงาน 

Quality & Food Safety  

คุณภาพและความปลอดภยัอาหาร 
Product 

ผลิตภณัฑ์ 
Food Security  

การรักษาความปลอดภยัอาหาร 
Productivity  

ประสิทธิผลการผลิต 
 

 

 

 

People & Social Responsibility 

สิทธิมนุษยชนและความรับผดิชอบต่อสังคม 

Human & Workplace Right  

สิทธิมนุษยชนและสิทธิในสถานที่ท  างาน 
Employee Engagement  

การมีส่วนร่วมของพนกังาน 
Community Engagement  

การมีส่วนร่วมกบัชุมชน 
Governance, Ethics and Compliance  

บรรษทัภิบาล จริยธรรม และการปฏิบตัิตามกฎหมาย 
 

 
 

Planet & Conservation 

การรักษาสภาวะของโลกและการอนุรักษ์ทรัพยากร 

Energy Management  

การบริหารจดัการพลงังาน 
Water Management  

การบริหารจดัการน ้ า 
Agricultural Sustainability 

การเกษตรอย่างยัง่ยนื 
Packaging Sustainability 

ความยัง่ยืนดา้นบรรจุภณัฑ ์
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แรงงาน 

หลักประการที่ 3 – ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและการรับรองสิทธใินการร่วมเจรจาต่อรอง 

 อย่างจริงจัง 

หลักประการที่ 4 – ขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์และที่เป็นการบังคับในทุกรูปแบบ 

หลักประการที่ 5 – ยกเลิกการใช้แรงงานเดก็อย่างจริงจัง 

หลักประการที่ 6 – ขจัดการเลือกปฏบัิติในเร่ืองการจ้างงานและการประกอบอาชีพ  

สิง่แวดลอ้ม 

หลักประการที่ 7 – สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการด าเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

หลักประการที่ 8 – อาสาจัดท ากจิกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

หลักประการที่ 9 – ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การตา้นทุจริต 

หลักประการที่ 10 - ด าเนินงานในทางต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ 

ดา้นผลิตภณัฑแ์ละผลการด าเนินงาน 

นโยบายคุณภาพ - ด้วยทีมงานที่ดี มีกระบวนการที่ทันสมัย SAICO มุ่งผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องมาตรฐานสากล เพ่ือผลความพึงพอใจของลูกค้า และพัฒนาอย่างยั่งยืน 

1. คุณภาพและความปลอดภยัอาหาร 

บริษัทฯ จะผลิตสินค้าภายใต้ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐานสากล และระบบบริหารคุณภาพ  รวมทั้งควบคุม

คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ตามมาตรฐานและเกณฑ์การปฏิบัติของลูกค้า  

2. ผลิตภณัฑ ์

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ จะพิจารณาถึงกฎหมายและความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะ ส่งเสริมการผลิต

ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ และจะไม่ใช้ส่วนผสมที่ได้จากการดัดแปลงพันธุกรรม GMO แต่อาจใช้ส่วนผสมที่อาจ

ก่อให้เกดิภมิูแพ้ต่อผู้บริโภคบางคนเท่าที่จ าเป็น ภายใต้การควบคุมดูแลการผลิตอย่าง เข้มงวดในทุกขั้นตอน เพ่ือป้องกนั

การปนเป้ือนข้ามไปยังผลิตภัณฑ์อืน่ๆ 

3. การปกป้องความปลอดภยัอาหาร 

บริษัทฯ จะจัดให้มีและรักษาไว้ซ่ึงระบบการปกป้องความปลอดภัยของอาหาร โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของ มาตรการเพ่ือ

ความปลอดภัยอาหาร บริษัทฯ จะท าการควบคุมเพ่ือให้ม่ันใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการปกป้อง จากการกระท าต่าง ๆ ที่

อาจจะท าให้เกดิการปนเป้ือน ตามระเบียบปฏบัิติ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อก าหนด ของลูกค้า  

4. ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการด าเนินงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ม่ันใจว่า  มีการใช้ ทรัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเสริมขีดความสามารถในการท างานของพนักงานด้วยการให้การฝึกอบรม ที่จ าเป็นและการ

สนับสนุนปัจจัยต่างๆอย่างเหมาะสม เพ่ือการเจริญเติบโตพัฒนาของบริษัทฯ และพนักงาน 
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ดา้นสิทธิมนุษยชนและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม – บริษัทฯ จะให้การยอมรับและเคารพในสิทธมินุษยชน โดยยึดถือตามแนวทางปฏบัิติที่ดีใน

สถานที่ท างานอย่างรับผิดชอบ ส่งเสริมความสัมพันธท์ี่ดี เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานและการมีส่วนร่วมของ บริษัทฯ กับชุมชน 

รวมทั้งจะด าเนินธุรกจิตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรม บริษัทฯจะส่งเสริมนโยบายน้ีกบั ผู้ส่งมอบและผู้รับเหมาในห่วงโซ่

อุปทานของบริษัท 

1. สิทธิมนุษยชนและสถานทีท่ างาน 

บริษัทฯ จะส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยค านึงถึงหลักเกณฑ์การปฏิบัติสากล และยึดถือเกณฑ์ การปฏบัิติที่ดี 

ต่อไปน้ี  

1.1 แรงงานเด็ก:  บริษัทฯ จะไม่เกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนการใช้แรงงานที่มีอายุต ่ากว่า 18 ปี 

1.2 การเกณฑแ์รงงาน แรงงานบงัคบั  และการคา้มนุษย:์  บริษัทฯ จะไม่เกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุน การใช้

แรงงานบังคับ และ/หรือแรงงานที่ไม่สมัครใจ รวมทั้งการค้ามนุษย์ 

1.3 สุขภาพและความปลอดภยั: บริษัทฯ จะจัดให้มีสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย  บ้านพักที่

เหมาะสม  และจัดให้มีขั้นตอนที่เพียงพอในการป้องกันอุบัติเหตุ 

1.4 เสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการรวมกลุ่มเจรจาต่อรอง: บริษัทฯ จะเคารพต่อเสรีภาพในการสมาคม และ

สิทธใินการรวมกลุ่มเจรจาต่อรองของพนักงานตามกฎหมายที่ก าหนด 

1.5 การเลือกปฏิบติั:  บริษัทฯ จะไม่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนให้มีการเลือกปฏบัิติใด ๆ อนัเน่ืองจาก อายุ เช้ือชาติ 

วรรณะ ชาติก าเนิด ศาสนา ความพิการ เพศ รสนิยมทางเพศ การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือความสัมพันธท์าง

การเมือง 

1.6 บทลงโทษทางวินยั: บริษัทฯ จะไม่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนให้มีการใช้บทลงโทษทางร่างกาย การข่มขู่ คุกคามทาง

กายหรือใจ  และ/หรือการใช้วาจาที่ทารุณจิตใจ 

1.7 ชัว่โมงท างาน:  บริษัทฯ จะปฏบัิติให้เป็นไปตามกฎหมายในเร่ืองชั่วโมงการท างาน การท างานล่วงเวลา และวันหยุด

ประจ าสัปดาห์ โดยจัดให้มีวันหยุดอย่างน้อย 1 วันในทุก 7 วัน 

1.8 ค่าตอบแทน: บริษัทฯ จะจ่ายค่าจ้างให้กบัพนักงาน โดยไม่ต ่ากว่าค่าจ้างขั้นต ่าตามกฏหมาย 

1.9 ระบบบริหารจดัการ: บริษัทฯ จะท าให้ม่ันใจว่านโยบายดังกล่าวข้างต้น เป็นที่เปิดเผยต่อหน่วยงานที่สนใจ และจะ

ท าการทบทวนเป็นระยะเพ่ือปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

2. การมีส่วนร่วมของพนกังาน 

บริษัทฯ จะเสริมสร้างบรรยากาศการท างานที่ดี ส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วม เช่น ในการก าหนดเป้า หมายการ

ด าเนินงาน  การแสดงความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นอสิระ และจะเปิดเผย ผลการด าเนินงานให้

พนักงานได้รับทราบเป็นระยะอย่างโปร่งใส 

3. การมีส่วนร่วมกบัชุมชน 

บริษัทฯ จะเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบริษัทฯ กบัชุมชน มีการเผยแพร่ข้อมูลที่แสดงถึงผลกระทบจากการด าเนินงาน

ของบริษัทฯ ที่มีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีการติดต่อสื่อสารอย่างจริงใจและโปร่งใส กบัชุมชนอย่างต่อเน่ือง และ

จะให้การสนับสนุนกจิกรรมทางสังคมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เช่น ด้านศาสนาและการศึกษา เป็นต้น 
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4. บรรษทัภิบาล จริยธรรม และการปฏิบติัตามกฎหมาย 

บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดี มุ่งพัฒนาจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเน่ือง และจะปฏบัิติตามหลักกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ

อย่างเคร่งครัด บริษัทฯและพนักงานทุกระดับจะท าการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน ในทุกรูปแบบ รวมทั้งการทุจริตในหน้าที่ 

และการให้/รับสินบน 

ดา้นการรกัษาสภาวะของโลกและการอนุรกัษท์รพัยากร 

นโยบายสิง่แวดลอ้มและการอนุรกัษ ์ – บริษัทฯ จะส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธภิาพเพ่ือให้ม่ันใจว่า การปล่อยกา๊ซ

เรือนกระจกจากกจิกรรมของบริษัทฯ จะลดลง  บริษัทฯ จะยึดถือปฏบัิติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และการควบคุมมลพิษอย่าง

เคร่งครัด โดยค านึงถึงผลกระทบต่อ ชุมชน พนักงาน และประเทศชาติ บริษัทฯ จะด าเนินการ ร่วมกบัผู้ส่งมอบวัตถุดิบเพ่ือการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

1. การบริหารจดัการพลงังาน 

บริษัทฯจะส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธภิาพ เพ่ิมการใช้พลังงานหมุนเวียน และลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก

อนัเป็นผลเน่ืองจากกจิกรรมของบริษัทฯ 

2. การบริหารจดัการน ้ า 

บริษัทฯจะส่งเสริมให้มีการใช้น า้อย่างมีประสิทธภิาพ เพ่ือให้ม่ันใจในความยั่งยืนของแหล่งน ้าและจะควบคุมผลกระทบที่

เกดิขึ้นจากคุณภาพน า้ทิ้ งให้เป็นไปตามกฎหมาย 

3. การเกษตรอยา่งยัง่ยืน 

บริษัทฯ จะด าเนินการและส่งเสริมความยั่งยืนทางการเกษตร ดังต่อไปน้ี 

3.1 ริเร่ิมโครงการด้านการเกษตรและแนวทางปฏบัิติต่างๆ เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าชาวไร่จะมีรายได้ที่เหมาะสม และยั่งยืน  

3.2 ส่งเสริมการใช้เทคนิคการจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ เพ่ือป้องกนัศัตรูพืช วัชพืช และโรค โดยการท าให้ ม่ันใจได้

ว่ามีการใช้สารเคมีเท่าที่จ าเป็น เหมาะสม และปลอดภัย 

3.3 เพ่ิมการเฝ้าระวังเพ่ือให้ม่ันใจและให้การปกป้อง การท าลายป่าและการเกบ็เกี่ยวผลผลิตที่ผิดกฎหมาย 

3.4 ส่งเสริมให้มีการดูแลรักษาและ/หรือ พัฒนาปรับปรุงดิน ป้องกนัการพังทลาย และลดการปล่อยกา๊ซ เรือนกระจก 

4. ความยัง่ยืนดา้นบรรจุภณัฑ ์

บริษัทฯ จะส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ และจะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากบรรจุภัณฑ์

เพ่ือความยั่งยืนโดยการใช้หลักการ 3R: Reduce (การลด)  Reuse (การใช้ซ ้า) และ Recycle (การหมุนเวียนกลับมาใช้

ใหม่) 
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3.1 ผูถ้ือหุน้ 

        กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 มีรายช่ือ ดังต่อไปน้ี 

ล าดบัที ่ ผูถ้ือหุน้ จ านวนหุน้ รอ้ยละ 

1 บริษัท อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องไทย  จ ากดั 440,638,363 97.92% 

2 น.ส. พรจันทร์ โชคชัยณรงค์ 3,000,000 0.67% 

3 นายกติติชัย ไกรก่อกจิ 1,592,567 0.35% 

4 นายสมจิตต์ ติวัฒนเจริญผล 1,016,849 0.23% 

5 นางวิภาวัลย์ เศรษฐพัฒนชัย 925,300 0.21% 

6 นางสาวกณัญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ 500,000 0.11% 

7 น.ส.มยุรี เอกอุกฤษฎ์กุล 251,849 0.06% 

8 นายพิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย ์ 143,267 0.03% 

9 นายอมรวัฒน์ น า้ดอกไม้ 105,000 0.02% 

10 นายสันติ ภิรมย์ภักดี 100,000 0.02% 

  รวม 448,273,195 99.62% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. โครงสรา้งการถอืหุน้ และการจัดการ 
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3.2 โครงสรา้งการจัดการ  

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562  เป็นดังน้ี  
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ณ วันที่  31 ธนัวาคม  2562 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการหลักจ านวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษทั จ านวนทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบดว้ย   

ช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนครั้ง 

ทีเ่ขา้ประชุม 

1. นางสาวกณัญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์   ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจ และ

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

5/5 

2. นายตรีขวัญ  บุนนาค   ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5 

3. นายสุจริต  อศิรางกูร ณ อยุธยา  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 5/5 

4. นางสาวลินดา โอสถาวรนันท ์ กรรมการตรวจสอบ 5/5 

5. นางอ านวยพร  ทัพพงษ์  กรรมการตรวจสอบ 5/5 

6. นางศรีสลา ภวมัยกุล กรรมการผู้มีอ านาจ 5/5 

7. นายวิทยา  รงค์ทองอร่าม กรรมการผู้มีอ านาจ และกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน 

5/5 

        -  นางสาวอโนชา   เกตุสมาธ ิ  เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวนทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนครั้ง 

ทีเ่ขา้ประชุม 

1. นายตรีขวัญ  บุนนาค *   ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 

2. นางสาวลินดา โอสถาวรนันท ์ กรรมการตรวจสอบ 4/4 

3. นางอ านวยพร  ทัพพงษ์ * กรรมการตรวจสอบ  4/4 

-  นางสาวอโนชา เกตุสมาธ ิ  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

* มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จ านวนทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนครั้ง 

ทีเ่ขา้ประชุม 

1. นายสุจริต   อศิรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2/2 

2. นางสาวกณัญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2/2 

3. นายวิทยา  รงค์ทองอร่าม  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2/2 

-  นายวิทยา รงค์ทองอร่าม  เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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ประวติักรรมการบริษทั 
 

ช่ือ-นามสกุล  : นางสาวกณัญภคั   ตนัติพิพฒันพ์งศ ์

ต าแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

   การด ารงต าแหน่ง  : 2551- ปัจจุบัน 

อายุ (ปี)   : 54 

    วุฒิการศึกษาสูงสุด  : Executive MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกจิศศินทร์  

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

การอบรม : - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)รุ่นที่ 60 ของ

วิทยาลัยป้องกนัราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

ประจ าปีการศึกษา 2560–2561 

-  “The Program on Logistics Management (ENLM)”  

by AOTS at Yokohama Kenshu Center (YKC), Japan 

       - ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

Director Accreditation Program รุ่น 73/2008 

- การบริหารความเสี่ยงส าหรับผู้บริหาร รุ่นที่  9 คณะ

เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- The Training Program on Green Logistics For the ASEAN 

Member Countries (EALM) at Tokyo Kenshu Center, Japan 

                                                                                 -Coaching for Performance Level 1 Bangkok at Crowne  

Plaza by HR Consultant & Leadership Coach 

- Advanced Audit Committee Program : AACP 23/2016           

at IOD(Thai Institute of Directors) 

- Board of Director & Senior Leader Course: Leading Role in 

Insurance Business 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 500,000 หุ้น คิดเป็น (0.111%)  

ต าแหน่งอืน่ในปัจจุบัน : - ประธานกรรมการ  

      บริษัท อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องไทย จ ากดั 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  บริษัท เจนเนอราล่ีประกนัภัย (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  บริษัท เจนเนอราล่ีประกนัชีวิต (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 

- นายกกติติมศักด์ิ และที่ปรึกษา สมาคมผู้ผลิตอาหารส าเรจ็รูป 

- ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 
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ประสบการณ์ (5ปีย้อนหลัง) : - นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารส าเรจ็รูป 

- กรรมการองค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- รองประธาน สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

- กรรมการมูลนิธพัิฒนาผู้ส่งออกไทย  

   สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

- กรรมการสถาบันอาหาร 

- กรรมการและรองประธานกลุ่มอาหาร  

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

ช่ือ-นามสกุล  : นายตรีขวญั บุนนาค 

    ต าแหน่ง   : ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   การด ารงต าแหน่ง  : 2549 - ปัจจุบัน 

    อายุ (ปี)   : 62 

    วุฒิการศึกษาสูงสุด  : - ปริญญาโท บริหารธุรกจิ  

          University of North Texas, U.S.A.  

    การอบรม  : - ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

           Director Accreditation Program รุ่น 58/2006    

      : - ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

           Director Certificate Program รุ่น 12/2001  

    สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 50,000 หุ้น คิดเป็น (0.011%) 

   ต าแหน่งอืน่ในปัจจุบัน : -  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

  บมจ. เอสวีไอ 

- ประธานกรรมการ บริษัทเฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้         

อนิดัสเตรียล รีท แมนเนจ์เม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

       -  ประธานกรรมการ บริษัท ตรีวรรณตรา จ ากดั   
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ช่ือ-นามสกุล  : นายสุจริต  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

ต าแหน่ง   : ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

การด ารงต าแหน่ง  : 2549 - ปัจจุบัน 

อายุ (ปี)   : 52 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  : ปริญญาโท บริหารธุรกจิ  

        California State Polytechnic University,  

        Pomona, U.S.A. 

   การอบรม  : ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

        Director Accreditation Program รุ่น 58/2006 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 50,000 หุ้น คิดเป็น (0.011%) 

ต าแหน่งในปัจจุบัน : - กรรมการผู้จัดการ บริษัท วัน ซัน อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 

    - กรรมการผู้จัดการ บริษัท  แซด ทู ไนน์ จ ากดั 

ประสบการณ์ (5 ปีย้อนหลัง): - ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

- กรรมการบริหาร บริษัท 9 มอเตอร์เวิร์คส์ จ ากดั 

- กรรมการบริหาร    

  บริษัทเอแคป แอด๊ไวเซอร่ี จ ากดั  (มหาชน) 

- กรรมการบริหาร    

  บริษัท เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ากดั 

     - กรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์เอแคป จ ากดั 

 

 

 

 

ช่ือ-นามสกุล  : นางสาวลินดา โอสถาวรนนัท ์

    ต าแหน่ง   : กรรมการตรวจสอบ 

   การด ารงต าแหน่ง  : 2550 - ปัจจุบัน 

    อายุ (ปี)   : 50 

    วุฒิการศึกษาสูงสุด  : - ปริญญาโท (นิติศาสตร์มหาบัณฑิต) 

          มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย 

   การอบรม  : - ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

          Director Accreditation Program รุ่น 68/2551 

    สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี 

    ต าแหน่งอืน่ในปัจจุบัน : - หุ้นส่วน  

  บริษัท ส านักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จ ากดั 

        - ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย  

      บริษัทส านักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จ ากดั 
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ช่ือ-นามสกุล  : นางอ านวยพร ทพัพงษ ์

  ต าแหน่ง   : กรรมการตรวจสอบ 

   การด ารงต าแหน่ง  : 2553 - ปัจจุบัน 

    อายุ (ปี)   : 65 

  วุฒิการศึกษาสูงสุด  : ปริญญาตรี สาขาบัญชี  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   : 100 หุ้น คิดเป็น (0.00002%) 

ต าแหน่งอืน่ในปัจจุบัน : - กรรมการและผู้จัดการฝ่ายบัญชี  

 บริษัท อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องไทย จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ-นามสกุล  : ดร.ศรีสลา   ภวมยักุล  

ต าแหน่ง : กรรมการผู้มีอ านาจ และกรรมการบริหาร สายซัพพลายเชน 

การด ารงต าแหน่ง  : 2555 – ปัจจุบัน 

อายุ (ปี)   : 60 ปี 

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 20,000 หุ้น คิดเป็น (0.004%) 

ต าแหน่งอืน่ในปัจจุบัน : ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ-นามสกุล  : นายวิทยา   รงคท์องอร่าม 

ต าแหน่ง   : กรรมการผู้มีอ านาจ และกรรมการบริหาร สายการเงิน 

การด ารงต าแหน่ง  :  2544 - ปัจจุบัน 

อายุ (ปี)   : 59 ปี 

 วุฒิการศึกษาสูงสุด  : ปริญญาตรี (บัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 10,000 หุ้น คิดเป็น (0.002%) 

ต าแหน่งอืน่ในปัจจุบัน : ไม่มี 
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  หน่วย 2562 2561 2560 2559 2558 

ก. อตัราส่วนสภาพคล่อง       

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.41   0.91  1.05 0.92 0.88  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า 0.11   0.21  0.24 0.31 0.47  

อตัรากระแสเงินสดจากการด าเนินงานต่อหน้ีสินหมุนเวียน เท่า 0.03   (0.00) 0.14 0.16 (0.05) 

อตัราส่วนหมุนเวียนของลูกหน้ี เท่า 8.40   8.06  8.98 7.74 7.46  

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย วัน 42.86   44.67  40.09 46.51 48.29  

อตัราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 3.53   2.22  2.87 5.04 6.33  

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย วัน 102.07   161.89  125.45 71.38 56.84  

อตัราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี เท่า 15.34   10.72  12.50  18.44  24.46  

ระยะเวลาช าระหน้ี วัน 23.47   33.60  28.81 19.52 14.72  

Cash  Cycle วัน 121.46   172.95  136.72  98.37  90.41  

ข. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร       

อตัราก าไรขั้นต้น (%) (29.32) (1.74) 10.27  6.56  (0.56) 

อตัราก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (%) (30.52) (5.97) 6.66  4.08   1.97  

อตัราก าไรอื่น (%) 2.54  1.95  3.74  2.61   6.73  

อตัราก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (%) (32.44) (7.98) 4.82  2.78   0.34  

ค. อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน       

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (37.12) (8.93) 7.44  5.56   0.71  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) (110.63) (25.01) 40.82  36.96  16.84  

อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ เท่า 1.14  1.12  1.54  2.00   2.07  

ง. อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน       

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า (7.01) 4.04  2.62  4.11   6.17  

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย เท่า (11.14) (2.76) 4.00 3.34   1.23  

          

 

4. อตัราส่วนทางการเงิน 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซ่ึงประกอบด้วย               

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบ

กระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึง หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ  

ข้าพเจ้าเหน็ว่างบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด าเนินงานและกระแส เงินสดส าหรับปี

สิ้นสุดวันเดียวกนัของบริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จ ากดั (มหาชน) โดยถูกต้องตาม ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน  

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค  ความรับผิดชอบของ

ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอสิระจากบริษัทฯตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณอืน่ๆตามที่ระบุในข้อก าหนดน้ันด้วย ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ

เหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

และรับผิดชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท า งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองที่

เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีที่มีเร่ืองดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่

ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองอกีต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวม

ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือม่ันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ

ปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป 

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า

รายการที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้

งบการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอด

การตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานดังต่อไปน้ีด้วย 

5. งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
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• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน และได้

หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการ

ทุจริตอาจเกี่ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่

ตรงตามข้อเทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจเกี่ยวกบัระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสม

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมีประสิทธผิลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี  และการ

เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท า 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร และสรุปจาก

หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด

ข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของบริษัทฯในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่

แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของ

ข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบัหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตุการณ์

หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดการด าเนินงานต่อเน่ืองได้ 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมิน

ว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่  

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ 

ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบใน

ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับน้ี 

สาธดิา รัตนานุรักษ์ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4753 

บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั  

กรุงเทพฯ: 26 มีนาคม 2563 
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บริษทั สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 7 5,433,475        19,110,061      

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 8 128,148,868    245,047,351    

สนิค้าคงเหลือ 9 370,468,809    860,666,664    

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอื่น 3,536,591        2,596,889        

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 507,587,743    1,127,420,965 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 10 427,622,594    435,089,825    

สนิทรัพยไ์ม่มตีัวตน 11 796,724           2,766,605        

สนิทรัพยภ์าษีเงินได้รอตัดบญัชี 19 171,857,060    91,201,228      

สนิทรัพยไ์ม่หมนุเวยีนอื่น 2,088,975        1,820,679        

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 602,365,353    530,878,337    

รวมสินทรพัย์ 1,109,953,096 1,658,299,302 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561

หนี้ สินและส่วนของผูถ้ือหุน้

หนี้ สินหมุนเวียน

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 12 593,147,305    583,587,410    

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 13 196,402,166    218,284,796    

ส่วนของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงินทีถ่ึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 14 3,713,895        3,820,034        

เงินกู้ยมืระยะสัน้จากกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 6 440,000,000    440,000,000    

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 95,374            105,867           

รวมหนี้ สินหมุนเวียน 1,233,358,740 1,245,798,107 

หนี้ สินไม่หมุนเวียน

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงิน - สทุธิจากส่วนทีถ่ึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 14 12,219,127      17,785,317      

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 15 49,031,591      65,625,738      

รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน 61,250,718      83,411,055      

รวมหนี้ สิน 1,294,609,458 1,329,209,162 

ส่วนของผูถ้ือหุน้

ทนุเรือนหุ้น

   ทนุจดทะเบยีน

       หุ้นสามญั 450,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 450,000,000 450,000,000

   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูค่าแล้ว

       หุ้นสามญั 450,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 450,000,000    450,000,000    

ก าไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 16 21,000,000      21,000,000      

   ขาดทนุสะสม (655,656,362)   (141,909,860)   

รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ (184,656,362)   329,090,140    

รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ือหุน้ 1,109,953,096 1,658,299,302 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561

ก าไรขาดทนุ:

รายได้

รายได้จากสญัญาทีท่  ากับลูกค้า 1,544,386,898 1,865,496,752 

รายได้อื่น 17 39,200,214      36,347,649      

รวมรายได้ 1,583,587,112 1,901,844,401 

ค่าใชจ่้าย 18

ต้นทนุขาย 1,997,167,757 1,897,945,995 

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่าย 72,549,000      80,619,601      

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 58,068,365      61,510,347      

ขาดทนุจากอัตราแลกเปล่ียน 1,788,273        4,562,371        

รวมค่าใชจ่้าย 2,129,573,395 2,044,638,314 

ขาดทนุก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (545,986,283)   (142,793,913)   

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (43,238,769)     (41,384,502)     

ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้ (589,225,052)   (184,178,415)   

รายได้ภาษีเงินได้ 19 79,620,376      37,304,136      

ขาดทนุส าหรบัปี (509,604,676)   (146,874,279)   

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกันภยั 15 (5,177,282)      (6,075,596)      

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 19 1,035,456        1,215,119        

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทกึในส่วนของก าไร

   หรือขาดทนุในภายหลัง - สทุธิจากภาษีเงินได้ (4,141,826)      (4,860,477)      

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรบัปี (4,141,826)      (4,860,477)      

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี (513,746,502)   (151,734,756)   

ขาดทนุต่อหุน้ 21

ขาดทนุต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

   ขาดทนุส าหรับปี (1.13) (0.33)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จ ากดั (มหาชน) 

(หน่วย: บาท)

ทนุเรือนหุ้น

ทีอ่อกและ ยงัไม่ได้จัดสรร

หมายเหตุ ช าระแล้ว จัดสรรแล้ว (ขาดทนุสะสม) รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 450,000,000 21,000,000 9,824,896      480,824,896   

ขาดทนุส าหรับปี -                  -               (146,874,279) (146,874,279) 

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่นส าหรับปี -                  -               (4,860,477)     (4,860,477)     

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส าหรับปี -                  -               (151,734,756) (151,734,756) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 450,000,000 21,000,000 (141,909,860) 329,090,140   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 450,000,000 21,000,000 (141,909,860) 329,090,140   

ขาดทนุส าหรับปี -                  -               (509,604,676) (509,604,676) 

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่นส าหรับปี -                  -               (4,141,826)     (4,141,826)     

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส าหรับปี -                  -               (513,746,502) (513,746,502) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 450,000,000 21,000,000 (655,656,362) (184,656,362) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562

ก าไรสะสม
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บริษทั สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จ ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน

ขาดทนุก่อนภาษี (589,225,052)   (184,178,415)   

รายการปรับกระทบขาดทนุก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย) 

   จากกิจกรรมด าเนินงาน:

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 36,538,140      41,976,779      

   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 2,111,630        -                     

   การปรับลดสนิค้าคงเหลือเป็นมลูค่าสทุธิทีจ่ะได้รับเพ่ิมขึ้ น 811,961           19,095,695      

   ก าไรจากการจ าหน่ายทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ (3,462,498)      (205,792)         

   ขาดทนุจากการตัดจ าหน่ายทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ -                     604,197           

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 7,427,978        5,048,951        

   (ก าไร)ขาดทนุจากอัตราแลกเปล่ียนทีย่งัไม่เกิดขึ้ นจริง (149,897)         1,793,264        

   ดอกเบี้ยรับ (95,892)           (120,518)         

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 41,261,596      39,457,546      

   ค่าตัดจ าหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสญัญาเช่าการเงิน 1,977,173        1,926,956        

ขาดทนุจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

   สนิทรัพยแ์ละหน้ีสนิด าเนินงาน (502,804,861)   (74,601,337)     

สนิทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมขึ้ น)ลดลง:

   ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 113,195,803    (21,082,119)     

   สนิค้าคงเหลือ 489,385,894    78,580,264      

   สนิทรัพยห์มนุเวยีนอื่น (998,299)         (108,199)         

   สนิทรัพยไ์ม่หมนุเวยีนอื่น (268,296)         (91,808)           

หน้ีสนิด าเนินงานเพ่ิมขึ้ น(ลดลง):

   เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น (32,558,280)     19,171,979      

   หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น (10,493)           77,359            

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 65,941,468      1,946,139        

   เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (29,199,407)     (6,241,234)      

เงินสดสุทธิจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนนิงาน 36,742,061      (4,295,095)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จ ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

ดอกเบี้ยรับ 95,892            120,518           

เงินสดจ่ายซ้ือทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ (25,537,888)     (32,403,567)     

เงินสดรับจากการจ าหน่ายทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 3,492,588        205,794           

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (21,949,408)     (32,077,255)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึ้ น 9,559,895        51,705,012      

เงินสดจ่ายหน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงิน (5,797,164)      (5,081,800)      

จ่ายดอกเบี้ย (32,231,970)     (39,274,134)     

เงินสดสุทธิจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (28,469,239)     7,349,078        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (13,676,586)     (29,023,272)     

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดต้นปี 19,110,061      48,133,333      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  5,433,475        19,110,061      

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม:

รายการทีไ่ม่เกี่ยวกับเงินสด

   เจ้าหน้ีจากการซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 1,959,848        366,618           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศ

ไทย โดยมีบริษัท อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องไทย จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ 

ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสับปะรด อาหารบรรจุขวด และผลไม้ตามฤดูกาลเพ่ือการ

ส่งออก   ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่เลขที่ 50 อาคารจีเอม็เอม็ แกรมม่ีเพลส ช้ัน 17 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตย

เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 363 หมู่ 2 ถนนนิคมสาย 13 ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอนิคม

พัฒนา จังหวัดระยอง 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีผลขาดทุนเกินทุนจ านวน 184.7 ล้านบาท และมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์

หมุนเวียนเป็นจ านวน 725.8 ล้านบาท (2561: 118.4 ล้านบาท) อย่างไรกต็าม ฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ในระหว่างการ

ปรับเปล่ียนกลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและลดต้นทุนและเช่ือว่าสถานการณ์จะคล่ีคลายได้ นอกจากน้ี 

 บริษัทใหญ่ได้ให้ค าม่ันเป็นหนังสือที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินอย่างต่อเน่ืองแก่บริษัทฯ จากเหตุผลดังกล่าว งบการเงินน้ี

จึงยังคงต้องจัดท าขึ้นภายใต้ข้อสมมติฐานการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของกจิการ 

2. เกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

 งบการเงินน้ีจัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง

รายการในงบการเงินตามข้อก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาองักฤษแปลจากงบ

การเงินฉบับภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืน่ในนโยบายการบัญชี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ริม่มีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี บริษัทฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 

(ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้ นเพ่ือให้มี

เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธบิายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ

ทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน  การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็

ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงหลักการส าคัญสามารถสรุปได้ดังน้ี 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่15 เรือ่ง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31  

   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รายได้ - รายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกับบริการ

โฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธพิิเศษแก่ลูกค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 

กจิการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กบัสัญญาที่ท ากบัลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขต

ของมาตรฐานการบัญชีฉบับอืน่ มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนดหลักการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายได้ที่เกดิขึ้นจากสัญญาที่ท า

กับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียน

สินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และก าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเทจ็จริงและเหตุการณ์ที่

เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบับน้ีไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เริ่มในหรือหลงัวนัที่                 

1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่

และฉบับปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่ มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้ นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนว

ปฏบัิติทางบัญชีกบัผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปน้ีที่มีการเปล่ียนแปลงหลักการ

ส าคัญซ่ึงสามารถสรุปได้ดังน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครือ่งมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบับ 

ได้แก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 16 การป้องกนัความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธใินหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบับที่ 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินด้วยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเคร่ืองมือ

ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของ

กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของ

เคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกัน

ความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กลุ่มน้ีมีผลบังคับใช้ จะท าให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏบัิติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผล

บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯคาดว่าการน ามาตรฐานฉบับน้ีมาใช้ จะมีผลกระทบจากรายการดังต่อไปน้ี  

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - บริษัทฯต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นต่อสินทรัพย์ทาง

การเงินโดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้ นก่อน บริษัทฯจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการ

พิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกดิขึ้นตลอดอายุส าหรับลูกหน้ีการค้า 

- การรับรู้รายการตราสารอนุพันธ ์- บริษัทฯต้องรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์เม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้า

ท าสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมของตราสารอนุพันธจ์ะถูกรับรู้ผ่านก าไรหรือขาดทุน 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดังกล่าว

มาถือปฏบัิติ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่16 เรือ่ง สญัญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความ

มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการ

เปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการ

เช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างองิน้ันมีมูลค่าต ่า 

การบัญชีส าหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญจากมาตรฐานการ บัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้อง           

จัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน  โดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 17 

บริษัทฯคาดว่าจะน ามาตรฐานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติใช้คร้ังแรกโดยการปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบ

การเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการสรุปผลกระทบที่มีต่องบการเงินในปีที่เร่ิมน ามาตรฐานน้ีมาถือปฏบัิติ 
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4. นโยบายการบญัชีทีส่ าคญั 

4.1  การรบัรูร้ายได ้

  ขายสินคา้ 

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เม่ือกลุ่มบริษัทได้โอนอ านาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เม่ือมีการส่งมอบสินค้า 

รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับส าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืน

และส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

  ดอกเบ้ียรบั 

  ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนที่แท้จริง 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนด

จ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจ ากดัในการเบิกใช้ 

4.3  ลูกหน้ีการคา้ 

  ลูกหน้ีการค้าแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุน

โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้ นจากการเกบ็เงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการ

วิเคราะห์อายุหน้ี 

4.4  สินคา้คงเหลือ 

 สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธถัีวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก) หรือมูลค่าสุทธทิี่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า 

 วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า และจะ

ถือเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช้ 

 ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือจะตั้งขึ้นส าหรับสินค้าที่ล้าสมัย เคล่ือนไหวช้าหรือเสื่อมสภาพ 

4.5  ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ ์และค่าเสือ่มราคา 

 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผ่ือการด้อยค่าของ

สินทรัพย์ (ถ้ามี)   

 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธเีส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ

ดังน้ี 

  อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - 5 - 20  ปี 

  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ - 5 - 15  ปี 

  เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้ส านักงาน - 5  ปี 

  ยานพาหนะ - 5  ปี 

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง 
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 บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์           

เชิงเศรษฐกจิในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้

ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์น้ันออกจากบัญชี 

4.6 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์น้ัน 

 บริษัทฯตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ

สินทรัพย์น้ัน และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเม่ือมีข้อบ่งชี้ ว่าสินทรัพย์น้ันเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวน

ระยะเวลาการตัดจ าหน่ายและวิธกีารตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้เป็น

ค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัมีดังน้ี 

       อายุการให้ประโยชน์ 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี 

4.7    รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 

 บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนักบับริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกจิการที่มีอ านาจควบคุมบริษัทฯหรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่

ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนักบับริษัทฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง

หรือทางอ้อมซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารส าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มี

อ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษัทฯ  

4.8 สญัญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผู้เช่าถือเป็น

สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบัน

สุทธขิองจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะ

บันทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มา

ตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า  

 สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือ

เป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธี

เส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า 

4.9 การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

 ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะท าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มี

ตัวตนอืน่ของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมูลค่าที่คาดว่า

จะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ทั้ งน้ีมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง             

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า 
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บริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งช้ีที่แสดงให้เห็นว่า  ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ใน

งวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์น้ัน และจะกลับรายการผล

ขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนกต่็อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณการที่ใช้ก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภาย

หลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพ่ิมขึ้ นจากการกลับรายการผล

ขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ

สินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของก าไร

หรือขาดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์น้ันแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ การกลับรายการส่วนที่เกนิกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นถือ

เป็นการตีราคาสินทรัพย์เพ่ิม 

4.10 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษัทฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของบริษัทฯ 

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหน้ีสินที่

เป็นตัวเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

ก าไรและขาดทุนที่เกดิจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน  

4.11 ผลประโยชนข์องพนกังาน 

ผลประโยชนร์ะยะสัน้ของพนกังาน 

บริษัทฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกดิรายการ 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกนัจัดตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วย เงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯจ่าย

สมทบให้เป็นรายเดือน  สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบ

กองทุนส ารองเล้ียงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกดิรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

บริษัทฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษัทฯ  ถือว่าเงินชดเชย

ดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส าหรับพนักงาน 

บริษัทฯค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการ

ไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เช่ียวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภัย 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ

พนักงานจะรับรู้ทันทีในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 
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4.12 ประมาณการหน้ีสิน 

 บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไว้ในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกดิขึ้นแล้ว และมีความ

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผูกพันน้ัน และบริษัทฯสามารถ

ประมาณมูลค่าภาระผูกพันน้ันได้อย่างน่าเช่ือถือ  

4.13 ภาษีเงินได ้

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเกบ็ภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทาง

ภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก  าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสิน ณ วันสิ้ น

รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสินที่เกี่ยวข้องน้ัน โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบ

ระยะเวลารายงาน  

 บริษัทฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ านวนเท่าที่มีความเป็นไป

ได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีและผล

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้น้ัน 

 บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  และจะท าการปรับ

ลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

 บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้ นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึก

โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น  

4.14 สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  

 ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปล่ียน ณ วันสิ้ นรอบ

ระยะเวลารายงาน ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกดิขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือ

ขาดทุน ส่วนเกนิหรือส่วนลดที่เกดิขึ้นจากการท าสัญญาจะถูกตัดจ าหน่ายด้วยวิธเีส้นตรงตามอายุของสัญญา 

4.15 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผู้อื่นโดย

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้ นในสภาพปกติระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯใช้

ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสิน  ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินที่เกี่ยวข้องก าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์

หรือหน้ีสินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯจะประมาณมูลค่า

ยุติธรรม โดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์  และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่

เกี่ยวข้องกบัสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมน้ันให้มากที่สุด  
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 ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสาม

ระดับตามประเภทของข้อมูลที่น ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังน้ี 

 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่างเดียวกนัในตลาดที่มีสภาพคล่อง 

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอืน่ที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม 

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกบักระแสเงินสดในอนาคตที่กจิการประมาณขึ้น  

 ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม

ส าหรับสินทรัพย์และหน้ีสินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกดิขึ้นประจ า 

5. การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีทีส่ าคญั 

 ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการใน

เร่ืองที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินที่แสดงในงบ

การเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้ นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนที่ประมาณการไว้  

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส าคัญมีดังน้ี 

 สญัญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน

การประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ใน

สินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่ 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี 

 ในการประมาณค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่า

จะเกดิขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินในอดีต อายุของหน้ีที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่

เป็นอยู่ในขณะน้ัน  

 ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

 ในการประมาณค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะ

เกดิขึ้นจากสินค้าคงเหลือน้ัน โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ พิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติ

ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้าน้ัน และค่าเผื่อส าหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคล่ือนไหวช้าห รือเสื่อมคุณภาพ

พิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด 

ทีดิ่น อาคารและอุปกรณแ์ละค่าเสือ่มราคา 

ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า

คงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ

เปล่ียนแปลงเกดิขึ้น 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก

การด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้

ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกบัการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกบัสินทรัพย์น้ัน 
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สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เม่ือ

มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวและ

ขาดทุนน้ัน ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จ านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็น

จ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกดิในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน ์ 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย ซ่ึงต้องอาศัยข้อ

สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการน้ัน เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้ นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ

เปล่ียนแปลงในจ านวนพนักงาน เป็นต้น 

6. รายการธุรกิจกบักิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 

ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกจิที่ส าคัญกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการ

ค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่าน้ันซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถ

สรุปได้ดังน้ี  

 (หน่วย: พันบาท) 

 2562 2561 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่    

ค่าเช่าจ่าย 39,600 39,600 ราคาตามสัญญา 

ดอกเบ้ียจ่าย 19,148 18,072 อตัราตามสัญญา 

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกจิการที่เกี่ยวข้องกนั ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอยีดดังน้ี  

(หน่วย: พันบาท) 

 2562 2561 

บริษทัใหญ่   

ดอกเบ้ียค้างจ่าย 9,017 193 

ค่าเช่าค้างจ่าย 41,112 - 

เงินกู้ยืมระยะสั้น 440,000 440,000 

 ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และการ

เคล่ือนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอยีดดังน้ี  

(หน่วย: พันบาท) 

 2562 2561 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม  440,000 440,000 

เพ่ิมขึ้นระหว่างปี 160,000 58,000 

ลดลงระหว่างปี (160,000) (58,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม   440,000 440,000 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างปีสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและ

ผู้บริหาร ดังต่อไปน้ี 

(หน่วย: พันบาท) 

 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 9,616 13,439 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 123 535 

รวม 9,739 13,974 

ภาระผูกพันเกี่ยวกบัสัญญาเช่ากบักจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

 เม่ือวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯได้ท าสัญญาเช่าทรัพย์สินกับบริษัทใหญ่ ทรัพย์สินดังกล่าวประกอบด้วย ที่ดิน อาคารโรงงาน 

คลังสินค้า เคร่ืองจักรและทรัพย์สินอื่นซ่ึงตั้งอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีระยะเวลา 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง

วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 อตัราค่าเช่าเดือนละ 3.3 ล้านบาท  

 ต่อมาเม่ือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯได้ตกลงต่อสัญญาเช่าทรัพย์สินดังกล่าวกับบริษัทใหญ่โดยมีระยะเวลา 1 ปี เร่ิมตั้งแต่

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 อัตราค่าเช่าเดือนละ 3.3 ล้านบาท และสามารถต่ออายุได้คราวละ 1 ปี ซ่ึงอัตรา

ค่าเช่าจะตกลงราคาใหม่ทุกคร้ังที่ต่อสัญญา 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 (หน่วย: พันบาท) 

 2562 2561 

เงินสด 45 57 

เงินฝากธนาคาร 5,388 19,053 

รวม 5,433 19,110 

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ า มีอัตราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.13 ถึง 0.55  ต่อปี                 

(2561: ร้อยละ 0.13 ถึง 0.55 ต่อปี) 
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8. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 

    (หน่วย: พันบาท) 

 2562 2561 

ลูกหน้ีการค้า - กจิการที่ไม่เกี่ยวข้องกนั   

อายุหน้ีคงค้างนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระ   

ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 81,555 179,658 

ค้างช าระ   

 ไม่เกนิ 3 เดือน  43,399 51,489 

 3 - 6 เดือน 27 13 

 7 - 12 เดือน - 2,119 

 มากกว่า 12 เดือน 4,216 5,261 

รวม 129,197 238,540 

หัก: ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (7,604) (5,493) 

รวมลูกหน้ีการค้า - กจิการที่ไม่เกี่ยวข้องกนั, สุทธ ิ 121,593 233,047 

ลูกหน้ีอืน่   

ลูกหน้ีอืน่ - กจิการที่ไม่เกี่ยวข้องกนั 1,542 1,535 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน 5,014 10,465 

รวมลูกหน้ีอืน่ 6,556 12,000 

รวมลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอืน่ - สุทธ ิ 128,149 245,047 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการค้าของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้รวมลูกหน้ีการค้าจ านวนประมาณ 12.7 ล้านบาท          

(31 ธนัวาคม 2562: ไม่มี) ซ่ึงบริษัทฯได้น าไปขายลดกบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศโดยที่บริษัทฯยังคงมีภาระจากการค า้ประกัน

การขายลดทั้งจ านวน 

9. สินคา้คงเหลือ 

    (หน่วย: พันบาท) 

 

 

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น

มูลค่าสุทธทิี่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ-สุทธ ิ

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

สินค้าส าเรจ็รูป 330,283 842,064 (20,327) (19,516) 309,956 822,548 

วัตถุดิบ 51,939 29,236 - - 51,939 29,236 

อะไหล่และวัสดุโรงงาน 12,198 12,507 (3,624) (3,624) 8,574 8,883 

รวม 394,420 883,807 (23,951) (23,140) 370,469 860,667 

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธทิี่จะได้รับเป็นจ านวน 0.8 ล้านบาท 

(2561: 19.1 ล้านบาท) โดยน าไปรวมกบัมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นต้นทุนขายในระหว่างปี  
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10. ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ ์

     (หน่วย: พันบาท) 

 ที่ดิน 

อาคารและ 

สิ่งปลูกสร้าง 

เครื่องจักร

และอปุกรณ์ 

เครื่องตกแต่ง

และเครื่องใช้

ส านักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์

ระหว่างติดตั้ง รวม 

ราคาทุน         

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561     141,595 242,735 789,706 152,679 61,633 4,972 1,393,320 

ซื้อเพ่ิม - 16 57 3,170 - 29,527 32,770 

โอนเข้า(ออก) - 10,875 15,289 6,425 - (32,589) - 

จ าหน่ายและตัดจ าหน่าย - - (980) (9) - (604) (1,593) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 141,595 253,626 804,072 162,265 61,633 1,306 1,424,497 

ซื้อเพ่ิม - - 420 4,258 - 22,453 27,131 

โอนเข้า(ออก) - 439 5,892 110 - (6,441) - 

จ าหน่าย - - (45) (419) (15,057) - (15,521) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2562 141,595 254,065 810,339 166,214 46,576 17,318 1,436,107 

ค่าเสือ่มราคาสะสม        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 - 135,393 660,882 97,567 56,304 - 950,146 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - 10,363 15,896 11,748 1,832 - 39,839 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนที่

จ าหน่าย - - (980) (9) - - (989) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 145,756 675,798 109,306 58,136 - 988,996 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - 10,016 12,276 10,835 1,441 - 34,568 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนที่

จ าหน่าย - - (45) (389) (15,057) - (15,491) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 155,772 688,029 119,752 44,520 - 1,008,073 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 411 - - - - - 411 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 411 - - - - - 411 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 141,184 107,870 128,274 52,959 3,497 1,306 435,090 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 141,184 98,293 122,310 46,462 2,056 17,318 427,623 

ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี      

2561 (จ านวน 39.3 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่ายและบริหาร) 39,839 

2562 (จ านวน 34.3 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่ายและบริหาร) 34,568 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯมียอดคงเหลือของเคร่ืองจักรซ่ึงได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงินโดยมูลค่าสุทธิตามบัญชี

เป็นจ านวนเงิน 24.3 ล้านบาท (2561:  26.3 ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯมีอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อน

หักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ านวน 829.9 ล้านบาท (2561: 827.4 ล้านบาท) 
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11. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังน้ี 

(หน่วย: พันบาท) 

 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

ราคาทุน  

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 17,358 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 17,358 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 17,358 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม  

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 12,453 

ค่าตัดจ าหน่าย 2,138 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 14,591 

ค่าตัดจ าหน่าย 1,970 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 16,561 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี   

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 2,767 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 797 

12. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

 (หน่วย: พันบาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)   

 2562 2561 2562 2561 

เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคาร MOR + 0.5 - 18,964 - 

เจ้าหน้ีแพคกิ้งเครดิต 2.40 - 3.45 3.45 - 3.56 542,700 409,700 

ทรัสต์รีซีท 3.40  3.40 31,483 161,187 

หน้ีจากการขายลด - 2.30 - 12,700 

รวม   593,147 583,587 

 วงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯค า้ประกนัโดยกรรมการของบริษัทฯ 

       ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีวงเงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ยังไม่ได้ใช้จ านวน 396.4 ล้าน

บาทและ 505.9 ล้านบาท ตามล าดับ 
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13. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 

    (หน่วย: พันบาท) 

 2562 2561 

เจ้าหน้ีการค้า - กจิการที่ไม่เกี่ยวข้องกนั 77,508 182,944 

เจ้าหน้ีอืน่ - กจิการที่เกี่ยวข้องกนั 50,129 193 

เจ้าหน้ีอืน่ - กจิการที่ไม่เกี่ยวข้องกนั 48,020 23,373 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กจิการที่ไม่เกี่ยวข้องกนั 20,745 11,775 

รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอืน่ 196,402 218,285 

14.  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 

       หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังน้ี  

  (หน่วย: พันบาท) 

 2562 2561 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 21,204 28,403 

หัก: ดอกเบ้ียรอการตัดจ าหน่าย (3,419) (5,396) 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกดิขึ้นจริง (1,852) (1,402) 

รวม 15,933 21,605 

หัก: ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (3,714) (3,820) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธจิากส่วนที่ถึงก าหนดช าระ 

ภายในหน่ึงปี 12,219 17,785 

บริษัทฯได้ท าสัญญาเช่าการเงินกบับริษัทฯแห่งหน่ึงเพ่ือเช่าเคร่ืองจักร ใช้ในการด าเนินงานของกจิการโดยมีก าหนดการช าระ

ค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 5 ปี  

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสัญญาเช่าการเงินดังน้ี  

 (หน่วย: พันบาท) 

 31 ธนัวาคม 2562 

 ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 5,291 14,061 19,352 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (1,577) (1,842) (3,419) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 3,714 12,219 15,933 

 

(หน่วย: พันบาท) 

 31 ธนัวาคม 2561 

 ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 5,797 21,204 27,001 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (1,977) (3,419) (5,396) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 3,820 17,785 21,605 
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15. ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน  

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงานแสดงได้ดังน้ี 

(หน่วย: พันบาท) 

 2562 2561 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 65,626 60,742 

ส่วนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:   

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  2,084 2,996 

ต้นทุนดอกเบ้ีย 831 2,053 

ต้นทุนบริการในอดีต 4,513 - 

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (29,199) (6,241) 

ส่วนที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่:   

(ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกนัภัย   

ส่วนที่เกดิจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ - 3,994 

ส่วนที่เกดิจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติทางการเงิน  3,834 78 

ส่วนที่เกดิจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 1,343 2,004 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 49,032 65,626 

 เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 

ซ่ึงได้ก าหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลูกจ้างซ่ึงท างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้ นไปให้มีสิทธิได้รับ

ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้น

ไป การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้

บริษัทฯมีหน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพ่ิมขึ้ น 4.5 ล้านบาท บริษัทฯบันทึกผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ของปีปัจจุบัน 

 บริษัทฯคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจ านวนเงินประมาณ 12.9 ล้านบาท 

(2561: 21.7 ล้านบาท ) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ

ประมาณ 15.84 ปี - 18.59 ปี (2561: 15.42 ปี - 18.28 ปี) 

 สมมติฐานที่ส าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยสรุปได้ดังน้ี 

 2562 2561 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 1.80 - 1.94 3.13 - 3.23 

อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต  3.00 3.00 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนักงาน  6.00 - 64.00 6.00 - 64.00 
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 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานที่ส าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ 

วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังน้ี 

 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 

 เพ่ิมขึ้น 0.5% ลดลง 0.5% 

อตัราคิดลด (1.40) 1.48 

อตัราการขึ้นเงินเดือน  1.15 (1.11) 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนักงาน (1.54) 1.62 

 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 

 เพ่ิมขึ้น 0.5% ลดลง 0.5% 

อตัราคิดลด (1.42) 1.49 

อตัราการขึ้นเงินเดือน  1.01 (1.00) 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนักงาน (1.58) 1.65 

16. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก าไรสุทธิ

ประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 

จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน าไป

จ่ายเงินปันผลได้   

17. รายไดอื้่น 

 (หน่วย: พันบาท) 

 2562 2561 

ขายเปลือกสับปะรด 26,439 21,475 

ก าไรจากการขายเคร่ืองจักรและสินทรัพย์ถาวรอืน่ 3,463 206 

ขายเศษวัสดุ 1,900 3,436 

อืน่ๆ 7,398 11,231 

รวม 39,200 36,348 
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18.  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส าคัญดังต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พันบาท) 

 2562 2561 

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 819,795 1,191,952 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อืน่ของพนักงาน 325,356 362,744 

น า้มันเตาและกา๊ซธรรมชาติ 47,566 85,820 

การเปล่ียนแปลงในสินค้าส าเรจ็รูปและสินค้าระหว่างผลิต (511,780) (42,317) 

ค่าไฟฟ้า 37,929 49,894 

ค่าเสื่อมราคา 34,568 39,839 

ค่าระวางเรือ 12,554 14,165 

ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,970 2,138 

ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร - 604 

19. ภาษีเงินได ้ 

 ภาษีเงินได้ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังน้ี 

 (หน่วย: พันบาท) 

 2562 2561 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:   

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับปี - - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:    

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกดิผลแตกต่างช่ัวคราวและการกลับ

รายการผลแตกต่างช่ัวคราว (79,620) (37,304) 

รายไดภ้าษีเงินไดที้แ่สดงอยู่ในก าไรขาดทุน (79,620) (37,304) 

 จ านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 

2562 และ 2561 สรุปได้ดังน้ี  

(หน่วย: พันบาท) 

 2562 2561 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกบั:    

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย (1,035) (1,215) 
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รายการกระทบยอดระหว่างขาดทุนทางบัญชีกบัรายได้ภาษีเงินได้มีดังน้ี   

 (หน่วย: พันบาท) 

 2562 2561 

ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล (589,225) (184,178) 

อตัราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 

ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอตัราภาษี (117,845) (36,836) 

ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:   

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 263 419 

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธหัิกได้เพ่ิมขึ้น (1,777) (1,424) 

ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 40,033 - 

อืน่ๆ (294) 537 

รวม 38,225 (468) 

รายได้ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (79,620) (37,304) 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 ณ วันที่ ณ วันที่ 

 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 1,521 1,098 

ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 4,790 4,628 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 9,806 13,125 

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 157,419 73,287 

รวมสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 173,536 92,138 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (1,679) (937) 

รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,679) (937) 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 171,857 91,201 
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20. สิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน  

 บริษัทฯได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ .ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน ภายใต้เง่ือนไขที่ก าหนดบางประการ สิทธปิระโยชน์ที่ส าคัญประกอบด้วย 

รายละเอยีด 
บัตรส่งเสริมเลขที่ 

60-0318-1-00-1-0 60-1185-1-00-1-0 

วันที่ในบัตรส่งเสริม 17 มีนาคม 2560 24 ตุลาคม 2560 

กจิการที่ได้รับการส่งเสริม ผลิตพืชผักผลไม้บรรจุ

ภาชนะผนึก 

ผลิตพืชผักผลไม้อบแห้ง 

สิทธปิระโยชน์ส าคัญที่ได้รับ   

1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธทิี่ได้จากการ

ประกอบกจิการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกนัไม่เกนิร้อยละ 100 

ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน 

5 ปี 5 ปี 

2. จ านวนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้น ไม่เกนิ 65.76 ล้านบาท ไม่เกนิ 18.47 ล้านบาท 

3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจักรตามที่คณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัติ 

ได้รับ ได้รับ 

4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ าเป็น เพ่ือใช้

ในการผลิตเพ่ือการส่งออก 

1 ปี 

(นับตั้งแต่วันน าเข้าคร้ังแรก) 

ไม่ได้รับ 

วันที่เร่ิมใช้สิทธบัิตรส่งเสริม ยังไม่ได้เร่ิม ยังไม่ได้เร่ิม 

 ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป.14/2541 เม่ือวันที่ 30 ธันวาคม 2541 เร่ืองก าหนดวิธีการ

รายงานรายได้ส าหรับผู้ได้รับการส่งเสริมฯ โดยให้บริษัทฯแสดงยอดรายได้จากการขายในประเทศและรายได้จากการส่งออก

แยกจากกนั พร้อมทั้งแยกตามกจิการที่ได้รับการส่งเสริมฯและไม่ได้รับการส่งเสริมฯ  

 ทั้งน้ี บริษัทฯต้องปฏบัิติตามเง่ือนไขต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน 

 21. ขาดทุนต่อหุน้ 

 ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยหารขาดทุนส าหรับปี (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ านวนถัวเฉล่ียถ่วง

น า้หนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี  

 2562 2561 

ขาดทุนส าหรับปี (พันบาท) (509,605) (146,874) 

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก (พันหุ้น) 450,000 450,000 

ขาดทุนต่อหุ้น (บาท/หุ้น) (1.13) (0.33) 
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22. ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอน้ีสอดคล้องกบัรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน

ได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการ

ด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของบริษัทคือกรรมการผู้จัดการ 

 บริษัทฯด าเนินธุรกจิหลักในส่วนงานด าเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสับปะรด อาหาร

บรรจุขวดและผลไม้ตามฤดูกาล และด าเนินธุรกจิในเขตภมิูศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก าไรหรือ

ขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดังน้ัน รายได้ ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในงบ

การเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและเขตภมิูศาสตร์แล้ว  

 ข้อมูลเกี่ยวกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 ในปี 2562 และ 2561 บริษัทฯไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกจิการ 

23. กองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ 

 บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพขึ้ นตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 

2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียง

ชีพน้ีบริหารโดยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เอไอเอ มาสเตอร์พูล ฟันด์ และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานน้ันออกจากงาน

ตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ านวน 4.4 ล้าน

บาท (2561: 4.9 ล้านบาท) 

24.  ภาระผูกพนัและหน้ีสินทีอ่าจเกิดข้ึน 

24.1 ภาระผูกพนัเกี่ยวขอ้งกบัรายจ่ายฝ่ายทุน  

 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทุน 22.2 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตน (2561: บริษัทฯไม่มีรายจ่ายฝ่ายทุน) 

24.2 ภาระผูกพนัเกี่ยวกบัสญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาบริการ 

 บริษัทฯได้เข้าท าสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องกบัการเช่าที่ดิน อาคารโรงงานและอาคารส านักงาน อายุ

ของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี  

 บริษัทฯ มีจ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ ดังน้ี 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม  

 2562 2561 

จ่ายช าระภายใน   

ภายใน 1 ปี 43.9 43.6 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 4.3 8.5 
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24.3 ภาระผูกพนัเกี่ยวกบัสญัญาซ้ือบรรจุภณัฑร์ะยะยาว 

24.3.1 บริษัทฯได้เข้าท าสัญญากบับริษัทแห่งหน่ึงในประเทศ โดยบริษัทฯตกลงว่าจ้างบริษัทดังกล่าวให้ผลิตบรรจุภัณฑ์

โลหะ ซ่ึงบริษัทฯตกลงที่จะจ่ายค่าสินค้าในอตัราที่ก าหนดล่วงหน้าตามเอกสารแจ้งราคา ซ่ึงค่าสินค้าดังกล่าวอาจมี

การเปล่ียนแปลงตามโอกาส ขึ้ นอยู่กับราคาของวัตถุดิบตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน สัญญาซ้ือบรรจุภัณฑ์โลหะมี

ระยะเวลา 10 ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 สิ้ นสุดในวันที่ 31 ตุลาคม 2568 โดยบริษัทฯต้องซ้ือ

สินค้าจากบริษัทดังกล่าว คิดเป็นมูลค่าปีละไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาทต่อปีนับตามปีปฏิทิน หากบริษัทฯไม่

สามารถปฏบัิติตามเง่ือนไขดังกล่าว บริษัทฯต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการขาดรายได้และค่าเสียโอกาสทางการค้า

ที่เกดิขึ้นทั้งหมดให้แก่บริษัทดังกล่าว  

 หากบริษัทฯบอกเลิกสัญญาดังกล่าวก่อนครบอายุของสัญญา บริษัทฯต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการขาดรายได้   

และค่าเสียโอกาสทางการค้าที่เกดิขึ้นให้แก่บริษัทคู่สัญญาดังน้ี 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 เงินชดเชยค่าเสียหายจากการ

ขาดรายได้และค่าเสียโอกาส

ทางการค้า 

การเลิกสัญญา  

ปีที่ 1 - 5 70 

ปีที่  6 40 

ปีที่  7 30 

ปีที่  8 20 

ปีที่  9 10 

ปีที่ 10  5 

 นอกจากน้ีแล้ว บริษัทฯต้องปฏบัิติตามเง่ือนไขอืน่ๆตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

24.3.2 เม่ือวันที่ 1 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯได้เข้าท าสัญญากับบริษัทแห่งหน่ึงในประเทศ โดยบริษัทฯตกลงว่าจ้างบริษัท

ดังกล่าวให้ผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะ ซ่ึงบริษัทฯตกลงที่จะจ่ายค่าสินค้าในอัตราที่ก าหนดล่วงหน้าตามเอกสารแจ้ง

ราคา ซ่ึงค่าสินค้าดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงตามโอกาส ขึ้ นอยู่กับราคาของวัตถุดิบตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน 

สัญญาซ้ือบรรจุภัณฑ์โลหะมีระยะเวลา 10 ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2561 สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 

2570 โดยบริษัทฯต้องซ้ือสินค้าจากบริษัทดังกล่าว  คิดเป็นมูลค่ารวมยอดซ้ือสะสมตั้งแต่วันเร่ิมต้นสัญญา เป็น

เงินทั้งสิ้นจ านวน 1,000 ล้านบาทในระยะเวลา 10 ปี  

          หากบริษัทฯบอกเลิกสัญญาดังกล่าวก่อนครบอายุของสัญญา บริษัทฯต้องช าระค่าสินไหมทดแทน เป็นจ านวนเงิน 

5 ล้านบาท ต่อมูลค่าการซ้ือขาย 100 ล้านบาท ที่ยังคงเหลือจาก 1,000 ล้านบาท นอกจากน้ีแล้ว บริษัทฯต้อง

ปฏบัิติตามเง่ือนไขอื่นๆตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

24.4 การค ้ าประกนั 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารในประเทศออกหนังสือค า้ประกันการใช้ไฟฟ้าและ

พลังงานให้แก่รัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึงและบริษัทในประเทศไทยแห่งหน่ึง เป็นจ านวนเงิน 8.0 ล้านบาท (2561: 7.8 ล้าน

บาท) 
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25. ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีหน้ีสินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม ดังน้ี  

(หน่วย: ล้านบาท) 

 

      ณ วันที่                            

31 ธนัวาคม 2562 

        ณ วันที่                            

31 ธนัวาคม 2561 

 ระดับ 2 ระดับ 2 

หน้ีสินทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม   

ตราสารอนุพันธ ์   

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 0.06 - 

26. เครือ่งมือทางการเงิน 

26.1 นโยบายการบริหารความเสีย่ง 

เคร่ืองมือทางการเงินที่ส าคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผย

ข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น เงินกู้ยืมระยะสั้น

และเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอืน่ บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความ

เสี่ยงดังน้ี 

 ความเสีย่งดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือที่เกี่ยวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงน้ีโดยการ

ก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือที่เหมาะสม ดังน้ันบริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็น

สาระส าคัญจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี  การให้สินเช่ือของบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัวเน่ืองจากบริษัทฯมีฐานของลูกค้าที่

หลากหลายและมีอยู่จ านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหน้ี

การค้าและลูกหน้ีอืน่ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเสีย่งจากอตัราดอกเบ้ีย 

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียที่ส าคัญอันเกี่ยวเน่ืองกับเงินฝากสถาบันการเงินและเงินกู้ยืมระยะสั้น สินทรัพย์และ

หน้ีสินทางการเงินดังกล่าวส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงที่ซ่ึงใกล้เคียงกับอัตรา

ตลาดในปัจจุบัน  

สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่ส าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่มี

อัตราดอกเบ้ียคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก าหนด หรือ วันที่มีการก าหนดอัตราดอกเบ้ียใหม่ (หากวันที่มีการก าหนด

อตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ได้ดังน้ี   
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  (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 

 

อตัรา         

ดอกเบ้ียคงที่ 

อตัราดอกเบ้ีย

ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตัรา   

 ภายใน 1 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

     (ร้อยละต่อปี) 

สินทรพัยท์างการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 5 - 5 0.13 - 0.55 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอืน่ - - 128 128 - 

 - 5 128 133  

หน้ีสินทางการเงิน      

เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะ

สั้นจากสถาบันการเงิน 593 - - 593 

2.40 - 3.45 และ 

MOR + 0.5 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอืน่ - - 196 196 - 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกจิการ                     

ที่เกี่ยวข้องกนั 440 - - 440 4.00 

 1,033 - 196 1,229  

(หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 

 

อตัรา         

ดอกเบ้ียคงที่ 

อตัราดอกเบ้ีย

ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตัรา   

 ภายใน 1 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

     (ร้อยละต่อปี) 

สินทรพัยท์างการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 19 - 19 0.13 - 0.55 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอืน่ - - 245 245 - 

 - 19 245 264  

หน้ีสินทางการเงิน      

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 584 - - 584 2.30 - 3.56 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอืน่ - - 218 218 - 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกจิการ                     

ที่เกี่ยวข้องกนั 440 - - 440 4.00 

 1,024 - 218 1,242  
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ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น 

 บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนที่ส าคัญอนัเกี่ยวเน่ืองจากการขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯได้ตกลง

ท าสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารความ

เสี่ยง 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ ดังน้ี 

  อตัราแลกเปล่ียน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม  

สกุลเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน อตัราซ้ือ 

 2562 2561 2562 2561 

 (พัน) (พัน) (บาทต่อหน่วยสกุลเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 3,859 6,961 29.9767 32.2848 

 

  อตัราแลกเปล่ียน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม  

สกุลเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราขาย 

 2562 2561 2562 2561 

 (พัน) (พัน) (บาทต่อหน่วยสกุลเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 11 11 30.3313 32.6148 

ยูโร 610 721 34.0846 37.4884 

 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังน้ี 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 

  อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ   

สกุลเงิน จ านวนที่ขาย จ านวนที่ขาย วันครบก าหนดตามสัญญา 

 (ล้าน) 

(บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.2 30.29 12 มกราคม 2563 

 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯไม่มีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ 

26.2 มูลค่ายุติธรรมของเครือ่งมือทางการเงิน 

เน่ืองจากสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯมีอัตราดอกเบ้ียที่ปรับขึ้ นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตรา

ดอกเบ้ียคงที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน

ใกล้เคียงกบัมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ ์มีดังน้ี 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 

ณ วันที่  

31 ธนัวาคม 2562 

ณ วันที่  

31 ธนัวาคม 2561 

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

 ขาดทุน ขาดทุน 

ตราสารอนุพนัธ ์   

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 0.06 - 

 บริษัทฯมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังน้ี 

ก) สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่จะครบก าหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ลูกหน้ี เจ้าหน้ี เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชี

ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) ตราสารอนุพันธ ์แสดงมูลค่ายุติธรรมซ่ึงค านวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจ าลองตาม

ทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงข้อมูลที่น ามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาด

ที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปล่ียนทันที อัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ และเส้นอัตรา

ผลตอบแทนของอตัราดอกเบ้ีย เป็นต้น บริษัทฯได้ค านึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการ

ประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ ์

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

27. การบริหารจดัการทุน  

 นโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ คือการรักษาระดับทุนให้ม่ันคงเพ่ือรักษานักลงทุน เจ้าหน้ีและความเช่ือม่ันของตลาด 

และก่อให้เกดิการพัฒนาของธุรกจิในอนาคต คณะกรรมการได้มีการก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 

28.  เหตุการณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

 เม่ือวันที่ 7 มกราคม 2563 บริษัทฯได้รับจดหมายจากส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เน่ืองจากพนักงานของ

บริษัทฯได้ยื่นค าร้องทุกข์ต่อส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่า  บริษัทฯค้างจ่ายค่าชดเชยกรณีเกษียณอายุเป็น

จ านวนเงิน 1.9 ล้านบาท ซ่ึงส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีค าสั่งใ ห้บริษัทฯ จ่ายค่าชดเชยดังกล่าวพร้อม

ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี นับจากวันที่ 1 มกราคม 2563 (วันที่ผิดนัด) จนกว่าจะช าระเสรจ็สิ้น 

 ทั้งน้ี บริษัทฯได้บันทึกค่าชดเชยค้างจ่ายดังกล่าวจ านวน 1.9 ล้านบาท ไว้แล้วในงบการเงินปี 2562  

29. การอนุมติังบการเงิน 

 งบการเงินน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2563 


