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สารจากประธานกรรมการ

1. สารจากประธานกรรมการ

1. สารจากประธานกรรมการ

ในรอบปที่ผานมาเปนชวงเวลาที่คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ไดทําการศึกษาและพิจารณาหารือรวมกันถึง
การลงทุนในธุรกิจใหมของบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจวาผลตอบแทนจากการลงทุนและระดับความเสี่ยงของการลงทุนในธุรกิจนั้นๆ
จะเปนประโยชนมากที่สุดตอผูถือหุนของบริษัทฯ
หลังจากที่ไดพิจารณาธุรกิจหลากหลายแขนงเพื่อลงทุนใหเปนธุรกิจหลักของบริษัทฯ นั้น ในป 2562 คณะกรรมการ
ของบริษัทฯ ไดมีมติจัดตั้ง บริษัท ทีทีแอล แคปปตอล จํากัด เปนบริษัทยอย เพื่อใหบริการสินเชื่อธุรกิจ ( Corporate Loan )
แกผูประกอบการที่มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ ทั้งนี้ ผูขอสินเชื่อตองมีหลักทรัพยเพื่อใชค้ําประกันหนี้
ตามนโยบายการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่ไดกําหนดไว โดยบริษัท ทีทีแอล แคปปตอล จํากัด ไดเริ่มดําเนินธุรกิจตั้งแตเดือน
มี น าคม 2562 ซึ่ งมี ผ ลการดําเนิ น การในรอบป บั ญ ชี แรกเป น ที่ น าพอใจและคาดว าจะมี แนวโน มที่ ดี ยิ่ งขึ้ น ตอไป ในการนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ จะไดมีการประชุมเพื่อจัดเตรียมแผนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจใหบริการสินเชื่อตอไป ถือเปนหนึ่งใน
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่ไดดําเนินการแลว และในรอบบัญชีป 2562 นั้น บริษัทฯ ไดแสดงผลการดําเนินงานของบริษัทยอย
ปรากฎตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ แลว
นอกจากนี้ ตามที่ คณะกรรมการไดมีมติ เห็ นชอบให ลงทุ นในธุรกิจประเภทเกษตรกรรมโรงเรือน ซึ่งปจจุบั นอยู ใน
ระหวางการศึกษาวิจัยถึงประเภทและปริมาณของพืชที่จะลงทุนเพาะปลูก ประกอบกับในเดือนกุมภาพันธ 2562 รัฐบาลได
แก ไขกฎหมายให ส ามารถนํ า กั ญ ชา และพื ช กระท อ ม ไปใช เพื่ อ การศึ ก ษาวิ จั ย และเพื่ อ ประโยชน ท างการแพทย ได
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดศึกษาเพิ่มเติมถึงความเปนไปไดในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้วามีความเปนไปไดมาก
นอยเพียงใดเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคต
ผมขอขอบคุณผูถือหุนที่เชื่อมั่นและสนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และใหความ
รวมมือดวยดีมาตลอด และถือโอกาสนี้อํานวยพรปใหมมายังทุกทานดวย

( นายปองพล อดิเรกสาร )
ประธานกรรมการ
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สรุปผลการดําเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี

2. สรุปผลการดําเนินงานเปรียบเทียบ 3 ป (งบการเงินรวม)
หนวย : ลานบาท
2560
รายการ

สินทรัพยรวม

2561

2562

งบการเงิน งบการเงิน งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะกิจการ เฉพาะกิจการ เฉพาะกิจการ
รวม
1,355.3

1,329.3

1,186.1

1,192.0

3.9

4.4

5.9

7.4

1,351.4

1,324.9

1,180.2

1,184.6

รายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อ

N/A

N/A

N/A

8.2

รายไดดอกเบี้ยจากเงินลงทุน

19.8

17.9

18.7

17.7

รายไดรวม

21.3

22.9

25.5

32.6

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

1.1

3.4

4.3

8.7

อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิตอรายไดรวม (รอยละ)

5.16

14.75

16.88

26.61

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (รอยละ)

0.08

0.25

0.34

0.69

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (รอยละ)

0.08

0.25

0.34

0.69

กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน (บาท)

0.07

0.23

0.29

0.58

เงินปนผลตอหุน (บาท)

2.00

10.00

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)

90.09

88.32

หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

10.00*
78.68

78.97

* คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 ขออนุมัติจายปนผล หุนละ 10.00 บาท
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

3. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
กอนหยุดดําเนินการธุรกิจดานสิ่งทอ
บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุน จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนเมื่อป พ.ศ. 2508 ในนามของ บริษัท ไทยเทยิ่น จํากัดเพื่อประกอบกิจการอุตสาหกรรม 3 ประเภทคือ ปนเสน ดายจาก
ใยเทียม ทอผาจากใยเทียม และฟอกขาว, ยอมสี, พิมพหรือแตงสําเร็จซึ่งผาหรือเสนดายจากใยเทียม โดยการรวมทุนของกลุม
นั กธุร กิจ ฝายไทย ประกอบดวย พล.ต.อ.ประมาณ อดิเรกสาร นายเกีย รติ ศรีเฟ องฟุ ง นายบุ ญ ทรง ศรีเฟ องฟุ ง นายเดช
บุญ-หลง นายไพบูลย พานิชชีวะ นายสมบัติ พานิชชีวะ และ กลุมนักธุรกิจฝายญี่ปุน ประกอบดวย บริษัท เทยิ่น จํากัด และ
บริษัท ซี.อิโต จํากัด (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน ITOCHU CORPORATION) โดยมีสัดสวนการลงทุน จากฝายไทย รอยละ 51
และฝายญี่ปุน ลงทุนรอยละ 49 ทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 12 ลานบาท เปดดําเนินการป พ.ศ. 2509 โดยสรางโรงงานทอผา
จํานวน 168 เครื่อง พนักงาน 279 คน ทําการผลิตผาผืนซึ่งทอจาก ใยเทียม ใชเครื่องหมายการคา "สิงหคูชูคบเพลิง" ซึ่งใน
ระยะแรก ไดรับสิทธิประโยชนในดานยกเวนภาษีนําเขาเครื่องจักรตาง ๆ ภาษีเงินได รวมถึงการนํานายชางผูชํานาญการชาว
ตางประเทศเขามาทํางานกับบริษัท แตปจจุบัน คงเหลือสิทธิประโยชนในการนําผูชํานาญการและชางตางประเทศเขามา
ทํางานกับบริษัทเทานั้น
ภายหลังจากหยุดดําเนินการธุรกิจดานสิ่งทอ

ภายหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ได มีมติหยุ ดดํ าเนิ นธุรกิจด านสิ่ งทอ ซึ่ งเป นผลกระทบต อเนื่องจากมหา
อุทกภัยในป 2554 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน โดยจะมุงเนนธุรกิจในรูปแบบของ Holding
Company เพื่อเปนการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจ ทั้ งนี้ การลงทุนในรูปแบบดังกลาวจะทําใหบริษัทฯ ไดรับผลตอบแทน
รวดเร็วกวาการเริ่มดําเนินธุรกิจโดยบริษัทฯ เอง เนื่องจากคณะกรรมการจะมุงเนนพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่ไดดําเนินการแลว ซึ่ง
สามารถรับรูรายได และ/หรือ เปนธุรกิจที่มีแนวโนมที่จะประสบความสําเร็จ และใหผลตอบแทนสูง ปจจุบันบริษัทฯมีบริษัทยอย
จํานวน 1 แหง และยังคงพิจารณาลงทุนในบริษัทอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อใหบริษัทฯ ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึ้น
บริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุน
• บริษัท ทีทีแอล แคปปตอล จํากัด
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 50,000,000 บาท บริษัทไดถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ของ
หุนสามัญทั้งหมด โดย บริษัท ทีทีแอล แคปปตอล จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินธุรกิจดานการใหสินเชื่อแกภาคเอกชน โดย
ผูขอสินเชื่อจะตองมีหลักทรัพยมาค้ําประกันหนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดยึดถือ บริษัท ทีทีแอล แคปปตอล จํากัด เปนบริษัทแกน
(Core Company) ในการประกอบกิจการลักษณะ Holding Company
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
ในป พ.ศ. 2529 ผูถือหุนรายใหญฝายญี่ปุน 1 ราย คือ บริษัท เทยิ่น จํากัด ไดถอนหุนที่ถืออยูจํานวน 25 % โดยผูถือ
หุนฝายไทยรับโอน 24 % และบริษัท ซี.อิโต จํากัด รับโอน 1 % จึงเหลือ ITOCHU CORPORATION เปนผูถือหุนรายใหญ
ฝายญี่ปุนเพียงรายเดียวถือหุนจํานวน 25 % และเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2543 ITOCHU CORPORATION ไดโอนหุนทั้งหมดที่
ถืออยู 3,750,000 หุ น ใหกับบริษัทลูก คือ PROMINENT APPAREL LIMITED (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน ITOCHU TEXTILE
PROMINENT (ASIA) LIMITED) ซึ่งเปนนิติบุคคลสัญชาติฮองกง เปนผูถือหุน ทั้งนี้การโอนหุนไดรับการผอนผันการทําคําเสนอ
ซื้อจากสํานั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เนื่องจากเปน การโอนหุน ให กับบริษัทลู ก
( ITOCHU CORPORATION ถือหุน รอยละ 100 โดยทางตรงและทางอ อม ) ซึ่ งไม มีผ ลต อการเปลี่ ย นแปลงอํ านาจในการ
ควบคุมบริษัทแตอยางใด
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2537 บริษัทไดจดทะเบียนแปลงสภาพตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด ทะเบียนเลขที่
0107537000637 (เดิมเลขที่ บมจ.310) ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 150 ลานบาท เปนหุนสามัญ ชําระเต็มมูลคาแลว
จํานวน 15 ลานหุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 10 บาท
วันที่ 20 ธันวาคม 2556 บริษัท อีโตชู เท็กซไทล โพรมิเนนท (เอเซีย) จํากัด ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุน
จํานวน 3.75 ลานหุนหรือคิดเปนรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของบริษัทไดจําหนายหุนสามัญทั้งหมดใหกับผู
ถือหุนเดิมของบริษัท จํานวน 14 ราย ในราคาหุนละ 120 บาท
วันที่ 23 ธันวาคม 2556 ผูถือหุนของบริษัท 14 รายเดิมขางตนไดทําคําเสนอซื้อหุนทั้งหมดของบริษัทที่ราคาเสนอซื้อ
หุนละ 120 บาท และเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2557 ผูถือหุนดังกลาวไดซื้อหุนสามัญของบริษัทจํานวนรวม 1,052,988 หุนจาก
ผูถือหุนรายยอย การซื้อหุนสามัญดังกลาวทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทโดยผูถือหุน 14 รายขางตนเพิ่มขึ้นจากรอยละ
42.34 เปนรอยละ 79.31
วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาถึงผลกระทบความเสียหายจากมหาอุทกภัยป 2554
ประกอบผลการดําเนินการของบริษัทฯ จึงไดมีมติใหบริษัทฯ หยุดดําเนินการธุรกิจดานสิ่งทอ ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
ภายหลังที่หยุดดําเนินการ บริษัทฯ ไดสรรหาธุรกิจใหมในทันที โดยไดวาจางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และบริษัท ดีที
แซด เดเบนทัม ไต เหลียง (ประเทศไทย) จํากัด ทําการศึกษาแนวทางการทําธุรกิจใหมบนที่ดินในเขตดอนเมืองของบริษัทฯ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯไดจําหนายที่ดินของบริษัทฯในจังหวัดปทุมธานี ใหแกบริษัทเจ.เอส.พี. พรอพ
เพอรตี้ จํากัด (มหาชน) โดยการทํารายการนี้ สงผลใหบริษัทฯ มีสินทรัพยทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสด(Cash
Company) ประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 20/2551 ซึ่ งส งผลให บ ริ ษั ท ฯ ต อ งสรรหาธุ ร กิ จ ใหม ภ ายใน
ระยะเวลา 12 เดือน (ครบกําหนดในวันที่ 22 ธันวาคม 2559)
19 ธันวาคม 2559 กอนพนกําหนดระยะเวลาในการสรรหาธุรกิจใหม บริษัทไดรายงานความคืบหนาในการดําเนินการ
ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งในระยะเวลาที่ผานมาคณะกรรมการบริษัทไดดําเนินการสรรหาธุรกิจใหมอยางตอเนื่อง
แตยังไมไดขอสรุป เนื่องจากที่ดินของบริษัทมีขอจํากัดในการกอสรางบางประการ หรือธุรกิจบางประเภทไมสามารถตกลง
ผลประโยชน ได โดยตลาดหลักทรัพยแห งประเทศไทยได ขยายระยะเวลาให บ ริษัทสรรหาธุรกิจ ใหม โดยกําหนดให บ ริษัท
รายงานผลการสรรหาธุรกิจใหมตอตลาดหลักทรัพยทันทีหากบริษัทมีขอสรุปที่ชัดเจน
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดมีหนังสือเลขที่ บจ. 524/2560 แจงใหบริษัททราบ
เรื่องการปรับปรุงแนวทางดําเนินการ และการดําเนินการของตลาดหลักทรัพย กับบริษัทจดทะเบียนที่มีสินทรัพยทั้งหมดหรือ
เกือบทั้งหมดในรูปเงินสดหรือหลักทรัพยระยะสั้น ( Cash Company ) ในกรณีของบริษัทนั้น หากบริษัทไมสามารถแกไขการ
เปน Cash Company โดยดําเนินการใหมีธุรกิจที่มีคุณสมบัติที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยฯ ไดภายในวันที่แนวทางมี
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ผลใชบังคับหรือภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 ตลาดหลักทรัพยฯ จะประกาศใหหุนสามัญของบริษัทเขาขายอาจถูกเพิกถอน
จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป
ผลใชบังคับหรือภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 ตลาดหลักทรัพยฯ จะประกาศใหหุนสามัญของบริษัทเขาขายอาจถูกเพิกถอน
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การใหเหตุแหงการ
ตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนหลักทรัพยของบริษัทตอไป
เพิกถอนหมดไปหรือมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ตลาดหลักทรัพยฯ จะเสนอคณะกรรมการ
ตลาดหลักวัทรันพทีย่ 28
ฯ เพืพฤษภาคม
่อพิจารณาสั2562
่งเพิกคณะกรรมการตลาดหลั
ถอนหลักทรัพยของบริษกัททรั
ตอพไปยแหงประเทศไทยมีมติใหเพิกถอนหุนสามัญของบริษัทฯ
จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนโดยใหมีผลในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 และเปดใหผูถือหุนและผูลงทุนซื้อขายหลักทรัพย
วันที่ 728วันพฤษภาคม
2562
กทรัพยแหงประเทศไทยมีมติใหเพิกถอนหุนสามัญของบริษัทฯ
เปนระยะเวลา
ทําการ ระหว
างวันคณะกรรมการตลาดหลั
ที่ 7 - 17 มิถุนายน 2562
จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนโดยใหมีผลในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 และเปดใหผูถือหุนและผูลงทุนซื้อขายหลักทรัพย
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บริ ษั ท ฯจากการเป น หลั ก ทรั พ ย จ ดทะเบี ย น อย า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ฯไม เห็ น ด ว ยกั บ การเพิ ก ถอนดั ง กล า ว จึ ง ยื่ น ฟ อ ง
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จํานวน 5 ราย ซึ่งรวมฟองกับบริษัทฯพรอมกันนี้ศาลปกครองกลางไดมีคําสั่งยกคําขอทุเลาการบังคับคดี ตอมาในวันทีศาล
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กันยายน 2562 ผูถือหุนของบริษัทฯยื่นอุทธรณคัดคานคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณาของศาลปกครองขั้นตนตอศาลปกครองสูงัทสุฯด
จํปาจนวน
5 ราย
่งรวมฟอษงกััทบฯอยู
บริษระหว
ัทฯพร
อมกันจนีารณาของศาลปกครองกลาง
้ศาลปกครองกลางไดมีคําสั่งยกคํ
าขอทุ
ตอใมาในวั
่ 17
จุบันคดี
ในสวซึนของบริ
างการพิ
สวนคดี
ในสเลาการบั
วนของผูงคัถือบหุคดีนอยู
นระหวนาทีงการ
กัพินจยายน
2562 ผูถือหุนของบริ
ารณาของศาลปกครองสู
งสุดษัทฯยื่นอุทธรณคัดคานคําสั่งไมรับฟองไวพิจารณาของศาลปกครองขั้นตนตอศาลปกครองสูงสุด
ปจจุบันคดีในสวนของบริษัทฯอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองกลาง สวนคดีในสวนของผูถือหุนอยูในระหวางการ
พิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
เมื่ อ วั น ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ 2562 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯมี ม ติ ให จั ด ตั้ ง บริ ษั ท ย อ ยชื่ อ บริ ษั ท ที ที แ อล
แคปปตอล จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯถือหุนรอยละ 99.99 ในบริษัทดังกลาว เพื่อดําเนินธุรกิจการให
เมืร่ อกิวัจนโดยมี
ที่ 22วัตกุถุมปภาพั
2562 สทีิน่ ปเชืระชุ
ั ท ฯมี
ให จมั ดสภาพคล
ตั้ ง บริ ษอั ทงให
ย อกยชืับธุ่ อรบริ
สินเชื่อภาคธุ
ระสงคน ใธนการใช
่อเพืม่อคณะกรรมการบริ
เปนเงินทุนหมุนเวียษนหรื
อเพืม ติ่อเสริ
กิจษั ท ที ที แ อล
แคปปตอล จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯถือหุนรอยละ 99.99 ในบริษัทดังกลาว เพื่อดําเนินธุรกิจการให
สินเชื่อภาคธุรกิจโดยมีวัตถุประสงคในการใชสินเชื่อเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนหรือเพื่อเสริมสภาพคลองใหกับธุรกิจ

5
5
Annual Report 2019

5

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคัญอื่น

4. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น
เดิม : บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ชื่อบริษัท ไทยเทยิ่น จํากัด จดทะเบียนเมื่อ 11 มีนาคม 2508
ประกอบกิจการอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยดําเนินงานโรงงานปนดาย ทอผา และฟอกยอมและแตงสําเร็จเสนดายและผาที่ทอจาก
เสนดายใยสังเคราะห Tetoron และ Rayon ซึ่งในการตลาดเรียกวา ผูผลิตเสนดาย T/R และ ผา T/R โดยมีโรงงาน 2 แหง
คือ โรงงานที่ 1 ตั้งอยูเลขที่ 175 ซอยวิภาวดีรังสิต 80 กิโลเมตรที่ 25 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บนที่ดิน
เนื้อที่ 126 ไร ดําเนินงานดานสิ่งทอครบกระบวนการ คือ ปนเสนดาย ทอผา ฟอกยอมและแตงสําเร็จ และโรงงานที่ 2 ตั้งอยู
เลขที่ 740 ถนนเลียบคลองรังสิต ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี บนที่ดินเนื้อที่ 140 ไร ดําเนินงานดานสิ่ง
ทอเฉพาะปนเสนดายเพื่อสงเปนวัตถุดิบสําหรับทอผาใหกับโรงงานที่ 1 และเพื่อการสงออกไปจําหนายตางประเทศ
สืบเนื่องจากมหาอุทกภัยเมื่อปลายป 2554 ทําใหอาคารโรงงานเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการผลิตเสียหายทั้งหมด
ทั้ง 2 โรงงาน แมบริษัทไดใชเงินลงทุนจํานวนมากเพื่อแกไขซอมแซมอาคารและเครื่องจักร แตเนื่องจากตลาดสินคาสิ่งทอ
ประสบภาวะตลาดซบเซาอยางตอเนื่อง สงผลใหบริษัทตัดสินใจหยุดดําเนินงานดานสิ่งทอทั้งหมด ตั้งแต 1 กรกฎาคม 2557
โดยขายอาคาร เครื่องจักรอุปกรณทั้งหมดที่ใชในการผลิต และขายที่ดินแปลงปทุมธานีซึ่งเปนที่ตั้งโรงงานที่ 2 เมื่อวันที่ 23
พฤศจิกายน 2558
ปจจุบันคงเหลือที่ดินแปลงดอนเมืองซึ่งเดิมเปนที่ตั้งโรงงานที่ 1 เนื้อที่ 126 ไร และที่ดินที่ตําบลบางปลารา อําเภอ
บานสราง จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่รวม 637-2-23.5 ไร ซึ่งบริษัทซื้อไวเมื่อป พ.ศ. 2538 เพื่อเตรียมใชสําหรับโครงการยาย
โรงงานบางสวน แตเนื่องจากเกิดปญหาทางเศรษฐกิจเมื่อป 2540 จึงระงับโครงการดังกลาว โดยปจจุบันที่ดินแปลงดอนเมือง
ยังวางเปลารอดําเนินการธุรกิจใหม สวนที่ดินอําเภอบานสรางบริษัทไดทําสัญญาใหเชาที่ดินแปลงดังกลาวเพื่อทําการเกษตร
เปนระยะเวลา 1 ป นับตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2562 เปนตนมา
ปจจุบัน : บริษัทดําเนินธุรกิจในลักษณะ Holding Company โดยไดถือหุนในบริษัทยอยในนามของบริษัท ทีทีแอล
แคปป ตอล จํากั ด ซึ่งประกอบธุรกิจให สิน เชื่อแกภ าคเอกชน และปจ จุบัน อยู ในระหวางการศึ กษาเพื่ อลงทุ น ในธุรกิจ อื่นๆ
เพื่อใหบริษัทมีรายไดเพิ่มขึ้น
สํานักงานใหญบริษัท : ตั้งอยูเลขที่ 1168/47 อาคารลุมพินีทาวเวอร ชั้นที่ 18 ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2679-9727 – 31 โทรสาร 0-2679-9732
Website : www. ttlindustries.com
ขอมูลสําคัญอื่น ๆ
บุคคลอางอิงอื่น ๆ
นายทะเบียนหุนของบริษัท
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
10400 โทรศัพท 02-009-9382 โทรสาร 02-009-9476
ผูสอบบัญชี
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ตั้งอยูเลขที่ 193/136-7 อาคารเลครัชดาคอมเพล็กซ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษกตัด
ใหม กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0790 โดยมีรายชื่อผูสอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ นายโสภณ
เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ นางกิ่งกาญจน อัศวรังสฤษฏ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบี ยนเลขที่ 4496 และ/หรือ นางสาวพิมพ ใจ มานิ ต ขจรกิ จ ผูส อบบั ญ ชี รับ อนุ ญ าต ทะเบี ย นเลขที่ 4521 และ/หรื อ
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นางสาวสุมนา พันธพงษสานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผูสอบบัญชี
รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ
นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 โดยผูสอบบัญชีดังกลาวคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการ
นางสาวสุ
มนา พันธพงษสานนท
ผูสอบบัญนของบริ
ชีรับอนุษญัทาต
ยนเลขทีท่ ี่ผ5872
อ นางสาวรสพร
เดชอาคม
ผูสอบบั
ตรวจสอบและแสดงความเห็
นตองบการเงิ
ได ทะเบี
และในกรณี
ูสอบบัและ/หรื
ญชีคนใดคนหนึ
่งดังกลาวไม
สามารถปฏิ
บัติงญานชี
รัไดบอนุ
อ นายชยพล
ผูสอบบัทํญาชีหน
รับาอนุ
าต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรื
ใหญบ ริาตษัททะเบี
สํ านัยกนเลขที
งาน อี่ ว5659
าย จําและ/หรื
กัด จัดหาผู
ส อบบัญ ชีศุอภ่ืนเศรษฐนนท
ของสํานั กงานฯ
ที่ตญรวจสอบและแสดงความเห็
น ตองบอ
นางสาวรุ
งนภาษเลิัทแทน
ศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 โดยผูสอบบัญชีดังกลาวคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการ
การเงิ
นของบริ
ตรวจสอบและแสดงความเห็
ที่ปรึกษากฎหมาย นตองบการเงินของบริษัทได และในกรณีที่ผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงาน
ได ให บ ริษัทสํ านักงาน อีว าย จํากัด จัดหาผูส อบบัญ ชีอ่ืน ของสํานั กงานฯ ทําหน าที่ต รวจสอบและแสดงความเห็ น ตองบ
บริษัทษฯัทได
มีการแตงตั้ง บริษัท สํานักงาน กฎหมายศิษยคนึง จํากัด เลขที่ 2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวง
การเงินของบริ
แทน
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เปนที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เพื่อใหคําปรึกษาที่เกี่ยวของกับขอพิพาท
ที่ปษรึั ทกษากฎหมาย
ระหวางบริ
ฯ และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในกรณี ที่ต ลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทยไดมีประกาศเพิกถอน
ัทฯ ได
งตั้ง บริษัทนหลั
สํากนัทรั
กงาน
หลักทรัพบริ
ยขษองบริ
ษัทมฯีการแต
ออกจากการเป
พยจกฎหมายศิ
ดทะเบียน ษยคนึง จํากัด เลขที่ 2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เปนที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เพื่อใหคําปรึกษาที่เกี่ยวของกับขอพิพาท
เดิมษัท: บริ
ษัทเปนผูประกอบกิ
สาหกรรมสิ่งทอ
ผลิตทสิี่ตนลาดหลั
คา 2 ชนิกทรั
ด พย แหงประเทศไทยไดมีประกาศเพิกถอน
ระหวางบริ
ฯ และตลาดหลั
กทรัพจยการอุ
แหงตประเทศไทย
ในกรณี
ลัเสกนษณะการประกอบธุ
กิจกทรัพยจ(โพลี
หลักทรัพ1)5.
ยของบริ
ษดาัทยคู
ฯ ออกจากการเป
หลั
ดทะเบี
ยน ) ผสมกับ เรยอน ผานกระบวนตีเกลียวเปนเสนคู เพื่อขาย
 ที่ทําจากใยเทียนรมเทโทรอน
เอสเตอร
และสงเขาสูกระบวนการทอผาผืน
เดิม : บริษัทเปนผูประกอบกิจการอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตสินคา 2 ชนิด
สินคาเสนดายคู ของบริษัท เปนการนําเสนดายเดี่ยวที่บริษัทปนเองและซื้อจากโรงงานปนดาย ซึ่งเปนใยสังเคราะห
1) Fiber)
เสนดายคู
 ทีด่ทหลั
ําจากใยเที
มเทโทรอน
เอสเตอร)หรืผสมกั
เรยอน
ผานกระบวนตี
เกลียวเป
นเสนคู เพื
่อขายบ
(Synthetic
2 ชนิ
ก คือ ยโพลี
เอสเตอร (โพลี
(Polyester)
อที่เรีบยกชื
่อทางการค
าวา เทโทรอน
(Tetoron)
ผสมกั
และสงเข(Rayon)
าสูกระบวนการทอผ
น
เรยอน
ในอัตราสวนาผืเทโทรอน
65 % ผสมกับ เรยอน 35 % แลวมาผานกระบวนการตีเกลียวเปนเสนดายคูโดย
คาเสนดายคู ของบริษัท เปนการนําเสนดายเดี่ยวที่บริษัทปนเองและซื้อจากโรงงานปนดาย ซึ่งเปนใยสังเคราะห
ฝายตีเกลีสิยนวของโรงงาน
(Synthetic
ชนิดหลักนดคืายคู
อ ตโพลี
อสเตอร
ที่เรียกชื่องทางการค
าวาาผืเทโทรอน
(Tetoron)
2) Fiber)
ผาผืนซึ่ง2ทอจากเส
าม เ1)
ซึ่งเปน(Polyester)
ผาดิบที่ยังไมไดหรืยออมและแต
สําเร็จ และผ
นที่ยอมและแต
งสําเร็ผสมกั
จแลวบ
เรยอน (Rayon) ในอัตราสวน เทโทรอน 65 % ผสมกับ เรยอน 35 % แลวมาผานกระบวนการตีเกลียวเปนเสนดายคูโดย
ฝายตีเกลีปยจวของโรงงาน
จุบัน : บริษัทมีรายไดจากดอกเบี้ยรับจากเงินใหสินเชื่อ รายไดดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน รายไดจากการใหเชา

2) ผาผืนนบุซึร่งี และผลตอบแทนจากเงิ
ทอจากเสนดายคูตาม 1)นลงทุ
ซึ่งเปนนอื่นผาๆดิบที่ยังไมไดยอมและแตงสําเร็จ และผาผืนที่ยอมและแตงสําเร็จแลว
ที่ดินแปลงปราจี

ปจจุบัน : บริษัทมีรายไดจากดอกเบี้ยรับจากเงินใหสินเชื่อ รายไดดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน รายไดจากการใหเชา
ที่ดินแปลงปราจีนบุรี และผลตอบแทนจากเงินลงทุนอื่นๆ
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6. โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของบริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(หนวย : ลานบาท)
ป 2560
ป 2561
ป 2562
รายการ
มูลคา %% มูลคา %%
มูลคา %
รายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อ
0.00
0.00 8.23 25.26
รายไดดอกเบี้ยจากเงินลงทุน
19.80 93.22 17.94 85.47 17.65 54.17
รายไดจากการใหเชาที่ดินแปลงปราจีนบุรี
1.44
6.78 1.44 6.86 1.44 4.42
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนอื่นๆ
0.00 1.61 7.67 5.26 16.15
รวม
21.24 100.00 20.99 100.00 32.58 100.00
หมายเหตุ :
เนื่องจากบริษัทประกาศเลิกประกอบธุรกิจดานสิ่งทอ ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และไดเริ่มลงทุนในรูปแบบของ
บริษัทโฮลดิ้ง ทําใหบริษัทไมมีรายไดจากการขายตั้งแตป 2559 เปนตนมาแตมีรายไดจากดอกเบี้ยรับจากเงินใหสินเชื่อ รายได
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนรายไดจากการใหเชาที่ดินแปลงปราจีนบุรีและผลตอบแทนจากเงินลงทุนอื่นๆ
ปจจุบัน : บริษัทประกอบธุรกิจในรูปแบบของบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) เพื่อเปนการกระจายความเสี่ยง
ของธุรกิจตางๆ ทั้งนี้ บริษัทยังมีรายไดจากการใหเชาที่ดินแปลงจังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ดิน 637-2-23.5 ไร เพื่อใหทําการ
เกษตรกรรม โดยหนังสือสัญญาเชาที่ดินมีอายุ 1 ป และสามารถตออายุสัญญาไดคราวละหนึ่งป โดยขึ้นอยูกับการตกลงของทั้ง
สองฝายเมื่อสิ้นสุดสัญญา และบริษัทฯยังคงศึกษาความเปนไปไดอยางตอเนื่องในการพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นๆ และศึกษา
ความเปนไปไดที่จะพัฒ นาที่ดิน แปลงดอนเมือง ซึ่งการศึกษาความเป นไปไดสําหรับการลงทุน ดังกลาวมีรายละเอียดที่ ตอง
ทบทวนและพิจารณาเปนปริมาณคอนขางมากเพื่อใหมั่นใจวาผลตอบแทนจากการลงทุน และระดับความเสี่ยงของการลงทุน
สามารถยอมรับไดเพื่อประโยชนของผูถือหุนของบริษัทฯเปนสําคัญ
การตลาดและการแขงขัน
บริษัทไดลงทุนในบริษัทยอยเพื่อดําเนินธุรกิจการใหสินเชื่อ
เนื่องจากหนี้สินครัวเรือนโดยภาพรวมของประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากสภาวการณดังกลาวสงผลให
หลายองคกรมีความประสงคที่จะลงทุนในธุรกิจการใหสินเชื่อ ดังนั้น การแขงขันในตลาดดานการใหสินเชื่อยังคงมีการแขงขัน
คอนขางสูงจากคูแขงทั้งสถาบันการเงินที่เปนธนาคารพาณิชย และสถาบันการเงินที่มิใชธนาคารพาณิชย อยางไรก็ตาม บริษัท
ยังมีแนวโนมที่จะขยายธุรกิจและดําเนินการอยางตอเนื่อง ภายใตเงือ่ นไขและกรอบนโยบายการลงทุนของบริษัท
การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
ธุรกิจการใหสินเชื่อ บริษัทฯจําเปนที่จะตองมีแหลงเงินทุนที่เพียงพอตอการใหสินเชื่อ โดยบริษัทมีกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานของบริษัทในปที่ผานๆมา ทั้งนี้การจัดสรรบริหารระยะเวลากูยืมเงินของผูขอสินเชื่อก็สามารถทําใหบริษัทสามารถ
จัดการบริหารใหบริษัทมีรายรับตลอดป
งานที่ยังไมไดสงมอบ
เนื่องจากลักษณะของธุรกิจการใหสินเชื่อ จะเปนงานตอเนื่องที่ตองติดตามประสานไปจนกวาผูขอสินเชื่อจะชําระหนี้
เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ไดขอสินเชื่อไว โดยบริษัทจะใชชวงเวลาประมาณ 30 วัน ในการจัดเตรียมเอกสารและดําเนินการ
สงมอบงานใหแกผูขอสินเชื่อ
8
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รายการระหว่างกัน

7. รายการระหวางกัน
ในระหวางป 2562 บริษัทมีรายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน (โดยมีกรรมการและ/หรือผูถือหุนและการบริหาร
รวมกัน) รายการธุรกิจดังกลาว เปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกัน ซึ่งเปนไปตามปกติทางธุรกิจ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
1.บริษัท ทีทีแอล แคปปตอล จํากัด

ลักษณะ
ความสัมพันธ
บริษัทยอย

ลักษณะรายการ

นโยบายกําหนดราคา

มูลคา (พันบาท )
ป 2562 ป 2561

1.เงินใหกูยืมระยะสั้น

อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา

93,758

-

โดยบริษัทฯถือหุน 2.เงินใหกูยืมระยะยาว

รอยละ 2.0 - 2.5 ตอป

48,614

-

รอยละ 99.99 3.รายไดดอกเบี้ยรับ

ชําระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน

1,045

-

42

-

4.รายไดคาบริการจัดการ
2.บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย
จํากัด (มหาชน)

1.คาเบี้ยประกันภัยจาย
มีกรรมการรวมกัน สําหรับประกันภัยทรัพยสิน

ตามที่ระบุในกรมธรรม

54

41

28

23

102

66

73

77

16

77

ประกันภัย

2.คาใชจายลวงหนา
3.บริษัท ไทยศรีประกันภัย จํากัด
(มหาชน)

1.คาเบี้ยประกันภัยจาย
มีกรรมการรวมกัน สําหรับประกันภัยทรัพยสิน

ตามที่ระบุในกรมธรรม
ประกันภัย

2.คาใชจายลวงหนา
4. บริษัท ควินเทตต จํากัด

1.ดอกเบี้ยรับ
มีกรรมการรวมกัน 2.ดอกเบี้ยคางรับ
3.เงินใหกูยืมระยะยาว

อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
รอยละ 3.0 ตอป

-

19

ชําระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน

-

2,125
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ปัจจัยความเสี่ยง

8. ปจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงในดานการถูกเพิกถอนออกจาตลาดหลักทรัพย
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ตลาดหลักทรัพยฯ ไดมีประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เรื่องการสั่งเพิ กถอนหุนสามั ญของบริษัท ที ทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ออกจากการเปน หลักทรัพย จดทะเบีย น
เนื่องจากบริษัทฯ มีทรัพยสินอยูในรูปของเงินสดหรือหลักทรัพยระยะสั้น ( Cash Company ) ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
ทรัพยสิน โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 18 มิถุนายน 2562 และจะเปดใหมีการซื้อขายหุน ของบริษัทฯ กอนทําการเพิกถอนเป น
ระยะเวลา 7 วัน สงผลใหปจจุบันบริษัทฯ มีสถานะเปนบริษัทมหาชนที่มิไดจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ ไดอุทธรณประกาศดังกลาวตอศาลปกครองกลางเพื่อ
ขอใหมีคําสั่งยกเลิกประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีคําสั่งใหบริษัทฯ กลับมามีสถานะเป น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอีกครั้ง โดยปจจุบันอยูในระหวางการพิจารณาคดีของศาลปกครองกลาง
แลว ตั้งแตวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 อยางไรก็ตามหากศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งยกฟองของบริษัทฯ
จะทําใหบริษัทมีสถานะเปนบริษัทมหาชนจํากัดที่มิไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งอาจจะทําใหผูถือหุน
ของบริษัทเสียสิทธิประโยชนบางประการ เชน สิทธิประโยชนทางภาษี เปนตน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะดําเนินการตางๆ
เพื่อรักษาไวซึ่งสถานะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และคํานึงถึงประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ
ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจดานสินเชื่อ
ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยที่ไดดําเนินการใหสินเชื่อนั้น มีรูปแบบความเสี่ยงของธุรกิจ คือ ผูขอสินเชื่อผิด
นัดชําระหนี้ หรือชําระหนี้ลาชา เพื่อปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนั้น บริษัทยอยไดมีการจํากัดความเสี่ยงดังนี้ การขออนุมัติ
สินเชื่อนั้นจะตองมีหลักทรัพยมาค้ําประกัน และคณะกรรมการบริษัทยอยจะพิจารณาใหสินเชื่อเพียงจํานวนไมเกินรอยละ 50
ของมูลคาหลักทรัพย, คณะกรรมการจะตรวจสอบความสามารถในการชําระหนี้ของผูขอสินเชื่อ และแหลงที่มาของเงินที่จะ
นํามาใชในการชําระหนี้ , การให สิน เชื่อจะมุงเน น พิ จ ารณาใหแกผูข อสิน เชื่ อระยะสั้น เพื่อลดความเสี่ย ง และการกําหนด
ระยะเวลาที่สั้นและขอปรับปรุงโครงสรางหนี้ (RE-Finance) จะทําใหคณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาความสามารถใน
การชําระหนี้ไดอยางสม่ําเสมอ เพื่อปองกันมิใหเกิดหนี้สงสัยจะสูญ
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ จากเหตุการณมหาอุทกภัยในป 2554 ที่ผานมา ทําใหบริษัทตระหนักวาภัยธรรมชาติ
เปนปจจัยที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจ เนื่องจากภัยธรรมชาติสามารถสรางความเสียหายแกทรัพยสินของบริษัทเปนอยางมาก
โดยความเสี่ยงประเภทนี้ไมสามารถหลีกเลี่ยงได แตสามารถปองกันหรือลดความเสียหาย โดยคณะกรรมการไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงประเภทนี้จึงไดมีการโอนความเสี่ยงนี้โดยการทําประกันภัย
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ข้อมูลการถือหุ้น

9. ขอมูลการถือหุน
โครงสรางการถือหุน
รายชื่อผูถือหุนรายใหญและสัดสวนการถือหุน (ขอมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562)
ลําดับ
1*

2**

3

4

5

ชื่อ - สกุล
บริษัท ไทย ที ซี จํากัด

จํานวนหุน
5,807,185
กลุมครอบครัวศรีเฟองฟุง
723,117
• บริษัท ศรีคีรีเอนเตอรไพรส จํากัด
710,412
• บริษัท ศรีพี่นอง จํากัด
647,402
• บริษัท บุญเพิ่มพูน จํากัด
365,943
• บริษัท บุญทรง จํากัด
รวม
2,446,874
กลุมครอบครัวพานิชชีวะ
787,224
• นายกีรติ พานิชชีวะ
633,770
• นายชาติชาย พานิชชีวะ
670,274
• นายนที พานิชชีวะ
518,767
• นายธเนศ พานิชชีวะ
528,700
• นายสมบัติ พานิชชีวะ
รวม
3,138,735
กลุมครอบครัวบุญ - หลง
722,688
• นายทองเปา บุญ - หลง
409,190
• นายโชคดี บุญ - หลง
รวม
1,131,878
กลุมครอบครัวอดิเรกสาร
376,125
• นายวีระพล อดิเรกสาร
100,653
• นายปองพล อดิเรกสาร
78,602
• นายปรพล อดิเรกสาร
รวม
555,380

อัตราสวนรอยละ
38.71
4.82
4.74
4.32
2.44
16.32
5.25
4.23
4.47
3.46
3.52
20.93
4.82
2.73
7.01
2.51
0.67
0.52
3.70

* บริษัท ไทย ที ซี จํากัด ประกอบธุรกิจซื้อขายเสนดาย/นายหนาสินคา โดยผูถือหุนใหญไดแก กลุมครอบครัว อดิเรกสาร
กลุมครอบครัวพานิชชีวะ กลุมครอบครัวบุญ - หลง และกลุมครอบครัวศรีเฟองฟุง และ
** บริษัทตามขอ 2 เปนบริษัทในกลุมครอบครัวศรีเฟองฟุง
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล และ โครงสร้างการจัดการ

10. นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) กําหนดนโยบายใหมีการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวา รอยละ 50
ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติหลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคลแลวในแตละป ทั้งนี้การจายเงินปนผลขึ้นอยูกับสภาพ
เศรษฐกิจ กําไรจากการดําเนินงาน แผนการลงทุนตางๆ ในอนาคต
ในระยะ 3 ปที่ผานมา ไดมีการพิจารณาจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน ดังนี้
รอบปบัญชีบริษัท ป 2560 บริษัทจายเงินปนผลจํานวน 2.00 บาท/หุน (จากกําไรสะสมยังไมไดจัดสรร 30 ลานบาท)
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561
รอบปบัญชีบริษัท ป 2561 บริษัทจายเงินปนผลจํานวน 10.00 บาท/หุน (จากกําไรสะสมยังไมไดจัดสรร 150 ลาน
บาท) ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562
รอบปบัญชีบริษัท ป 2562 บริษัทเสนอจายเงินปนผลจํานวน 10.00 บาท/หุน (จากกําไรสุทธิสะสมจํานวน 150
ลานบาท) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเสนอใหผูถือหุนอนุมัติ ในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2562 ที่จะมีในวันที่ 29 มกราคม 2563
11. โครงสรางการจัดการ
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คณะกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับของบริษัท กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทมีจํานวนไมนอยกวา 9 คน และไมมากกวา 24 คน เพื่อเปนผู
กําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัท, วางแผนยุทธศาสตรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว, กําหนดนโยบายการเงิน และ
บริหารความเสี่ยง, และมีอํานาจหนาที่อื่นๆ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค/ขอบังคับของบริษัทและมติของที่ประชุมผูถือหุน
ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติหนาที่
อยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทได
โดยระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท จะตองประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน
ไมนอยกวา 1 ใน 3 ซึ่งในการคัดเลือกกรรมการอิสระของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดไว ซึ่งเปนบุคคลที่ไมไดมีความสัมพันธ
ทางธุรกิจ หรือการใหบริการทางวิชาชีพตอบริษัทแตอยางใด เพื่อความอิสระในการตรวจสอบการดําเนินงาน โดย ณ วันที่ 30
กันยายน 2562 บริษัทมีกรรมการอิสระ จํานวน 5 คน ในจํานวนกรรมการบริษัททั้งคณะ
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จํานวน 15 คน (มีรายชื่อและตําแหนงปรากฏตามขอ12 )
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริห ารมีจํานวน 9 คน แตงตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการบริหารจะเลือกจาก
กรรมการบริษัทซึ่งมิไดเปนกรรมการอิสระ มีหนาที่และความรับผิดชอบบริหารงานดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามนโยบาย แกไข
ปญหาที่สงผลกระทบตอบริษัท และดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จํานวน 9 คนรายชื่อและตําแหนง ปรากฏตามขอ 13
การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษั ท กํ า หนดให มี ก ารประชุ ม ประจํ าทุ ก ไตรมาส (3 เดื อ นต อ ครั้ ง ) ส ว นคณะกรรมการบริ ห าร
กําหนดใหมีการประชุมในเดือนที่ไมมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมทั้ง 2 คณะ มีการกําหนดตารางนัดหมายการ
ประชุมลวงหนาทุกป ซึ่งมีฝายเลขานุการบริษัท เปนผูดูแลรับผิดชอบจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหกรรมการพิจารณาลวงหนา
กอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน นอกจากนี้อาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสําคัญเรงดวน
ในรอบป 2562 ไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดจํานวน 8 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการบริหาร
5 ครั้ง ซึ่งในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขารวมครบองคประชุม โดยประธานกรรมการทําหนาที่ประธานในที่ประชุม ทั้งนี้
การลงมติในที่ประชุม ใหถือเอาเสียงขางมาก โดยกรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง และกรรมการผูที่มีสวนไดเสียในเรื่องใดจะไม
เขารวมประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
เปนเสียงชี้ขาด
ฝายเลขานุ การบริษัทจะจัดทํารายงานการประชุม เพื่ อเสนอตอที่ ป ระชุมครั้งต อไป ให ทําการรับ รองรายงานการ
ประชุม ซึ่งกรรมการทุกทานสามารถแสดงความคิดเห็น แกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมใหมีความถูกตอง แลวประธานในที่
ประชุมลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง
กรรมการที่มีอํานาจในการลงนามผูกพันบริษัท
ตามขอบังคั บของบริษัท ระบุ ใหที่ป ระชุมคณะกรรมการบริษัทเปน ผูกําหนดกรรมการจํานวน 2 คนลงลายมือชื่ อ
รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท ซึ่งตามหนังสือรับรองฉบับลาสุด (ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562) ออกโดยกรมพัฒนา
ธุร กิ จ การค า กระทรวงพาณิ ช ย ได ร ะบุ ไว ดังนี้ " นายปองพล อดิเรกสาร หรือ นายเลี ย ง โรจนศิ ริว งศ หรือ นายโชคดี
บุญ-หลง ลงลายมือชื่อรวมกับ นายกีรติ พานิชชีวะ หรือ นายชาติชาย พานิชชีวะ หรือ นายธเนศ พานิชชีวะ รวมเปนสองคน
พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท "
13
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คณะกรรมการตรวจสอบ
เปนกรรมการอิสระ ซึ่งมิไดเปนเจาหนาที่ ผูบริหาร หรือผูมีสวนไดเสียใดๆ กับบริษัท ไดรับการพิจารณาและเห็นชอบ
โดยคณะกรรมการบริษัท ให มีอํานาจและหน าที่ ในการกํ ากับ ดูแลการดําเนิ น งานของบริษัทใหไดมาตรฐานและเปน ไปใน
แนวทางที่ถูกตองและเพียงพอ ตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีจํานวน 3 คน ดังนี้
1. นางพนอ ปริกสุวรรณ
2. นายไกรวิชิต ตันติเมธ
3. นายวานิช ตรีพุทธรัตน

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดย นางพนอ ปริกสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูมีความรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงิน
ของบริษัท
บริษัทไมไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการและผูบริหาร ทั้งนี้องคกรสูงสุดของ
โครงสร า งการจั ด การ คื อ คณะกรรมการบริ ษั ท (BOARD OF DIRECTORS) ซึ่ ง ได รั บ การกํ า หนดจํ า นวนและเสนอชื่ อ
โดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ในเดือนมกราคมของทุกป ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท
กลาวคือ ผูถือหุนจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือ โดยใชคะแนนเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล
ซึ่งบุคคลที่ไดรับคะแนนรวมสูงสุดตามลําดับลงมา จะเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท เทากับจํานวนกรรมการ
บริษัทซึ่งที่ประชุมผูถือหุนกําหนด
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การเขาประชุมของกรรมการในรอบป 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 )
คณะกรรมการ
บริษัท
(จํานวน 15คน)
รายชื่อกรรมการ
จํานวนการ
ประชุม
ทั้งป 8 ครั้ง
1.นายปองพล อดิเรกสาร
6/8
2.นายกีรติ พานิชชีวะ
7/8
8/8
3.นายโชคดี บุญ-หลง
8/8
4.นายเลียง โรจนศิรวิ งศ
7/8
5.นายไชยนรินทร ศรีเฟองฟุง
6/8
6.นายชาติชาย พานิชชีวะ
5/8
7.นายธเนศ พานิชชีวะ
7/8
8.นางสาวฝนทอง บุญ-หลง
6/8
9.นายปรพล อดิเรกสาร
6/8
10.นายธีระพร ศรีเฟองฟุง
7/8
11.นางพนอ ปริกสุวรรณ
7/8
12.นายไกรวิชิต ตันติเมธ
7/8
13.นายวานิช ตรีพุทธรัตน
14.นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร
8/8
7/8
15.นางมารดี สันทัดเวช

คณะกรรมการ
บริหาร
(จํานวน 9 คน)
จํานวนการ
ประชุม
ทั้งป 5 ครั้ง
5/5
4/5
5/5
4/5
5/5
4/5
3/5
4/5
4/5
-

คณะกรรมการ ประชุมผูถือหุน
ตรวจสอบ
ป 2561
(จํานวน 3 คน) (จํานวน 15 คน)
จํานวนการ
จํานวนการ
ประชุม
ประชุม
ทั้งป 4 ครั้ง
ทั้งป 1 ครัง้
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-/1
1/1
-/1
1/1
4/4
1/1
4/4
1/1
4/4
1/1
1/1
1/1

เลขานุการบริษัท
บริษัทไดแตงตั้ง นางสาวสุวิมล จันทรศรี ซึ่งเปนผูมีคุณวุฒิ และประสบการณที่เหมาะสม เปนผูรับผิดชอบทําหนาที่
เลขานุการบริษัท ทําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎหมาย และกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการจะตองทราบ ดูแลกิจกรรมการ
ประชุ ม ของคณะกรรมการ รายงานการประชุ ม และเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ ง รวมทั้ ง ประสานงานให มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามมติ
คณะกรรมการจนเสร็จการ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามขอกําหนด ซึ่งระบุ ไวในพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2551) มาตรา 89/15 มาตรา 89/16 มาตรา 89/17 และมาตรา
89/23 ดวย
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสมใหแกคณะกรรมการและผูบริหาร โดยในรอบบัญชีป 2562
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) บริษัทไดจายคาตอบแทนสําหรับกรรมการและผูบริหาร ดังนี้
1) เบี้ยประชุมและบําเหน็จ แกกรรมการบริษทั (ซึ่งมิไดเปนกรรมการบริหาร) และกรรมการอิสระ รวม 6 คน ดังนี้
1.นายธีระพร ศรีเฟองฟุง
กรรมการ
60,000 บาท
2.นายชัยยุทธ เตชะทัศนะสุนทร กรรมการอิสระ
88,000 บาท
3.นางมารดี สันทัดเวช
กรรมการอิสระ
60,000 บาท
4.นางพนอ ปริกสุวรรณ
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
70,000 บาท
5.นายไกรวิชิต ตันติเมธ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
70,000 บาท
6.นายวานิช ตรีพุทธรัตน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
70,000 บาท
2) คาตอบแทนของกรรมการบริหาร จํานวน 9 คน เปนเงินเดือน และภาษีเงินไดของเงินเดือนที่ไดรับ โดยไมไดรับ
เบี้ยประชุมตาม 1 รวมเปนจํานวนเงิน 7,730,559 บาท
3) บริษัทไมไดมีการจายคาตอบแทนอื่น แกกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหารและผูบริหาร เวนแต
คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 คน เปนเงินรวม 68,000 บาท ตามที่ไดรับความความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนแลว
บุคลากร
บริษัทไดพิจารณาเตรียมการดานทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับธุรกิจใหมที่จะดําเนินงานในอนาคตอันใกล อยางไรก็
ตาม ขณะนี้บริษัทอยูในระหวางการพิจารณาและดําเนินการสรรหาธุรกิจใหม ซึ่ง ณ วันสิ้นรอบปบัญชีของบริษัท (30 กันยายน
2562) บริษัทมีพนักงานประจําสํานักงานใหญ รวม 5 คน ปฏิบัติงานในฝายเลขานุการ ฝายบัญชี-การเงิน และฝายธุรการ
โดยบริษัทไดจายผลตอบแทนใหแกพนักงานจํานวนรวมทั้งสิ้น 2,723,650 บาท ซึ่งผลตอบแทนประกอบดวย เงินเดือน คา
ลวงเวลา เงินชวยเหลือประจําป และสวัสดิการอื่นๆ
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คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการบริหาร

12. คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จํานวน 15 คน มีรายชื่อและตําแหนง ดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายปองพล
นายกีรติ
นายโชคดี
นายเลียง
นายไชยนรินทร
นายชาติชาย
นายธเนศ
นางสาวฝนทอง
นายปรพล
นายธีระพร
นางพนอ
นายไกรวิชิต
นายวานิช
นายชัยยุทธ
นางมารดี

อดิเรกสาร
พานิชชีวะ
บุญ-หลง
โรจนศิริวงศ
ศรีเฟองฟุง
พานิชชีวะ
พานิชชีวะ
บุญ-หลง
อดิเรกสาร
ศรีเฟองฟุง
ปริกสุวรรณ
ตันติเมธ
ตรีพุทธรัตน
เตชะทัศนสุนทร
สันทัดเวช

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

13. คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จํานวน 9 คน มีรายชื่อและตําแหนง ดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายปองพล
นายกีรติ
นายโชคดี
นายเลียง
นายไชยนรินทร
นายชาติชาย
นายธเนศ
นางสาวฝนทอง
นายปรพล

อดิเรกสาร
พานิชชีวะ
บุญ-หลง
โรจนศิริวงศ
ศรีเฟองฟุง
พานิชชชีชีววะะ
พานิ
พานิชชีวะ
บุญ-หลง
อดิเรกสาร

ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร, กรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
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ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท

14. ขอมูลกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

นายปองพล อดิเรกสาร
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
อายุ 77 ป
ที่อยู 19 ซอยอารีย 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท ความสัมพันธระหวางประเทศ Lehigh University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี ความสัมพันธระหวางประเทศ American University สหรัฐอเมริกา
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2548 – ปจจุบัน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม
บริษัท ไผทอุดม จํากัด
บริษัท เอเรียส เทเลวิชั่น จํากัด

ประวัติการฝกอบรม
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 32
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นายกีรติ พานิชชีวะ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
อายุ 60 ป
ที่อยู 52/9 ซอยสุขุมวิท 56 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ 10260

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท Business Administration College of Notre Dame สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี Insurance /Finance, University of Harford, สหรัฐอเมริกา
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2553 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2545 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2538 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2536 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2535 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2531 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท ทีดับบลิว ดับบลิว ซี จํากัด
บริษัท ไทย ทีซี จํากัด
บริษัท ไพลักษณ จํากัด
บริษัท ไพบูลยธุรกิจ จํากัด
บริษัท เกียรติธานี คันทรี คลับ จํากัด
บริษัท ไทยพับลิคพอรต จํากัด
บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม
บมจ. ไทยรับประกันภัยตอ
บริษัท อุตสาหกรรมทอผาไทย จํากัด
บริษัท ทีทีเอ จํากัด

ประวัติการฝกอบรม
ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 11
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program สถาบันสงเสริมกรรมการบริษทั ไทย
หลักสูตรพื้นฐานสําหรับกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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นายโชคดี บุญ-หลง
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
อายุ 65 ป
ที่อยู 25 ซอยจรัญสนิทวงศ 84 แขวงบางออ
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
ปริญญาตรี กฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2524 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2543 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2538 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2537 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2536 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2523 – ปจจุบัน

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ

บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม
บริษัท ไผทอุดม จํากัด
บริษัท รังสิตพาณิชย จํากัด
บริษัท ควอลิตี้ มิเนอรัล จํากัด
บริษัท เทยิ่น โพลีเอสเตอร จํากัด
บริษัท ไทย ที ซี จํากัด
บริษัท บุหรง จํากัด
บริษัท อุตสาหกรรมทอผาไทย จํากัด
บริษัท ไทยฟูจิโบเท็กซไทล จํากัด
บริษัท พรสรร จํากัด

ประวัติการฝกอบรม
หลักสูตรพื้นฐานสําหรับกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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นายเลียง โรจนศิริวงศ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
อายุ 87 ป
ที่อยู 844 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประวัติการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประวัติการทํางาน
ปจจุบัน
พ.ศ. 2515 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2523 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2501 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2508 - ปจจุบัน

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท อุตสาหกรรมทอผาไทย จํากัด
บริษัท ไทย ที ซี จํากัด
บริษัท พรสรร จํากัด
บริษัท รังสิตพาณิชย จํากัด
บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม
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นายไชยนรินทร ศรีเฟองฟุง
กรรมการ
กรรมการบริหาร
อายุ 75 ป
ที่อยู 90/8 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี Business Administration, Rochester Institute of Technology, Rochester, New York, USA
ประวัติการทํางาน
ปจจุบัน

พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน

พ.ศ.2537 – ปจจุบัน

กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท พัทยา พรอพเพอรตี้ เอ็นเตอรไพรส จํากัด
บริษัท ชัยนรินทรธุรกิจ จํากัด
บริษัท กูดลัคแอนดแฮฟฟน จํากัด
บริษัท แกรนิโต จํากัด
บริษัท พัทยาเอสเตท จํากัด
บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม
บริษัท เรสซิเดนส ฮฮรสชู วัน จํากัด
บริษัท วิลเลจ ฮอรสชูพอยท จํากัด
บริษัท ตรี เค จํากัด
บริษัท ฮอรสชู พอยท จํากัด
บริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ จํากัด
บริษัท ไทย ที ซี จํากัด
บริษัท กีฎะ อินเตอรเทรด จํากัด
บริษัท เกียรติธานีคันทรีคลับ จํากัด
บริษัท กีฏะพัฒนามหาสินทรัพย จํากัด
บริษัท ไทย – ไดมอนด แชมร็อค จํากัด
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นายชาติชาย พานิชชีวะ
กรรมการ
กรรมการบริหาร/กรรมการผูจัดการ
อายุ 57 ป
ที่อยู 87/3 สุขุมวิท 54 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพ 10260

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโทสาขาการคาระหวางประเทศ และสาขาการตลาดจาก มหาวิทยาลัย ซาน ฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรีสาขาการธนาคาร จาก มหาวิทยาลัย ซาน ฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา
อนุปริญญาสาขาศิลปะศาสตร และคอมพิวเตอร จาก วิทยาลัยโรเจอร วิลเลี่ยม รัฐโรดไอซแลน สหรัฐอเมริกา
มัธยมศึกษา จาก โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2558 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2537 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2536 – ปจจุบัน

กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ชมรมแบดมินตัน ราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ
บริษัท โกลบอลเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี จํากัด
บมจ. ไทยศรีประกันภัย
บริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท บางกอกคริสตัล จํากัด
บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม
บริษัท พารากอน คาร เรนทัล จํากัด
บริษัท คาเธยลีสแพลน จํากัด (มหาชน)
บริษัท เสมาธานี จํากัด
บริษัท เกาะชางไอแลนด รีสอรท จํากัด

ประวัติการฝกอบรม
หลักสูตรพื้นฐานสําหรับกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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นายธเนศ พานิชชีวะ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
อายุ 54 ป
ที่อยู 247/1 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงชองนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
ปริญญาตรี Industrial Engineering, New castle University
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2556 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2548 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2546 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2545 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2538 – ปจจุบัน

กรรมการผูจัดการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ

บริษัท อรรฐนี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท เกียรติธานี คันทรี คลับ จํากัด
บริษัท ทีทีเอ จํากัด
บริษัท พงศเอราวัณ จํากัด
บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม
บริษัท เวง กรุป จํากัด
บริษัท ศรีเสรีขนสง จํากัด
บริษัท ธานินทร โฮลดิ้ง จํากัด
บริษัท พัทยาเอสเตท จํากัด
บริษัท เอนเนอรยี่ แอนด ออยล โปรดักสจํากัด
บริษัท อัครพร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท สยามนิสสันรถดีพระราม 2 จํากัด
บริษัท ไทยพับลิคพอรต จํากัด
บริษัท กูดวิล มารเก็ตติ้ง จํากัด
บริษัท เทพาพร จํากัด
บริษัท เทพพัฒนากระดาษ จํากัด

ประวัติการฝกอบรม
หลักสูตรพื้นฐานสําหรับกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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นางสาวฝนทอง บุญ-หลง
กรรมการ
กรรมการบริหาร
อายุ 34 ป
ที่อยู 143/60 วัฒนา ไฮทส สุขุมวิท 19 หองเลขที่ 29 A
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10240
ประวัติการศึกษา
นิติศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต Murdoch University, ประเทศออสเตเรีย
นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2559 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2559 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2558 – 2559
พ.ศ. 2557 – 2558
พ.ศ. 2555 – 2556
พ.ศ. 2552 – 2553

กรรมการ
ทนายความ
ผูชวยทนายความ
ผูชวยทนายความ
กรรมการ
ที่ปรึกษา
ผูชวยวิจัย

บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม
ศาลฏีกา ประเทศสิงคโปร
Trident Law, Singapore
Hoh Law, Singapore
บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม
บริษัท เอซี คอนเซาติ้ง กรุป จํากัด
UNESCO
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รอยตรีปรพล อดิเรกสาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร/ผูชวยกรรมการผูจัดการ
อายุ 45 ป
ที่อยู 8/81 หมูบานลดาวัลย ซอยลาดปลาเคา 77 ถนนรามอินทรา
บางเขน กรุงเทพฯ 10220

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร ความสัมพันธระหวางประเทศ Bucknell University สหรัฐอเมริกา
CHESHIRE ACADEMY, CONNECTICUT สหรัฐอเมริกา
ST’EDMUNDS SCHOOL CANTERBURY, KENT อังกฤษ
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2557 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2549
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กรรมการ
บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ที่ปรึกษารัฐมนตรี
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง
การธนาคารและสถาบันการเงิน
ที่ปรึกษารัฐมนตรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสระบุรี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสระบุรี
ที่ปรึกษารัฐมนตรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ที่ปรึกษารัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
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ดร.ธีระพร ศรีเฟองฟุง
กรรมการ
อายุ 70 ป
ที่อยู 1016 อาคารศรีเฟองฟุง ถ.พระราม 4 แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมิตซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการทํางาน
พ.ศ 2559 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2537 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2537 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2518 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2535 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2531 - ปจจุบัน

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการบริหาร

บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม
บริษัท เกลือพิมาย จํากัด
บริษัท กูดเยียร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปาตองบีชโฮเต็ล จํากัด (ภูเก็ต)
บริษัท บานสมุยรีสอรท จํากัด
บริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ จํากัด

ประวัติการฝกอบรม
- หลักสูตรปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง รุน 1 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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นางพนอ ปริกสุวรรณ
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 74 ป
ที่อยู 128 ถนนลาดปลาเคา 76 แยก 1 ซอย 8 หมูที่ 5
แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพ 10220

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโทดานบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรีดานบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคา
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2545 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2544 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2532 – 2544
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กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึกษา
ผูอํานวยการ
ผูจัดการฝาย

บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม
บริษัท ไทยฟูจิโบเท็กซไทล จํากัด
โรงเรียนสมิทธิพงษ
บริษัท ไทยฟูจิโบเท็กซไทล จํากัด
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นายไกรวิชิต ตันติเมธ
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
อายุ 81 ป
ที่อยู 259/241 ซอยปรีดีพนมยงค 15 ถนนสุขุมวิท 71
แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ประวัติการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Master of Computer Science General, Oregon State University สหรัฐอเมริกา
Certification in Data base Management System, Asian Institute of Technology (AIT)
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2530 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2541 - 2544
พ.ศ. 2542 - 2543
พ.ศ. 2540 – 2542
พ.ศ. 2538 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2539 – 2541
พ.ศ. 2538 – 2542
พ.ศ. 2534 - 2536
พ.ศ. 2534 – 2541
พ.ศ. 2510 – 2534

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ที่ปรึกษาการวางระบบคอมฯ
กรรมการกํากับมาตรฐาน
กรรมการกํากับมาตรฐาน
ที่ปรึกษาดานฮารดแวร
กรรมการกํากับมาตรฐาน
กรรรมการกํากับมาตรฐาน
ผูอํานวยการสถาบันคอมพิวเตอร
อาจารย

บมจ.ทีทีแอล อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
บริษัท TV Thunder 9 จํากัด
มหาวิทยาลัยทองสุข
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กรมตํารวจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยสยาม
จุฬาลงการณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงการณมหาวิทยาลัย
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นายวานิช ตรีพุทธรัตน
กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ
อายุ 83 ป
ที่อยู 53/1 ถนนเชื้อเพลิง แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120

ประวัติการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญพานิชยการ
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2555 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2514 – 2545
พ.ศ. 2505 – 2514
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กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
ผูจัดการฝายขาย
เจาหนาที่ฝายขาย

บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม
บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม
บริษัท อีโตชู จํากัด
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นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร
กรรมการอิสระ
อายุ 49 ป
ที่อยู 191/41 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโทการบริหารจัดการ Johnson and Wales University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรีนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2558 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2557 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2556 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2553 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2543 – ปจจุบัน

กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
ทนายความอาวุโส

บมจ. ชีวาทัย
บริษัท เกียรติแลนด จํากัด
บริษัท เกียรติธานี คันทรี คลับ จํากัด
บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม
บริษัท เจเนอรัล อินชัวรันส โบรกเกอร จํากัด
สํานักงานกฎหมาย คนึง แอนด พารทเนอรส

ประวัติการฝกอบรม
Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 119/2558
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นางมารดี สันทัดเวช
กรรมการอิสระ
อายุ 58 ป
ที่อยู 80/1 อาคารพิบูลวัฒนา ซอย 4 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรีดานบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2535 – ปจจุบัน
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กรรมการอิสระ
ผูตรวจสอบภายใน

บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม
กรมสรรพากร

32

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ชื่อ-สกุล
(1)
1. นายปองพล อดิเรกสาร
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
(มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท)
2. นายกีรติ พานิชชีวะ *
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
(มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท)
3. นายโชคดี บุญ-หลง *
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
(มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท)
4. นายเลียง โรจนศิริวงศ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
(มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท)
5. นายไชยนรินทร ศรีเฟองฟุง
กรรมการ
กรรมการบริหาร
6. นายชาติชาย พานิชชีวะ *
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
(มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท)

สัดสวน
การถือ
หุน

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
(3)

0.67

บิดานายปรพล
อดิเรกสาร

5.25

พี่นายชาติชาย
พานิชชีวะ

2.73

N/A

ประสบการณเฉพาะที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
ของบริษัท /ดํารงตําแหนงกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
(4)
ตําแหนง
ชื่อบริษัท
N/A

N/A

กรรมการ

บริษัท อุตสาหกรรม
ทอผาไทย จํากัด/
บริษัท ไทย ทีซี จํากัด

กรรมการผูจัดการ

บริษัท อุตสาหกรรม
ทอผาไทย จํากัด/
บริษัท ไทย ทีซี จํากัด

0.13

N/A

ประธานกรรมการ

บริษัท อุตสาหกรรม
ทอผาไทย จํากัด/
บริษัท ไทย ทีซี จํากัด

-

N/A

กรรมการ

บริษัท ไทย ทีซี จํากัด

4.23

นองนายกีรติ
พานิชชีวะ

ประธานกรรมการ

บริษัท ชีวาทัย จํากัด
(มหาชน)
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7. นายธเนศ พานิชชีวะ *
กรรมการ
กรรมการบริหาร
(มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท)
8. นางสาวฝนทอง บุญ - หลง
กรรมการ
กรรมการบริหาร
9. นายปรพล อดิเรกสาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
10. นายธีระพร ศรีเฟองฟุง
กรรมการ
11.นางพนอ ปริกสุวรรณ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
12. นายไกรวิชิต ตันติเมธ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
13. นายวานิช ตรีพุทธรัตน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
14. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร
กรรมการอิสระ
15. นางมารดี สันทัดเวช
กรรมการอิสระ

3.46

N/A

N/A

N/A

-

N/A

N/A

N/A

0.52

บุตรนายปองพล
อดิเรกสาร

N/A

N/A

-

N/A

ประธานกรรมการ

บริษัท กูดเยียร (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน)

-

N/A

ที่ปรึกษา

บริษัท ไทยฟูจิโบ เท็กซไทล
จํากัด

-

N/A

N/A

N/A

-

N/A

N/A

N/A

-

N/A

กรรมการอิสระ

บริษัท ชีวาทัย จํากัด
(มหาชน)

-

N/A

N/A

N/A

1) กรรมการในลําดับที่ 1 ถึง 4 และ 6 ถึง 7 เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทตามที่กําหนดในหนังสือ
รับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
2) สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) โดยนับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
3) ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหารดวยกัน
4) ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง เฉพาะที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท/ดํารงตําแหนงกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวของกับบริษัท
* ไดรับการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารทุกทาน มีคุณสมบัติถูกตองตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และไมเคยมีประวัติการกระทําความผิด
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การกํากับดูแลกิจการ

15. การกํากับดูแลกิจการ
นโยบายการกํากับกิจการ
บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการ ตลอดระยะเวลาที่ผานมา โดยยึดถือคุณธรรมและ
จริยธรรมเปนหลักปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการในดานตางๆ เพื่อใหเกิดความถูกตอง โปรงใส และเปนธรรมกับผูมี
สวนไดเสียทุกฝาย มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ และคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุนที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หลักการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทมีความสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
คณะกรรมการชุดยอย
โครงสร างกรรมการของบริ ษั ท ประกอบด ว ย คณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ห าร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏตามหัวขอที่ 11
การสรรหาและการแตงตั้งกรรมการและผูบริหารสูงสุด
1 ) กรรมการอิสระ
คณะกรรมการเปนผูคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยพิจารณาตามคุณสมบั ติของกรรมการอิสระตามที่ ระบุไวใน
ระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้กรรมการอิสระไมมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือใหบริการทางวิชาชีพ
ใดๆ กับบริษัท
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
บริษัทไดกําหนดใหกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามขอกําหนดขั้นต่ําของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ดังนี้
• คณะกรรการตรวจอิสระตองถือหุนในบริษัทไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
รวมถึงหุนที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวของ
• คณะกรรมการอิสระไมไดเปนผูบริหารจัดการบริษัท เปนพนักงาน/ลูกจาง/ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน
ประจํา/ผูบริหารบริษัทยอย เปนระยะเวลาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
• คณะกรรมการอิสระตองไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เปน
บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ
• คณะกรรมการอิสระตองไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท นิติบุคคล หรือบุคคลที่จะเขาขายวาไม
อิสระตามขอกําหนดของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• คณะกรรมการอิสระตองไมเปนผูที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นพื่อเปนตัวแทนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูถือหุนที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
• คณะกรรมการอิสระตองสามารถปฏิบัติหนาที่ และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทไดโดยอิสระ และไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนราย
ใหญของบริษัท
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2 ) กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
เนื่องจากบริษัทไมไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา ดังนั้นบริษัทจึงไดกําหนดใหผูถือหุนเปนผูเสนอรายชื่อผู
ที่มีคุณสมบัติเปนกรรมการบริษัท/กรรมการบริหารมายังเลขานุการบริษัท โดยฝายเลขานุการจะรวบรวมขอมูลทั้งหมด
และนําเสนอตอผูถือหุนในวันประชุมสามัญประจําป
ผูที่ถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริษัท/กรรมการบริหารจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
• มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยบริษัท มหาชนจํากัด รวมทั้งตองไม
มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการบริษัทจากผูถือหุน
• มีความรู ทักษะ ประสบการณ หรือคุณสมบัติอื่นๆตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• สามารถปฏิบัติงานของบริษัทไดอยางเต็มที่ เพื่อผลประโยชนของบริษัท
กรรมการบริหาร
ที่ประชุมกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งกรรมการบริหารตามขอบังคับ
การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
คณะกรรมการไดมีการคัดเลือกกรรมการผูที่มีความรูความสามารถเปนตัวแทนของบริษัทในการทําหนาที่เปน
กรรมการในบริษทั ยอยและ/หรือบริษัทรวม ตามสัดสวนหุนที่ลงทุน โดยมีอํานาจหนาที่ในกําหนดนโยบายในที่สําคัญใน
การดําเนินธุรกิจ และดูแลรักษาผลประโยชนที่บริษัทควรจะไดรับ
การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายมาโดยตลอดในเรือ่ งจริยธรรมที่ผูบริหารและเจาหนาที่ของบริษัทจะตองพึงปฏิบัติ โดยยึดหลัก
คานิยม และจริยธรรมทางธุรกิ จ มี การรักษาขอมูลภายในเพื่อปองกันมิใหผูใดนําขอมูลที่มีผลกระทบตอการซื้อขาย
หลักทรัพยของบริษัท การพิจารณาใดๆ ที่เปนขอมูลสําคัญและอาจกระทบตอการซื้อขายหลักทรัพย จะกระทําในการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเท านั้ น ไม เป ดเผยขอมูลตอ พนักงาน หรือบุ คคลอื่นๆ จนกวาจะไดเผยแพรโดยตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และคณะกรรมการจะไมทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 7 วันกอนมีมติที่ประชุม
คณะกรรมการ เพื่อใหผูลงทุนเห็นวาบริษัทไดปองกันมิใหกรรมการและผูบริหารใชประโยชนจากขอมูลภายใน
การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางที่กําหนดโดยตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้
สิทธิของผูถือหุน
ให สิ ท ธิ และการปฏิ บั ติ ต อผู ถือ หุ น อยางเท าเที ย มกัน ไมวา จะเป น สิ ท ธิในการเข ารวมประชุ มผูถือ หุ น การ
ลงคะแนนเสียง การไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปนผล ผูถือหุนรายยอยมีสิทธิรับเงินปนผลในอัตรา
เทากับผูถือหุนใหญ รวมถึงสิทธิอื่นๆ
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การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม
บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายทุกกลุมอยางเปนธรรม ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนราย
ยอย อยางเทาเทียมกัน โดยผูถือหุน สามารถใหคําเสนอแนะ หรือรองเรียนในเรื่องที่อาจทําใหเกิดความเสียหายตอ
บริ ษั ท ผ า นทางเลขานุ ก าร นางสาวสุ วิ ม ล จั น ทร ศ รี หมายเลขโทรศั พ ท 02-6799727-31 หรื อ ทางโทรสาร
หมายเลข 02-6799732 เพื่อประสานงานดําเนินเรื่องในขั้นตอนที่เกี่ยวของตอไป
บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทไดใหความสําคัญและคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย โดยยึดถือหลักคุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน
เปนปจจัยสําคัญ เพื่อใหเกิดความสัมพันธและความรวมมือที่ดีระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียทุกฝาย การทํารายการที่
เกี่ยวโยงกันที่เขาขายจะตองเปดเผยขอมูล หรือตองขออนุมัติจากผูถือหุนนั้น บริษัทไดปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และ ก.ล.ต.อยางครบถวน
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทมีนโยบายการเปดเผยขอมูลที่มีสาระสําคัญ ทั้งที่เปนสารสนเทศทางการเงินและที่ไมใชการเงินใหแกผูถือ
หุนทุกรายทุกกลุม ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนรายยอย อยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา ถูกตองตามที่
กฎหมายกํ าหนด ผ านระบบสารสนเทศ SET Portal ของตลาดหลักทรัพยแห งประเทศไทย เนื่ องจากเป น เรื่องที่ มี
ผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสีย
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอบริษัทและผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียตางๆ โดยไดทําหนาที่กํากับ
ดูแลกิจการ เปนผูกําหนดวัตถุประสงค กําหนดกลยุทธ เปาหมายและนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อใหทุก
ฝาย ทั้งผูบริหาร และพนักงานทราบ มีกรรมการตรวจสอบกํากับดูแลบริษัทใหปฏิบัติถูกตองตามกฎระเบียบตางๆ ไม
กระทําใดๆ ที่เปนการฝาฝนกฎระเบียบของทางการ ทั้งนี้ คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง ดวยทักษะ
เยี่ยงวิญูชนพึงปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานสรุปการปฏิบัติหนาที่กํากับดูแลกิจการ และสอบทาน
งบการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ กรณีมีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการตรวจสอบจะทํ า หน าที่ พิ จ ารณารายการ ให ค วามเห็ น ถึ งความเหมาะสมของรายการ และความ
สมเหตุสมผลของการกําหนดราคา เสนอตอกรรมการกอนเกิดรายการ
กรรมการบริษัทบางสวนไดเขารวมฝกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบั ติหน าที่กรรมการ ที่จัดโดย
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจํ าป งบการเงิ น ดั งกล าวจั ด ทํ าขึ้ น ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไป โดยใช น โยบายการบั ญ ชี ที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการอยางดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้ง
มีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และไดปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับมาตรฐาน
การบัญชีที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงและบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550
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16. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติตามที่
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดจํานวน 3 ทาน
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ความรับผิดชอบในการสอบทานในการรายงานทางการเงินของบริษัทใหมี
ความถูกตองเชื่อถือได มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
สอบทานใหบริษัท มีระบบการความคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ พ นั ก งานระดั บ หั ว หน า ฝ า ย (Chief Department) ของในแต ล ะสายงาน มี ห น า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบในการกํากับดูแล และควบคุมงานภายในฝายของตนโดยตรง มีกําหนดการประชุมรวมของหัวหนาฝายตางๆ
ที่แนนอนเดือนละครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในระเบียบปฏิบัติ ขอบังคับ ขอกฎหมาย การดําเนินงาน และ
รายงานการเงิน กับบริษัทอยูเปนประจํา
บริษัทเห็ น วาการปฏิบั ติต ามข อกํ าหนดขางตน มี ความเพี ยงพอในการจัดการบริห ารความเสี่ ยงสํ าหรับ การ
ควบคุมภายใน
ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงเปนกระบวนการที่สําคัญที่จะชวยสงเสริมใหบริษัทสามารถบรรลุเปาหมายได บริษัทจึงได
ตระหนักถึงความเสี่ยงตางๆ ที่อาจะเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอธุรกิจ บริษัทจึงไดกําหนดหลักการและแนวทางในการ
บริห ารความเสี่ยง ตลอดจนทบทวนพรอมปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง เพื่ อเสริมสรางมาตรฐานและ
รองรับตอความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต
หลักการในการจัดการบริหารความเสี่ยง
• การบริหารความเสี่ยงโดยรวมจากการดําเนินธุรกรรม โดยคณะกรรมการบริษัทจะบริหารความเสี่ยงโดย
คํานึงถึงความเสี่ยงทุ กประเภทที่สามารถเกิดขึ้น ไดในการดําเนิน ธุรกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ไดใน
อนาคต
• การมีสวนรวมรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของหนวยธุรกิจ กรรมการผูซึ่งดําเนินธุรกิจที่กอใหความ
เสี่ยงมีหนาที่ตองรับผิดชอบตอการบริหารความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง โดยระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นมี
ความเหมาะสมกับอัตราคาตอบแทนที่กําหนดภายใตระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
กระบวนการในการจัดการบริหารความเสี่ยง
• การระบุความเสี่ยง เปนขั้นตอนที่จะบงชี้ถึงความเสี่ยง ทั้งในแงของสาเหตุของการเกิดความเสี่ยง ประเภท
ความเสี่ยง และปจจัยที่เกี่ยวของกับความเสี่ยง ทั้งที่เปนปจจัยภายในและภายนอก
• การประเมินความเสี่ยง เปนขั้นตอนที่จะนําเครื่องมือ และวิธีการที่เหมาะสมมาใชประเมินความเสี่ยงซึ่ง
กระบวนการดังกลาว จะตองไดรับการตรวจสอบ และอนุมัติภายใตระยะเวลาที่เหมาะสม
• การติดตามและควบคุมความเสี่ยง เปนขั้นตอนในการติดตามการดําเนินตามนโยบายบริหารความเสี่ยง
ระเบียบที่เกี่ยวของกับความเสี่ยง และขอบเขตของความเสี่ยง เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง
โดยมีการติดตามอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

17.
17. ความรั
ความรับบผิผิดดชอบต
ชอบตออสัสังงคม
คม
บริษัทมีนโยบายและแนวทางการดําเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคม ไมวาจะเปนการดูแลผูมีสวนไดเสีย
คา คูผูคบาริโพนั
ภคกงาน
คูคา รวมทั
พนักงาน
รวมทัอ้งมสิอย
่งแวดล
อม อยางเหมาะสมและเป
นธรรม
รวมทั
้งมี
ทุกกลุม ทัทุ้งกผูกลุ
ถือมหุนทั้งลูผูกถคือาหุผูนบริลูโกภค
้งสิ่งแวดล
างเหมาะสมและเป
นธรรม รวมทั
้งมีการเป
ดเผย
เผยขโดยบริ
อมูลอย
งใส โดยบริ
ษัทไดาตคัระหนั
กถึงความสํ
ญของการกํ
กับดูวแนของพนั
ลกิจการทีกงาน
่ดี ในส
ขอมูลอยการเป
างโปรดงใส
ษัทางโปร
ไดตระหนั
กถึงความสํ
ญของการกํ
ากับดูาแคัลกิ
จการที่ดีาในส
บริวษนของ
ัทได
กงาน บริษดัทคได
ดูแลพนักงานโดยการจั
คาตอบแทนที่เหมาะสมเปนธรรม
ดูแลพนักพนั
งานโดยการจั
าตอบแทนที
่เหมาะสมเปนดธรรม

การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการดําเนินธุรกิจ บริษัทไดกําหนดนโยบายในการดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม โดย
ใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม เคารพสิทธิของผูถือหุนในการไดรับขอมูลที่จําเปนเพื่อประเมินบริษัท
โดยเทาเทียมกัน โดยมีการเปดเผยขอมูลผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน และขอมูลความคืบหนาดานอื่นๆ ที่ถูกตอง
ตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด, ไมเอาเปรียบ
ลูกค า/คู คา และคูแข ง, ไม ใช ข อมู ล ที่ ลว งรูท างธุร กิจ หรือที่ เกี่ ย วของเพื่ อแย งชิงลูกค าจากคู แขง, ไมเป ด เผยข อมู ล
ความลั บ ของคู ค า และลู ก ค า , มี ก ารรั ก ษาคํ ามั่ น ที่ ต กลงกั น ไว อี ก ทั้ งมี ก ารชํ าระหนี้ ต รงตามกํ า หนดเวลาทุ ก ครั้ ง ,
นอกจากนี้บริษัทยังมีความซื่อสัตย มีจริยธรรมเสมอมา
การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทมีน โยบายในการบริหารจัดการที่ดี เพื่อใหมีการปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย และไมยอมให มีการทุจริต
เกิ ด ขึ้ น โดยบริษัทกํ าหนดให มีการบัน ทึกบัญ ชีครบถว น ถูกตอง และสามารถตรวจสอบได ในดานภาษี บ ริษัทได มี
คํานวณภาษี อยางแมน ยํา อีกทั้งยั งชําระภาษี ใหถูกตองภายในกําหนดเวลา นอกจากนี้บ ริษัทไม มีการจายสิน บนให
ผูเกี่ยวของ ดังนั้นผูที่มีสวนเกี่ยวของจะไดรับขอมูลที่ถูกตองครบถวน ซึ่งบริษัทไดยึดถือปฏิบัติตามนโยบายมาโดยตลอด
สงผลใหบริษัทเปนที่ยอมรับทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน
ในรอบป บัญ ชี 2562 บริษัทไมมีป ระเด็นปญ หาที่เปน สาระสําคัญ เกี่ยวกับ การดําเนิน คดี ถูกตรวจสอบ ถู ก
ฟองรอง ที่เกี่ยวของกับการแขงขันไมเปนธรรม การทุจริต การวาจางไมเปนธรรม หรือการฟองรองในประเด็นภาษี แต
อยางใด
การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
บริษัทเชื่อวาพนักงาน/ลูกจางทุกคนในองคกรเปนกําลังขับเคลื่อนที่สําคัญของบริษัท ในการผลักดันบริษัทไปสู
เปาหมาย ซึ่งบริษัทไดใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลเสมอมา
ดานคาตอบแทน และสวัสดิการตางๆ
บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑการจางงาน คาตอบแทนตามตําแหนงงาน สวัสดิการ สิทธิประโยชนตางๆ ใหแก
พนักงานอยางเปนธรรมเสมอมา โดยพนักงานจะไดรับคาตอบแทนตรงตามกําหนดเวลาถูกตองครบถวน นอกจากนี้
บริษัทยังจัดใหมีระบบสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ (ซึ่งเปนจํานวนไมนอยกวาที่กฎหมายกําหนด)
อีกทั้งยังไดรับสิทธิวันหยุดตามประเพณี วันลา และลาพักผอนประจําป ตามอายุงาน
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ดานความปลอดภัยของบุคลากร
บริษัทได ให ตระหนั กถึ งความปลอดภั ยของพนักงาน จึงจัด ให มีระบบ และเครื่องมือปองกัน ให พนั กงานใน
ระหวางปฏิบัติงานอยางเพียงพอ จัดใหมีสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี มีระบบสัญญาณเตือนภัย มีการปองกันมลภาวะ
ที่เปนพิษที่ดี สภาพการทํางานของพนักงานจึงมีมาตรฐานดานอนามัยและมีความปลอดภัยสูง
ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
นอกเหนือจากขอกําหนดทางกฎหมายแลวบริษัทยังมีนโยบายในการปฏิบัติหนาที่ตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ
ที่เกี่ยวของกับลูกคาหรือคูคา ดังนี้
ลูกคา
เดิมสิน คาของบริษัทฯ เปน ผาผื นที่ ผานกระบวนการย อมและตกแตงสําเร็จดวยสีและสารเคมี บริษัทจึงให
ความสําคัญในกระบวนการผลิต ควบคุม และตรวจสอบการใชสีและสารเคมีใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด เพื่ อ
ความปลอดภัยของผูบริโภค นอกจากนี้บริษัทยังไดปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด
คูคาและคูสัญญา
บริษัทยึดมั่นในการรักษาความสัมพันธที่ยั่งยืนกับคูคาและคูสัญญา โดยคํานึงถึงคุณภาพของสินคาและบริษัทที่
เหมาะสมกั บ มู ล คาเงิน นอกจากนี้ บ ริษั ทยังกํ าหนดมิใหพนักงานรับ ผลประโยชนใดๆเปน การสวนตัว จากคูคาและ
คูสัญญา
การเคารพสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิที่มนุษยทุกคนควรไดรับในการที่จะมีความสุขในฐานะที่เปนมนุษยและเปนสวนหนึ่งของ
สังคม สิทธิมนุษยชนปกปองปจเจกชน ตลอดจนเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลนั้นๆ การเคารพสิทธิ
มนุษยชนเปนสิ่งสําคัญตอความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม บริษัท จึงใหความสําคัญตอการเคารพสิทธิมนุษยชน
และไดตระหนักในคุณคาของทรัพยากรมนุษย และประสงคที่จะใหพนักงานมีความภาคภูมิใจในองคกรจึงไดสงเสริม
บรรยากาศการทํางานอยางมีสวนรวมและมอบโอกาสความกาวหนาในสายอาชีพอยางเทาเทียมกัน โดยพนักงานจะ
ไดรับการพัฒนาสงเสริมใหมีความรู ความสามารถอยางทั่วถึง และตอเนื่อง เพื่อการสรางคุณคาใหแกพนักงาน
ดานความเสมอภาคและโอกาสที่เทาเทียมกัน
บริษัทไดปฏิบัติตอพนักงานทุกคนดวยความเคารพศักดิ์ศรี และคุณคาแหงความเปนมนุษยของคนทุกคนอยาง
เทาเทียมกัน อีกทั้งยังไดกําหนดระบบการจายคาตอบแทนตามความสามารถของพนักงาน รวมทั้งจัดสิทธิประโยชนและ
สวัสดิการแกพนักงานและครอบครัว โดยคํานึงถึงโครงสรางเงินเดือนที่สอดคลองกับสภาวการณทางดานเศรษฐกิจ
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การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ

18. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
จากงบการเงินสําหรับป 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแลวนั้น บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกําไรสุทธิสําหรับปเทากับ 8.68 ลานบาท ( กําไรตอหุนเทากับ 0.58 บาท ) ซึ่ง
เพิ่มขึ้นรอยละ 156.82 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอนที่มีกําไรสุทธิเทากับ 3.38 ลานบาท (กําไรตอหุนเทากับ 0.23 บาท)
บริษัทฯ ขอชี้แจงขอมูลทางการเงินที่สําคัญของงบการเงินประจําป 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน
2562 ดังตอไปนี้
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
1.1 บริษัทฯและบริษัทยอย มีรายไดดอกเบี้ยรับจากเงินใหสินเชื่อจํานวน 8.23 ลานบาท เพิ่มขึ้นทั้งจํานวน
เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีปที่แลว โดยเพิ่มขึ้นจากรายไดดอกเบี้ยรับจากเงินใหสินเชื่อของบริษัท
ทีทีแอล แคปปตอล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทยอย
เพื่อดําเนินธุรกิจใหสินเชื่อแกลูกคาภาคเอกชน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ที่ผานมา
1.2 บริษัทฯและบริษัทยอย มีรายไดดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนจํานวน 17.65 ลานบาท ลดลง 0.29 ลานบาท
เมื่อเปรียบเทียบกับรอบปบัญชีที่แลว (ปที่แลว : 17.94 ลานบาท ) แมวาเงินลงทุ นของบริษัทฯ จะ
ลดลงจากปกอน จากการที่บริษัทฯจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจํานวน 150 ลานบาท ลงทุนในบริษัท
ยอยจํานวน 50 ลานบาท และเงินใหสินเชื่อแกบริษัทยอย จํานวน 146 ลานบาท ซึ่งแสดงยอดคางชําระ
ในงบการเงินสําหรับป 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จํานวน 142.37 ลานบาท แตดวยบริษัทฯ
ไดเพิ่มสัดสวนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนขึ้นจากปกอน โดยตราสารหนี้ดังกลาวใหผลตอบแทน
ในอัตราที่สูงกวาเงินฝากธนาคาร อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารมีการปรับขึ้นเล็กนอยจากปกอน
เปนเหตุใหการลดลงของเงินลงทุนของบริษัทฯ ในรอบบัญชีปปจจุบัน ไมสงผลกระทบตอรายไดดอกเบี้ย
รับจากเงินลงทุนของบริษัทฯ มากนัก
1.3 บริษั ทฯและบริษั ทยอย มี ร ายได คาเชาจากที่ ดิน แปลงจังหวัดปราจีน บุ รีจํานวน 1.44 ลา นบาท ซึ่ ง
ใกลเคียงกับรายไดคาเชารอบบัญชีปที่แลว
1.4 รายไดอื่นจํานวน 5.31 ลานบาท ประกอบดวย กําไรสวนเกินมูลคาหนวยลงทุนจํานวน 3.80 ลานบาท
รายไดเงินปนผลจํานวน 1.47 ลานบาท และรายไดอื่นจํานวน 0.04 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นรวม 1.36 ลาน
บาท เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีปที่แลว (ปที่แลว : 3.95 ลานบาท)
1.5 บริษัทยอยซึ่งประกอบธุรกิจใหสินเชื่อแกลูกคา มีตนทุนในการใหสินเชื่อจํานวน 1.51 ลานบาท เพิ่มขึ้น
ทั้งจํานวนเมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีปที่แลว โดยเพิ่มขึ้นจากคาบริการงานดานสินเชื่อ จํานวน 1.24
ลานบาท และจากคาภาษีธุรกิจเฉพาะและรายไดสวนทองถิ่น จํานวน 0.27 ลานบาท
1.6 บริษัทฯและบริษัทยอย มีคาใชจายในการบริหารรวมทั้งสิ้น 20.07 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1.74 ลานบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับรอบปบัญชีที่แลว (ปที่แลว : 18.33 ลานบาท ) โดยเพิ่มขึ้นจากคาใชจายในการวาจาง
ทนายความเพื่อดําเนินการยื่นคําฟองตอศาลปกครองกลาง จํานวน 0.53 ลานบาท คาวาจางที่ปรึกษา
ทางการเงิน จํานวน 0.25 ลานบาท และ คาใชจายในการสรรหาธุรกิจใหมจํานวน 0.59 ลานบาท
1.7 บริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรกอนคาใชจายภาษีเงินไดจํานวน 11.06 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6.47 ลานบาท
เมื่ อเปรียบเที ย บกับ รอบป บัญ ชีที่แลว (ปที่แลว : 4.59 ลานบาท ) จากปจจัยตางๆ ตามที่ ได ชี้ แจง
รายละเอียดขางตน
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1.8 คาใชจายภาษีเงินไดรวม 2.37 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1.16 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรอบปบัญชีที่แลว
(ปที่แลว : 1.21 ลานบาท ) เนื่องจากบริษัทมีกําไรกอนคาใชจายภาษีเงินไดเพิ่มขึ้นจากปที่แลว ตาม
รายละเอียดที่ไดชี้แจงไวขางตน
1.9 บริษัทฯและบริษัทยอย มีผลกําไรสุทธิสําหรับปจํานวน 8.68 ลานบาท ผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 5.30
ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรอบปบัญชีที่แลว (ปที่แลว : 3.38 ลานบาท) หรือ กําไรสุทธิตอหุน
0.58 บาท ( ปที่แลว : กําไรสุทธิตอหุน 0.23 บาท )
และในรอบปบัญชีนี้บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งเปนผลกําไรจากการวัดมูลคา
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย-สุทธิจากภาษีเงินไดจํานวน 1.04 ลานบาท สรุปแลวบริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป จํานวน 9.72 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6.23 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรอบปบัญชีที่แลว
(ปที่แลว : 3.49 ลานบาท)
2. งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานฐานะการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯและบริษัทยอย มี
สินทรัพยรวมทั้งสิ้น 1,191.99 ลานบาท โดยสินทรัพยสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอย อยูในรูปของเงินฝาก
ธนาคาร เงินลงทุนระยะชั่วคราว เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด และ
เงินใหสินเชื่อแกลูกคา รวมทั้งสิ้น 1,038.06 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 87.09 ของสินทรัพยรวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 7.41 ลานบาท ประกอบดวย
เงินปนผลคางจายจํานวน 2.49 ลานบาท คาใชจายคางจายจํานวน 0.74 ลานบาท ภาษี เงินไดนิติบุคคลคางจาย
จํานวน 1.77 ลานบาท รายไดคาเชาที่ดินรับลวงหนาจํานวน 1.29 ลานบาท ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จายรอ
การนําสงกรมสรรพากรจํานวน 0.83 ลานบาท และหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจํานวน 0.29 ลานบาท โดยบริษัท
ฯ และบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนรวม 1,184.58 ลานบาท รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุนจํานวน 1,191.99
ลานบาท
19. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
ผูสอบบัญชี
ป 2560 นางสาวสุมนา พันธพงษสานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชื่อ : บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด)
ป 2561 นางสาวสุมนา พันธพงษสานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชื่อ : บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด)
ป 2562 นางสาวสุมนา พันธพงษสานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชื่อ : บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด)
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สินทรัพยรวมทั้งสิ้น 1,191.99 ลานบาท โดยสินทรัพยสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอย อยูในรูปของเงินฝาก
ธนาคาร เงินลงทุนระยะชั่วคราว เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด และ
เงินใหสินเชื่อแกลูกคา รวมทั้งสิ้น 1,038.06 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 87.09 ของสินทรัพยรวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 7.41 ลานบาท ประกอบดวย
ข้อมูลทางการเงินที่สําคัญ
เงินปนผลคางจายจํานวน 2.49 ลานบาท คาใชจายคางจายจํานวน 0.74 ลานบาท ภาษี เงินไดนิติบุคคลคางจาย
จํานวน 1.77 ลานบาท รายไดคาเชาที่ดินรับลวงหนาจํานวน 1.29 ลานบาท ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จายรอ
การนําสงกรมสรรพากรจํานวน 0.83 ลานบาท และหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจํานวน 0.29 ลานบาท โดยบริษัท
ฯ และบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนรวม 1,184.58 ลานบาท รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุนจํานวน 1,191.99
ลานบาท
19. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
ผูสอบบัญชี
ป 2560 นางสาวสุมนา พันธพงษสานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชื่อ : บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด)
ป 2561 นางสาวสุมนา พันธพงษสานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชื่อ : บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด)
ป 2562 นางสาวสุมนา พันธพงษสานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชื่อ : บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด)
สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีป 2560 - 2562
ป 2560 ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับ
รอบปบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 โดยผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นวางบการเงินที่ไดตรวจสอบได
แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญ43ชี
รับรองทั่วไป
ป 2561 ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับ
รอบปบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 โดยผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นวางบการเงินที่ไดตรวจสอบได
แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี
รับรองทั่วไป
ป 2562 ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับ
รอบปบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นวางบการเงินที่ไดตรวจสอบได
แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี
รับรองทั่วไป
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ขอมูลงบการเงินเปรียบเทียบ 3 รอบปบัญชี

(หนวย : บาท )
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้อื่น
สวนของเงินใหสินเชื่อระยะยาวแกลูกหนี้ที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
สวนของเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินใหสินเชื่อระยะสั้นแกลูกหนี้
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินใหกูยืมระยะยาวแกลูกหนี้ -สุทธิจากสวนที่ถึง
-กําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
-สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน
2562
งบการเงินรวม
บาท
%
170,671,098 14.32
561,966,810 47.15
4,185,168 0.35
2,792,896

0.23

- 0.00
99,944,714 8.38
- 0.00
512,327 0.04
840,073,013 70.48

(มหาชน )

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
%
166,660,948 14.05
561,966,810 47.38
3,692,075 0.31
-

0.00

2561

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
%

24,523,536
1,007,071,142
3,360,386

1.84
75.76
0.25

-

0.00

15,855,222
1,110,904,003
4,877,000

1.17
81.97
0.36

- 0.00

3,823,554 0.32
2,125,000 0.16
2,302,083 0.17
- 0.00
0.00
- 0.00
93,758,268 7.91
0.00
- 0.00
512,327 0.04
411,566 0.03
698,102 0.05
830,413,982 70.01 1,037,491,630 78.05 1,134,636,410 83.72

4,575,000
107,042,273
18,508,000

0.38
0.00
8.98
1.55

4,575,000
49,999,970
107,042,273
18,508,000

0.39
4.22
9.03
1.56

91,070,797

7.64

-

0.00

4,875,000 0.37
- 0.00
136,312,556 10.25
18,508,000 1.39
-

0.00

69,000,000
18,508,000

0.00
0.00
5.09
1.37

-

0.00

- 0.00
44,790,940 3.78
- 0.00
1,416,667 0.10
117,909,172 9.89
117,909,172 9.94
117,909,172 8.87
117,909,172 8.70
11,195,950 0.94
11,195,950 0.94
13,731,909 1.03
13,151,416 0.97
1,516,484 0.13
1,516,484 0.13
336,414 0.03
512,874 0.04
102,450 0.01
102,450 0.01
102,963 0.01
142,450 0.01
351,920,126 29.52 355,640,239 29.99
291,776,014 21.95 220,640,579 16.28
1,191,993,139 100.0 1,186,054,221 100.0 1,329,267,644 100.0 1,355,276,989 100.0
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(หนวย : บาท )

บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด
(มหาชน )
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ )
ณ วันที่ 30 กันยายน
2562
งบการเงินรวม

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้อื่น
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 15,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 15,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

%

บาท

%

บาท

%

บาท

%

3,231,981
1,774,569
2,112,388
7,118,938

0.27
0.15
0.18
0.60

2,818,285
700,442
2,041,326
5,560,053

0.24
0.06
0.17
0.47

2,327,445
657,490
1,388,944
4,373,879

0.18
0.05
0.10
0.33

2,174,287
156,045
1,575,745
3,906,077

0.16
0.01
0.12
0.29

295,653
295,653
7,414,591

0.02
0.02
0.62

295,653
295,653
5,855,706

0.02
0.02
0.49

36,276
36,276
4,410,155

0.00
0.00
0.33

7,951
7,951
3,914,028

0.00
0.00
0.29

150,000,000
150,000,000
474,476,000

12.58
39.81

150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000 12.65
474,476,000 40.00

150,000,000 11.28
474,476,000 35.69

150,000,000
474,476,000

11.07
35.01

150,000,000 12.58
150,000,000 12.65
150,000,000 11.28
150,000,000 11.07
408,919,936 34.31
404,539,903 34.11
550,236,383 41.39
576,855,157 42.56
1,182,612 0.10
1,182,612 0.10
145,106 0.01
31,804 0.00
1,184,578,548 99.38 1,180,198,515 99.51 1,324,857,489 99.67 1,351,362,961 99.71
1,191,993,139 100.0 1,186,054,221 100.0 1,329,267,644 100.0 1,355,276,989 100.0
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บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 30 กันยายน

(มหาชน )

2562
(หนวย : บาท )
รายได
รายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อ
รายไดดอกเบี้ยจากเงินลงทุน
รายไดคาเชา
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนในการใหสินเชื่อ
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไรกอนภาษีเงินได
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได
กําไรสุทธิสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :กําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
-สุทธิจากภาษีเงินได
รวมกําไรขาดทุนเบ็นเสร็จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
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งบการเงินรวม
บาท
%

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
%

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
%

8,231,399 25.22

-

0.00

0.00

0.00

17,654,640 54.10

18,681,749

73.35

17,940,647 78.27

19,803,980 92.95

1,438,274

4.41

1,438,274

5.65

1,441,517 6.29

1,441,517

6.77

5,308,801 16.27

5,350,298

21.01

3,538,041 15.44

60,501

0.28

25,470,321 100.0

22,920,205 100.0

32,633,114 100.0
1,506,342

21,305,998 100.0

4.62

-

-

-

-

20,071,661 61.51

19,890,251

78.09

18,329,262 79.97

19,581,033 91.90

19,890,251 78.09

18,329,262 79.97

19,581,033 91.90

21,578,003 66.12
11,055,111

33.9

(2,371,558) (7.27)

5,580,070
(1,276,550)

21.9

4,590,943

20.0

1,724,965

(5.01)

(1,209,717) (5.28)

16.90

3,381,226 14.75

1,102,516

1,037,506
1,037,506
5,341,026

113,302
113,302
3,494,528

31,804
31,804
1,134,320

0.29

0.23

0.07

8,683,553 26.61

4,303,520

1,037,506
1,037,506
9,721,059
0.58

8.10

(622,449) (2.92)
5.17

มูลคาทางบัญชีตอหุน

บาท/หุน

78.97

78.68

88.32

90.09

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย

%
%
เทา

0.69
8.80
0.03

0.34
5.44
0.02

0.25
4.51
0.02

0.08
2.89
0.02

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
อัตราการจายเงินปนผล

เทา
%

0.006
1,728.11

0.005
3,488.37

0.003
887.57

0.003
2,727.27

อัตราสวนทางการเงิน เปรียบเทียบ
ณ วันที่ 30 กันยายน

อัตราสวนสภาพคลอง (หนวย : บาท)
อัตราสวนสภาพคลอง
กระแสเงิ
สดไดมา(ใชองหมุ
ไป)จากกิ
อัตราสวนนสภาพคล
นเร็วจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงิ
สดสุทธิไดอมงกระแสเงิ
า(ใชไป)ในกินสด
จกรรมลงทุน
อัตราสวนนสภาพคล

บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน )
งบกระแสเงินสด
2562
3 ป
2561
ณ วันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
เทา
เทา
เทา
เทา

กระแสเงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
เงิอันตสดและรายการเที
ยบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง )สุทธิ%
รากําไรจากการดําเนินงาน
เงิอันตสดและรายการเที
ยบเทาเงินสดตนป
รากําไรอื่น
%
เงิอันตสดและรายการเที
ยบเทาากํเงิานไรสดปลายป
ราสวนเงินสดตอการทํ
%
อัตรากําไรสุทธิ
ราผลตอบแทนผูถือหุน
คกํอัาาตตอบแทนของผู
สอบบัญชี
ไรสุทธิตอหุน
อัตราส
น เปรียบเทียบ
มูลคาทางบั
ญชีวตนทางการเงิ
อหุน

%
%
บาท/หุน
3 ปบาท/หุน

2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

งบการเงิน117.99
รวม
งบการเงินเฉพาะกิ
149.35จการ งบการเงินเฉพาะกิ
236.87จการ งบการเงินเฉพาะกิ
290.19จการ
(199,774,580)
(11,394,345)
(12,459,830)
(18,919,574)
102.90
131.05
235.52
288.17
495,358,351
302,967,966
50,993,034
(113,447,333)
(34.74)
(2.29)
(3.01)
(3.14)
(149,436,209)
(149,436,209)
(29,864,890)
(29,888,364)
146,147,562
142,137,412
8,668,314
(162,255,271)
40.26
27.29
13.73
7.82
24,523,536
24,523,536
15,855,222
178,110,493
0.15
0.35
8.42
0.28
170,671,098
166,660,948
24,523,536
15,855,222
(1,816)
(207)
(468)
(1,140)

26.60
16.88
14.75
5.16
0.69
0.34
0.25
0.08
0.58
0.29
0.23
0.07
2562
2561
2560
78.68
88.32
90.09
ตุลงบการเงิ
าคม78.97
30 กันนเฉพาะกิ
ยายน
) บริ
ษัทได
าตอบแทนจากการ
น2561
รวม – งบการเงิ
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการ
จการ2562
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการจายค

สําหรัณบวัการสอบบั
ญชี ป 2562 ( 1
นที่ 30 กันยายน
นสภาพคล
องทธิภาพในการดํ
อัตราสวนแสดงประสิ
าเนินกงาน
สอบบั
ญชี (Audit
fee) ให
ับบริษัท สําเทนัากงาน อีวาย จํากัด (เดิมชื่อ : บริษัท สํานักงาน เอินส แอนด ยัง จํากัด) เปน
อง นทรัพย
117.99
236.87
290.19
ราผลตอบแทนจากสิ
0.69
0.34
0.25
0.08
เงิอัอันตตราส
ทั้งวสินสภาพคล
้น 490,000
บาท โดยไมมีการจเทเท%าาายคาบริการอื
่น (non-audit149.35
fee)
และไมมีการจ
ายคาตอบแทนหรื
อคาบริการ
ราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
102.90
131.05
235.52
288.17
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร
ราสวนสภาพคล
อัตราการหมุ
นของสิอนงกระแสเงิ
ทรัพย นสด

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
อัตรากําไรอื่น
อัตราการจายเงินปนผล
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
กําไรสุทธิตอหุน
มูลคาทางบัญชีตอหุน
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
(หนวย : บาท)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราผลตอบแทนจากสิ
นทรัพยจถกรรมดํ
าวร าเนินงาน
กระแสเงิ
นสดไดมา(ใชไป)จากกิ
อัตราการหมุ
ทรัพไยป)ในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงิ
นสดสุนทของสิ
ธิไดมนา(ใช

%
เทา

8.80
(34.74)
0.03

5.44
(2.29)
0.02

%
40.26
27.29
เทา
0.006
0.005
%
0.15
0.35
%
1,728.11
3,488.37
%
(1,816)
(207)
%
26.60
16.88
%
0.69
0.34
บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน )
บาท/หุน
0.58
0.29
งบกระแสเงิ
น
สด
บาท/หุน
78.97
78.68

%
%
เทา

กระแสเงิ
นสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
เงิอันตสดและรายการเที
าเงินถสดเพิ
ราสวนหนี้สินตอสยวบเท
นของผู
ือหุน ่มขึ้น (ลดลง )สุทธิเทา
เงิอันตสดและรายการเที
ราการจายเงินปนยผลบเทาเงินสดตนป
%
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป

ณ วันที่ 30 กันยายน
2562

4.51
(3.01)
0.02

2.89
(3.14)
0.02

13.73
0.003
8.42
887.57
(468)
14.75
0.25
0.23
88.32

7.82
0.003
0.28
2,727.27
(1,140)
5.16
0.08
0.07
90.09

2561
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2560

0.69
0.34จการ งบการเงินเฉพาะกิ
0.25จการ งบการเงินเฉพาะกิ
0.08จการ
งบการเงินเฉพาะกิ
งบการเงินรวม
8.80
5.44
4.51
2.89
(199,774,580)
(11,394,345)
(12,459,830)
(18,919,574)
0.03
0.02
0.02
0.02
495,358,351
302,967,966
50,993,034
(113,447,333)
(149,436,209)
(149,436,209)
(29,864,890)
(29,888,364)
146,147,562
142,137,412
8,668,314
(162,255,271)
0.006
0.005
0.003
0.003
24,523,536
24,523,536
15,855,222
178,110,493
1,728.11
3,488.37
887.57
2,727.27
170,671,098
166,660,948
24,523,536
15,855,222

บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน )
งบกระแสเงินสด
ณ วัน2561
ที่ 30 กั–นยายน
สําหรับการสอบบัญชี ป 2562 ( 1 ตุลาคม
30 กันยายน 2562 ) บริษัทไดจายคาตอบแทนจากการ
2562
2561
2560
(หนวย : บาท)

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี

สอบบัญชี (Audit fee) ใหกับบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชื่อ : บริษัท สํานักงาน เอินส แอนด ยัง จํากัด) เปน
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
เงิกระแสเงิ
นทั้งนสิสดได
้น 490,000
บาท
โดยไม
ม
ก
ี
ารจ
า
ยค
า
บริ
ก
ารอื
น
่
(non-audit
fee) และไมมีการจ(12,459,830)
ายคาตอบแทนหรื(18,919,574)
อคาบริการ
มา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน
(199,774,580)
(11,394,345)
กระแสเงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง )สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี

495,358,351
(149,436,209)
146,147,562
24,523,536
170,671,098

302,967,966
(149,436,209)
142,137,412
24,523,536
166,660,948

50,993,034
(113,447,333)
(29,864,890)
(29,888,364) 47
8,668,314
(162,255,271)
15,855,222
178,110,493
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

20. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมเมื่อวันศุกร ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เพื่อรับทราบรางงบการเงินสําหรับ
รอบบัญชีป 2562 ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งรางงบการเงินฉบับที่เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบจัดทําขึ้นโดยฝายบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอยฉบับที่จะนําเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 อยูระหวางกระบวนการตรวจสอบของผูสอบบัญชีบริษัทฯ เพื่อแสดง
ความเห็ นต องบการเงิน โดยรอบบั ญชีป 2562 นี้ บริษัทฯมี ผลกํ าไรสุทธิตามที่ แสดงไวในงบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวน 4.30 ลานบาท และมีผลกําไรสุทธิที่แสดงไวในงบการเงินรวม จํานวน 8.68 ลานบาท ซึ่งงบการเงินรวมดังกลาว
ไดแสดงยอดรวมของรายได คาใชจาย ตลอดจนผลกําไรสุทธิของบริษัทฯและบริษัทยอยไวเรียบรอยแลว ในสวนของ
สินทรัพยรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 แสดงยอดในงบการเงินรวมไวจํานวนรวมทั้งสิ้น
1,191.99 ลานบาท ซึ่งลดลงจากปที่แลวจํานวน 137.28 ลานบาท (ปที่แลว 1,329.27 ลานบาท) เนื่องจากปจจัยหลัก
คือ ในระหวางปบริษัทฯไดจายปนผลใหแกผูถือหุนจํานวน 150 ลานบาท ในขณะเดียวกันบริษัทฯและบริษัทยอยมี
หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รวมทั้งสิ้น 7.41 ลานบาท และมีสวนของผูถือหุนรวมทั้งสิ้น 1,184.58 ลานบาท
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ผลการดําเนินงานของบริษัท ทีทีแอล แคปปตอล จํากัด อยูใน
เกณท ที่ดี เพราะมีน โยบายที่ ชัด เจนและฝายบริห ารพิ จารณาอนุ มัติสิ นเชื่อให แก ลูกคาทุ กรายดวยความระมั ดระวัง
ตลอดจนมีการบริหารความเสี่ยงโดยกําหนดใหลูกหนี้ทุกรายตองมีหลักประกันมาจดจํานองเพื่อค้ําประกันหนี้จากการ
กูยืม แตอยางไรก็ตามบริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ก็ควรตองเรงสรรหาธุรกิจอื่นเพิ่มเติมใหไดโดยเร็ว
ซึ่ ง คณะกรรมการตรวจสอบได รั บ รายงานว า ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 8/2562 ในวั น ที่ 27
พฤศจิกายน 2562 นี้ จะมีการนําเสนอเพื่อขอแก ไขเพิ่มเติมวัต ถุประสงคในการประกอบธุรกิจ ของบริษัทฯ เพื่ อให
ครอบคลุมธุรกิจตางๆ ที่บริษัทฯอาจพิจารณาลงทุนในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาเปนสิ่งที่ดี เพราะจะ
สงผลตอความคลองตัวในการสรรหาธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเห็นควรใหเรงดําเนินการเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุน
สําหรับการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชี 2563 (เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2563) นั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาบริษัทฯอยูระหวางฟองรองตอศาลปกครอง
กลาง เพื่ อให ศาลปกครองกลางมี คําสั่ งยกเลิ กคําสั่งเพิ กถอนหุ น สามั ญ ของบริษัท ฯออกจากการเป น หลักทรั พย จ ด
ทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยหากศาลปกครองกลางมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งดังกลาวของตลาด
หลักทรัพยฯ บริษัทฯจะกลับมามีสถานะเปนหลักทรัพยจดทะเบียนอีกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อความตอเนื่องและสงผลดีตอ
ความนาเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรแตงตั้งให บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชี 2563 แตดวยผูสอบบัญชีไดแจงดวยวาจาไววาจะมีการปรับเพิ่มอัตรา
คาบริการตรวจสอบบัญชีสําหรับ รอบป บั ญชี 2563 ขึ้ นจากป กอน เนื่องจากผลกระทบจากมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน ฉบั บ ที่ 9 (IFRS 9) เรื่ องเครื่องมื อทางการเงิน จึงไดมอบหมายให ฝายบั ญ ชี เจรจาตอรองอัตราคา บริการ
ตรวจสอบบัญชีกับผูสอบบัญชี เพื่อใหอัตราคาบริการเปนอัตราที่สมเหตุสมผล และนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 8/2562 เพื่อพิจารณามีมติ และเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นใน
เดือนมกราคม 2563 ตอไป
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ตลอดจนมีการบริหารความเสี่ยงโดยกําหนดใหลูกหนี้ทุกรายตองมีหลักประกันมาจดจํานองเพื่อค้ําประกันหนี้จากการ
กูยืม แตอยางไรก็ตามบริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ก็ควรตองเรงสรรหาธุรกิจอื่นเพิ่มเติมใหไดโดยเร็ว
ซึ่ ง คณะกรรมการตรวจสอบได รั บ รายงานว า ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 8/2562 ในวั น ที่ 27
พฤศจิกายน 2562 นี้ จะมีการนําเสนอเพื่อขอแก ไขเพิ่มเติมวัต ถุประสงคในการประกอบธุรกิจ ของบริษัทฯ เพื่ อให
ครอบคลุมธุรกิจตางๆ ที่บริษัทฯอาจพิจารณาลงทุนในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาเปนสิ่งที่ดี เพราะจะ
สงผลตอความคลองตัวในการสรรหาธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเห็นควรใหเรงดําเนินการเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุน
สําหรับการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชี 2563 (เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2563) นั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาบริษัทฯอยูระหวางฟองรองตอศาลปกครอง
กลาง เพื่ อให ศาลปกครองกลางมี คําสั่ งยกเลิ กคําสั่งเพิ กถอนหุ น สามั ญ ของบริษัท ฯออกจากการเป น หลักทรั พย จ ด
ทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยหากศาลปกครองกลางมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งดังกลาวของตลาด
หลักทรัพยฯ บริษัทฯจะกลับมามีสถานะเปนหลักทรัพยจดทะเบียนอีกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อความตอเนื่องและสงผลดีตอ
ความนาเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรแตงตั้งให บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชี 2563 แตดวยผูสอบบัญชีไดแจงดวยวาจาไววาจะมีการปรับเพิ่มอัตรา
คาบริการตรวจสอบบัญชีสําหรับ รอบป บั ญชี 2563 ขึ้ นจากป กอน เนื่องจากผลกระทบจากมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน ฉบั บ ที่ 9 (IFRS 9) เรื่ องเครื่องมื อทางการเงิน จึงไดมอบหมายให ฝายบั ญ ชี เจรจาตอรองอัตราค าบริ การ
ตรวจสอบบัญชีกับผูสอบบัญชี เพื่อใหอัตราคาบริการเปนอัตราที่สมเหตุสมผล และนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 8/2562 เพื่อพิจารณามีมติ และเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นใน
เดือนมกราคม 2563 ตอไป
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( นางพนอ ปริกสุวรรณ )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(นายไกรวิชติ ตันติเมธ)
(นายวานิช ตรีพุทธรัตน)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป
(แบบ 56-1) ของบริษัท ที่แสดงในเว็บไซต www. ttlindustries.com
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ขาพเจาไดต รวจสอบงบการเงิน รวมของบริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมบริษัท)
ซึ่งประกอบดว ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยน
แปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
รวมถึ งหมายเหตุ ส รุ ป นโยบายการบั ญ ชี ที่ สํ าคั ญ และได ต รวจสอบงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริ ษั ท ที ที แ อล
อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน
ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ผลการดําเนินงานและ กระแสเงิน
สดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท
ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดป ฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรค ความ
รับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระ จากกลุม
บริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับการ
ตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิ บัติ ตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ ระบุ ในขอกําหนดนั้นด วย
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( นางพนอ ปริกสุวรรณ )
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (งบการเงิน)

(นายไกรวิชติ ตันติเมธ)
(นายวานิช ตรีพุทธรัตน)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป
(แบบ 56-1) ของบริษัท ที่แสดงในเว็บไซต www. ttlindustries.com
21.
รายงานของผู
รับาตอนุญาต (งบการเงิน)
รายงานของผู
สอบบัสญอบบั
ชีรับญอนุชีญ
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ขาพเจาไดต รวจสอบงบการเงิน รวมของบริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมบริษัท)
ซึ่งประกอบดว ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยน
แปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
รวมถึ งหมายเหตุ ส รุ ป นโยบายการบั ญ ชี ที่ สํ าคั ญ และได ต รวจสอบงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริ ษั ท ที ที แ อล
อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน
ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ผลการดําเนินงานและ กระแสเงิน
สดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท
ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดป ฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรค ความ
รับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระ จากกลุม
บริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับการ
ตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิ บัติ ตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ ระบุ ในขอกําหนดนั้นด วย
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ
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ขอมูลและเหตุการณที่เนน
ขาพเจาขอใหสังเกตตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 1.2 เรื่อง การดําเนินงานที่ยกเลิกและ การสรร
หาธุรกิจใหม เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติใหหยุดการดําเนินงานดานสิ่งทอซึ่ง
เปนสวนงานเดียวของกิจการโดยบริษัทฯไดหยุดการผลิตและหยุดการดําเนินงานดานสิ่งทอ ในป 2557 และไดดําเนิน
การ ขายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณที่เกี่ยวของกับธุรกิจสิ่งทอและที่ดินเปลาในป 2558 สงผลใหบริษัทฯเปนบริษัท
จดทะเบียนที่มีสินทรัพยทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปเงินสดหรือหลักทรัพย ระยะสั้น (cash company) ตอมาเมื่อ
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลท.”) ไดประกาศวาหลักทรัพยของบริษัทฯเขาขาย
อาจถูกเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนโดยบริษัทฯไดสงหนังสือชี้แจงความคืบหนาในการสรรหาธุรกิจเพื่อ
ขอขยายระยะเวลาในการดําเนินการใหเหตุเพิกถอนหมดไป และชี้แจงขอมูลและขอเท็จจริงเพิ่มเติม รวมถึงชี้แจงเรื่อง
การจัดตั้งบริษัทยอยแหงใหมตอ ตลท. ภายในระยะเวลาที่กําหนด อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
คณะกรรมการตลาดหลั กทรัพยแห งประเทศไทยมี มติใหเพิ กถอนหุ นสามัญ ของบริษัทฯจากการเปน หลักทรัพยจ ด
ทะเบียนโดยใหมีผลในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ซึ่งบริษัทฯไมเห็นดวยกับการเพิกถอนดังกลาวจึงยื่นฟองคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 โดยศาลปกครองกลางมีคําสั่งรับ
ฟองคํารองของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดจัดตั้งบริษัทยอยเพื่อดําเนินธุรกิจการใหสินเชื่อภาคธุรกิจ
โดยมีวัตถุประสงค นโยบาย ตลอดจนเงื่อนไขในการใหสินเชื่อตามรายละเอียดที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมขอ 1.2 ทั้งนี้ ขาพเจามิไดแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไปตอกรณีนี้แตอยางใด
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้
ข าพเจ าได ป ฏิ บั ติ งานตามความรั บ ผิ ด ชอบที่ ได กล าวไว ในวรรคความรั บ ผิ ดชอบของผู ส อบบั ญ ชี ต อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขาพเจา ซึ่งไดรวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ดวย การปฏิบัติงานของขาพเจาไดรวม
วิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองตอการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเป น
สาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขาพเจา ซึ่งไดรวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื่องเหลานี้ดวย ไดใชเปน
เกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจาตองบการเงินโดยรวม
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบพรอมวิธีการตรวจสอบมีดังตอไปนี้
การจัดทํางบการเงินตามเกณฑการดําเนินงานตอเนื่อง
เนื่ องจากบริษั ท ฯได ห ยุ ดดํ าเนิน ธุร กิจ ด านสิ่งทอซึ่งเป น สว นงานเดีย วของกิ จ การ และบริษั ท ฯได ขาย สิ น ทรั พ ย ที่
เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจเสร็จสิ้นแลว นอกจากนี้ บริษัทฯไดขายที่ดินเปลาที่อําเภอธัญบุรี ปทุมธานีตามที่กลาวไว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.2 สงผลใหปจจุบันบริษัทฯมีสินทรัพยทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปเงินสดหรือ
หลักทรัพยระยะสั้น (cash company) บริษัทฯอยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนเพื่อพิจารณาหาธุรกิจ
ใหมในอนาคต และยังไมมีขอสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับการหาธุรกิจใหม อยางไรก็ตาม ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯได
จัดตั้งบริษัทยอยเพื่อดําเนินธุรกิจการใหสินเชื่อภาคธุรกิจตามรายละเอียดที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ข อ 1.2 ในการจั ด ทํ างบการเงิ น สํ าหรั บ ป ป จ จุ บั น ผู บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯยั งคงใช เกณฑ ก ารบั ญ ชี สํ าหรับ กิ จ การที่
ดําเนิน งานตอเนื่อง รวมถึงพิจารณาวาไมมีความไมแนน อนที่มีส าระสําคัญเกี่ย วกับ การดําเนิน งานตอเนื่อง ดังนั้น
ขาพเจาจึงใหความสนใจเปนพิเศษในเรื่องเกณฑในการจัดทํางบการเงินของฝายบริหารของบริษัทฯ และการสรุปวาไมมี
ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องของบริษัทฯภายใตสถานการณในปจจุบันของบริษัทฯ
ขาพเจาไดตรวจสอบโดย
• สอบถามผูบริหารและไดรับคําชี้แจงวาบริษัทฯมีความตั้งใจในการดําเนินงานตอเนื่อง โดยบริษัทฯยังคงวาจาง
ผู เชี่ ย วชาญทํ า การศึ ก ษาความเป น ไปได ในแผนการลงทุ น เพื่ อ หาธุ ร กิ จ ใหม รวมถึ ง ขอผลการประเมิ น
ความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่องของบริษัทฯ
• ขอรายละเอียดการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนในธุรกิจใหมของบริษัทฯตามที่บริษัทฯแจง รวมถึงขอ
หนังสือรับรองเกี่ยวกับแผนงานและเหตุผลที่ผูบริหารใชสนับสนุนเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินงาน
ตอเนื่อง
• พิจารณาการศึกษาความเปนไปไดในแผนการลงทุนในธุรกิจใหมของบริษัทฯโดยการ
• อานรายงานการประชุมของบริษัทฯ อานขาวหรือขอมูลที่บริษัทฯเปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกลาว
• ตรวจสอบหลักฐานการวาจางบุคคลภายนอกเพื่อทําการประเมินการศึกษาความเปนไปได เกี่ยวกับ
ธุรกิจใหม
• พิจารณาฐานะการเงินของบริษัทฯ
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• สอบทานประมาณการผลการดําเนินงานที่จัดทําโดยผูบริหารภายใตขอสมมติวาบริษัทฯไมไดดําเนินธุรกิจใหม
โดยพิ จ ารณาความสมเหตุ ส มผลของสมมติ ฐานที่ ใชในการคํ านวณ เปรีย บเที ย บประมาณการรายได และ
ค าใช จ ายกั บ ผลการดํ าเนิ น งานที่ เกิ ด ขึ้ น จริ งในอดี ต เพื่ อ ประเมิ น การใชดุ ล ยพิ นิ จ ของฝ ายบริ ห ารในการ
ประมาณการผลกําไรที่คาดวาจะไดรับในอนาคต
• สงจดหมายถึงทนายความของบริษัทฯเพื่อสอบถามเกี่ยวกับคดีความ (ถามี)
มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่ใชในการพิจารณาดอยคาและใชเปดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
บริษัทฯแสดงมูลคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตามวิธีราคาทุน (ราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอย
คา) และบริษัทฯไดเปดเผยมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตามที่แสดงรายละเอียดในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมขอ 13 ขาพเจาใหความสนใจเปนพิเศษเกี่ยวกับการตรวจสอบมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนทั้งที่ใชพิจารณาการดอยคาและใชเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เนื่องจากการประเมินมูลคายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเปนการประมาณการที่สําคัญ ผูบริหารไดจัดจาง ผูประเมินราคาอิสระจํานวนสามรายเพื่อ
ประเมินมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ซึ่งผูประเมินราคาอิสระไดใชเกณฑวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดใน
การประเมินมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ขาพเจาไดตรวจสอบโดย
• อานรายงานการประเมินมูลคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
• พิจารณาความเหมาะสมของวิธีประเมินมูลคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่ผูประเมินราคาอิสระเลือกใช
• พิจารณาความเหมาะสมของขอมูลที่ผูประเมินราคาอิสระนํามาเปรียบเทียบกับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของ
บริษัทฯเพื่อกําหนดมูลคายุติธรรม
• พิ จ ารณาความเหมาะสมของการประเมิ น โดยผู บ ริ ห ารเกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงของป จ จั ย และข อ มู ล ที่
ผูประเมินราคาอิสระนํามาเปรียบเทียบกับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของบริษัทฯเพื่อกําหนดมูลคายุติธรรม
• ประเมินความรูความสามารถ ความเปนอิสระ และความเที่ยงธรรมของผูประเมินราคาอิสระ โดยการตรวจสอบ
กับขอมูลสาธารณะที่เกี่ยวของกับผูประเมินราคาอิสระ
• อานจดหมายตอบรับงานเพื่ อทํ าความเขาใจ ลั กษณะ ขอบเขต และวัตถุ ประสงค ของการประเมิ นราคาของ
ผูประเมินราคาอิสระ
• ทดสอบการคํานวณและตรวจสอบความเพียงพอของการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุน
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คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 10 และ 11 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทยอยแหงหนึ่งมี
เงิน ให สิน เชื่อแกลู กหนี้รวมจํานวน 194 ลานบาท ซึ่งเปน จํ านวนที่ มีนัย สําคัญ บริษัทยอยพิ จารณาคาเผื่ อหนี้สงสั ย
จะสู ญ ของเงิ น ให สิ น เชื่ อ แก ลู ก หนี้ สํ าหรั บผลขาดทุ นโดยประมาณที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นจากการเก็ บ เงิ นจากลู กหนี้ ไม ได
โดยพิ จ ารณาประวั ติ ก ารชํ า ระคื น เงิ น ให สิ น เชื่ อ และดอกเบี้ ย ของลู ก หนี้ ร ว มกั บ มู ล ค า หลั ก ประกั น ของลู ก หนี้
ซึ่ง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานหลักประกันของลูกหนี้คืออสังหาริมทรัพย บริษัทยอยพิจารณามูลคาหลักประกัน
จากรายงานการประเมินมูลคาของผูประเมินราคาอิสระ ดังนั้นขาพเจาจึงใหความสําคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอ
ของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
ขาพเจาไดตรวจสอบคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้โดย
• ทําความเขาใจกระบวนการประมาณการและการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทยอย และการประเมิน
มูลคาหลักประกัน
• ตรวจสอบความครบถวนของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
• ตรวจสอบการชําระคืนเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางปและภายหลัง
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
• ตรวจสอบความมีอยูจริงของหลักประกันโดยตรวจสอบเอกสารการรับจํานองหลักประกัน
• อานรายงานการประเมินมูลคาของหลักประกัน
• พิจารณาความเหมาะสมของวิธีประเมินมูลคาของหลักประกันที่ผูประเมินราคาอิสระเลือกใช
• พิจารณาความเหมาะสมของขอมูลที่ผูประเมินราคาอิสระนํามาเปรียบเทียบกับหลักประกันของ
บริษัทยอยเพื่อกําหนดมูลคาหลักประกัน
• ประเมินความรูความสามารถ ความเปนอิสระ และความเที่ยงธรรมของผูประเมินราคาอิสระ โดย
การตรวจสอบกับขอมูลสาธารณะที่เกี่ยวของกับผูประเมินราคาอิสระ
• อานจดหมายตอบรับงานเพื่อทําความเขาใจ ลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงคของการประเมินราคาของ
ผูประเมินราคาอิสระ
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ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐาน การรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่
ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดในการจัดทํา
งบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่อง
ที่เกี่ย วกับ การดําเนิน งานตอเนื่องในกรณี ที่มีเรื่องดังกลาว และการใชเกณฑ การบัญ ชีสําหรับ กิจ การที่ดําเนิ น งาน
ตอเนื่อง เวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องอีก
ตอไปได
ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัทฯ
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมได
เปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระ
สําคัญเมื่อคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอ
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผูประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน ไมวา
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความ
เสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจาก การทุจริตจะสูงกวา
ความเสี่ยงที่ เกิด จากขอผิดพลาด เนื่ องจากการทุ จริตอาจเกี่ยวกับ การสมรูรวมคิดการปลอมแปลงเอกสาร
หลั กฐาน การตั้ งใจละเวน การแสดงขอมู ล การแสดงข อมู ลที่ไมต รงตามข อเท็ จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
• ทําความเขาใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให
เหมาะสมกับ สถานการณ แตไมใชเพื่ อวัตถุป ระสงคในการแสดงความเห็น ตอความมีป ระสิทธิผ ลของการ
ควบคุม ภายในของกลุมบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของที่ผูบริหารจัดทํา
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งบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้
อยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
สรุปให้เกีบ่ยริวกั
ารบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหาร และ
ในอนาคตอาจเป็• นเหตุ
ษทั บฯความเหมาะสมของการใช
ต้องหยุดการด�าเนินงานต่เกณฑ
อเนือ่ กงได้
สรุ ป จากหลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ที่ ได รั บ ว า มี ค วามไม แ น น อนที่ มี ส าระสํ า คั ญ ที่ เกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ ห รื อ
• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจน
สถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงาน
ประเมินว่างบการเงิตนอแสดงรายการและเหตุ
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ดังกลาวไมเพียงพอ ขาพเจาจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการอ
สอบบัญชีทมี่ไดดูรแับลและการปฏิ
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เห็นของข้าพเจ้า อนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่องได
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อง ตลอด
นวางบการเงินแสดงรายการและเหตุ
โดยถูกตองตามที่คมวรหรื
อไม าพเจ้าได้พบใน
ประเด็นทีม่ นี ยั ส�าคัจนประเมิ
ญทีพ่ บจากการตรวจสอบรวมถึ
งข้อบกพร่องทีการณ
ม่ นี ยั ทส�ี่เากิคัดญขึ้นในระบบการควบคุ
ภายในหากข้
ระหว่างการตรวจสอบของข้
าพเจ้า กฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการหรือของ
• รวบรวมเอกสารหลั
ข้าพเจ้าได้กิให้จกรรมทางธุ
คา� รับรองแก่รกิผจมู้ ภายในกลุ
หี น้าทีใ่ นการก�
าข้าพเจ้าได้ปนฏิตบองบการเงิ
ตั ติ ามข้อก�นารวม
หนดจรรยาบรรณที
เ่ กีย่ วข้อการกํ
องกับาความ
มบริาษกััทบเพืดูแ่อลว่
แสดงความเห็
ขาพเจารับผิดชอบต
หนด
มดูแลาและการปฏิ
บริษัท ขาพเจาเปอ่ งอื
นผูน่ รซึับง่ ผิข้ดาชอบแต
ดียผวตลทีอ่
เป็นอิสระและได้สอื่ แนวทาง
สารกับผูม้การควบคุ
หี น้าทีใ่ นการก�
กับดูแลเกีย่ บวกััติงบานตรวจสอบกลุ
ความสัมพันธ์ทงมั้ หมดตลอดจนเรื
พเจ้าเชืเอ่ พีว่ยางผู
มีเเหตุ
ความเห็
นของข
าพเจา อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข่ า้ พเจ้าใช้เพือ่ ป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาด
บุคคลภายนอกอาจพิ
จารณาว่
ากระทบต่
ความเป็นอิขสาระ
พเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตาง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ไดวางแผนไว
ประเด็่สนื่อทีสารกั
่มีนัยบสํผูาคั้มญีหทีน้่พาทีบจากการตรวจสอบรวมถึ
งขาอได้บกพร
องที่มีน่อัยงต่
สําาคังๆ
ญในระบบการควบคุ
ภายใน
จากเรื
่องทั้งหลายที
่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้
พิจารณาเรื
ที่มีนัยส�าคัญที่สุดมในการ
หากขาพเจ
าไดพบในระหว
างการตรวจสอบของข
า
ตรวจสอบงบการเงิ
นในงวดปั
จจุบนั และก�
าหนดเป็นเรือ่ งส�าาคัพเจ
ญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ่ งเหล่านีไ้ ว้ในรายงานของ
่องทัก้งฎหมายหรื
หลายที่สื่ออสารกั
าทีใ่ ห้นการกํ
ากับอ่ ดูงดั
แลงกล่
ขาาพเจ
พิจารณาเรื
าง ๆ ที่ มีนัยสํทายี่ คัากที
ญที่สจ่ ุดะเกิในการ
ผูส้ อบบัญชีจากเรื
เว้นแต่
ข้อบังบคัผูบมห้ีหานมไม่
เปิดเผยเรื
วต่าอได
สาธารณะ
หรื่อองตในสถานการณ์
ดขึน้
นในงวดป
ันและกําหนดเปนาเรืพเจ้
่องสํ
าคัญในการตรวจสอบ
าพเจาไดอธิบาย เรืไ่อด้งเหล
านี้ไวใน
ข้าพเจ้าพิจตรวจสอบงบการเงิ
ารณาว่าไม่ควรสือ่ สารเรื
อ่ งดังจกล่จุบาวในรายงานของข้
าเพราะการกระท�
าดังกล่าขวสามารถคาดการณ์
อย่างสมเหตุ
รายงานของผู
สอบบัญชี เวนแตากผลประโยชน์
ฎหมายหรือขทอผี่ บัมู้ งสี คัว่ บนได้
หามไม
ใหเปดเผยเรื่องดัจงากการสื
กลาว ตอ่ อสารดั
สาธารณะ
สมผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่
เสียสาธารณะจะได้
งกล่าหรื
ว อในสถานการณ
ากที
ขาพเจาพิจารณาว
ไมควรสื่อาเสนอรายงานฉบั
สารเรื่องดังกลาวในรายงานของข
าพเจาเพราะการกระทําดังกลาว
ข้ทีา่ยพเจ้
าเป็่จะเกิ
นผูร้ ดบั ขึผิ้นดชอบงานสอบบั
ญชีแาละการน�
บนี้
สามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะ
ไดจากการสื่อสารดังกลาว
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้

นา พัพันนธ์ธพพงษ์
งษสานนท์
านนท
สุสุมมนา
อบบัญญชีชีรรบั ับอนุ
อนุญญาต
าต เลขทะเบี
เลขทะเบียยนน 5872
5872
ผูผูส้ สอบบั
บริษษทั ัท ส�สําานันักกงาน
งาน อีอีววาย
าย จ�จําากักัดด
บริ
กรุงเทพฯ: 27 พฤศจิกายน 2562
กรุงเทพฯ : 29 พฤศจิกายน 2560
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บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 30 กันยายน 2562

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั�วคราว
ลูกหนี�อื�น
ส่วนของเงินให้สินเชื�อระยะยาวแก่ลูกหนี�ที�ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ�งปี
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ที�ถึงกําหนดชําระในหนึ�งปี
เงินให้สินเชื�อระยะสั�นแก่ลูกหนี�
เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในตราสารหนี�ที�จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนระยะยาวอื�น
เงินให้สินเชื�อระยะยาวแก่ลูกหนี� - สุทธิจากส่วนที�
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
- สุทธิจากส่วนที�ถึงกําหนดชําระในหนึ�งปี
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

7
8
6, 9

170,671,098
561,966,810
4,185,168

166,660,948
561,966,810
3,692,075

24,523,536
1,007,071,142
3,360,386

10

2,792,896

-

-

6
11
6

99,944,714
512,327
840,073,013

3,823,554
93,758,268
512,327
830,413,982

2,125,000
411,566
1,037,491,630

8
12
8
8

4,575,000
107,042,273
18,508,000

4,575,000
49,999,970
107,042,273
18,508,000

4,875,000
136,312,556
18,508,000

10

91,070,797

-

-

6
13
14
15

117,909,172
11,195,950
1,516,484
102,450
351,920,126
1,191,993,139

44,790,940
117,909,172
11,195,950
1,516,484
102,450
355,640,239
1,186,054,221

117,909,172
13,731,909
336,414
102,963
291,776,014
1,329,267,644
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บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 30 กันยายน 2562

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวียน
เจ้าหนี�อื�น
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียน
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี�สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

16

3,231,981
1,774,569
2,112,388
7,118,938

2,818,285
700,442
2,041,326
5,560,053

2,327,445
657,490
1,388,944
4,373,879

19

295,653
295,653
7,414,591

295,653
295,653
5,855,706

36,276
36,276
4,410,155

150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000
474,476,000

150,000,000
474,476,000

150,000,000
474,476,000

150,000,000
408,919,936
1,182,612
1,184,578,548
1,191,993,139
-

150,000,000
404,539,903
1,182,612
1,180,198,515
1,186,054,221
-

150,000,000
550,236,383
145,106
1,324,857,489
1,329,267,644
-

17
8.4

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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งบการเงินรวม
2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2562

กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้ดอกเบี�ยจากเงินให้สินเชื�อ
รายได้ดอกเบี�ยจากการลงทุน
รายได้ค่าเช่า
รายได้อื�น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนในการให้สินเชื�อ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:
รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนภายหลัง
กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี

หมายเหตุ

10, 11
13

19

8.4

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
กําไรสําหรับปี

งบการเงินรวม
2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

8,231,399
17,654,640
1,438,274
5,308,801
32,633,114

18,681,749
1,438,274
5,350,298
25,470,321

17,940,647
1,441,517
3,538,041
22,920,205

1,506,342
20,071,661
21,578,003
11,055,111
(2,371,558)
8,683,553

19,890,251
19,890,251
5,580,070
(1,276,550)
4,303,520

18,329,262
18,329,262
4,590,943
(1,209,717)
3,381,226

1,037,506

1,037,506

113,302

1,037,506
1,037,506

1,037,506
1,037,506

113,302
113,302

9,721,059

5,341,026

3,494,528

0.58

0.29

0.23

20
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หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 ตุลาคม 2561
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2562

บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2562

ทุนเรือนหุ้นที�ออก
และชําระเต็ม
มูลค่าแล้ว
150,000,000
150,000,000
ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
474,476,000
474,476,000
-

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
150,000,000
550,236,383
8,683,553
8,683,553
(150,000,000)
150,000,000
408,919,936
-

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื�นของส่วนผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ส่วนเกินทุนจากการ
รวม
วัดมูลค่าเงินลงทุนใน
องค์ประกอบอื�น
หลักทรัพย์เผื�อขาย
ของส่วนผู้ถือหุ้น
145,106
145,106
1,037,506
1,037,506
1,037,506
1,037,506
1,182,612
1,182,612

รวม
1,324,857,489
8,683,553
1,037,506
9,721,059
(150,000,000)
1,184,578,548
-

(หน่วย: บาท)
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หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 ตุลาคม 2561
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 ตุลาคม 2560
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2561

บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2562

150,000,000
150,000,000
-

ทุนเรือนหุ้นที�ออก
และชําระเต็ม
มูลค่าแล้ว
150,000,000
150,000,000
474,476,000
474,476,000
-

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
474,476,000
474,476,000
150,000,000
150,000,000
-

550,236,383
4,303,520
4,303,520
(150,000,000)
404,539,903
-

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
150,000,000
576,855,157
3,381,226
3,381,226
(30,000,000)
150,000,000
550,236,383

งบการเงินเฉพาะกิจการ

145,106
1,037,506
1,037,506
1,182,612

145,106
1,037,506
1,037,506
1,182,612

องค์ประกอบอื�นของส่วนผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ส่วนเกินทุนจากการ
รวม
วัดมูลค่าเงินลงทุนใน
องค์ประกอบอื�น
หลักทรัพย์เผื�อขาย
ของส่วนผู้ถือหุ้น
31,804
31,804
113,302
113,302
113,302
113,302
145,106
145,106

1,324,857,489
4,303,520
1,037,506
5,341,026
(150,000,000)
1,180,198,515
-

รวม
1,351,362,961
3,381,226
113,302
3,494,528
(30,000,000)
1,324,857,489

(หน่วย: บาท)

บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน:
ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
กําไรจากการจําหน่ายยานพาหนะ
รายได้ดอกเบี�ยจากเงินให้สินเชื�อ
รายได้ดอกเบี�ยจากการลงทุน
เงินปันผลรับ
ขาดทุนจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี�สินดําเนินงาน
สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง
เงินให้สินเชื�อระยะสั�นแก่ลูกหนี�
เงินให้สินเชื�อระยะยาวแก่ลูกหนี�
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เจ้าหนี�อื�น
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดรับจากดอกเบี�ยรับจากเงินให้สินเชื�อ
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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งบการเงินรวม
2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

11,055,111

5,580,070

4,590,943

2,885,812
(8,231,399)
(17,654,640)
(1,469,070)

2,885,812
(18,681,749)
(1,469,070)

2,725,875
(1,284,999)
(17,940,647)
-

(13,414,186)

(11,684,937)

(11,908,828)

(99,944,714)
(93,863,692)
(100,761)
513

(100,761)
513

286,536

340,988
723,444
(206,258,408)
7,738,307
(1,254,479)
(199,774,580)

(72,706)
652,382
(11,205,509)
1,044,762
(1,233,598)
(11,394,345)

18,048
(147,314)
(11,751,558)
(708,272)
(12,459,830)

บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั�วคราวลดลง
เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกันเพิ�มขึ�น
เงินสดจ่ายสําหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายซื�ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายยานพาหนะ
เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดจ่ายเพื�อลงทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายเพื�อลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์เผื�อขาย
เงินสดจ่ายเพื�อลงทุนในเงินลงทุนในตราสารหนี�ที�จะถือจนครบกําหนด
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี�
ที�จะถือจนครบกําหนด
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี�ยจากการลงทุน
เงินสดรับจากเงินปันผล
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม
รายการที�มิใช่เงินสดประกอบด้วย
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ�มขึ�น
กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย
- สุทธิจากภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

465,250,609
2,125,000
(252,221)
(1,277,703)
(80,000,000)

465,250,609
(93,758,268)
(50,000,000)
3,510,506
(252,221)
(1,277,703)
(49,999,970)
(80,000,000)

104,099,488
1,593,750
(3,129,909)
1,285,000
(5,000,000)
(67,312,556)

90,000,000
18,043,596
1,469,070
495,358,351

90,000,000
18,025,943
1,469,070
302,967,966

19,457,261
50,993,034

(149,436,209)
(149,436,209)
146,147,562
24,523,536
170,671,098
0

(149,436,209)
(149,436,209)
142,137,412
24,523,536
166,660,948
-

(29,864,890)
(29,864,890)
8,668,314
15,855,222
24,523,536
-

563,791

563,791

135,110

1,037,507

1,037,507

113,302

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษทั ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
1.

ขอมูลทั่วไป

1.1 ขอมูลบริษัทฯ
บริษั ท ที ที แอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (“บริษั ท ฯ”) เป น บริ ษั ทมหาชนซึ่งจั ดตั้ งและ มีภู มิลํ าเนาใน
ประเทศไทย โดยมีที่อยูตามที่จดทะเบียน (สํานักงานใหญ) ของบริษัทฯอยูที่เลขที่ 1168/47 อาคารลุมพินีทาว
เวอร ชั้น 18 ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เดิมบริษัทฯมีธุรกิจหลัก คือ การผลิต
เสนดายและผาผืนเพื่อจําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศอยางไรก็ตาม บริษัทฯไดหยุดดําเนินการผลิตและ
การดําเนินงานดานสิ่งทอตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ
1.2
รายชื่อกลุมผูถือหุนรายใหญ 5 อันดับแรก ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
ครั้งลาสุด มีดังนี้
สัดสวนการถือหุน
(รอยละของทุนชําระแลว)
1. บริษัท ไทยทีซี จํากัด
38.71
2. นายกีรติ พานิชชีวะ
5.25
3. บริษัท ศรีคีรี เอนเตอรไพรส จํากัด
4.82
4. บริษัท ศรีพี่นอง จํากัด
4.74
5. นายนที พานิชชีวะ
4.45
1.2 การดําเนินงานที่ยกเลิกและการสรรหาธุรกิจใหม
ก.

การดําเนินงานที่ยกเลิก
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติใหหยุดดําเนินการผลิตและการดําเนินงาน
ดานสิ่งทอตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เนื่องจากมหาอุทกภัยเมื่อเดือนตุลาคม 2554 ซึ่งสงผลใหเครื่องจักร
อุปกรณและอาคารสิ่งปลูกสรางตาง ๆในโรงงานถูกน้ําทวมไดรับความเสียหายเปนอยางมาก ทําใหตองปดการ
ดําเนินงานของโรงงานที่อําเภอธัญบุรีอยางถาวร บริษัทฯประสบปญหาการดําเนินงานขาดทุนอยางตอเนื่องอัน
เนื่องจากเครื่องจักรที่ใชในการผลิตสามารถซอมแซมแกไขไดเพียงบางสวน ไมสามารถผลิตไดอยางเชนอดีตที่ผาน
มา ประกอบกับคําสั่งซื้อสินคาจากลูกคาไดลดลงอยางมาก แมบริษัทฯไดพยายามแกไขโดยลดคาใชจายตาง ๆ
และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรใหสามารถทําการผลิตสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพดีเชน
ในอดีต แตก็ไมสามารถลดสภาวะการขาดทุนได ซึ่งจากการวางแผนการดําเนิน การผลิตในอนาคต ก็ยังไม
สามารถพนการขาดทุนได บริษัทฯจึงมีความจําเปนตองปดโรงงานที่ตั้งอยูที่เขตดอนเมือง เพิ่มอีก 1 แหง โดย
บริษัทฯไดประกาศเลิกจางพนักงานทั้งหมดตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดดําเนินการ
ผลิตตามคําสั่งซื้อลวงหนาที่มีอยูกอนแลวใหเสร็จสิ้นกอนวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และทยอยขายสินคาและวัสดุ
คงเหลือ ทั้งนี้ การหยุดผลิตและเลิกจางพนักงานตามที่กลาวขางตนนั้นมิไดเปนการเลิกกิจการของบริษัทฯ
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ตอมาบริษัทฯไดรับแจงจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาการที่บริษัทฯหยุดการผลิตและการดําเนินงาน
ดานสิ่งทอซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทฯมีแผนการขายอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณที่ใชในการ
ดําเนินธุรกิจสิ่งทอซึ่งเปนหนวยงานเดียวของบริษัทฯนั้นอาจเปนเหตุที่ทําใหหุนสามัญของบริษัทฯ อาจเขาขาย
ถูกพิจารณาเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพย จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งสามารถสรุป
เหตุการณที่สําคัญ ไดดังนี้
• ในเดือนกันยายน 2558 บริษัทฯไดดําเนินการขายอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณที่เกี่ยวของกับธุรกิจสิ่งทอ
ที่ไดหยุดการผลิตดังกลาว
• วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯไดขายที่ดินที่อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี ใหแกบริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน
การขายสินทรัพยดังกลาวทําใหบริษัทฯเปนบริษัทจดทะเบียนที่มีสินทรัพยทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปเงิน
สดหรือหลักทรัพยระยะสั้น (cash company)
• วั น ที่ 23 ธั น วาคม 2558 ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยขึ้ น เครื่ อ งหมาย NP (Notice Pending)
หลั กทรัพยของบริษัทฯในระหวางที่บ ริษัทฯดําเนิน การให มีธุรกิจที่ มีคุณ สมบัติที่จะจดทะเบี ย นกั บ ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
• วันที่ 23 มีนาคม 2559 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสั่งหามซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯเปนการ
ชั่วคราว โดยขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) หลักทรัพยของบริษัทฯ
• วันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดประกาศวาหลักทรัพยของบริษัทฯเขาขายอาจ
ถูกเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนพรอมทั้งขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) เพื่อใหผู
ลงทุนทราบวาหลักทรัพยของบริษัทฯเขาขายอาจถูกเพิกถอนตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 และยังคงขึ้น
เครื่องหมาย SP (Suspension) เพื่ อสั่ งห ามซื้อหรือขายหลั กทรัพ ยของบริษัทฯตอไป จนกวาจะสามารถ
ดําเนินการใหเหตุแหงการเพิกถอนหมดไปและดําเนินการใหบริษัทจดทะเบียนมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย
ไดตามปกติ
• วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีมติใหเพิกถอนหุนสามัญของ
บริษัทฯจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนโดยใหมีผลในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 และเปดใหผูถือหุนและผู
ลงทุนซื้อขายหลักทรัพยเปนระยะเวลา 7 วันทําการ ระหวางวันที่ 7 - 17 มิถุนายน 2562
• วั น ที่ 18 มิ ถุ น ายน 2562 คณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยเพิ ก ถอนหุ น สามั ญ ของ
บริษัทฯจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
อยางไรก็ตาม บริษัทฯไมเห็นดวยกับการเพิกถอนดังกลาว จึงยื่นฟองคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยรวมกับผูถือหุนอีก 5 รายตอศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เพื่อขอใหศาลปกครองมีคําสั่ง
คุมครองชั่วคราว และมีคําพิพากษาใหเพิกถอนมติดังกลาว เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ศาลปกครองกลางไดมี
คําสั่งรับฟองคดีของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม ศาลปกครองกลางมีคําสั่งไมรับคําฟองคดีของผูถือหุนของบริษัทฯ
จํานวน 5 ราย ซึ่งรวมฟองกับบริษัทฯพรอมกันนี้ศาลปกครองกลางไดมีคําสั่งยกคําขอทุเลาการบังคับคดี ตอมาใน
วันที่ 17 กัน ยายน 2562 ผูถือหุนของบริษัทฯยื่น อุทธรณ คัดคานคําสั่งไมรับฟ องไวพิจารณาของศาลปกครอง
ขั้นตนตอศาลปกครองสูงสุด ปจจุบันคดีในสวนของบริษัทฯอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองกลาง สวน
คดีในสวนของผูถือหุนอยูในระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ฝายบริหารของบริษัทฯไดชี้แจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวา บริษัทฯมิไดมี
ความตั้งใจจะเพิ กถอนหลักทรัพยของบริษั ทฯออกจากการเป นหลั กทรัพย จดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรัพย แห ง
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ข.

ประเทศไทยแตอยางใด และบริษัทฯใหความสําคัญอยางมากตอการรักษาสถานะการเปนบริษัทจดทะเบียนของ
บริษัทไวโดยไดมีการศึกษาธุรกิจและโครงการตาง ๆ เพื่อเปนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งปจจุบันบริษัทฯกําลังอยู
ในขั้นตอนการพิจารณาลงทุนธุรกิจใหม อยางไรก็ตาม บริษัทฯมีธุรกิจที่ไดดําเนินการแลวไดแก ธุรกิจใหเชา
ที่ดิน และจัดตั้งบริษัทยอยเพื่อดําเนินธุรกิจใหสินเชื่อภาคธุรกิจตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 1.2 ข.
งบการเงิน ของบริษัท ฯสํ าหรับ ป สิ้น สุดวัน ที่ 30 กัน ยายน 2562 และ 2561 จัดทํ าขึ้น โดยใชเกณฑ การบั ญ ชี
สําหรับกิจการที่ดําเนินงานตอเนื่อง
การจัดตั้งบริษัทยอยแหงใหม
เมื่ อ วั น ที่ 22 กุม ภาพั น ธ 2562 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯมี ม ติ ให จั ด ตั้ งบริ ษั ท ย อ ยชื่ อ บริษั ท ที ที แ อล
แคปปตอล จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯถือหุนรอยละ 100 ในบริษัทดังกลาว เพื่อดําเนิน
ธุรกิจการใหสินเชื่อภาคธุรกิจโดยมีวัตถุประสงคในการใชสินเชื่อเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนหรือเพื่อเสริมสภาพ
คลองใหกับธุรกิจ โดยสินเชื่อจะอยูในลักษณะสัญญาเงินกู ซึ่งจะตองจํานองหลักประกันอสังหาริมทรัพยและ/
หรือจํานําหลักประกันสังหาริมทรัพย หรือการใหสินเชื่อในลักษณะสัญญาขายฝาก ซึ่งหมายถึงสินเชื่อที่ตองโอน
กรรมสิทธิ์ของหลักประกันมาใหไวกับบริษัทยอยทันทีในวันทําสัญญาขายฝาก โดยมีเงื่อนไขหลักของการอนุมัติ
สินเชื่อดังนี้
1) ตองเปนสินเชื่อที่มีสินทรัพยเพื่อใชค้ําประกันหนี้ และลูกหนี้ผานการประเมินความสามารถในการชําระหนี้
2) วงเงินสินเชื่อลูกคาตอรายไมเกิน 50 ลานบาท
3) วงเงินสินเชื่อตองไมเกินรอยละ 50 ของมูลคาราคาตลาดของสินทรัพยที่นํามาใชค้ําประกันหนี้
ธุรกิจใหสินเชื่อภาคธุรกิจของบริษัทยอยมีนโยบายคิดอัตราดอกเบี้ยไมเกินรอยละ 15 ตอป และตองมีสินทรัพย
ค้ําประกันหนี้ ซึ่งจากนโยบายการใหสินเชื่อดังกลาวทําใหบริษัทยอยไมเขาเงื่อนไขการเปนธุรกิจการใหสินเชื่อที่
ตองอยูภายใตการกํากับตามประกาศของกระทรวงการคลัง บริษัท ทีทีแอล แคปปตอล จํากัดไดจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัท ทีทีแอล แคปปตอล จํากัด มีเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ 4 ราย วงเงินรวม 195
ล า น บ าท เบิ กใช แ ล ว เต็ ม จํ า น วน ระยะเวล ากู 1 - 5 ป อั ต ราดอกเบี้ ยร อ ยละ 10.5 - 12.0 ต อ ป
มีกําหนดชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยเปนรายเดือนภายในระยะเวลา 12 - 60 เดือน เงินใหสินเชื่อดังกลาวมี
หลักประกันคือการจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและกรรมสิทธิ์ในหองชุด
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2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายบัญชี
2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปนี้
เรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษทั ยอย (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปนี้
ชื่อบริษัท

บริ ษัท ทีทีแอล แคปปิ ตอล จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

ให้ สินเชื่อภาคธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ไทย

อัตรารอยละของการถือ
หุน

30 กันยายน
2562
(ร้ อยละ)
100

30 กันยายน
2561
(ร้ อยละ)
-

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติใหจัดตั้งบริษัทยอยชื่อ บริษัท ทีทีแอล
แคปปตอล จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯถือหุนรอยละ 100 ในบริษัทดังกลาว เพื่อ
ดําเนินธุรกิจการให สิน เชื่อภาคธุรกิจโดยบริษัท ทีทีแอล แคปปตอล จํากัดไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับ
กระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562
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ข) บริษัทฯจะถือวามีการควบคุมกิจการที่เขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทฯมีสิทธิไดรับหรือมีสวนได
เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เขาไปลงทุน และสามารถใชอํานาจในการสั่งการกิจกรรมที่สงผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญตอจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได
ค) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทฯมีอํานาจในการ
ควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น
ง) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ
จ) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจากงบการเงิน
รวมนี้แลว
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกลาวไดรับ การปรับ ปรุงหรือจัด ใหมีขึ้น เพื่ อใหมีเนื้อหาเท าเที ยมกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงและอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชในอนาคต
สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับ
ลูกคา ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับ งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบั ญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเครื่องมือทางการเงินจํานวน 5 ฉบับ และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมดังกลาวไดมีการเปลี่ยนแปลง
หลักการสําคัญซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใชแทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่
เกี่ยวของตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง สัญญากอสราง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง รายได
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
เรื่อง รายได - รายการแลกเปลี่ยน
(ปรับปรุง 2560)
เกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสราง
(ปรับปรุง 2560)
อสังหาริมทรัพย
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา
(ปรับปรุง 2560)
กิจการตองใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทํากับลูกคาทุกสัญญา ยกเวนสัญญา
ที่อยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ไดกําหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสําหรับการ
รับ รูรายไดที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ ทํากับ ลูกคา โดยกิจการจะรับ รูรายไดในจํานวนเงินที่ สะทอนถึงสิ่งตอบ
แทนที่ กิจ การคาดวาจะมีสิ ท ธิได รับ จากการแลกเปลี่ย นสิน คาหรือ บริการที่ได สงมอบใหแ กลูก ค า และ
กําหนดใหกิจการตองใชดุลยพินิจและพิจารณาขอเท็จจริงและเหตุการณที่เกี่ยวของทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลักการในแตละขั้นตอน
ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเชื่อวามาตรฐานฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ
ตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอยอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที่เริ่มนํา
มาตรฐานดังกลาวมาถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเครื่องมือทางการเงิน ประกอบดวยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน
จํานวน 5 ฉบับ ไดแก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมดังกลาวขางตน กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัด
มูลคาเครื่องมือทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหนายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา
สารทางการเงิน ลั ก ษณะของกระแสเงิน สดตามสั ญ ญาและแผนธุ ร กิ จ ของกิ จ การ (Business Model)
หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการดอยคาของเครื่องมือทางการเงินโดยใชแนวคิดของผลขาดทุนดานเครดิต
ที่คาดวาจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ย วกับ การบัญ ชี ปองกัน ความเสี่ย ง รวมถึ งการแสดงรายการและการ
เปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมนี้มีผลบังคับใช จะทําให
มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใชอยู
ในปจจุบนั
ถูกยกเลิกไป
ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที่
เริ่มนํามาตรฐานกลุมดังกลาวมาถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเชา และ
การตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวของ มาตรฐานฉบับนี้ไดกําหนดหลักการของการรับรูรายการ การวัดมูลคา
การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลของสัญญาเชา และกําหนดใหผูเชารับรูสินทรัพยและหนี้สินสําหรับ
สัญญาเชาทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเชามากกวา 12 เดือน เวนแตสินทรัพยอางอิงนั้นมีมูลคาต่ํา
การบัญชีสําหรับผูใหเชาไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใหเชา
ยังคงตองจัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาเงินทุนโดยใชหลักการเชนเดียวกัน
กับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17
ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยอยูร ะหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตอ งบการเงินในปที่
เริ่มนํามาตรฐานฉบับนี้มาถือปฏิบัติ
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4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
4.1 การรับรูรายได
ก) รายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อ
บริษัทยอยรับรูรายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อตามเกณฑคงคาง โดยรับรูตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตาม
ระยะเวลาของสัญญา บริษัทยอยหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อตามเกณฑคงคางสําหรับสัญญาที่
คางชําระเกินกวา 6 งวดขึ้นไป กรณีที่เมื่อมีขอบงชี้วาลูกหนี้ รายนั้นๆ จะไมสามารถชําระหนี้ได บริษัทยอย
จะหยุดรับรูรายไดทันที
ข) รายไดดอกเบี้ยจากการลงทุน
รายไดดอกเบี้ยจากการลงทุนถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
ค) เงินปนผลรับ
เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯและบริษัทยอยมีสิทธิในการรับเงินปนผล
ง) รายไดคาเชา
รายไดจากการใหเชาที่ดินรับรูเปนรายไดตามวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา
4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คลองสูง ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช
4.3

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้แสดงเฉพาะเงินตนไมรวมดอกเบี้ยคางรับ
บริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้
ไมไดโดยพิจารณารวมกับมูลคาหลักประกันของลูกหนี้

4.4 ลูกหนี้อื่นและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้อื่น แสดงมูล คาตามจํานวนมูล คาสุทธิที่จ ะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบัน ทึกคาเผื่อหนี้ส งสัย จะสู ญ
สํ า หรั บ ผลขาดทุ น โดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ ไม ได ซึ่ งโดยทั่ ว ไปพิ จ ารณาจาก
ประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้
4.5 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯหรือถูกบริษัทฯ
ควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออมซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงาน
ของบริษัทฯที่มีอํานาจในการวางแผนและการควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ
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4.6 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดชําระในหนึ่งป รวมทั้งที่จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลคาตามวิธี
ราคาทุนตัดจําหนาย บริษัทฯตัดบัญชีสวนเกิน/รับรูสวนต่ํากวามูลคาตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
ซึ่งจํานวนที่ตัดจําหนาย/รับรูนี้จะแสดงเปนรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
ข) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพย
ดังกลาวบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อไดจําหนาย
หลักทรัพยนั้นออกไป
ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิ
จากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
ง) เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อ การ
ดอยคา (ถามี)
มูลคายุติธรรมของตราสารหนี้คํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลคา
ยุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึก
ในสวนของกําไรหรือขาดทุน
4.7 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
บริษัทฯบันทึกมูลคาเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมตนทุนการทํารายการ หลังจาก
นั้น บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา
(ถามี)
บริษัทฯรับรูผลตางระหวางจํานวนเงินที่ไดรับสุทธิจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยในสวนของ
กําไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
4.8 อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ
ดังนี้
อาคารและสิ่งปลูกสราง
- 20
ป
อุปกรณและเครื่องใช
5 - 8 ป
ยานพาหนะ
5
ป
คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
บริษัทฯตัดรายการอาคารและอุปกรณออกจากบัญชี เมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย
จะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี
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4.9 สินทรัพยไมมีตัวตน
บริษัทฯบันทึกตนทุนเริ่มแรกของสินทรัพยไมมีตวั ตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรูรายการเริ่มแรก สินทรัพยไม
มีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
บริษัทฯตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุ การใหประโยชน
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยน้ันเกิด
การดอยคา บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาว
ทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน
คอมพิวเตอรซอฟทแวรมีอายุการใหประโยชน 8 - 10 ป
4.10 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาสินทรัพยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไปใหกับผูใหเชาถือเปน
สัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน
ตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
4.11 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทําการประเมินการดอยคาของอาคารและอุปกรณ อสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุ น เงินลงทุน และสินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัทฯ หากมีขอบงชี้วาสิน ทรัพยดังกลาวอาจดอยคา
บริษัทฯรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคา
จากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทฯประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิด
ลดกอนภาษีที่สะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยง
ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัท
ฯใชแบบจําลองการประเมินมูลคาที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย ซึ่งสะทอนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะ
ไดมาจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซื้อกับผูขายมีความรอบรูและ
เต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน
บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน
หากในการประเมินการดอยคาของสินทรัพย มีขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่
รับรูในงวดกอนไดหมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น และจะกลับ
รายการผลขาดทุนจากการดอยคาที่รับรูในงวดกอนก็ตอเมื่อมี การเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชกําหนดมูลคาที่
คาดวาจะไดรับคืนภายหลังจากการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาครั้งลาสุด โดยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่
เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการ ผลขาดทุนจากการดอยคาตองไมสูงกวามูลคาตามบัญชีที่ควรจะเปนหากกิจการไม
เคยรับรู ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงวดกอน ๆ บริษัทฯจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุน จาก
การดอยคาของสินทรัพยโดยรับรูไปยังสวนของกําไรหรือขาดทุนทันที เวนแตสินทรัพยนั้นแสดงดวยราคาที่ตีใหม
การกลับรายการสวนที่เกินกวามูลคาตามบัญชีที่ควรจะเปนถือเปนการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม
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4.12 ผลประโยชนของพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
บริษัทฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯถือวา
เงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริษัทฯคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่
ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) และได ทํ าการประเมิ น ภาระผู ก พั น ดั งกล าวตามหลั ก
คณิตศาสตรประกันภัย
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชนหลังออก
จากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
4.13 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต
ไดเกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป
เพื่ อปลดเปลื้ องภาระผู กพัน นั้ น และบริษั ทฯและบริษั ทยอยสามารถประมาณมูล คาภาระผูกพั น นั้น ได อย าง
นาเชื่อถือ
4.14 ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดปจจุบัน
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ
โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บริษัทฯและบริษัทยอยบัน ทึกภาษีเงินได รอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญ ชีของ
สินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใช
อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการแต
รับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยัง
ไมไดใชในจํานวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใช หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น
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บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯและบริษัท
ยอยจะไมมีกํ าไรทางภาษี เพี ย งพอตอ การนําสิน ทรัพ ยภ าษี เงิน ไดร อการตัด บัญ ชีทั้ งหมดหรือบางส วนมาใช
ประโยชน
บริษัท ฯและบริษั ทยอยจะบัน ทึกภาษีเงิน ไดรอการตัดบัญ ชีโดยตรงไปยังสว นของผูถือหุน หากภาษี ที่เกิ ด ขึ้ น
เกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน
4.15 การวัดมูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะตองจายเพื่อโอนหนี้สินให
ผูอื่นโดยรายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมในตลาด) ณ วันที่วัด
มูลคา บริษัทฯและบริษัทยอยใชราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพย
และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนใน
กรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกัน หรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อ
ขายในตลาดที่มีสภาพคลองได บริษัทฯและบริษัทยอยจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูล
คาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่
จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่ใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินในงบการเงินแบง
ออกเปน 3 ระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง

ระดับ 2

ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม

ระดับ 3

ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวางลําดับ
ชั้น ของมูล คายุ ติธรรมสําหรับ สิ น ทรัพ ยและหนี้ สิ นที่ถืออยู ณ วัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงานที่ มีการวัด มูล ค า
ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
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5.

การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
การจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณ
การในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจํานวนเงิน
ที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจาก
จํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สําคัญมีดังนี้
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ ฝายบริหารของบริษัทยอยจําเปนตองใชดุลย
พินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได โดยพิจารณารวมกับมูลคา
หลักประกันของลูกหนี้
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้อื่น
ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้อื่น ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีตและอายุของหนี้ที่คง
คาง เปนตน
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย
บริษัทฯจะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเมื่อมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยาง
มีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานานหรือมีขอบงชี้ของการดอยคา การที่จะสรุปวา เงินลงทุนดังกลาวไดลดลง
อยางมีสาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร
อาคารและอุปกรณ/อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน และคาเสื่อมราคา/คาเผื่อการดอยคา
การคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ และอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ฝายบริหารจําเปนตองทํา
การประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณและอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุน และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝา ยบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของอาคารและอุปกรณ และอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชี
ของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการกําหนดมูลคายุติธรรมหรือการ
คาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและ
ขาดทุนทางภาษีที่ไมไดใชเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการวา
บริษัทฯและบริษัทยอยควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด โดยพิจารณาถึง
จํานวนกําไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา
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6.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทฯกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีรายการธุรกิจที่สําคัญระหวางกันกับ
บริษัทฯในระหวางปสามารถสรุปไดดังนี้
รายชือ่ บริษัทที่เกี่ยวของกัน
ลักษณะความสัมพันธ
บริษัท ทีทีแอล แคปปตอล จํากัด
บริษัทยอย
บริษัท ควินเทตต จํากัด
มีสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดของ
กรรมการบริษัทฯดํารงตําแหนงเปน
กรรมการ
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน)
มีกรรมการรวมกัน
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
มีกรรมการรวมกัน
ในระหวางป บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตาม
เงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่ง
เปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้

งบการเงินรวม
2562
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
รายไดคาบริหารจัดการ
รายไดดอกเบี้ยจากการลงทุน

-

งบการเงินรวม
2562
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายไดดอกเบี้ยจากการลงทุน
คาเบี้ยประกันภัยจาย

16
157

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
42
1,045

นโยบาย
การกําหนดราคา
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
16
157

ราคาตามสัญญา
รอยละ 2.0 - 2.5 ตอป

นโยบาย
การกําหนดราคา

77
107

(หนวย: พันบาท)

(หนวย: พันบาท)

รอยละ 3 ตอป
ตามที่ระบุในกรมธรรม
ประกันภัย

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

คาใชจายจายลวงหนา – กิจการที่เกี่ยวของกัน
รวมคาใชจายจายลวงหนา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

งบการเงินรวม
2562
101
101

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
101
100
101
100

(หนวย: พันบาท)
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เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
ยอดคงคางของเงินใหกูยืมระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561
และการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
30 กันยายน 2561
เงินตน
ดอกเบี้ย
เงินใหกูยืมระยะยาวแกและดอกเบีย้ คางรับจาก
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัททีเ่ กี่ยวของกัน
บริษัท ควินเทตต จํากัด
รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกและดอกเบีย้ คางรับ
จากกิจการที่เกีย่ วของกัน
หัก: สวนทีถ่ ึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินใหกูยืมระยะยาวแกและดอกเบีย้ คางรับจาก
กิจการที่เกี่ยวของกัน
- สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

เพิ่มขึน้
เงินตน
ดอกเบี้ย

เงินตน

ดอกเบี้ย

19

-

16

(2,125)

(35)

2,125
(2,125)

19
(19)

-

16

(2,125)

(35)

-

-

ลดลง
เงินตน

-

-

-

-

-

-

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึน้
เงินตน
ดอกเบี้ย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
30 กันยายน 2562
เงินตน
ดอกเบี้ย

ลดลง

2,125

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
30 กันยายน 2561
เงินตน
ดอกเบี้ย
เงินใหกูยืมระยะสัน้ แกและดอกเบี้ยคางรับจาก
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท ทีทีแอล แคปปตอล จํากัด
รวมเงินใหกูยืมระยะสัน้ แกและดอกเบี้ยคางรับ
จาก
กิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกและดอกเบีย้ คางรับจาก
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท ทีทีแอล แคปปตอล จํากัด
บริษัททีเ่ กี่ยวของกัน
บริษัท ควินเทตต จํากัด
รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกและดอกเบีย้ คางรับ
จากกิจการที่เกีย่ วของกัน
หัก: สวนทีถ่ ึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินใหกูยืมระยะยาวแกและดอกเบีย้ คางรับจาก
กิจการที่เกี่ยวของกัน
- สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ง
ป

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ดอกเบี้ย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
30 กันยายน 2562
เงินตน
ดอกเบี้ย

-

- 96,000

590

(2,242)

(590) 93,758

-

-

- 96,000

590

(2,242)

(590) 93,758

-

-

- 50,000

455

(1,386)

(455) 48,614

-

2,125

19

-

16

(2,125)

2,125
(2,125)

19 50,000
(19)

471

(3,511)

-

-

(35)

-

-

(490) 48,614
(3,823)

-

44,791

-
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เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.0 ตอป มีกําหนดชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยเปน
งวดรายเดือนภายในระยะเวลา 11 - 12 เดือน และงวดสุดทายใหชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยคงเหลือทั้งหมด
ในเดือนพฤษภาคม 2563 และกรกฎาคม 2563 เงินใหกูยืมดังกลาวเปนเงินใหกูยืมที่ไมมีหลักประกัน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.5 ตอป มีกําหนดชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยเปน
งวดรายเดือนภายในระยะเวลา 24 เดือน และงวดสุดทายใหชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยคงเหลือทั้งหมดใน
เดือนพฤษภาคม 2564 เงินใหกูยืมดังกลาวเปนเงินใหกูยืมที่ไมมีหลักประกัน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.0 ตอป มีกําหนดชําระคืน เงินตนและ
ดอกเบี้ยเปนรายเดือนภายในระยะเวลา 60 เดือน และมีการจดจํานองที่ดินของผูถือหุนของบริษัท ควินเทตต
จํากัดเปนหลักประกัน ในระหวางป บริษัทดังกลาวชําระเงินตนและดอกเบี้ยครบทั้งจํานวนและมีการไถถอน
หลักประกันแลว
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในระหว างป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 30 กั น ยายน 2562 และ 2561 บริ ษั ท ฯมี ค าใช จ ายผลประโยชน พ นั ก งานที่ ให แ ก
กรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้

ผลประโยชนระยะสั้น
รวม

งบการเงินรวม
2562
8
8

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
8
8
8
8
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7.

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคารระยะสั้นที่มีอายุไมเกิน
3 เดือนนับจากวันที่ไดมา
รวม

งบการเงินรวม
2562
64
170,607
170,671

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
50
50
166,611
166,661

24,474
24,524

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํามีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.1 - 1.6
ตอป (2561: รอยละ 0.1 - 1.1 ตอป)
8.

เงินลงทุน

8.1 ราคาทุนและมูลคายุติธรรม

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรม

เงินลงทุนชั่วคราว
เงินฝากในสถาบันการเงิน
เงินฝากประจําที่มีอายุมากกวา 3 เดือน
แตไมเกิน 1 ป
รวมเงินฝากในสถาบันการเงิน

320,970
320,970

320,970
320,970

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรม

812,149
812,149

812,149
812,149
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

ราคาทุน/

ราคาทุน/

ราคาทุน

ราคาทุน

ตัดจําหนาย

มูลคายุติธรรม

ตัดจําหนาย

มูลคายุติธรรม

หลักทรัพยเผื่อขาย
หนวยลงทุน
หนวยลงทุนในประเทศ
บวก: คาเผื่อการปรับมูลคา
รวมหลักทรัพยเผื่อขาย

150,001

151,904

124,072

124,378

1,903

-

306

-

151,904

151,904

124,378

124,378

89,093

89,193

70,544

70,589

89,093

89,193

70,544

70,589

561,967

562,067

1,007,071

1,007,116

5,000

4,575

5,000

4,875

(425)

-

(125)

-

4,575

4,575

4,875

4,875

107,042

108,694

136,313

135,875

107,042

108,694

136,313

135,875

ตราสารหนี้ทจี่ ะครบกําหนดภายในหนึ่งป
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวมตราสารหนี้ทจี่ ะครบกําหนดภายในหนึ่งป
รวมเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ
เงินลงทุนระยะยาว
หลักทรัพยเผื่อขาย
หนวยลงทุน
หนวยลงทุนในประเทศ
หัก: คาเผื่อการปรับมูลคา
รวมหลักทรัพยเผื่อขายสุทธิ
ตราสารหนี้ทจี่ ะถือจนครบกําหนด
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวมตราสารหนี้ทจี่ ะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทั่วไป
หลักทรัพยหุนทุน

18,508

18,508

รวมเงินลงทุนทั่วไป

18,508

18,508

รวมเงินลงทุนระยะยาว

130,125

159,696

รวมเงินลงทุน

629,092

1,166,767
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8.2

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดมีระยะเวลาครบกําหนดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
บริษัท เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส
จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีทีซีแอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด
(มหาชน)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด
(มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด
บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอรแซล
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
ครบกําหนด
ภายใน 1 ป
1 - 5 ป
มากกวา 5 ป

รวม

30,000
9,000
-

15,000

-

30,000
9,000
15,000

-

1,525

-

1,525

10,088
10,005

35,000

-

10,088
45,005

-

5,523
9,994
20,000

-

5,523
9,994
20,000

-

10,000

-

10,000

30,000
89,093

10,000
107,042

-

40,000
196,135
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ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส
จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีทีซีแอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จํากัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด
(มหาชน)
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด
(มหาชน)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด
(มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด

ภายใน 1 ป

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
ครบกําหนด
1 - 5 ป
มากกวา 5 ป

(หนวย: พันบาท)

รวม

10,000

-

-

10,000

20,000

30,000
9,000
15,000

-

30,000
9,000
35,000

15,032

1,531
-

-

1,531
15,032

15,474

10,229

-

25,703

10,038
-

35,016

-

10,038
35,016

-

5,546
9,991
20,000

5,546
9,991
20,000

70,544

136,313

-

206,857

8.3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 เงินลงทุนทั่วไปในบริษัทอื่นของบริษัทฯมีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร จํากัด
บริษัท สนามกอลฟเมืองเอก จํากัด
รวม

งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะ งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
กิจการ
2562
2561
14,742
14,742
3,766
3,766
18,508
18,508
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8.4 กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย

ยอดยกมาตนป (สุทธิจากภาษีเงินได)
เปลี่ยนแปลงระหวางป
จากการตีราคา (กอนภาษีเงินได)
ภาษีเงินได

งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะ งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
กิจการ
2562
2561
145
32

ยอดคงเหลือปลายป
9.

(หนวย: พันบาท)

1,297
(259)

141
(28)

1,183

145

ลูกหนี้อื่น

ดอกเบี้ยคางรับจากเงินใหสินเชื่อ
ดอกเบี้ยคางรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 6)
ดอกเบี้ยคางรับ - กิจการที่ไมเกีย่ วของกัน
รวมลูกหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2562
493
3,692
4,185

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
19
3,692
3,341
3,692
3,360

10. เงินใหสินเชื่อระยะยาวแกลูกหนี้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทยอยมีรายละเอียดเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ดังนี้

เงินใหสินเชื่อระยะยาวแกลูกหนี้
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินใหสินเชื่อระยะยาวแกลูกหนี้ - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2562
93,864
(2,793)
91,071
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เงิน ให สิน เชื่อระยะยาวแกลูก หนี้ คิดอั ตราดอกเบี้ย รอยละ 11 - 12 ตอ ป และมีกําหนดชํ าระคื น เงิน ต น และ
ดอกเบี้ยเปนรายเดือนภายในระยะเวลา 25 - 60 เดือน งวดสุดทายใหชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยคงเหลือ
ทั้งหมดในเดือนพฤษภาคม 2564 และเดือนมีนาคม 2567 เงินใหสินเชื่อดังกลาว มีหลักประกันคือการจดจํานอง
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
11. เงินใหสินเชื่อระยะสั้นแกลูกหนี้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้จํานวน 99.9 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ
10.5 - 12.0 ตอป มีกําหนดชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยเปนรายเดือนภายในระยะเวลา 11 - 12 เดือน และงวด
สุดทายใหชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยคงเหลือทั้งหมดในเดือนพฤษภาคม 2563 และมิถุนายน 2563 เงินให
สินเชื่อดังกลาวมีหลักประกันคือการจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและกรรมสิทธิ์ในหองชุด
12. เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ชื่อบริษัท
บริษัท ทีทีแอล
แคปปตอล
จํากัด

(หนวย: พันบาท)

ทุนที่ออก
และชําระแลว
2562
2561
50,000

สัดสวนเงินลงทุน
2562
2561
(รอยละ)
(รอยละ)
-

100

-

ราคาทุน
2562
2561

50,000
50,000

-

ตามที่ ก ล า วไว ใ นหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น รวมข อ 1.2 เมื่ อ วั น ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ 2562 ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทฯมีมติใหจัดตั้งบริษัทยอยชื่อบริษัท ทีทีแอล แคปปตอล จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 50
ล า นบาท ซึ่ ง บริ ษั ท ฯถื อ หุ น ร อ ยละ 100 ในบริ ษั ท ดั งกล า ว เพื่ อ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ การให สิ น เชื่ อ ภาคธุ ร กิ จ ที่ มี
วัตถุประสงคในการใชสินเชื่อเพื่ อเปน เงิน ทุนหมุนเวียนหรือเพื่อเสริมสภาพคลองใหกับธุรกิจ บริษัท ทีทีแอล
แคปปตอล จํากัดไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562
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13.

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 แสดงไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
ที่ดิน
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
ราคาทุน
157,193
157,193
หัก: คาเผื่อการดอยคา
(39,284)
(39,284)
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ
117,909
117,909

รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 แสดงไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

ที่ดิน - เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ (ที่ตั้งโรงงานที่ 1
เขตดอนเมือง ปดดําเนินการเดือนมิถุนายน 2557)
ที่ดินเปลา - อําเภอบานสราง ปราจีนบุรี
(ราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา)
รวม

ราคาทุน
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
3,109

3,109

114,800
117,909

114,800
117,909

ที่ดินที่เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ มีมูลคายุติธรรม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 จํานวน 940 ลานบาท
ถึง 1,524 ลานบาท ซึ่งประเมินในเดือนมิถุนายน 2560 โดยผูประเมินราคาอิสระ 3 ราย โดยใชวิธีเปรียบเทียบ
ราคาตลาด (Market Comparison Approach)
ที่ดินเปลาที่อําเภอบานสราง ปราจีนบุรี มีมูลคายุติธรรม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 จํานวน 115
ลานบาท ประเมินในเดือนมิถุนายน 2560 โดยผูประเมินราคาอิสระ 3 ราย โดยใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด
(Market Comparison Approach)
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯมีรายไดคาเชาจากที่ดินเปลาที่อําเภอบานสราง ปราจีนบุรี
จํานวน 1.4 ลานบาท (2561: 1.4 ลานบาท)
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14. อาคารและอุปกรณ
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและ
อุปกรณและ
สิ่งปลูกสราง
เครื่องใช
ยานพาหนะ

ราคาทุน
1 ตุลาคม 2560
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
30 กันยายน 2561
ซื้อเพิ่ม
30 กันยายน 2562
คาเสื่อมราคาสะสม
1 ตุลาคม 2560
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสวนที่จําหนาย
30 กันยายน 2561
คาเสื่อมราคาสําหรับป
30 กันยายน 2562
คาเผื่อการดอยคา
1 ตุลาคม 2560
30 กันยายน 2561
30 กันยายน 2562
มูลคาสุทธิตามบัญชี
30 กันยายน 2561
30 กันยายน 2562
คาเสื่อมราคาสําหรับป
2561 (รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)
2562 (รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)

(หนวย: พันบาท)
รวม

13,100
13,100
113
13,213

4,311
41
4,352
139
4,491

10,545
3,089
(3,597)
10,037
10,037

27,956
3,130
(3,597)
27,489
252
27,741

5,570
655
6,225
658
6,883

3,826
176
4,002
123
4,125

5,309
1,718
(3,597)
3,430
2,007
5,437

14,705
2,549
(3,597)
13,657
2,788
16,445

-

100
100
100

-

100
100
100

6,875
6,330

250
266

6,607
4,600

13,732
11,196
2,549
2,788

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งหักคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู
มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 4.5 ลานบาท (2561: 2.9
ลานบาท)
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15.

สินทรัพยไมมีตัวตน
(หนวย: พันบาท)

ราคาทุน
1 ตุลาคม 2560
30 กันยายน 2561
ซื้อเพิ่ม
30 กันยายน 2562
คาตัดจําหนายสะสม
1 ตุลาคม 2560
คาตัดจําหนายสําหรับป
30 กันยายน 2561
คาตัดจําหนายสําหรับป
30 กันยายน 2562
มูลคาสุทธิตามบัญชี
30 กันยายน 2561
30 กันยายน 2562
คาตัดจําหนายสําหรับป
2561 (รวมอยูในคาใชจายการบริหาร)
2562 (รวมอยูในคาใชจายการบริหาร)

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
คอมพิวเตอรซอฟทแวร
1,456
1,456
1,278
2,734
943
177
1,120
98
1,218
336
1,516
177
98
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16. เจาหนี้อื่น

เจาหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
คาใชจายคางจาย
รวมเจาหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2562
2,489
743
3,232

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2,489
1,925
329
402
2,818
2,327

17. สํารองตามกฎหมาย
ภายใตบทบัญญั ติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญั ติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ตองจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยก
มา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ ขอบังคับของ
บริษัทฯกําหนดใหจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายอยางนอยรอยละ 5 ของกําไรประจําปทุกคราวที่
จายเงินปนผล จนกวาทุนสํารองนี้จะเทากับทุนที่ชําระแลวของบริษัทฯ สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถ
นําไปจายเงินปนผลได ในปจจุบันบริษัทฯไดจัดสรรสํารองตามกฎหมายไวครบถวนแลว
18. คาใชจายตามลักษณะ
รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
2562
เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอื่นของกรรมการ
และพนักงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาที่ปรึกษา

10,970
2,886
915

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
10,970
2,886
915

10,560
2,726
527
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19.

ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 สรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

ภาษีเงินไดปจจุบนั :
ภาษีเงินไดนติ ิบุคคลสําหรับป
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

2,372

1,277

1,210

2,372

1,277

1,210

จํานวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2562 และ 2561 สรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับผลกําไร
จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
รวม

งบการเงินรวม
2562
(259)
(259)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(259)
(259)

(28)
(28)

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางภาษีเงินไดกับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใชสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 สามารถแสดงไดดังนี้

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล
อัตราภาษีเงินไดนติ ิบุคคล
กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล
คูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
คาใชจายตองหาม
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
2562
11,055
รอยละ 20

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
5,580
4,591
รอยละ 20
รอยละ 20

2,211

1,116

918

161

161

292

2,372

1,277

1,210
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สวนประกอบของหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561ประกอบดวยรายการ
ดังตอไปนี้

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพย
เผื่อขาย
รวม

งบการเงินรวม
2562
296
296

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
296
296

36
36

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 บริษัทฯมีรายการผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีที่ยังไมไดใชจํานวน 39
ลานบาทที่บริษัทฯไมไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทฯพิจารณาแลวเห็นวาบริษัทฯ
อาจจะไมไดนําผลแตกตางชั่วคราวขางตนมาใชประโยชนในอนาคต
20. กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป
งบการเงินรวม

กําไรสําหรับป (พันบาท)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก (พันหุน)
กําไรตอหุน (บาท/หุน)

2562
8,684
15,000
0.58

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562
4,304
15,000
0.29

2561
3,381
15,000
0.23

21. สวนงานดําเนินงาน
ในอดีต บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลักในสวนงานดําเนินงานที่รายงานเพียงสวนงานเดียว คือ การผลิตเสนดายและผา
ผืนเพื่อจําหนาย และดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเดียว คือ ประเทศไทย อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดยกเลิกสวน
งานดําเนินงานดังกลาวแลวตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ
1.2
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 1.2 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทยอยไดเริ่มดําเนินธุรกิจ
หลั ก คื อการให สิ น เชื่ อภาคธุ ร กิ จและมี ร ายได ห ลั ก คื อ ดอกเบี้ ย รับ จากเงิ น ให สิ น เชื่ อ และดํ าเนิ น ธุ ร กิ จ ในเขต
ภูมิศาสตรเดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือ
ขาดทุนจากการดําเนินงานซึ่งวัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับที่ใชในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานใน
งบการเงิน
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22. เงินปนผลจาย
เงินปนผล
เงินปนผลประจําป 2560

อนุมัติโดย
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561

เงินปนผลประจําป 2561

เงินปนผลจาย
(ลานบาท)

เงินปนผลจาย
ตอหุน
(บาท)

30

2

150

10

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

23. ภาระผูกพัน
23.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาการบริการ
บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชายานพาหนะและสัญญาการบริการโดยมีระยะเวลา 1
ป ถึง 5 ป
บริษัทฯมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิก
ไมไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงิน
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
เฉพาะกิจการ
2562
2561
จายชําระ
ภายใน 1 ป
0.9
0.9
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป
0.4
1.0
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23.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน
ในระหวางป บริษัทฯไดเขาทําสัญญาแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อจัดหาบริษัทหรือธุรกิจที่มีศักยภาพในการ
เขาไปลงทุน และให ความช วยเหลือบริษัทฯในการดําเนิน กระบวนการเขาลงทุนในบริษัทเปาหมายรวมถึงให
คําแนะนําและชวยเหลือบริษัทฯในการขอวงเงินกูจากสถาบันการเงินเพื่อใชสําหรับการเขาลงทุนดังกลาว ภายใต
สัญญานี้มีการกําหนดการชําระเงินเป นงวดตาม
ขั้นความสําเร็จของงานตามเกณฑ ที่ระบุ ใน
สัญญา สัญญานี้มีระยะเวลา 1 ถึง 2 ป
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 บริษัทยอยไดเขาทําสัญญาแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อรับบริการ ดานงาน
สินเชื่อกับบริษัทในประเทศแหงหนึ่ง โดยบริษัทดังกลาวจะใหความชวยเหลือดานการจัดหาลูกหนี้สินเชื่อและคัด
กรองเบื้องตน การวิเคราะหพิจารณาสินเชื่อ รางสัญญาและจดทะเบียน
นิติกรรม รวมถึงบริการหลังการ
ปลอยสินเชื่อ ภายใตสัญญานี้บริษัทยอยตกลงที่จะจายคาธรรมเนียมการจัดการใหแกบริษัทดังกลาวโดยคํานวณ
ในอัตรารอยละของรายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อตามเกณฑที่ระบุในสัญญา สัญญานี้ไมมีกําหนดระยะเวลา
สิ้นสุดจนกวาฝายใดฝายหนึ่งจะบอกเลิก

24. ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม
ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2562 และ 2561 บริษั ทฯมีสิน ทรัพ ยที่วัดมูล คาดวยมูลคายุติธรรมหรือเปดเผยมู ล ค า
ยุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม ดังนี้

สินทรัพยที่วัดมูลคายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
สินทรัพยที่เปดเผยมูลคายุติธรรม
เงินฝากประจําที่มีอายุมากกวา 3 เดือน
แตไมเกิน 1 ป
ตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดภายในหนึ่งป
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
4

152

321
89
109
- 1,055 - 1,639

-

156

321
89
109
- 1,055 - 1,639
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สินทรัพยที่วัดมูลคายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
สินทรัพยที่เปดเผยมูลคายุติธรรม
เงินฝากประจําที่มีอายุมากกวา 3 เดือน
แตไมเกิน 1 ป
ตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดภายในหนึ่งป
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
5

124

812
-821
71
136
- 1,055 - 1,639

รวม
-

129

812
821
71
136
- 1,055 - 1,639

25. เครื่องมือทางการเงิน
25.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 “การ
แสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงิน
สด เงินลงทุน ลูกหนี้อื่น เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ เงินใหกูยืม และเจาหนี้อื่น บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงที่
เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสิน เชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับ ลูกหนี้ อื่น และเงิน ใหกูยืม ฝ ายบริห าร
ควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯและ
บริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและ
บริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อ คือ มูลคาตามบัญชีของลูกหนี้อื่น เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และเงินให
กูยืมที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงินที่มีดอกเบี้ย
เงินลงทุนในตราสารหนี้ และเงินใหกูยืม อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยและหนี้สิน
ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนดหรือวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม
(หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้
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งบการเงินรวม
2562
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ป
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนีอ้ ื่น
เงินใหสินเชื่อระยะสั้นแกลูกหนี้
เงินใหสินเชื่อระยะยาวแกลกู หนี้
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผือ่ ขาย
ตราสารหนี้ทจี่ ะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนระยะยาวอืน่
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนีอ้ ื่น
รวม

มากกวา
5 ป

1 ถึง 5 ป

ไมมี
อัตรา
ดอกเบี้ย

-

-

98
-

3
152
4
-

3
583

91
107
198

-

98

5
19
183

-

-

-

-

3
3

ภายใน 1 ป

1 ถึง 5 ป

อัตรา
ดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

รวม

70
410
100

อัตราดอกเบี้ยคงที่

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนีอ้ ื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการ
ทีเ่ กี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกจิ การ
ทีเ่ กี่ยวของกัน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผือ่ ขาย
ตราสารหนี้ทจี่ ะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนระยะยาวอืน่
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนีอ้ ื่น
รวม

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
อัตราดอกเบี้ย
ไมมี
มากกวา
ปรับขึ้นลง
อัตรา
5 ป
ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย

171 0.10 - 1.60
562 0.80 - 3.90
4
100 10.5 - 12.00
11.00 94
12.00
5
107 2.16 - 3.80
19
1,062
3
3

(หนวย: ลานบาท)

อัตรา
ดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

รวม

70
410
-

-

-

95
-

2
152
3

167
562
3

0.10 - 1.60
0.80 - 3.90
-

94

-

-

-

-

94

2.00

4
578

45
107
152

-

95

5
19
181

49
5
107
19
1,006

-

-

-

-

3
3

3
3

2.50
2.16 - 3.80
-
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อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ป
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนีอ้ ื่น
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกจิ การ
ที่เกี่ยวของกัน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผือ่ ขาย
ตราสารหนี้ทจี่ ะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนระยะยาวอืน่
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนีอ้ ื่น
รวม

1 ถึง 5 ป

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
อัตราดอกเบี้ย
ไมมี
มากกวา
ปรับขึ้นลง
อัตรา
5 ป
ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

รวม

883
-

-

-

25
-

124
3

25
1,007
3

0.10 - 1.10
1.15 - 5.10
-

2
885

136
136

-

25

5
19
151

2
5
136
19
1,197

3.00
1.79 - 3.25
-

-

-

-

-

2
2

2
2

-

25.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอยจัดอยูในประเภทระยะสั้น หรือมี
อัตราดอกเบี้ยใกล เคียงกับ อัตราดอกเบี้ยในตลาด ไดแก เงินฝากสถาบั นการเงิน เงินลงทุ น ลูกหนี้อื่น เงิน ให
สินเชื่อแกลูกหนี้ เงินใหกูยืม และเจาหนี้อื่น บริษัทฯจึงประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกลเคียง
กับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดคํานวณโดยใชเทคนิคการคิดลด
กระแสเงินสดในอนาคต
เงินลงทุนในตราสารหนี้แสดงมูลคายุติธรรมซึ่งคํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตรา
สารหนี้ไทย
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุนที่ประกาศโดยบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน
ในระหวางปปจจุบัน ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม
26. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯ คือ การจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสม
และการดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 กลุมบริษัทมี
อั ต ราส ว นหนี้ สิ น ต อทุ น เท ากั บ 0.006 และเฉพาะบริ ษั ท ฯมี อัต ราส ว นหนี้ สิ น ต อทุ น เท ากั บ 0.005:1 (2561:
0.003:1)
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27.

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติเห็นชอบใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําปซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมกราคม 2563 เพื่ออนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 10
บาท รวมเปนเงิน 150 ลานบาท เงินปนผลนี้จะจายและบันทึกบัญชีภายหลังจากไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทฯ

28. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริษัทฯไดจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับ ปสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2561 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรหรือ
สวนของผูถือหุนตามที่ไดรายงานไว การจัดประเภทรายการใหม มีดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)

รายไดดอกเบี้ยจากการลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
รายไดคาเชา
รายไดอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามที่จัดประเภทใหม
ตามที่เคยรายงานไว
17,941
17,941
1,442
3,538
4,980

29. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
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Message from the Chairman.

1. Message from the Chairman

Message from the Chairman
Throughout the past year, members of the Board of Directors and executives of the company have
jointly studied and discussed the investment of the company’s new main line of business. Our concern has
been to focus on the return of the investment and the risk involved to ensure that the new business
would be most beneficial to the shareholders.
After having considered several investment possibilities, the Board of Directors in 2019 reached the
Throughout
thethe
pastTTL
year,Capital
members
theasBoard
of Directors
and executives
of the
companyloan
havefor those
decision
to form
Co., ofLtd.
a subsidiary
company
to provide
corporate
jointlybusiness
studied and
discussed
investment
the company’s
main line
of business.
Our concern
entities
whichthe
need
operatingof funds
and havenew
sufficient
collateral
according
to the has
company’s
been to focus on the return of the investment and the risk involved to ensure that the new business would
policy. The TTL Capital Co., Ltd. began operation in March 2019 and has achieved satisfying result in the
be most beneﬁcial to the shareholders.
first fiscal year. The company therefore anticipates positive performance in the coming year and is
After having considered several investment possibilities, the Board of Directors in 2019 reached the
planning
to extend
loanLtd.
financing
as one ofcompany
TTL’s newtomain
linescorporate
of business.
decision
to form
the TTLcorporate
Capital Co.,
as a subsidiary
provide
loanThe
for performance
those
of this
subsidiary
is included
in the
year report
of TTL.
business
entities
whichcompany
need operating
funds
and2019
havefiscal
sufﬁcient
collateral
according to the company’s
policy. The TTL Capital Co., Ltd. began operation in March 2019 and has achieved satisfying result
In addition, referring to the previous decision of the Board of Directors to invest in agribusiness on
in the ﬁrst ﬁscal year. The company therefore anticipates positive performance in the coming
companycorporate
is in theloan
process
of studying
types new
and quantities
which are
year indoor
and is farming,
planning the
to extend
ﬁnancing
as one the
of TTL’s
main linesofofplants
business.
economically offeasible
for investment.
In February
2019,
government
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drug law allowing
The performance
this subsidiary
company
is included
in the 2019
ﬁ scal year
reportthe
of TTL.
addition,
referringand
to the
previous
of theand
Board
of Directors
to invest
agribusiness
on has
theInuses
of cannabis
kratom
plantdecision
for medical
research
purposes.
TheinBoard
of Directors
indoorinstructed
farming, the
the management
company is intothe
process
of studyingandthefeasibility
types and
quantities
plants which
are to this
study
the possibility
of the
future ofinvestment
related
economically feasible for investment. In February 2019, the government amended the drug law allowing the
matter.
uses of cannabis and kratom plant for medical and research purposes. The Board of Directors has instructed
the management
to study
the express
possibilitymyandsincere
feasibility
of the future
investment
relatedforto their
this matter.
I would
like to
appreciation
to our
shareholders
support and
I would like to express my sincere appreciation to our shareholders for their support and cooperation
cooperation
and to take this opportunity wishing all of you a Very Happy New Year.
and to take this opportunity wishing all of you a Very Happy New Year.

(Pongpol Adireksarn)
Chairman
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Three Years Performance Summary.

2. Three Years Performance Summary
2017

Items
Total Assets

2018

Unit : Million baht
2019

Separate Separate Separate Consolidated
Financial Financial Financial Financial
statements statements statements statements
1,355.3
1,329.3
1,186.1
1,192.0

Total Liabilities

3.9

4.4

5.9

7.4

Shareholders' equity

1,351.4

1,324.9

1,180.2

1,184.6

Interest income from loans to

N/A

N/A

N/A

8.2

Interest income from investment

19.8

17.9

18.7

17.7

Total Revenues

21.3

22.9

25.5

32.6

Net Profit (Loss)

1.1

3.4

4.3

8.7

Net Profit Margin ( % )

5.16

14.75

16.88

26.61

Return on Shareholders' equity ( % )

0.08

0.25

0.34

0.69

Return on Total Assets ( % )

0.08

0.25

0.34

0.69

Profit (Loss) per Share (Baht)

0.07

0.23

0.29

0.58

Dividend per Share (Baht)

2.00

10.00

Book Value per Share (Baht)

90.09

88.32

customers

10.00*
78.68

78.97

* The Board of Director will propose to the 2019 Annual General Shareholders Meeting for approval
to dividend payment 10.00 baht/share
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Policy and an overview of the business.

1.3. Policy and overview of the company's business operations before ceasing to
operate the textile business
TTL Industries Public Company Limited has received
promotional privileges from the Board of Investment in the year 1965 on behalf of Thai Teijin Limited for
three types of industrial business which were synthetic filament yarn spinning, woven fabrics of synthetic
yarns, dyeing & finishing of the fabrics or yarns from synthetic yarns, by joint ventures of Thai business
groups consisting of Major General Pramarn Adireksarn , Mr. Kierti Srifuengfung , Mr. Boonsong Srifuengfung ,
Mr. Dej Boon-Long, Mr. Paiboon Panichewa, Mr. Sombat Phanichewa and Japanese business group consists
of Teijin Limited and C.IToh Company Limited (Currently renamed to ITOCHU CORPORATION) with 51%
investment proportion from the Thai side and 49% Japanese investment. The initial registered capital is 12
million baht .Started operation in the year 1966 by constructs of textile factories 168 machines and
employees 279 persons, which made fabrics woven from synthetic yarn trademark. "Two lions holds a
torch". In the beginning, the Company get benefits of the tax exemption of imported equipment, various
income tax, includes bring the specialists and foreigners technicians coming to work with the Company.
After ceasing to operate the textile business

After 1 July 2014, the Company passed a resolution to stop operating the textile business which
was an impact from the great flood in 2011. by the Board of Directors changed investment policy which
will focus on the business of the holding company in order to diversify the business risk. In this type of
investment, the Company will receive a return faster than starting the business by the Company itself
because the Board will focus on investing in the business that has already been implemented which can
recognize income and / or a business that is likely to succeed and with high returns. At present the
Company has 1 subsidiary company and is still considering investing in other companies additional for the
Company get more return on investment.
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The subsidiary in which the Company holds shares.
• TTL Capital Company Limited.

On March 4, 2019, with a paid-up registered capital of 50,000,000 baht, the Company holds 99.99
percent of all ordinary shares, with TTL Capital Company Limited having the objective of operating the
business of providing credits to the private sector which must have securities to guarantee debt. In this
regard, the Company relied on TTL Capital Company Limited as a core company in the holding company
manner.

Changes and significant Developments.
In 1986, One of major shareholders of Japanese group ; Teijin Limited has withdrawn 25% of
shares to Thais shareholders received 24% and C.IToh Company Limited received 1%. Then, remained
ITOCHU CORPORATION as a major shareholder of Japan only with holds 25%. And on March 16, 2000
ITOCHU CORPORATION has transferred all the shares 3,750,000 shares to its subsidiary named PROMINENT
APPAREL LIMITED (presently renamed as ITOCHU TEXTILE PROMINENT (ASIA) LIMITED) a Hong Kong entity,
this transfer of shares has been waived making offer by the Securities and Exchange Commission (SEC) due
to the transfer of shares to a subsidiary (ITOCHU CORPORATION hold shares 100 percent owned by directly
and indirectly) which this transferred did not resulted in a change of the Company’s authority to control of
any.
On February 22, 1994, the Company registered transformed under the law of Public Companies.
Registration number 0107537000637 (formerly No. PLC. 310). the Company has registered capital of 150
million baht as a share fully paid the number of 15 million shares at 10 baht par.
On December 20, 2013 ITOCHU TEXTILE PROMINENT (ASIA) LIMITED, a major shareholder of the
Company holding shares of 3.75 million shares or representing 25 per cent of the paid-up capital of the
Company has sells the existing shares to the existing shareholders of the Company 14 persons with price
at 120 baht per share.
On December 23, 2013 the existing shareholders of the Company's 14 persons above mentioned
has make tender offer to acquire all shares of the Company at the offering price 120 baht, and on February
5, 2014 the said shareholders has purchased shares 1,052,988 shares from the minority shareholders. Such
purchase of shares making the said shareholders holding shares in the Company increased from 42.34
percent to 79.31 percent.
On May 28, 2014 the Board of Directors has considered the impact of the flood damage in 2011
includes the results of operations of the Company, has approved the Company ceased textile business
starting on July 1, 2014. After the Company had ceased operations there recruiting new business
immediately. The Company has hire NIDA and DTZ Debenham Tie Leung (Thailand) Co. Ltd to study new
approaches to doing business on the land of the Company at Don Muang area.
On November 26, 2015, the Company sold the Company’s land at Pathum Thani to J.S.P.
Property Public Company Limited. By doing this, the Company all or nearly all of assets in cash (Cash
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Company) following the publication of Capital Market Supervisory Board No. Tor Jor. 20/2551 which
resulted the Company to recruit new business within 12 months from the date of the transaction (Due on
December 22, 2016).
On December 19,2016 Before the deadline for recruiting new businesses. The Company has
reported the progress to the Stock Exchange of Thailand which in the pass time the Board of directors has
continuously recruited new businesses but not yet concluded because the Company's land has limitation
construction or some business can not agree on benefits. So, The Stock Exchange of Thailand has extended
the time to recruit new businesses. The Company is required to report the results of recruiting new
business to the Stock Exchange of Thailand immediately if the Company has a clear conclusion.
On December 25, 2017, the Stock Exchange of Thailand has a letter No. BorJor. 524/2560 informing
the company. Re: Improvement of operation guidelines and the operation of the stock exchange with a
listed company that has all or almost all assets in cash or short-term securities (cash company). In the case
of the Company, if the Company is unable to resolve to become a cash company by having business that
has qualifications to be listed within the effective date or within 1 February 2018, the Stock Exchange of
Thailand will announce that the Company's ordinary shares may be delisted from being listed securities.
On February 1 , 20 1 8 , the Stock Exchange of Thailand has issued NC (Non-Compliance) to inform
investors that the Company's securities may be delisted from February 1 , 2 0 1 8 and still sign the SP
(Suspension) order to do not buy or sell securities of the Company until the Company is able to complete
the cause of the revocation by proceeding to allow listed companies to qualify for normal trading. Which
the Company must proceed to eliminate the cause of delisting with the duration of the operation being 2
periods: 1) The period for the revocation of the event to be expired for period of 1 year from the date of
the delisting may be revoked (due on January 31, 2019), and 2) The period for granting the qualifications to
resume trading for a period of 1 year. However, the Company can submit an application for an extension of
the period for the operation period to be qualified to return to trade once a period of not more than 1
year which the Stock Exchange of Thailand will consider the reasons and necessities of requesting for an
extension which must be in accordance with the established guidelines. If the Company is unable to
complete the cause of delisting or qualifies to resume trading within the specified period The Stock
Exchange of Thailand will propose the board of directors of The Stock Exchange of Thailand to consider
the order to delist the Company's securities.
On 28 May 2019, the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand passed a resolution to
delist the Company’s ordinary shares, effective from 18 June 2019 and allowed trading of the Company’s
shares by its shareholders and investors for 7 business days, from 7 to 17 June 2019.
On 18 June 2019, the Company’s ordinary shares were delisted from the Stock Exchange of Thailand.
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However, the Company did not agree with the delisting decision and on 4 June 2019, and together
with five shareholders, filed a lawsuit against the Board of Governors of SET with the Central Administrative
Court, petitioning the court to grant a temporary protection order and to withdraw the above resolution.
On 7 August 2019, the Central Administrative Court accepted the Company’s lawsuit but denied, the five
shareholders’ lawsuits and temporary protection order were rejected. Later, on 17 September 2019, the
Company’s shareholders filed a lawsuit to the Supreme Administrative Court against the lawsuit denial.
Currently, the Company’s lawsuit is being considered by the Central Administrative Court and the five
shareholders’ lawsuit is being considered by the Supreme Administrative Court.
On 22 February 2019, a meeting of Board of Directors of the Company passed a resolution to
approve the incorporation of a subsidiary, TTL Capital Company Limited, with a registered capital of Baht 50
million, in which the Company holds a 100 percent interest. The objective of the subsidiary is to engage in
the provision of corporate loans with the objective is to be used as working capital or to improve the
liquidity of business.
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General information and other important information.

4. General information and other important information.
Former : TTL Industries Public Company Limited Name Thai Teijin Limited registered on
March 11, 1965 operated textiles industrial with spinning mill, weaving and dyeing and finishing of yarns
and fabric woven from synthetic yarn Tetoron and Rayon , which in the marketing known as manufacturer
of T/R yarn and fabric. There have 2 factories ; the factory No.1 located at 175 Soi Vibhavadi Rangsit 80, at
kilometer 25 Khwang Sanambin, Khet Don Mueang, Bangkok on a land area of 126 Rais to proceed the full
operation of textile yarn spinning, weaving, dyeing and finishing. And the factory No.2 is located at 740
Klong Rangsit Road Tambon Prachathipat Amphoe Thanyaburi in Pathum Thani province on a land area of
140 Rais to proceed the yarn spinning only to send as raw material of weaving for the factory No.1 and
export to foreign countries.
Due to the massive flooding in late 2011, the building, plant, machinery and equipment used in
the production of the two plants were all damage, although the Company has paid cost a lot to repair
buildings and machinery. However, as the textile market suffered its continues to stagnate. As a result the
Company decided stop operations since July 1, 2014 and sell all buildings machinery used in the
production and sell the land at Pathum Thani which was the location of the factory No.2 on November
23, 2015.
At present, the Company having the remaining land at Don Muang which formerly was the
location of the factory No.1 area of 126 Rais of land , and the land at Tambon Bang Prala. Amhoe Bansang.
Prachin Buri province the total area of 637-2-23.5 Rais which the Company bought in 1995 to prepare for
the project relocation of some part of the factory. But due to economic problems in 1997 the Company
suspended the project. At present, the Company’s land at Don Muang is still empty waiting for new
business operations. As for the land at Bansang District the Company has entered into an agreement for
give rental for a period of one year from September 1, 2019 onwards.
At present : The Company operates the business in the form Interest income from loans to
customers, Interest income from investment, Income from renting land at Prachin Buri and Income from
other investments.
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Head Office of the Company : is located at 1168/47 Lumpini Tower, 18th Floor, Rama IV
Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120. Tel: 0-2679-9727-31, Fax: 0-2679-9732
Website : www.ttlindustries.com.
Other important information.
Registrar : Thailand Securities Depository Co., Ltd. No.93 Ratchadapisek Road. Khwang Din
Daeng, Khet Din Daeng, Bangkok 10400 Tel. 02-009-9382 Fax 02-009-9476
Auditor : EY Office Limited, address No.193/136-7, Lake Rajada Office Complex, 33rd Floor, New
Rajadapisek Road, Bangkok. Tel. 0-2264-0777 Fax. 0-2264-0790 with auditors : Mr.Sopol Permsiriwallop
license No. 3182 and/or Miss GingKarn Atsawarangsalit license No. 4496 and/or Miss Pimjai Manitkajohnkit
license No.4521 , and/or Miss Sumana Punpongsanon license No. 5872 and/or Miss Rosaporn
Decharkom license No.5659 and/or Mr. Chayapol suppasedtanon license No.3972, and/or Miss Rungnapa
Lertsuwankul license No. 3516. Any one of the said auditors can review and opinion on the financial
statements of the Company. In the case where any one of the said auditors is unable to perform their
duties, EY Office Limited can assign other auditors of theirs to review and opinion on the financial
statements of the Company as replacements.
Legal Consultant : . The Company has appointed Sitkanung Law Office Company Limited,
address No. 2/2 Phakdi Building, 2nd Floor, Wireless Road, Lumpini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok
10330 as the Company's legal counsel. To provide consultation regarding disputes between the Company
and the Stock Exchange of Thailand In the case that the Stock Exchange of Thailand has announced the
delisting of the Company's securities out of being a listed security.
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Nature of Business.

5. Nature of business operations before discontinuing operations
Former : The company is operating two types of textile products.
1) Spun yarn made of artificial fibers Tetoron (polyester) mixed with Rayon process as twisted
yarn for sale and woven into the fabric.
The spun yarn product of the Company was single yarn which the Company spin by own or
purchase from other spinning factories, that was 2 kind of synthetic fiber with Polyester also known trade
name Tetoron mixed with Rayon in a ratio of Tetoron 65% blended with rayon 35% and pass the process
twisting by the twisting section of the factory.
2) Fabric is woven from yarn 1) as raw fabric which did not dyed and finished, and fabric
which already dyed and finished .
At present : Company has income from renting land at Prachin Buri , and income from interest
income, dividends from holding shares in other companies, and the sale of land and assets, details appear
in the financial statements.
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Revenue structure.

6. Revenue Structure of TTL Industries Public Company Limited and its subsidiary
Unit : Million baht
2017
Items

2018

2019

Value

%

Value

%

Value

%

-

0.00

-

0.00

8.23

25.26

Interest income from investment

19.80

93.22

17.94

85.47

17.65

54.17

Income from renting land at Prachin Buri

1.44

6.78

1.44

6.86

1.44

4.42

-

0.00

1.61

7.67

5.26

16.15

21.24

100.00

20.99

100.00

32.58

100.00

Interest income from loans to customers

Income from other investments
Total

Remarks :
Since the Company announced to stop doing textile business from July 1, 2014 and is in the
process of recruiting new businesses causing the Company to not have income from sales since 2016
onwards, but has Interest income from loans to customers, Interest income from investment, Income from
renting land at Prachin Buri and Income from other investments
At present : The Company operates business in the form of a holding company in order to diversify
business risks. The Company also has income from the lease of land plots in Prachinburi Province, with the
land area of 637-2-23.5 Rai for agriculture. The land lease agreement is 1 year and can be renewed for one
year at a time depending on the agreement of both parties at the end of the contract. And the Company
is continuing to study the feasibility of investing in other businesses, and study the possibility of developing
of land at Don Mueang . Which feasibility studies for such investments there are lot of details that need to
be reviewed and considered in order to ensure that the return on investment and the investment risk level
is acceptable are mainly for the benefit of the shareholders of the Company.
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Marketing and Competition
The Company has invested in a subsidiary company in the business of providing loans.
Due to the overall household debt in Thailand tends to increase continuously. From the
aforementioned circumstances, many organizations wish to invest in the lending business. Therefore, the
credit market competition is still quite competitive, both financial institutions that are commercial banks
and financial institutions that are not commercial banks. However, the Company is likely to expand the
business and continue to operate under the terms and conditions of the investment policy of the
Company.

Procurement of products or services.
The lending business : The Company needs to have sufficient funds to provide credit. In which the
Company has cash flow from its operations in the past years. The allocation of loan management period
for the loan applicants can enable the Company to manage the Company with income throughout the
year.

Jobs that have not yet been delivered.
Due to the nature of the lending business it is a continuous work that must be followed up and
coordinated until the loan applicants complete the repayment according to the time the loan is requested.
The Company will take approximately 30 days to prepare documents and deliver the work to the
applicant.
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Related Party Transaction.

7.
6. Related Party Transaction
During the year 2019, the Company has transactions with related companies (related by the
director and / or the shareholder and the management together). Such transactions according to
commercial terms and bases agreed upon which is normally business
Related party

Relationship

1. TTL Capital Company Limited

Subsidiary

Transaction
1. Short-term loans
2. Long-term loans
3. Interest received

Pricing Policy
Interest rate

(Thousand baht)
2019
93,758

-

2.0% - 2.5% per annum 48,614

-

Interest paid monthly

1,045

-

42

-

4. Management fee
2. Krungthai Panich
Insurance Public Co.,Ltd.

1. Insurance expense
Co-directors

for property insurance

As stated in the

54

41

28

23

102

66

73

77

16

77

insurance policy

2. Prepaid expenses
3. ThaiSri Insurance
Public Co.,Ltd.

1. Insurance expense
Co-directors

for property insurance

As stated in the
insurance policy

2. Prepaid expenses
4. Quintette Co., Ltd.

1. Interest received
Co-directors 2. Interest receivable
3. Long-term loans
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2018

Interest rate
3.0% per annum

-

19

Interest paid monthly

-

2,125

Risk Factors.

8. Risk Factors
Risk of being delisted from the stock market.
On May 28, 2019 the Stock Exchange of Thailand has Notification of the Board of Governors of the
Stock Exchange of Thailand, Re: Delisting of ordinary shares of TTL Industries Public Company Limited from
being listed securities due to the Company having assets in the form of cash or short-term securities (Cash
Company) according to the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. ThorJor. 20/2552 Re :
criteria for making significant transactions that are considered as acquisition or disposal of assets which will
be effective from June 18, 2019 and will be open for trading of the Company's shares before delisting for 7
days, resulting in the current the Company Is a public company that is not listed on the Stock Exchange of
Thailand.
On June 4, 2019 The Company and the shareholders of the Company has filed an appeal to the
Central Administrative Court to request an order to withdraw the announcement of the Stock Exchange of
Thailand for the Company return to be a listed security on the Stock Exchange again . At present, the case
is under the consideration of the Central Administrative Court since July 31, 2019, However, if the Central
Administrative Court and the Supreme Administrative Court order the dismissal , the Company will make
the Company as public company status that is not registered with the Stock Exchange of Thailand which
may cause the shareholders of the company to lose certain benefits such as certain privileges, tax benefits
etc. The Board of Directors will perform various actions In order to maintain the status of the company
listed on the Stock Exchange of Thailand and consider the benefits of the shareholders are important.
Risk of credit business operations.
The nature of the business of the subsidiary company that provides credit there is a business risk
model which is loan applicants in default or late payment. To prevent the risk that will occur, the
subsidiary company have risk limits as follows : As for the approval of the loan, the collateral must be
collateral, and the subsidiary's board of directors will consider granting credits less than 50 percent of the
value of the securities, the board will examine the debt serviceability of credit applicants and the source of
funds to be used for debt repayment, lending will focus on short-term credit applicants to reduce the risk
,and setting a short period and requesting a debt restructuring (RE-Finance) will enable the Board of
Directors to consider the ability to pay off debt on a regular basis to prevent doubtful debt.
The risk of natural disasters.
From the big floods in the year 2011 the Company realized that natural disasters are a major factor
effects the business which natural disasters can cause damage to the property of the Company
significantly. These risks cannot be avoided but it can prevent or minimize damage. The Board of directors
recognizes the importance of management to this risk by transferred the risk to have insurance.
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Information of Shareholdings.

9. Information of Shareholdings
Shareholding Structure.
List of major shareholders and the shareholding
(Information as October 2, 2019)
Number of
shares
Thai T.C. Co.,Ltd.
5,807,185
the group of Srifuengfung family
Srikiri Enterprise Co., Ltd
723,117
Sri Brothers Co., Ltd.
710,412
Boon Permpoon Co., Ltd.
647,402
Boon Song Co., Ltd.
365,943
Total
2,446,874
the group of Panichewa family
Mr. Kerati Panichewa.
787,224
Mr. Chartchai Panichewa
633,770
Mr. Natee Panichewa
670,274
Mr. Tanet Phanichewa
518,767
Mr. Sombat Phanichewa
528,700
Name

1*

2**

3

4

5

%
38.71
4.82
4.74
4.32
2.44
16.32
5.25
4.23
4.47
3.46
3.52

Total
3,138,735
the group of Boon Long family
Mr. Tongpao Boon Long
722,688
Mr. Chokedee Boon Long
409,190

20.93

Total
1,131,878
the group of Adireksarn family
Mr. Veerapol Adireksarn
376,125
Mr. Pongpol Adireksarn
100,653
Mr. Porapol Adireksarn
78,602
Total
555,380

7.01

4.82
2.73

2.51
0.67
0.52
3.70

*Thai T.C. Co., Ltd. engages the business of yarn trading and broker of selling goods. The major
shareholders included the group of Adireksarn family, the group of Panichewa family, the group of Boon
Long family and the group of Srifuengfung family.
**The companies in the group of Srifuengfung family.
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Dividend Policy. & The Management Structure.

10. Dividend Policy.
The Company has policy on payment of dividend at the rate is not less than 50% of net profit
from normal operation and after deducted Corporate Tax. . However, the dividend payment depends on
the economic conditions, operating profit, future Investment plans
Three years ago the Company has arrange the payment of dividend to shareholders as follows.
The fiscal year 2017 the Company has paid of dividend 2.00 baht per share ( from retained
earnings of 30 million baht) by resolution of the Annual General Shareholders Meeting for the year 2017 on
January 30, 2018.
For the fiscal year 2018, the Company has paid of dividend of 10.00 baht per share (from
retained earnings of 150 million baht) , by resolution of the Annual General Shareholders Meeting for the
year 2018 on January 28, 2019.
For the fiscal year 2019, the Company proposes to pay a dividend of 10.00 baht per share
(from retained earnings of 1 5 0 million baht) , according to resolution of the Board of Directors on
November 27, 2019 to propose the shareholders' approval in the 2019 Annual General Shareholders
Meeting which will be held on January 29, 2020.

11. The Management Structure
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Board of Directors.
According to Articles of Association of the Company , Board of Directors consists of not less
than 9 persons and not more than 24 persons to determine the business policy of the Company, planned
strategic both in short and long term, monetary policy and risk management, and other authorities for the
purposes of Articles of Association, regulations and resolutions of the shareholders' meeting. In the event
that the Board of Directors deems appropriate, they may appoint one or more persons or any other person
performing either of the Board of Directors.
By the rules of the Stock Exchange of Thailand, the Board of Directors must comprise with
independent directors no less than one of three. For the selection of independent directors, the Board of
Directors will consider and select independent directors who qualification according to the rules of
Securities and Exchange Commission requirements which the person who does not have business
relationship or providing professional services to the Company in any way to independent monitoring of
operations. As at September 30, 2019, the Company has 5 independent directors in the Board of Directors.
The Board of Directors of the Company as at September 30, 2019 total 15 persons (with names
and positions shown in section 12).

Board of Executive Directors.
Board of executive directors have nine persons appointed by resolution of the Board of
Directors' Meeting by select from the director who are not an independent director, to have duty and
responsibility to manage business policies, resolve issues affecting the Company and other operations
according to the Board of Directors.
The Board of Executive Directors of the Company as at September 30, 2019 total 9 persons
with names and positions shown in section 13.

The meeting of Board of Directors and Board of Executive Directors.
The Board of Directors has set meetings regular quarterly (every 3 months). and the Board of
Executive Directors has set meetings in months with no meeting of the board of directors. The meeting of
the Board have schedule meetings in advance every year which the Company Secretary are responsible
for sent invitation letter to directors prior to the meeting at least seven days. There may also be
additional special meeting to consider an urgent matters.
In the year 2019, there are total of 8 times the Board of Directors meeting, and the board of
Executive of Directors meeting 5 times . In each meeting there are attended by a quorum. The Chairman of
the Board acts as the chairman of the meeting. Voting at the meeting equate a majority by one director
has one vote. And director who stakeholders in any matter will not attend the meeting to vote on that
matter. If votes are equal chairman of the meeting shall have an additional casting vote.
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The Company Secretary section will prepare the minutes of the meeting to propose at the next
meeting for approval. All directors can comment, amendment the accuracy. Then the Chairman signed
certify correctly.

Directors with authority to sign for the Company
According to the Company's Articles of Association. the Board of Directors' meeting who
specified two directors co-sign and seal of the Company. The latest certificate (as at August 26, 2019) issued
by the Department of Business Development. Ministry of Commerce , stated as follow : “ Mr. Pongpol
Adireksarn, or Mr. Liang Rojanasiriwongse or Mr. Chokedee Boon-Long signed with Mr. Kerati Panichewa
or Mr. Chartchai Panichewa or Mr. Tanet Phanichewa, together two persons and seal of the Company ”

Board of Audit Committee.
Are the independent directors which did not as the officer or any stakeholders to the Company,
who have been considered and approved the appointment by the Board of Directors. To have duties
supervise the Company implementation to be the standards and guidelines accuracy and adequacy
according to the rule of the Stock Exchange of Thailand.
List of the Board of Audit Committee as at September 30, 2019 total of 3 persons as follows :
1. MRS. PANOR
2. MR. KRAIVIJIT
3. MR. VANIT

PRIGSUWAN
TANTIMEDH
TRIBUDDHRATANA

Chairman of Audit Committee
Audit Committee
Audit Committee

Mrs. Panor Prigsuwan, the Chairman of Audit Committee is a qualified individual with experience in
financial statements review.
The Company did not appoint the Remuneration and Nomination Committee of Directors and
Executive. By organization of the management structure ; the Board of Directors have assigned the
number and nomination and election by Annual General Shareholders Meeting in January of every year
according to the rules and procedures set forth in the Articles of Association of the Company where
shareholders are entitled to the number of votes as the number of shares held, The votes will elect
directors individually.
Candidates with the most number of votes will be elected as Directors to fill the number of
directors specified by the meeting of shareholders.
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Attending to the meeting of the boards for the year 2019
(October 1, 2018 - September 30, 2019)

1. MR. PONGPOL ADIREKSARN

6/8

Board of
Executive
Directors
(9 persons)
Number of
meetings
5 times /years
5/5

2. MR. KERATI PANICHEWA

7/8

4/8

-

1/1

3. MR. CHOKEDEE BOON-LONG

8/8

5/5

-

1/1

4. MR. LIANG ROJANASIRIWONGSE

8/8

4/5

-

1/1

5.. MR. CHAINARIN SRIFUENFUNG

7/8

5/5

-

1/1

6. MR. CHARTCHAI PANICHEWA

6/8

4/5

-

1/1

7. MR. TANET PHANICHEWA

5/8

3/5

-

-

8. MISS FONTONG BOON-LONG

7/8

4/5

-

1/1

9. MR. PORAPOL ADIREKSARN
10. MR. DHIRAPHORN
SRIFUENGFUNG
11. MRS. PANOR PRIGSUWAN

6/8

4/5

-

-

6/8

-

-

1/1

7/8

-

4/4

1/1

12. MR. KRAIVIJIT TANTIMEDH

7/8

-

4/4

1/1

13. MR. VANIT TRIBUDDHRATANA
14. MR. CHAIYUT
TECHATASSANASOONTORN
15. MRS. MARADEE SANTADVACH

7/8

-

4/4

1/1

8/8

-

-

1/1

7/8

-

-

1/1

Name of Director

116 Annual Report 2019

Board of
Directors
(15 persons)
Number of
meetings
8 times /years

Board of Audit
Committee
(3 persons)
Number of
meetings
4 times /years
-

Shareholders
Meeting
Directors 15
persons)
Number of
meetings
1 time /years
1/1

Company Secretary
The Company has appointed Ms. Suwimol Chansri who qualified and appropriate experience is
responsible for acting as Company Secretary to duties on legal advice and rules which the board must
know , to supervise the meeting of the board's activities, the minutes of meeting and related documents,
including coordinating the implementation of resolutions of the board until completion. The Company
Secretary is responsible for compliance which are listed in the Securities Exchange Act No. 4 (B.E. 2551),
Section 89/15, Section 89/16, Section 89/17 and Section 89/23.

Remuneration of Directors and Executives
The Company has determined the appropriate remuneration to the Board of Directors and the
Executives which in fiscal year 2019 (October 1, 2018 - September 30, 2019 ) which the Company paid
remuneration as follows .
1. Meeting allowance and pension for Director (who are not Executive Director), and
Independent Director, included 6 persons as follows.
1. MR. DHIRAPHORN SRIFUENGFUNG
2. MR. CHAIYUT TECHATASSANASOONTORN
3. MRS. MARADEE SANTADVACH
4. MRS. PANOR PRIGSUWAN
5. MR. KRAIVIJIT TANTIMEDH
6. MR. VANIT TRIBUDDHRATANA

Director
Independent Director
Independent Director
Independent Director &
Chairman of Audit Committee
Independent Director, &
Audit Committee
Independent Director, &
Audit Committee

60,000 bath
88,000 baht
60,000 baht
70,000 baht
70,000 baht
70,000 baht

2. Remuneration for Executive Directors of nine persons as the salary and income tax of the
Salary received, which did not received the meeting allowance as mentioned in 1) amounting total
7,730,559 baht.
3. The Company did not paid other remuneration to Directors, Independent Directors,
Executive Directors and the Executive, except the remuneration for three Audit committee members for a
total of 68,000 baht which prior approval by the shareholders meeting.

Personnel
The Company has considered the human resource preparation to support the new business that
will operate in the near future. However, the Company is currently considering and searching for a new
business. At the end of fiscal year September 30, 2019 the Company has staff as regular employee total 5
persons in Head Office which work in Secretary Section, Accounting and Administration which the Company
has paid to the employees totaled 2,723,650 baht. This benefit consists of salaries, overtime ,annual grant
and other welfares.

12. Board of Directors.
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1. MR. PONGPOL ADIREKSARN

The Chairman

117

Personnel
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and other welfares.

12. Board of Directors.
List of the Board of Directors as at September 30, 2019 total of 15 persons as follows.
1. MR. PONGPOL ADIREKSARN

The Chairman

2. MR. KERATI PANICHEWA

The Vice Chairman

3. MR. CHOKEDEE BOON-LONG

The Vice Chairman

4. MR. LIANG ROJANASIRIWONGSE

Director

5. MR. CHAINARIN SRIFUENFUNG

Director

6. MR. CHARTCHAI PANICHEWA

Director

7. MR. TANET PHANICHEWA

Director

8. MISS FONTONG BOON-LONG

Director

9. MR. PORAPOL ADIREKSARN

Director

10. MR. DHIRAPHORN SRIFUENGFUNG

Director

11. MRS. PANOR PRIGSUWAN

Independent Director

12. MR. KRAIVIJIT TANTIMEDH

Independent Director

13. MR. VANIT TRIBUDDHRATANA

Independent Director

14. MR. CHAIYUT TECHATASSANASOONTORN

Independent Director

15. MRS. MARADEE SANTADVACH

Independent Director

13. Board of Executive Directors.
List of the Board of Executive Directors as at September 30, 2019 total of 9 persons as follows .
1. MR. PONGPOL ADIREKSARN
2. MR. KERATI PANICHEWA
3. MR. CHOKEDEE BOON-LONG
4. MR. LIANG ROJANASIRIWONGSE
5. MR. CHAINARIN SRIFUENFUNG
6. MR. CHARTCHAI PANICHEWA
7. MR. TANET PHANICHEWA
8. MISS FONTONG BOON-LONG
9. MR. PORAPOL ADIREKSARN
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The President
The Vice President
The Vice President
Executive Director
Executive Director
Executive Director
& Managing Director
Executive Director
Executive Director
Executive Director

Information about the Directors, the Management
and the person who have power to control the Company.

14. Information about the Directors, the Management and the person who have
power to control the Company.
Mr.Pongpol Adireksarn
Chairman,
President
Age 77
Address : No. 19 Soi Ari 1, phahonyothin Road, Samsen Nai,
Phayathai, Bangkok 10400

Education Background
Master Degree, International Relations, Lehigh University, USA
Bachelor Degree, International Relations, American University, USA
Work Experience
2007 – Present

Chairman

2006 – Present

Director

2005 – Present

Chairman

TTL Industries Plc.

PataiCo.,Ltd.
Udom Co.,Ltd.
Patai Udom
Aries Television Co., Ltd.

Training Program
NDC (National Defense College) (32nd generation).
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Mr. Kerati Panichewa
Vice Chairman,
Vice President
Age 60
Address No. 52/9 Soi Sukhumvit 56, Bangjak, Prakonong,
Bangkok 10260

Education Background
Master Degree Business Administration, College of Notre Dame, USA
Bachelor Degree Insurance /Finance, University of Harford, USA
Work Experience
2010 – Present
Director
T W W C Co., Ltd.
2006 – Present
Director
Thai T.C. Co., Ltd.
Director
Phailuck Co., Ltd.
Director
Phaibul Enterprises Co., Ltd.
2002 – Present
Director
Kiart Thanee Country Club Co., Ltd.
1995 – Present
Director
Thai Public Port Co., Ltd.
Director
Krungthai Panich Insurance Plc.
1993 – Present
Vice Chairman TTL industries Plc.
1992 – Present
Director
Thai Reinsurance Plc.
1988 – Present
Director
The Thai Textile Co., Ltd.
Director
TTA Co., Ltd.
Training Program
Certificate of senior executives Capital Market Academy (CMA), Eleventh generation.
Certificate of Director Certification Program Thailand Institute of Directors.
Basic courses for directors of the Institute of Directors of Thailand.
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Mr. Chokedee Boon-Long
Vice Chairman,
Vice President
Age 65
Address : No. 25 Soi Charansanitwong 84 Road, Bang Or, Bang Plad,
Bangkok 10700

Education Background
Master Degree of Marketing , Dhurakij Pundit University
Bachelor Degree of Law, Ramkhamhaeng University
Work Experience
1981 – Present
Vice chairman
TTL Industries Plc.
2007 – Present
Director
Patai Udom Co., Ltd
Director
The Rangsit Commercial Co.,Ltd
2000 – Present
Independent Director, Quality Minerals Co., Ltd
Audit Committee
1995 – Present
Executive Director
Teijin Polyester Limited
1994 – Present
Director
Thai T.C. Co., Ltd
Director
Boorong Co., Ltd
1993 – Present
Managing Director
Thai textile Co., Ltd
Thai Fujibo Textile Co., Ltd
Director
1980 – Present
Director
The Sun Co., Ltd
Training Program
Basic courses for directors of the Institute of Directors of Thailand
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Mr.Liang Rojanasiriwongse
Director,
Executive Director
Age 87
Address No.844 Soi Phaholyothin 32. Lat Yao,
Chatuchak, Bangkok 10900

Education Background
High school
Work Experience
1965 - Present

Chairman

Thai textile Co., Ltd

1972 - Present

Chairman

Thai T.C. Co., Ltd

1980 – Present

Director

The Sun Co., Ltd

1958 - Present

Director

The Rangsit Commercial Co.,Ltd

1965 - Present

Director

TTL Indusreies Plc.
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Mr. Chainarin Srifuengfung
Director,
Executive Director
Age 75
Address No. 90/8 Soi Sukhumvit 31(sawasdee) ,
Sukhumvit Road, klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110

Education Background
Bachelor of Business Administration, Rochester Institute of
Technology,Rochester, New York, USA
Work Experience
Present
Director
Pattaya Property Enterprise Co.,Ltd
Chairman
Chainarin Enterprise Co., Ltd.
Chairman
Good luck and have fun Co., Ltd
Director
Granito Co., Ltd
Director
Pattaya Estate Co., Ltd
2014 - Present
Director
TTL Industries Plc.
2009 – Present
Director Residence
Horse shoe One Co., Ltd.
Director
Village Horse shoe point Co., Ltd.
Director
Three-K Co., Ltd.
2008 – Present
Director
Horse shoe point Co., Ltd.
Director
Thai Refined Salt Co., Ltd.
Director
Thai T.C. Co., Ltd.
Director
Khidha intertrade Co., Ltd.
Director
Kiart Thanee Country Club Co., Ltd.
1994 – Present
Director
Khidha Mahasubsin Co., Ltd.
Director
Thai Diamond Shamrock Co., Ltd.
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Mr. Chartchai Panichewa
Director,
Executive Director/Managing Director
Age 57
Address No. 87/3 Sukhumvit 54, Bangjak, Prakanong,
Bangkok 10260

Education Background
Master Degree of International Business from University of San Francisco, USA
Master Degree of Marketing from University of San Francisco, USA
Bachelor Degree of Banking from University of San Francisco, USA
Diploma of Arts and computer from Roger Williams College, Rhode Island, USA
High School from Demonstration School Chulalongkorn University , Thailand
Work Experience
2015 – Present
Committee Member
R.B.S.C. Polo Club
2011 – Present
Chairman
Global Environmental Technology Co., Ltd.
2009 – Present
President
ThaiSri Insurance Public Co., Ltd.
2008 – Present
Chairman
Chewathai Public Co., Ltd.
Vice Chairman
Bangkok Crystal Co., Ltd.
2007 – Present
Managing Director
TTL Industries Public Co., Ltd
Chairman
Paragon Car Rental Co., Ltd. (Hertz)
1994 – Present
Executive Director
Cathay Lease plan Public Co.,Ltd.
1993 – Present
Executive Director
Sima Thani Hotel Co., Ltd.
Executive Director
Chang Island Resort Co., Ltd.
Training Program
Basic courses for directors of the Institute of Directors of Thailand.
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Mr. Tanet Phanichewa
Director,
Executive Director
Age 54
Address No. 247/1 Nanglinchee Road, Yannawa
Bangkok 10120

Education Background
Master of Business Administration from Sasin Graduate Institute of Business
Bachelor of Industrial Engineering, New castle University
Work Experience
2013 – Present
Managing Director
Atthanee International Co., Ltd.
2011 – Present
Chairman
Kiarti Thanee Country Co., Ltd.
Managing Director
TTA Co., Ltd.
Managing Director
Pong Erawan Co., Ltd.
2009 – Present
Director
TTL Industries PCL.
2007 – Present
Managing Director
Weng Group Co., Ltd.
Managing Director
Sri Seree Transport Co., Ltd.
Director
Tarnin Holding Co., Ltd.
2005 – Present
Director
Pattaya Estate Co., Ltd.
2003 – Present
Managing Director
Energy and Oil Product Co., Ltd.
2002 – Present
Director
Akara Property Co., Ltd
Managing Director
Siam Nissan Roddeeparam II Co.,Ltd
1995 – Present
Managing Director
Thai Public Port Co., Ltd
Managing Director
Goodwill Marketing Co., Ltd
Managing Director
Teppaporn Co., Ltd
Director
Teppatana Paper Mill Co., Ltd
Training Program
Basic courses for directors of the Institute of Directors of Thailand
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Miss Fontong Boon-long
Director,
Executive Director
Age 34
Address : 143/60 Wattana Heights Sukhumvit 19
Wattana Bangkok 10240
Education Background
Bachelor of Laws and Bachelor of Arts., Murdoch University, Australia.
Master of Law, Chulalongkorn University, Thailand.
Work Experience
2016 – Present

Director

2016 - Present

Advocate and solicitor Supreme Court, Singapore

2015 - 2016

Assistant Attorney

Trident Law, Singapore

2014 – 2015

Assistant Attorney

Hoh Law, Singapore

2012 – 2016

Director

TTL Industries Plc.

Consultant

AC Consulting Group Co., Ltd.

Research Assistant

UNESCO

2009 – 2010
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TTL Industries Plc.

SUB.L.T Porapol Adireksarn
Director,
Executive Director/ Assistant Managing Director
Age 45
Address No. 8/81 Laddawan village, Lad Pla kao 77,
Ramintra Road, Bang khen, Bangkok 10220

Education Background
Bachelor of Political Science, International Relations, Bucknell University,USA.
CHESHIRE ACADEMY, CONNECTICUT, USA.
ST’EDMUNDS SCHOOL CANTERBURY, KENT, England.
Work Experience
2014 – Present
Director,
TTL Industries Plc.
Assistant Managing Director
2013 – 2014
Adviser to the Minister
Ministry of Tourism and Sports
2011 – 2013
Honorary Advisor Committee on Finance, Banking and Financial Institutions.
2011 – 2012
Adviser to the Minister
Ministry of Agriculture and Cooperatives
2007 - 2011
Members of Parliament
Saraburi Province
2005 - 2006
Members of Parliament
Saraburi Province
Adviser to the Minister
Ministry of Agriculture and Cooperatives
Adviser to the Minister
Ministry of the Interior
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Mr. Dhiraphorn Srifuengfung
Director
Age 70
Address No.1016 Srifuengfung building, Rama 4 Road, Silom,
Bang Ruk, Bangkok, 10500

Education Background
PhD, Civil Engineering Faculty of Engineering, University of Missouri, USA.
Work Experience
2016 - Present

Director

TTL Industries Plc.

1994 – Present

President

Pimai Salt Co., Ltd.

Chairman

Goodyear (THAILAND) Plc.

1975 - Present

Chief Executive Officer

Patong beach hotel (Phuket) Co., Ltd.

1992 - Present

Chief Executive Officer

Baan Samui Resort Co., Ltd.

1988 - Present

Executive Director

Thai Refined Salt Co., Ltd.

Training Program
-NDC (National Defense College), National Defense Course, Government, Private and Political (1st generation).
-Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD).
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Mrs. Panor Prigsuwan
Independent Director,
Chairman of Audit Committee
Age 74
Address No. 128 Lad Pla kao 76 yak 1 soi 8, moo 5
Anusawari, Bang Khen, Bangkok, 10220
Education Background
Master of Education Administration, Sukhothai Thammathirat University.
Bachelor of Accounting, Chamber of Commerce University.
Work Experience
2009 – Present

Independent Director,

TTL Industries Plc.

Chairman of Audit Committee
2002 – Present

Advisor

Thai Fujibo Textile Co., Ltd.

2001 – Present

Director

Smithipongse School

1989 – 2001

Sales Manager

Thai Fujibo Textile Co.,Ltd.
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Mr. Kraivijit Tantimedh
Independent Director,
Audit Committee
Age 81
Address No. 259/241 Predi Panomyong 15,
Sukhumvit 71Road, Phra khanong, Wattana,
Bangkok 10110
Education Background
Bachelor of Science mathematics , Chulalongkorn University
Master of Computer Science General, Oregon State University, USA
Certification of Database Management System, Asian Institute of Technology (AIT)
Work Experience
1987 - Present
Independent Director,
TTL Industries Plc.
Audit Committee
1998 - 2001
Director of the Computer Center
Dhurakij Pundit University
1999 - 2000
Consultants Computer System
TV Thunder 9 Co., Plc.
1997 – 1999
Standardization committee
Thongsook University
1995 – Present
Standardization committee
Sripatum University
1995 – 1998
Hardware Consultant
Royal Thai Police Department
1995 – 1999
Standardization committee
Kasetsart University
1991 – 1993
Standardization committee
Siam University
1991 – 1998
Director of the Computer Center
Chulalongkorn University
1967 – 1982
Professors
Chulalongkorn University
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Mr.Vanit Tribuddhratana
Independent Director,
Audit Committee
Age 83
Address No. 53/1 Chuea Phloeng Road,
Chongnonsi,Yannawa,
Bangkok 10120
Education Background
High School, Assumption Commercial College.
Work Experience
2012 – Present

Independent Director,

TTL Industries Plc.

Audit Committee
1971 – 2002

Sales Manager

TTL Industries Plc.

1962 – 1971

Sales Executive

ITOCHU (Thailand) Co., Ltd.
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Mr. Chaiyut Techatassanasoontorn
Independent Director
Age 49
Address No. 191/41 Soi Sukhumvit 31, klongton Nua,
Wattana, Bangkok 10110

Education Background
Master of Management, Johnson and Wales University, USA.
Bachelor of Law, Thammasat University
Work Experience
2015 – Present
2014 – Present
2013 – Present
2010 – Present
2009 – Present
2000 – Present

Independent Director
Director
Director
Independent Director
Director
Senior lawyer

Chewathai Plc.
kiartiland Co., Ltd.
Kiart Thanee Country Club Co., Ltd.
TTL Industries Plc.
General Insurance Broker Co.,Ltd.
Kanung & Partner Law Offices Co., Ltd.

Training Program
Director Accreditation Program (DAP) (119/2558 generation)
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Mrs. Maradee Santadvech
Independent Director
Age 58
Address No. 80/1 Pibul Wattana Building Soi 4
Rama 6 Road, Samsen Nai, PhayaThai, Bangkok 10400

Education Background
Bachelor of Business Administration (Accounting), Ramkhamhaeng University.
Work Experience
2009 - Present
1992 – Present

Independent Director
Internal Auditor

TTL Industries Plc.
The Revenue Department
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14. Information about the Directors, the Executives and person who have power to
control the Company.

(1)
Name /Position
1. MR. PONGPOL ADIREKSARN
CHAIRMAN,
PRESIDENT
( Authorized signatory)
2. MR. KERATI PANICHEWA *
VICE CHAIRMAN,
VICE PRESIDENT
( Authorized signatory)
3. MR. CHOKEDEE BOON-LONG *
DIRECTOR,
MANAGING DIRECTOR
( Authorized signatory)
4. MR. LIANG ROJANASIRIWONGSE
DIRECTOR,
EXECUTIVE DIRECTOR
( Authorized signatory)
5. MR.CHAINARIN SRIFUENGFUNG
DIRECTOR,
EXECUTIVE DIRECTOR
6. MR. CHARTCHAI PANICHEWA*
DIRECTOR,
EXECUTIVE DIRECTOR
( Authorized signatory)
7. MR. TANET PHANICHEWA *
DIRECTOR
EXECUTIVE DIRECTOR
( Authorized signatory)
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(2)
Holding
of share
(%)

(3)
Relationship
Father of
Mr. Porapol
Adireksarn

0.67

Older brother
of Mr.Chartchai
Panichewa

5.25

2.36

0.13

None

-

as September 30, 2019
(4)
Work Experience
Position

Company

-

-

DIRECTOR

THAI T.C. CO., LTD.
/Thai textile
Co.,LTD

MANAGING
DIRECTOR

THAI T.C. CO., LTD.
/THAI TEXTILE
Co.,LTD

CHAIRMAN

THAI T.C. CO., LTD

-

-

DIRECTOR O THAI T.C. CO., LTD

4.23

Younger brother
of Mr. Kerati
Panichewa

CHAIRMAN

CHEWA THAI PCL.

3.46

-

-

-

8. MISS FONTONG BOON-LONG
DIRECTOR,
EXECUTIVE DIRECTOR
9. MR. PORAPOL ADIREKSARN *
DIRECTOR,
EXECUTIVE DIRECTOR
10. MR. DHIRAPHORN SRIFUENGFUNG
*
DIRECTOR
11. MRS. PANOR PRIGSUWAN
INDEPENDENT DIRECTOR,
CHAIRMAN OF AUDIT
COMMITTEE
12. MR. KRAIVIJIT TANTIMEDH
INDEPENDENT DIRECTOR,
AUDIT COMMITTEE
13. MR. VANIT TRIBUDDHRATANA
INDEPENDENT DIRECTOR,
AUDIT COMMITTEE
14. MR.CHAIYUT
TECHATASSANASOONTORN*
INDEPENDENT DIRECTOR
15. MRS. MARADEE SANTADVECH
INDEPENDENT DIRECTOR

None

-

-

Son of Mr.
Pongpol
Adireksarn

-

CHAIRMAN

GOODYEAR(THAILA
ND) PCL.

None

CONSAULTA
NT

THAI FUJIBO
TEXTILE

None

-

-

None

-

-

None

INDEPENDE
NT
DIRECTOR

CHEWA THAI PCL.

None

-

-

None
None

1) Directors No.1 – 4 and 6-7are authorized to sign on behalf of the company, according to the
affidavit of the Department of Business Development.
2) Percentage of Shareholding (%), including spouse and children who are underage
3) Relationship between directors and executives together.
4) Work experience in the last 5 years in relation to the Company’s business/ Position in Other
listed companies which related to the Company.
* Have been trained by the Institute of Directors of Thailand (IOD).
All Directors, Independent Directors and Executive Directors are required by Public Limited
Companies Act and regulations of the Securities and Exchange Commission, and had no record of
committing
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Corporate governance.

15. Corporate governance.
Regulatory policy
The Company has realized the importance of corporate governance throughout the past, by
adhering to moral and ethical principles of corporate governance issues to be accurate, transparency and
fair to all parties’ stakeholders. There are sufficient information disclosures and taking the rights of
shareholders concerning the corporate governance of the Company is consistent with good corporate
governance principles for listed companies of the Stock Exchange of Thailand.
Subcommittees
The structure of directors of the Company consists of the board of directors, the board of
executive directors and the Audit Committee as detailed in Section 11.
Nomination and Appointment of Directors and Chief Executive Officer
1) Independent Director.
The board of directors select the independent directors based on the qualifications of the
independent directors as stipulated in the regulations of the Stock Exchange of Thailand which the
independent directors who did not have business relationship or professional service to the Company.
Qualifications of Independent Directors
The Company has determined that the independent directors have met the minimum
requirements the rule of the Stock Exchange of Thailand and the Securities and Exchange Commission
(SEC) as follows.
• The Independent director holds the shares in the Company
do not exceed 1 percent of the shares with voting rights including the shares held by related parties.
• The Independent director shall not to be the executive management of the Company, the
staff, employees, a consultant who has received salary, the Management of subsidiary. For a period of two
years before being appointed.
• The Independent directors shall not have blood ties or by registration in such a way as
parents, spouse, siblings and child, including spouses of child of the Executives or major shareholders.
• The Independent directors shall not have any business relationship with the Company or
entity that is not independent individuals qualify as an independent director and audit committee
requirements of the Securities and Exchange Commission of Thailand.
• The Independent directors shall be not appointed as a representative of the Board of
Directors, major shareholder or related to major shareholders.
136 Annual Report 2019

• The Independent directors must be able to perform and comment or report on the
performance of duties assigned by the board with independently and not under control of the executive or
major shareholder of the Company.

2) The Directors and the Executive Directors.
Directors
Since the Company did not have to appoint a Nomination Committee. Therefore, the Company
has determined that the shareholders nominate qualified candidates as Directors to the Company
Secretary. The Secretary section will compile all the data and presented to the shareholders at the Annual
General Shareholders Meeting.
Who was nominated as Director shall have the following qualifications.
• Having qualifications and no prohibitions stipulated in the Law on Public Companies and
must not show a lack of proper to be entrusted from the shareholders to manage the Company.
• Having the skills, experience or qualifications other by the board of directors’ discretion.
benefits.

• Can fully the company's operations for the Company
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Executive Directors
Executive Directors

The meeting of the Board of Directors appoints the executive directors according to the
meeting
of the Board of Directors appoints the executive directors according to the
Company’sThe
Article
of Association.
Company’s Article of Association.
Overseeing the operations of the subsidiaries and associated companies
Overseeing the operations of the subsidiaries and associated companies
The board of Directors has selected director who is competent to represent the Company to
The of
board
of Directors and
has /selected
director
who is competent
to represent
to
act as directors
the subsidiaries
or associated
companies
with proportion
of sharesthetoCompany
investment,
act
directorstoofsetthesignificant
subsidiaries
andon
/ orbusiness
associated
companies
of shares
to investment,
has asauthority
policy
operations,
to with
care proportion
benefits that
the Company
should
has
haveauthority
been. to set significant policy on business operations, to care benefits that the Company should
have been.
Control of the use of inside information
Control of the use of inside information
The Company's policy has always been about ethics which the executive and officer of the
The Company's
policy
has always
been about
the executive
and officer
of the
Company must
conduct with
principles,
or business
ethics.ethics
Therewhich
are insider
information
treatment
to
Company
must conduct
withdata
principles,
or business
ethics. There
are Company.
insider information
treatmentthe
to
prevent someone
use any
that affect
trading securities
of the
Any consideration
prevent
use any
thattrading
affectsecurities
trading securities
of the Company.
consideration
the
importantsomeone
matter which
maydata
affect
of the Company,
will act in Any
the Board
of Directors
important
matter
may to
affect
trading securities
the Company,
act inpublished
the BoardbyofThe
Directors
meeting only
notwhich
disclosed
employees
or otherofindividuals
untilwill
it was
Stock
meeting
onlyThailand.
not disclosed
to employees
or other
individuals until
it wasduring
published
The Stock
Exchange of
The Board
will not trading
the Company's
securities
7 daysbybefore
have
Exchange
Board will
trading the
Company's
7 days the
before
have
resolution ofof Thailand.
the Board The
of Directors
for not
the investors
to look
that thesecurities
Companyduring
has prevent
directors
resolution
of the Boardto ofuseDirectors
for the investors to look that the Company has prevent the directors
and the management
insider information.
and the management to use insider information.
Conduct with the principles of good corporate governance on other things.
Conduct with the principles of good corporate governance on other things.
The Company has complied with the good corporate governance principles for listed
Company
has complied
good of
corporate
companies The
according
to guidelines
set by thewith
Stockthe
Exchange
Thailand governance
as follows . principles for listed
companies according to guidelines set by the Stock Exchange of Thailand as follows .
The rights of Shareholders
The rights of Shareholders
Give the rights and treatment the shareholders equally whether the right to attend
Give
the rights
and totreatment
the shareholders
the rightTheto minority
attend
shareholders' meetings,
voting,
get a return
on investmentequally
in formwhether
of dividends.
shareholders'
meetings,
to dividends
get a return
on equal
investment
form shareholder
of dividends.as The
minority
shareholders are
entitled voting,
to receive
at a rate
to the inmajority
well as
other
shareholders
are
entitled
to
receive
dividends
at
a
rate
equal
to
the
majority
shareholder
as
well
as
other
rights.
rights.
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Treatment the shareholders equally
The Company
policy to treat
all shareholders equally to all groups whether the majority
Treatment
thehas
shareholders
equally
shareholder or minority shareholders. The shareholders can offer suggestions or complaint any matters
The Company
to treatThrough
all shareholders
equally
to allCompany
groups whether
that may cause
damage tohasthepolicy
Company.
Ms. Suwimol
Chansri,
Secretarytheatmajority
phone
shareholder
or
minority
shareholders.
The
shareholders
can
offer
suggestions
or
complaint
any
matters
number. 02-6799727-31 or by fax 02-6799732 to coordinate implementation of relevant step further.
that may cause damage to the Company. Through Ms. Suwimol Chansri, Company Secretary at phone
number. 02-6799727-31
by fax 02-6799732 to coordinate implementation of relevant step further.
The role of or
stakeholders
The Company
recognizes the importance and regard role of stakeholders by integrity, quality;
role of stakeholders
benefits are important factors, to achieve good relationship and cooperation between the Company with
the importance
regard the
roleinformation
of stakeholders
by integrity,
quality;
stakeholdersThe
on Company
all parties.recognizes
The transactions
that mustanddisclose
or must
be approved
by
benefits
are
important
factors,
to
achieve
good
relationship
and
cooperation
between
the
Company
with
the shareholder, the Company has complied with the requirements of the Stock Exchange of Thailand and
stakeholders
on all parties. The transactions that must disclose the information or must be approved by
the SEC entirety.
the shareholder, the Company has complied with the requirements of the Stock Exchange of Thailand and
Disclosure and Transparency
the SEC entirety.
The
Company
a policy on disclosure of important information either as financial and nonDisclosure
andhas
Transparency
financial to shareholders all groups whether the majority shareholder or minority shareholders with
The Company
has a ,policy
on disclosure
information
as Stock
financial
and nonaccurate, complete
and timely
to comply
with theoflawimportant
through the
SET Portaleither
of the
Exchange
of
financial
to
shareholders
all
groups
whether
the
majority
shareholder
or
minority
shareholders
with
Thailand due to it affects decision making of investors and stakeholders.
accurate, complete and timely , to comply with the law through the SET Portal of the Stock Exchange of
Responsibilities
of the Board
Thailand due
to it affects decision
making of investors and stakeholders.
The
Board of Directors
have responsibilities to the Company and the shareholders and
Responsibilities
of the Board
various stakeholders with serves corporate governance, to objectives Strategic goals and business policy of
ThetoBoard
of Directors
responsibilities
to the toCompany
and the. shareholders
the Company
all parties
both thehave
executives
and employees
acknowledged
The Company and
has
various
stakeholders
with
serves
corporate
governance,
to
objectives
Strategic
goals
and
business
policy
of
Audit Committee to oversight for the company compliance is required by regulations. No action in violation
the
Company
to all parties
bothduties
the executives
employees
acknowledged
. The
Company
has
of the
official rules.
The board
with care and
by skilled
thoroughto practice
which the
Audit
Committee
Audit
Committee
to oversight
for the company
compliance
required
regulations.
action in violation
has reports
conclusion
on corporate
governance
duties isand
reviewbythe
financial No
statements
and the
of
the
official
rules.
The
board
duties
with
care
by
skilled
thorough
practice
which
the
Audit
Committee
internal control system to the Board of Directors acknowledged. In case of a transaction with a related
has reports
conclusion
on will
corporate
and review
financial statements
and the
party,
the Audit
Committee
considergovernance
for the list, duties
commented
on the the
appropriateness
of the transaction
internal
control system of
to pricing
the Board
Directors
acknowledged.
In case of a transaction with a related
and
the reasonableness
to theofBoard
of Directors
before transaction.
party, the Audit Committee will consider for the list, commented on the appropriateness of the transaction
and the reasonableness of pricing to the Board of Directors before transaction.
Some directors have attended training courses related to the duties of directors which
organized by the Institute of Directors (IOD).
Some directors have attended training courses related to the duties of directors which
of ofDirectors
responsible for the consolidation of the Company and financial
organized byThe
theBoard
Institute
Directorsis(IOD).
information presented in the annual report. The financial statements are prepared in accordance with
The Board
of Directors
is responsible
for theof consolidation
of the Company
and practices
financial
generally accepted
accounting
standards
with selection
appropriate accounting
policies and
informationcareful
presented
in theandannual
report.
The financial
statements
are prepared
accordancein with
regularly,
judgment
the best
estimate
of preparation,
including
adequatein disclosure
the
generally
accepted
accounting
standards
with
selection
of
appropriate
accounting
policies
and
practices
notes to the financial statements and have been adjusted to conform to accounting standards which
regularly,and
careful
judgment
and the
best estimate of preparation, including adequate disclosure in the
changed
enforced
on January
1, 2007
notes to the financial statements and have been adjusted to conform to accounting standards which
changed and enforced on January 1, 2007
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Internal control and risk management.

16. Internal control and risk management.
Internal control
The Board of Directors has appointed the Audit Committee consisting of independent directors
3 persons who qualifying SET.
The Audit Committee is responsible for review of the financial reporting of the Company to be
reliable. There is adequate disclosure, as well as compliance with laws and regulations. Including review
the Company to have system of internal control is effective.
In addition, the staff chief (Chief Department) of each section has duties and responsibility in
governance and control within their department directly. Scheduled a meeting of chief Departments exact
monthly to exchange ideas of procedures, regulations, laws, operations and financial reporting with the
Company on a regular basis.
The Company believes that compliance with the above requirements, the adequacy of risk
management for internal control.
Overview of Risk Management
Risk management is a critical process that will enable the Company to achieve the goal. The
Company was aware of the risks that may occur and adversely affect the business. The Company has set
principles and guidelines for risk management. As well as review and improve processes continuously to
strengthen standards and accommodate the risk that may occur in future.
Risk management principles
• To manage the overall risk of the transaction by the Board of Directors will take into all types
of risks that can occur in the transaction to avoid the risks that will occur in future.
• To share responsibility in risk management of business unit. Directors who do business that
contributes to the risk has to be responsible for risk management related ongoing by the level of risk is
appropriate to the rate determined under the level of risk is acceptable.
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The process of risk management
• Risk Identification as step that would indicate the risk in terms of the causes of risk, risk
category and factors related to the risk both internal and external factors.
• Risk assessment as step that will bring the tools and the proper way to assess the risk which
such process must be checked and approved under appropriate duration.
• Monitoring and controlling risk as procedure for monitoring the implementation of risk
management policy, regulations related risks, and the extent of the risk to comply with the risk
management policies by tracking regularly and continuously.

Annual Report 2019

141

Corporate Social Responsibilities ( CSR).

17. Corporate Social Responsibilities (CSR)
The Company has policy and guidelines operations with social responsibility. Whether caring for
each stakeholder group, including shareholders, customers, consumers, suppliers, employees and the
environment with reasonable and fair. The Company recognizes the importance of good corporate
governance. In terms of employee the Company has providing reasonable and fair compensation.
Business operations with fairness.
To achieve fairness in business. The Company has a policy to conduct business fairly by giving
priority to the rights of all stakeholders, respect the rights of shareholders to receive necessary information
to assess the Company equally, to disclosure of operation result, financial status and the progress of others
which is required by the Stock Exchange of Thailand and the Securities and Exchange Commission. Not
taking advantage of customers / partners and competitors, does not use the foresee information of
business or related to wrest customers from rivals, not to disclose confidential information of suppliers and
customers, the commitment agreed as set up, to pay debts on time every time, besides the Company also
has integrity ethics has always been.
Anti-corruption
The Company has a policy of good management to perform with integrity and not allow
corruption to occur. The Company has accounting to be recorded, complete, accurate and verifiable. The
tax has calculated precisely and pay taxes to correct within the specified time. In addition, the Company
did not pay a bribe to those concerned. So who is involved can get the information is accurate which the
Company has to abide by the policy throughout. As a result the Company was recognized by both the
public and private sectors.
In fiscal year 2019 the Company had no significant issues regarding litigation, checked litigation
involving unfair competition, fraud, unfair hiring, or litigation of tax issues in any way.
To treat workers fairly
The Company believes that the staff / employee everyone in the organization is power key to
push forward the Company towards the goal. The Company has always been to focus on human resources.
Compensation and welfare
The Company establishes guidelines for employment, compensation under the position, the
welfare, and the benefits to employees fairly consistently. The employees will be received compensation
on time, correctly. The Company also provides various welfare systems according to regulations of the
Company (Which is not less than the legal limit) is also entitled to holiday pay , vacation leave, annual
leave base on the working year.
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Safety of personnel
The Company has provided safety awareness of employees. To provides systems and
protecting tools to employees during work adequately. Provide a good work environment. There is an
alarm system, protected toxic pollution. The working conditions of employees have high standards of
hygiene and safety.
Responsible to Consumers
In addition to the legal requirements, the Company also has a policy of ethical duties related
business with customers or suppliers as follows.
Customers
In the past, the company’s product was fabric dyeing and finishing process with dyestuffs and
chemicals. The company is featured in the production process, control and monitors the use of dyestuffs
and chemicals to adhere to the standards. For the safety of consumers, the Company also complies with
the terms of business to customers strictly.
Suppliers and contractors
The Company is committed to maintaining sustainable relationships with suppliers and
contractors which taking the quality of the product into appropriated with value for money. The Company
also prevent the employee receive any benefit personally from suppliers and contractors.
Respect for Human Rights
Human rights are rights that every human being deserves to be happy as a human and as part
of society. Human rights protect individuals and the freedom and dignity of the person. Respect for human
rights is essential to the stability and peace of society. The Company is focused on respect for human
rights and recognizes the value of human resources. And wishes to make employees take pride in the
organization, to promote the work an atmosphere and participation, and opportunities for career
advancement equally. Employees will be encouraged to develop their knowledge, carries ability to
thoroughly and continuing to create value to our employees.
The equality and equal opportunities
Treat employees with respect, dignity and worth of the human person of all people equally..
Set the paying compensation system to ability of employees. Including the rights and welfare of employees
and their families with regard to the salary structure in line with the economic situation.
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Management’s Discussion and Analysis.

18. Management’s Discussion and Analysis
The Company’s Financial Statements of the year 2019 as ended at September 30, 2019 which has been
audited by the Auditor. The Company and the subsidiary has net profit for the year 8.68 million baht (profit
per share : 0.58 baht) which was increased 156.82 percent compared last year which has net profit of 3.38
million baht (profit per share : 0.23 baht) .
The Company would like to clarify the significant financial data of the fiscal year 2019 as
ended at September 30, 2019 as follows.
1. The statement of comprehensive income.
1.1 The Company and the subsidiary has interest income from loans of 8.23 million baht, an
increase of the total amount when compared to the previous fiscal year. By increasing
interest income from loans of TTL Capital Company Limited, the subsidiary of the Company
which the Company registered the establishment of a subsidiary to provide credit services
to private clients on the last 4 March 2019.
1.2 The Company and the subsidiary has interest income from investments was 17.65 million baht,
a decrease of 0.29 million baht compared to the last fiscal year (last year: 17.94 million baht).
Although the investment of the Company decrease from the previous year by the Company
paid dividends to the shareholders of 150 million baht, investing in a subsidiary of 50 million
baht and loans to a subsidiary of 146 million baht, which shows outstanding balances in the
financial statements for the year 2019, ended 30 September 2019 amount 142.37 million
baht. But from the Company has increased the proportion of investment in private debt
instruments from the previous year by approximately. The said bond offers higher returns
than bank deposits. In addition, interest rates on bank deposits slightly increased from the
previous year. Causing the decrease of the Company's investment In the current fiscal year
does not affect the interest income to the Company's investment very much.
1.3 The Company and the subsidiary have rental income from the land plot of Prachinburi
Province in the amount of 1.44 million baht which is close to the rental income in the
previous accounting period.
1.4 Other income in the amount of 5.31 million baht consisting of excess profits of unit value of
3.80 million baht, dividend income of 1.47 million baht and other income of 0.04 million
baht, which total increased by 1.36 million baht compared to last fiscal year ( Last year: 3.95
million baht)
1.5 The subsidiary which operates in providing credits to customers have the cost of credit was
1.51 million baht which increased of the total amount when compared to the previous fiscal
year. Which increased from the credit service fee in the amount of 1.24 million baht and
from the specific business tax and local income in the amount of 0.27 million baht.
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1.6 The Company and the subsidiary have total administrative expenses were 20.07 million baht,
an increase of 1.74 million baht compared to last fiscal year (last year: 18.33 million baht),
which increased from the expenses of hiring a lawyer to file a lawsuit to the Central
Administrative Court in the amount of 0.53 million baht, wage of financial advisor amount
0.25 million baht and expenses for recruiting new businesses in the amount of 0.59 million
baht.
1.7 The Company and the subsidiary had profit before income tax expense in the amount of 11.06
million baht, increased by 6.47 million baht when compared to the last fiscal year (last year:
4.59 million baht) from various factors. As explained above.
1.8 Total income tax expenses 2.37 million baht, an increase of 1.16 million baht when compared
to the last fiscal year (last year: 1.21 million baht) because the Company has profit before
income tax expenses increased from last year as the details explained above
1.9 The Company and the subsidiary have net profit for the year was 8.68 million baht. The
operating result increased by 5.30 million baht when compared to the last fiscal year (last
year: 3.38 million baht) or net profit per share 0.58 baht (last year: net profit per share 0.23
baht)
During this fiscal year, the Company and the subsidiary have other comprehensive income
which is a gain from the valuation of investments in available-for-sale securities, net of income tax
of 1.04 million baht. In summary, the Company and the subsidiary have a total comprehensive
income for the year of 9.72 million baht, an increase of 6.23 million baht when compared to the
previous year. Previous account (last year: 3.49 million baht).

2. The statement of Financial position.

Report the financial position of the Company and the subsidiary as at September 30, 2019, the Company and
the subsidiary had total assets of 1,191.99 million baht . Mostly of assets of the Company and the subsidiary
in the form of bank deposit, temporary investment, investment in available-for-sale securities , investments in
debt securities held to maturity . and loans to debtors, Total 1,038.06 million baht or 87.09 percent of the
total assets.
As at September 30, 2019 the Company and the subsidiary has total liabilities of 7.41 million baht,
consisting of accrued dividends of 2.49 million baht, expenses payable 0.74 million baht, corporate income
tax payable 1.77 million baht, revenue from land rent advances received 1.29 million baht ,value added tax
and withholding tax waiting to be delivered to the Revenue Department.0.83 million baht, and deferred tax
liabilities amounting to 0.29 million baht. The Company and the subsidiary has total shareholders' equity
1,184.58 million baht. Total liabilities and shareholders' equity 1,191.99 million baht.
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Signiﬁcant ﬁnancial Information

19. Significant financial Information
Auditors.
Year 2017 : Miss Sumana Punpongsanon
Year 2018 : Miss Sumana Punpongsanon
Year 2019 : Miss Sumana Punpongsanon

license No. 5872 of EY Office Limited.
license No. 5872 of EY Office Limited.
license No. 5872 of EY Office Limited.

Summary the audit report year 2017-2019
Year 2017 The auditor of the Company Mentioned in the report of the Independent Auditor to
audit the financial statements for the fiscal year ended September 30, 2017 by the auditor's opinion that
the financial statements were examined Financial position. Performance and Cash flows of the Company
are in accordance with generally accepted accounting principles.
Year 2018 The auditor of the Company Mentioned in the report of the Independent Auditor to
audit the financial statements for the fiscal year ended September 30, 2018 by the auditor's opinion that
the financial statements were examined Financial position. Performance and Cash flows of the Company
are in accordance with generally accepted accounting principles.
Year 2019 The auditor of the Company Mentioned in the report of the Independent Auditor to
audit the financial statements for the fiscal year ended September 30, 2019 by the auditor's opinion that
the financial statements were examined Financial position. Performance and Cash flows of the Company
are in accordance with generally accepted accounting principles.
Significant financial Information

remuneration of the auditor
For the fiscal year 2019 (October 1, 2018- September 30, 2019) The Company was paid remuneration
of auditors (Audit fee) to EY Office Limited the amount of 490,000 baht by did not paid for other service (nonaudit fee) and did not paid any fees or service fees to other person or the office with related to auditors or
the office which the auditors belong.
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( Unit : Baht )

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents
Current investments
Other receivables
Current portion of long-term loan to related party
Current portion of long-term loans to customers
Short-term loan to customers
Short-term loan to related party
Other current assets
Total current assets
Non-current assets
Investment in held-to-maturity debt securities
Investment in subsidiary
Investmemts in held-to-maturity debt securities
Other long-term Investments
Long-term loans to customers
- net of current portion
Long-term loans to related party
- net of current portion
Investment properties
Property and equipment
Intangible assets
Other non-current assets
Total non-current assets
Total assets

TTL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
Statement of financial position
As at 30 September
2019
Consolidated Financial
statements
Baht
%

Separate Financial

statements
Baht
%

2018

Separate Financial
statements
Baht
%

14.05
24,523,536
47.38 1,007,071,142
0.31
3,360,386
0.00
0.32
2,125,000
0.00
7.91
0.04
411,566
70.01 1,037,491,630

2017

Separate Financial
statements
Baht
%

170,671,098
561,966,810
4,185,168
2,792,896
99,944,714
512,327
840,073,013

14.32
47.15
0.35
0.23
0.00
8.38
0.00
0.04
70.48

166,660,948
561,966,810
3,692,075
3,823,554
93,758,268
512,327
830,413,982

1.84
15,855,222
1.17
75.76 1,110,904,003 81.97
0.25
4,877,000
0.36
0.00
- 0.00
0.16
2,302,083
0.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
698,102
0.05
78.05 1,134,636,410 83.72

4,575,000
107,042,273
18,508,000

0.38
0.00
8.98
1.55

4,575,000
49,999,970
107,042,273
18,508,000

0.39
4.22
9.03
1.56

4,875,000
136,312,556
18,508,000

0.37
0.00
10.25
1.39

69,000,000
18,508,000

0.00
0.00
5.09
1.37

91,070,797

7.64

-

0.00

-

0.00

-

0.00

-

0.00
44,790,940
3.78
0.00
1,416,667
0.10
117,909,172
9.89
117,909,172
9.94
117,909,172
8.87
117,909,172
8.70
11,195,950
0.94
11,195,950
0.94
13,731,909
1.03
13,151,416
0.97
1,516,484
0.13
1,516,484
0.13
336,414
0.03
512,874
0.04
102,450
0.01
102,450
0.01
102,963
0.01
142,450
0.01
351,920,126 29.52 355,640,239 29.99 291,776,014 21.95 220,640,579 16.28
1,191,993,139 100.0 1,186,054,221 100.0 1,329,267,644 100.0 1,355,276,989 100.0
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( Unit : Baht )

TTL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
Statement of financial position (continued)
As at 30 September
2019
Consolidated Financial

Liabilities and shareholders' equity
Current liabilities
Other payables
Income tax payable
Other current liabilities
Total current liabilities
Non-current liabilities
Deferred tax liabilities
Total non-current liabilities
Total liabilities
Shareholders' equity
Share capital
Registered
15,000,000 ordinary shares of Baht 10 each
Issued and fully paid-up
15,000,000 ordinary shares of Baht 10 each
Share premium
Retained earnings
Appropriated
Statutory reserve
Unappropriated
Other components of shareholders' equity
Total shareholders' equity
Total liabilities and shareholders' equity
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Separate Financial

2018

2017

Separate Financial

Separate Financial

statements
Baht
%

statements
Baht
%

statements
Baht
%

statements
Baht
%

3,231,981
1,774,569
2,112,388
7,118,938

0.27
0.15
0.18
0.60

2,818,285
700,442
2,041,326
5,560,053

0.24
0.06
0.17
0.47

2,327,445
657,490
1,388,944
4,373,879

0.18
0.05
0.10
0.33

2,174,287
156,045
1,575,745
3,906,077

0.16
0.01
0.12
0.29

295,653
295,653
7,414,591

0.02
0.02
0.62

295,653
295,653
5,855,706

0.02
0.02
0.49

36,276
36,276
4,410,155

0.00
0.00
0.33

7,951
7,951
3,914,028

0.00
0.00
0.29

150,000,000
150,000,000
474,476,000

150,000,000
12.58
39.81

150,000,000
474,476,000

150,000,000
12.65
40.00

150,000,000
474,476,000

150,000,000
11.28
35.69

150,000,000
474,476,000

11.07
35.01

150,000,000 12.58
150,000,000 12.65
150,000,000 11.28
150,000,000 11.07
408,919,936 34.31 404,539,903 34.11
550,236,383 41.39
576,855,157 42.56
1,182,612
0.10
1,182,612
0.10
145,106
0.01
31,804
0.00
1,184,578,548 99.38 1,180,198,515 99.51 1,324,857,489 99.67 1,351,362,961 99.71
1,191,993,139 100.0 1,186,054,221 100.0 1,329,267,644 100.0 1,355,276,989 100.0

TTL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
Statement of comprehensive income
As at 30 September
2019
( Unit : Baht )
Revenues
Interest income from loans to customers
Interest income from investment
Rental income
Other income
Total revenues
Expenses
Cost of loans to customers
Administrative expenses
Total expenses
Profit (loss) before income tax
Tax income (expenses)
Profit for the year
Other comprehensive income :
Gain on change in value of available-for-sale
investments - net of income tax
Other comprehensive income for the year
Total comprehensive income for the year
Basic earnings per share

( Unit : Baht )
Net cash flow used in operating activities
Net cash flows from investing activities
Net cash flows used in financing activities
Net increase in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at beginning of year
Cash and cash equivalents at end of year

Consolidated Financial
statements
Baht
%

Separate Financial
statements
Baht
%

2018

2017

Separate Financial

Separate Financial

statements
Baht
%

8,231,399

25.22

-

-

17,654,640

54.10

18,681,749

73.35

statements
Baht
%
-

17,940,647

-

78.27

19,803,980

92.95

1,438,274

4.41

1,438,274

5.65

1,441,517

6.29

1,441,517

6.77

5,308,801

16.27

5,350,298

21.01

3,538,041

15.44

60,501

0.28

32,633,114

100.0

25,470,321 100.0

22,920,205

100.0

21,305,998

100.0

1,506,342
20,071,661

4.62
61.51

78.09

18,329,262

79.97

19,581,033

91.90

21,578,003

66.12

19,890,251 78.09

18,329,262

79.97

19,581,033

91.90

11,055,111

33.9

5,580,070

21.9

4,590,943

20.0

1,724,965

8.10

(2,371,558)

(7.27)

(1,276,550)

(5.01)

(1,209,717)

(5.28)

8,683,553

26.61

19,890,251

4,303,520

16.90

3,381,226

14.75

(622,449) (2.92)
1,102,516

1,037,506
1,037,506
9,721,059

1,037,506
1,037,506
5,341,026

113,302
113,302
3,494,528

31,804
31,804
1,134,320

0.58

0.29

0.23

0.07

TTL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
Statement of cash flows
As at 30 September
2019
Consolidated Financial

statements
(199,774,580)
495,358,351
(149,436,209)
146,147,562
24,523,536
170,671,098

Separate Financial

statements
(11,394,345)
302,967,966
(149,436,209)
142,137,412
24,523,536
166,660,948

2018

Separate Financial
statements
(12,459,830)
50,993,034
(29,864,890)
8,668,314
15,855,222
24,523,536

5.17

2017

Separate Financial
statements
(18,919,574)
(113,447,333)
(29,888,364)
(162,255,271)
178,110,493
15,855,222
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Comparative financial ratios for 3 years

2018

2017

Consolidated Financial

Separate Financial

Separate Financial

Separate Financial

statements

statements

statements

statements

117.99
102.90
(34.74)

149.35
131.05
(2.29)

236.87
235.52
(3.01)

290.19
288.17
(3.14)

40.26
0.15
(1,816)
26.60
0.69
0.58
78.97

27.29
0.35
(207)
16.88
0.34
0.29
78.68

13.73
8.42
(468)
14.75
0.25
0.23
88.32

7.82
0.28
(1,140)
5.16
0.08
0.07
90.09

Liquidity Ratios
Current Ratio
Quick Ratio
Cash flow current ratio

Times
Times
Times
Times

Profitability Ratios
Operating profit margin
Other profit margin
Cash to profit margin
Net Profit Margin
Return on equity
Net profit per share
Book value per share

%
%
%
%
%
Baht/Share
Baht/Share

Efficiency Ratios
Return on assets
Return on fixed assets
Asset turnover

%
%
Times

0.69
8.80
0.03

0.34
5.44
0.02

0.25
4.51
0.02

0.08
2.89
0.02

Financial Policy Ratios
Debt to equity ratio
Pay out ratio

Times
Times

0.006
1,728.11

0.005
3,488.37

0.003
887.57

0.003
2,727.27
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(4)

Report of the Audit Committee.

20. Report of the Audit Committee.
The board of Audit Committee held a meeting on November 15, 2019 To be informed of the
draft financial statements for the 2019 fiscal year of the Company as at September 30, 2019 which the
draft financial statements proposed to the audit committee meeting were prepared by the Company's
accounting department. In this regard, the financial statements of the Company and its subsidiaries which
will be presented to the Board of Directors' meeting on November 27, 2019 are in the process of being
audited by the Company's auditor to express an opinion on the financial statements. For this fiscal year
2019, the Company has a net profit as shown in the separate financial statements in the amount of 4.30
million baht and the net profit shown in the consolidated financial statements is 8.68 million baht. The
consolidated financial statements already show the total revenue, expenses, and net profits of the
Company and its subsidiaries. As for the total assets of the Company and its subsidiaries as of 30
September 2019, the total amount has been shown in the consolidated financial statements for a total of
1,191.99 million baht, a decrease of 137.28 million baht from last year (last year 1,329.27 million baht)
because of the main factor is during the year the Company paid dividends to shareholders in the amount
of 150 million baht. At the same time, the Company and its subsidiaries have liabilities as of 30 September
2019 totaling 7.41 million baht and total shareholders' equity of 1,184.58 million baht.
The audit committee has the opinion that The operating results of TTL Capital Company
Limited, which is the subsidiaries are in good criteria. Because there have clear policy and the management
carefully approves every loan for every customer as well as risk management by requiring all debtors to
have collateral to mortgage to guarantee debt from loans. However, TTL Industries Public Company
Limited should expedite the recruitment of other businesses as soon as possible. The Audit Committee
received the report that, at the Board of Directors Meeting No. 8/2019 on November 27, 2019, there will be
a proposal to amend the objectives of the Company's business. To cover various businesses that the
Company may consider investing in the future. Which the Audit Committee deems it a good thing because
it will affect the flexibility in the business recruitment of the Company which should expedite the process
for the best benefit of the shareholders.
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For the appointment of auditors of the Company for the fiscal year 2020 (starting from 1
October 2019 to 30 September 2020) The Audit Committee has the opinion that the Company is in the
process of filing a lawsuit with the Central Administrative Court has ordered to cancel the order to
revocation the company's ordinary shares from being listed securities of the Stock Exchange of Thailand. If
the Central Administrative Court issues an order revoking the said order of the Stock Exchange of Thailand.
The Company will return to the status as listed securities again. This is for continuity and has a positive
effect on the reliability of the financial statements of the company. The Audit Committee agreed to
appoint EY Office Company Limited is the company's auditor For the fiscal year 2020. But the auditor has
verbally stated that the auditing service fees will be increased for the fiscal year 2020, up from the previous
year. Due to the impact of Financial Reporting Standards No. 9 (IFRS 9) Re : Financial Instruments.
Therefore the board of Audit Committee assigned the Company’s Accounting Department to negotiate the
auditing fees with the auditors for the service rate is reasonable and present to the Board of Directors
Meeting No. 8/2019 for consideration and resolution, and propose for approval at the 2019 Annual General
Meeting of Shareholders which will be held in January 2020 towards.

(Mrs. Panor Prigsuwan)
Chairman of Audit Committee

(Mr. Kraivijit Tantimedh)
Audit Committee

(Mr. Vanit Tribuddhratana)
Audit Committee

-------------------------------------------------------------------------The Investors can study the information of TTL Industries Public Company Limited from the Annual
Information (Form 56-1) of the Company, and shown on the website : www. ttlindustries.com
----------------------------------------------------------------------Report of Certified Public Accountants and Financial Statements
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Report of the Independent Auditor.

21. Report of Certiﬁed Public Accountants and Financial Statements
Independent Auditor's Report

To the Shareholders of TTL Industries Public Company Limited
Opinion
I have audited the accompanying consolidated financial statements of TTL Industries Public Company
Limited and its subsidiary (the Group), which comprise the consolidated statement of financial position as at
30 September 2019, and the related consolidated statements of comprehensive income, changes in
shareholders’ equity and cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial
statements, including a summary of significant accounting policies, and have also audited the separate
financial statements of TTL Industries Public Company Limited for the same period.
In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the
financial position of TTL Industries Public Company Limited and its subsidiary and of TTL Industries Public
Company Limited as at 30 September 2019, their financial performance and cash flows for the year then
ended, in accordance with Thai Financial Reporting Standards.
Basis for Opinion
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under those
standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
section of my report.
I am independent of the Group in accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants as
issued by the Federation of Accounting Professions as relevant to my audit of the financial statements, and
I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with the Code. I believe that the audit
evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinio
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Emphasis of Matter
I draw attention to Note 1.2 to the consolidated financial statements regarding the discontinued
operation and search for new businesses. On 28 May 2014, a meeting of the Company’s Board of
Directors approved the cessation of textile production and operations, which was the sole
operating segment of the Company. The Company ceased its textile production and operations
as from 2014, and completed the sale of all buildings, machinery and equipment related to the
discontinued textile operations and vacant land in 2015. As a result of sale of these assets, the
Company meets the criteria of a listed company whose assets consist wholly or substantially of
cash or short-term securities (a cash company). Later, on 1 February 2018, the Stock Exchange of
Thailand (“SET”) announced that the Company’s securities were subject to possible delisting. The
Company sent a letter notifying SET of its progress in the search for new businesses, in order to
request an extension of the time granted to eliminate the cause of delisting, and provided the
SET with additional information and facts, including clarification of the incorporation of a new
subsidiary within a specified period. On 28 May 2019, the Board of Governors of SET passed a
resolution to delist the ordinary shares of the Company, effective from 18 June 2019. The
Company does not agree with the delisting decision and on 4 June 2019 filed a lawsuit against
the Board of Governors of SET with the Central Administrative Court. The Court accepted the
lawsuit. During the current year, the Company has incorporated a subsidiary in order to operate a
lending credit business loans, of which the objectives and policies, including credit granting
policies, are as described in Note 1.2 to the consolidated financial statements. My opinion is not
modified in respect of these matters.
Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in my professional judgement, were of most significance
in my audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in
the context of my audit of the financial statements as a whole, and in forming my opinion
thereon, and I do not provide a separate opinion on these matters.
I have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements section of my report, including in relation to these matters. Accordingly, my
audit included the performance of procedures designed to respond to my assessment of the risks
of material misstatement of the financial statements. The results of my audit procedures,
including the procedures performed to address the matters below, provide the basis for my audit
opinion on the accompanying financial statements as a whole.
Key audit matters and how audit procedures respond to each matter are described below.
2
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The Preparation of Financial Statements Under Going Concern Basis
As the Company ceased its textile operations, which was the sole operating segment of the
Company.
Moreover,
the Company
hasUnder
completed
the saleBasis
of all assets related to the
The Preparation
of Financial
Statements
Going Concern
discontinued textile operations and the Company sold vacant land at Amphur Thanyaburi,
As the Company
ceased itsin textile
which wasfinancial
the solestatements.
operating Consequently,
segment of theit
Pathumthani
as discussed
Note 1.2operations,
to the consolidated
Company.
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Companywhose
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in orderconsist
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future
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Company’s
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of
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has
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a
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a
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as
accounting and considers there to be no material uncertainty regarding the going concern. My audit
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In preparing
the the
Company’s
therefore
basisconsolidated
on which the
Company’s
management
prepared
financial
financial
statements,
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Company’s
management
continues
to
apply
the
going
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of
statements and the conclusion that there is no material uncertainty regarding the going concernbasis
of the
accounting
and the
considers
to be noofmaterial
uncertainty regarding the going concern. My audit
Company under
current there
circumstances
the Company.
therefore focused on the basis on which the Company’s management prepared the financial
statements and the conclusion that there is no material uncertainty regarding the going concern of the
Company under the current circumstances of the Company.
My audit procedures were as follows:
• I inquired with management and was informed that the Company intends to continue
andwere
hasashired
specialists to study the feasibility of investment plans to seek for
My auditoperation,
procedures
follows:
new businesses, and requested management’s assessment of the Company’s ability to
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management
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the inCompany’s
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representation
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a
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accounting basis for an entity continuing as a going concern.
• I requested details of the study of the feasibility of plans to invest in a new business and
• letter
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the Company’s
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of third parties in order to evaluate the feasibility study
related to new business.

3

• I considered the Company’s financial position.
3
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• I reviewed the operating projections prepared by the management under the assumption that
the Company would not yet have any new business, by considering the reasonableness of
the assumptions used and comparing the projected revenues and expenses with the historical
operating results, in order to assess the management’s exercise of judgement in preparing the
projections.
• I sent the letter to the Company's legal representative inquiring about litigation (if any).
Fair Value of Investment Properties Used for Impairment Consideration and Disclosures in Note
to the Financial Statements
The Company presented the value of investment properties using the cost method (cost less
accumulated depreciation and allowance for loss on impairment) and has disclosed the fair value of
investment properties in Note 13 to the consolidated financial statements. My audit addressed the
fair value of investment properties used in impairment consideration and the disclosures in note to
the financial statements since evaluation of the fair value of investment properties is significant
estimate. Management hired three independent valuers to appraise the fair value of investment
properties, and these valuers used the market comparison approach.
My audit procedures were as follows:
• I read the appraisal reports for investment properties.
• I considered the appropriateness of the valuation methods that the independent valuers
used.
• I considered the appropriateness of the data that independent valuers compared with the
Company’s investment properties in determining fair value.
• I considered the appropriateness of management’s evaluation relating to the change of factor
and the data that independent valuers used to compare with the Company’s investment
properties in order to determine fair value.
• I evaluated the competence, capabilities and objectivity of independent valuers by
examining relevant publicly available information.
• I read the engagement letters to understand the nature, scope and objectives of the
valuations performed by the independent valuers.
• I tested the calculations and examined the adequacy of the disclosures made with
respect to the fair value of investment properties.
4
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Allowance for Doubtful Accounts for Loans to Customers
As discussed in Notes 10 and 11 to the consolidated financial statements, as at 30 September
2019 a subsidiary had total loans to customers of Baht 194 million, which is a material amount.
Allowance for doubtful accounts for loans to customers is provided for the estimated losses that
may be incurred in collection of receivables, taking into account loans and interest repayment
histories and the value of the customers’ collateral, which as of the end of the reporting period
consisted of immovable property. The subsidiary determines the value of the collateral on the
basis of valuation reports issued by independent valuers. Therefore, I have focused my audit on
examining the adequacy of the allowance for doubtful accounts for loans to customers.
My audit procedures for allowance for doubtful accounts for loans to customers were as follows:
• I gained an understanding of the subsidiary’s process for estimation and recording of
allowance for doubtful accounts, and valuating collateral.
• I verified the completeness of loans to customers as at the end of the reporting period.
• I verified repayments of loans and interest made by customers during the year and after the
end of the reporting period.
• I verified the existence of collateral by checking the mortgage documents.
• I read the collateral valuation reports.
• I considered the appropriateness of the valuation methods that the independent valuers
used.
• I considered the appropriateness of the data that independent valuers compared with the
subsidiary’s collateral in determining collateral values.
• I evaluated the competence, capabilities and objectivity of independent valuers by
examining relevant publicly available information.
• I read the engagement letters to understand the nature, scope and objectives of the
valuations performed by the independent valuers.
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial
Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.
5
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In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Group’s ability
to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and
using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the
Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial reporting
process.
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a
whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an
auditor’s report that includes my opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but
is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Thai Standards on Auditing will
always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error
and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial
statements.
As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional
judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. I also:
• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due
to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.
The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for
one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Group’s internal control.
• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by management.
• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group’s
ability to continue as a going concern. If I conclude that a material uncertainty exists, I am
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TTL Industries Public Company Limited and its subsidiary
Statement of financial position
As at 30 September 2019

(Unit: Baht)
Consolidated
financial statements
Note

2019

Separate financial statements
2019

2018

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents

7

170,671,098

166,660,948

24,523,536

Current investments

8

561,966,810

561,966,810

1,007,071,142

Other receivables

6, 9

4,185,168

3,692,075

3,360,386

Current portion of long-term loans to customers

10

2,792,896

-

-

Current portion of long-term loans to related parties

6

-

3,823,554

2,125,000

Short-term loans to customers

11

99,944,714

-

-

Short-term loans to related party

6

-

93,758,268

-

512,327

512,327

411,566

840,073,013

830,413,982

1,037,491,630

Other current assets
Total current assets
Non-current assets
Investments in available-for-sale securities

8

Investment in subsidiary

12

4,575,000
-

4,575,000

Investments in held-to-maturity debt securities

8

107,042,273

107,042,273

136,312,556

Other long-term investments

8

18,508,000

18,508,000

18,508,000

10

91,070,797

-

-

6

-

44,790,940

-

Investment properties

13

117,909,172

117,909,172

117,909,172

Buildings and equipment

14

11,195,950

11,195,950

13,731,909

Intangible assets

15

1,516,484

1,516,484

336,414

102,450

102,450

102,963

351,920,126

355,640,239

291,776,014

1,191,993,139

1,186,054,221

1,329,267,644

49,999,970

4,875,000
-

Long-term loans to customers - net of
current portion
Long-term loans to related parties - net of
current portion

Other non-current assets
Total non-current assets
Total assets

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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TTL Industries Public Company Limited and its subsidiary
Statement of financial position (continued)
As at 30 September 2019
(Unit: Baht)
Consolidated
financial statements
Note

2019

Separate financial statements
2019

2018

Liabilities and shareholders' equity
Current liabilities
Other payables

3,231,981

2,818,285

2,327,445

Income tax payable

1,774,569

700,442

657,490

Other current liabilities

2,112,388

2,041,326

1,388,944

Total current liabilities

7,118,938

5,560,053

4,373,879

295,653

295,653

36,276

295,653

295,653

36,276

7,414,591

5,855,706

4,410,155

150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000

474,476,000

474,476,000

474,476,000

16

Non-current liabilities
Deferred tax liabilities

19

Total non-current liabilities
Total liabilities
Shareholders' equity
Share capital
Registered
15,000,000 ordinary shares of Baht 10 each
Issued and fully paid-up
15,000,000 ordinary shares of Baht 10 each
Share premium
Retained earnings
Appropriated - statutory reserve

17

Unappropriated

150,000,000

150,000,000

150,000,000

408,919,936

404,539,903

550,236,383

1,182,612

1,182,612

145,106

Total shareholders' equity

1,184,578,548

1,180,198,515

1,324,857,489

Total liabilities and shareholders' equity

1,191,993,139

1,186,054,221

1,329,267,644

-

-

-

Other components of shareholders' equity

8.4

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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TTL Industries Public Company Limited and its subsidiary
Statement of comprehensive income
For the year ended 30 September 2019
(Unit: Baht)
Consolidated
financial statements
Note

2019

Separate financial statements
2019

2018

Profit or loss:
Revenues
Interest income from loans to customers

-

-

17,654,640

18,681,749

17,940,647

1,438,274

1,438,274

1,441,517

5,308,801

5,350,298

3,538,041

32,633,114

25,470,321

22,920,205

1,506,342

-

-

Administrative expenses

20,071,661

19,890,251

18,329,262

Total expenses

21,578,003

19,890,251

18,329,262

Profit before income tax expenses

11,055,111

5,580,070

4,590,943

(2,371,558)

(1,276,550)

(1,209,717)

8,683,553

4,303,520

3,381,226

1,037,506

1,037,506

113,302

Interest income from investing
Rental income

8,231,399

10, 11
13

Other income
Total revenues
Expenses
Cost of loans to customers

Income tax expenses

19

Profit for the year
Other comprehensive income:
Other comprehensive income to be reclassified
to profit or loss in subsequent periods:
Gain on change in value of available-for-sale
investments - net of income tax

8.4

Other comprehensive income to be reclassified
to profit or loss in subsequent periods - net of
1,037,506

1,037,506

113,302

Other comprehensive income for the year

income tax

1,037,506

1,037,506

113,302

Total comprehensive income for the year

9,721,059

5,341,026

3,494,528

Earnings per share

20

Basic earnings per share
Profit for the year

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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fully paid-up

Share

-

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

474,476,000

-

-

-

-

-

474,476,000

premium

150,000,000

-

Total comprehensive income for the year

Dividends paid

Balance as at 30 September 2019

-

Other comprehensive income for the year

150,000,000

share capital
-

22

Note

Issued and

Profit for the year

Balance as at 1 October 2018

For the year ended 30 September 2019

Statement of changes in shareholders' equity

TTL Industries Public Company Limited and its subsidiary

-

150,000,000

-

-

-

-

150,000,000

statutory reserve

Appropriated -

-

408,919,936

(150,000,000)

8,683,553

-

8,683,553

550,236,383

Unappropriated

Retained earnings

1,182,612

-

1,037,506

1,037,506

-

145,106

investments

available-for-sale

in value of

Surplus on changes

income

Other comprehensive

1,182,612

-

1,037,506

1,037,506

-

145,106

equity

shareholders'

components of

Total other

Other components of shareholders' equity

Consolidated financial statements

-

1,184,578,548

(150,000,000)

9,721,059

1,037,506

8,683,553

1,324,857,489

Total

(Unit: Baht)
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Dividends paid

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

-

150,000,000

-

Total comprehensive income for the year

22

-

Other comprehensive income for the year

Balance as at 30 September 2019

-

150,000,000

Profit for the year

Balance as at 1 October 2018

150,000,000

Dividends paid

Balance as at 30 September 2018

-

Total comprehensive income for the year

150,000,000
-

-

-

-

-

-

150,000,000

150,000,000

-

-

-

-

150,000,000

statutory reserve

Appropriated -

-

404,539,903

(150,000,000)

4,303,520

-

4,303,520

550,236,383

550,236,383

(30,000,000)

3,381,226

-

3,381,226

576,855,157

Unappropriated

Retained earnings

Total other

1,037,506
1,182,612

1,182,612

-

1,037,506

1,037,506
1,037,506

-

145,106

145,106

-

113,302

113,302

-

31,804

equity

shareholders'

components of

-

145,106

145,106

-

113,302

113,302

-

31,804

investments

available-for-sale

in value of

Surplus on changes

income

Other comprehensive

Other components of shareholders' equity

Separate financial statements

474,476,000

-

-

-

-

474,476,000

474,476,000

-

-

-

-

-

474,476,000

premium

Share

150,000,000

share capital

Profit for the year

22

Note

fully paid-up

Issued and

Other comprehensive income for the year

Balance as at 1 October 2017

For the year ended 30 September 2019

Statement of changes in shareholders' equity (continued)

TTL Industries Public Company Limited and its subsidiary

-

1,180,198,515

(150,000,000)

5,341,026

1,037,506

4,303,520

1,324,857,489

1,324,857,489

(30,000,000)

3,494,528

113,302

3,381,226

1,351,362,961

Total

(Unit: Baht)

TTL Industries Public Company Limited and its subsidiary
Statement of cash flows
For the year ended 30 September 2019
(Unit: Baht)
Consolidated
financial statements

Separate financial statements
2019

2019

2018

Cash flows from operating activities
Profit before tax

11,055,111

5,580,070

4,590,943

Adjustments to reconcile profit before tax
to net cash provided by (paid from) operating activities:
Depreciation and amortisation
Gain on disposal of motor vehicles
Interest income from loans to customers
Interest income from investing

2,885,812

2,885,812

-

-

(8,231,399)

-

(17,654,640)

(18,681,749)

(1,469,070)

(1,469,070)

(13,414,186)

(11,684,937)

Dividend income

2,725,875
(1,284,999)
(17,940,647)
-

Loss from operating activities before change
in operating assets and liabilities

(11,908,828)

Operating assets (increase) decrease
Short-term loans to customers

(99,944,714)

-

-

Long-term loans to customers

(93,863,692)

-

-

Other current assets

(100,761)

Other non-current assets

513

(100,761)

286,536

513

-

Operating liabilities increase (decrease)
Trade and other payables

340,988

(72,706)

18,048

Other current liabilities

723,444

652,382

(147,314)

Cash flow used in operating activities

(206,258,408)

Cash received from interest from loans to customers

(11,751,558)

7,738,307

1,044,762

(1,254,479)

(1,233,598)

(708,272)

(199,774,580)

(11,394,345)

(12,459,830)

Cash paid for income tax
Net cash flow used in operating activities

(11,205,509)

-

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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TTL Industries Public Company Limited and its subsidiary
Statement of cash flows (continued)
For the year ended 30 September 2019
(Unit: Baht)
Consolidated
financial statements

Separate financial statements
2019

2019

2018

Cash flows from investing activities
Decrese in current investments

465,250,609

Increase in short-term loans to related party
Cash paid for long-term loans to related parties
Cash received from long-term loans to related parties

-

(93,758,268)

-

(50,000,000)

2,125,000

Cash paid for acquisitions of equipment

(252,221)

Cash received from disposal of motor vehicles

-

Cash paid for acquisitions of intangible assets

(1,277,703)

Cash paid for investment in subsidiary

465,250,609

-

3,510,506
(252,221)
-

104,099,488
1,593,750
(3,129,909)
1,285,000

(1,277,703)

-

(49,999,970)

-

Cash paid for long-term investments in
available-for-sale securities
Cash paid for investments in held-to-maturity debt securities

-

-

(5,000,000)

(80,000,000)

(80,000,000)

(67,312,556)

90,000,000

90,000,000

-

18,043,596

18,025,943

19,457,261

Cash received from redemption of investments in
held-to-maturity debt securities
Cash received from interest income from investing
Cash received from dividend income

1,469,070

1,469,070

-

495,358,351

302,967,966

50,993,034

Cash paid for dividend

(149,436,209)

(149,436,209)

(29,864,890)

Net cash flows used in financing activities

(149,436,209)

(149,436,209)

(29,864,890)

Net increase in cash and cash equivalents

146,147,562

142,137,412

8,668,314

Net cash flows from investing activities
Cash flows from financing activities

Cash and cash equivalents at beginning of year
Cash and cash equivalents at end of year (Note 7)

24,523,536

24,523,536

15,855,222

170,671,098

166,660,948

24,523,536

-

-

-

563,791

563,791

135,110

1,037,507

1,037,507

113,302

Supplemental cash flow information
Non-cash items
Increase in dividend payables
Gain on change in value of available-for-sale investments
- net of income tax
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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TTL Industries Public Company Limited and its subsidiary
Notes to consolidated financial statements
For the year ended 30 September 2019
1. General information
1.1 Corporate information
TTL Industries Public Company Limited (“the Company”) is a public company incorporated and
domiciled in Thailand. The registered office of the Company, head office, is at No. 1168/47, Lumpini
Tower Building, 18th Floor, Rama IV Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok. In the past, the
Company was principally engaged in the manufacturing and sales of yarn and fabric for local and
export. However, the Company ceased its textile production and operations as from 1 July 2014 as
discussed in Note 1.2 to the consolidated financial statements.
The Company’s top 5 major shareholders as at 25 December 2018, the latest closing date of the
shares register book, are as followings:
Percentage of shareholding
(based on paid-up capital)
1. Thai T.C. Co., Ltd.
38.71
2. Mr. Kerati Panichewa
5.25
3. Sri Kiri Enterprise Co., Ltd.
4.82
4. Sri Brothers Co., Ltd.
4.74
5. Mr. Natee Panichewa
4.45
1.2 Discontinued operation and search for a new business
a.

Discontinued operation
On 28 May 2014, a meeting of the Company’s Board of Directors approved the cessation of textile
production and operations from 1 July 2014 due to the great floods of October 2011, which caused
significant damage to machinery, equipment and buildings in flooded factories. The flooding resulted
in permanent closure of the factory in Amphur Thanyaburi. Moreover, the Company suffered
persistent operating losses because the machinery used in production could only be partially
repaired and therefore could no longer be fully operated. In addition, orders from customers have
also decreased significantly. Although the Company attempted to seek remedial measures, with
implementation of cost reduction and improved machinery performance that enabled production
efficiency and quality that matched past levels, it has been unable to mitigate the losses. Under
operating plans, losses on future production are unavoidable, and therefore the Company needed to
close another factory at Donmuang. The Company announced layoffs of all employees, beginning
from 1 July 2014. However, the Company continued to operate its production facilities to fill advance
orders to be completed within 30 June 2014 and was gradually selling off its remaining inventories
and supplies. However, the cessation of production and the layoffs of employees does not mean the
Company’s dissolution has ceased activity.
1
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Subsequently, the Stock Exchange of Thailand notified the Company that as a result of its cessation
of the textile production and operations that is the sole operating segment of the Company, and the
Company’s plans to sell the building, machinery and equipment used in its operations, the ordinary
shares of the Company might be delisted from the Stock Exchange of Thailand. Significant events can
be summarised as followed.
•
•
•
•
•

•

•

In September 2015, the Company completed the sale of all buildings, machinery and
equipment related to the discontinued textile operations.
On 23 November 2015, the Company sold land in Amphur Thanyaburi, Pathumthani to
unrelated parties. As a result of sale of these assets, the Company became a listed company
whose assets consist of wholly or substantially cash or short-term securities (a cash company).
On 23 December 2015, the Stock Exchange of Thailand posted the NP (Notice Pending) sign
on the Company’s securities during the period in which the Company was preparing to be
qualified for listing.
On 23 March 2016, the Stock Exchange of Thailand posted the SP (Suspension) sign on the
Company’s securities.
On 1 February 2018, the Stock Exchange of Thailand announced that the Company’s
securities were subject to possible delisting, and posted the NC (Non-Compliance) sign in order
to inform investors that the Company’s securities were subject to possible delisting from 1
February 2018 and the SP (Suspension) sign remained posted. Both NC and SP signs would remain
until the Company was able to solve all issues in response to the causes of delisting and
reacquire the qualifications necessary to resume trading.
On 28 May 2019, the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand passed a
resolution to delist the Company’s ordinary shares, effective from 18 June 2019 and allowed
trading of the Company’s shares by its shareholders and investors for 7 business days, from 7 to
17 June 2019.
On 18 June 2019, the Company’s ordinary shares were delisted from the Stock Exchange of
Thailand.
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b.

However, the Company did not agree with the delisting decision and on 4 June 2019, and together
with five shareholders, filed a lawsuit against the Board of Governors of SET with the Central
Administrative Court, petitioning the court to grant a temporary protection order and to withdraw the
above resolution. On 7 August 2019, the Central Administrative Court accepted the Company’s
lawsuit but denied, the five shareholders’ lawsuits and temporary protection order were rejected.
Later, on 17 September 2019, the Company’s shareholders filed a lawsuit to the Supreme
Administrative Court against the lawsuit denial. Currently, the Company’s lawsuit is being considered
by the Central Administrative Court and the five shareholders’ lawsuit is being considered by the
Supreme Administrative Court.
Throughout the period, the management of the Company has informed the Stock Exchange of
Thailand that the Company has no intention to delist its shares from the Stock Exchange of Thailand.
In addition, the Company has emphasised the importance of the Company’s maintaining its status of
a listed company by conducting studies on various businesses and projects to become the
Company’s main business. Currently, the Company is in the process of considering investing in new
business. However, the Company has operated land rental business and set up a subsidiary to
operate corporate loan business as described in Note 1.2 b. to the consolidated financial statements.
The financial statements of the Company for the years ended 30 September 2019 and 2018 were
prepared using the going concern basis of accounting.
The incorporation of a new subsidiary
On 22 February 2019, a meeting of Board of Directors of the Company passed a resolution to approve
the incorporation of a subsidiary, TTL Capital Company Limited, with a registered capital of Baht 50
million, in which the Company holds a 100 percent interest. The objective of the subsidiary is to
engage in the provision of corporate loans with the objective is to be used as working capital or to
improve the liquidity of business. The credit lines will be provided in the form of loan agreements, for
which collateral must be provided in the form of the mortgage of immovable property and/or pledge
of movable property, or in the form of credit under sale agreements with right of redemption, which is
the credit that requires the ownership of the collateral to be transferred to the subsidiary on the date
of the agreement. The key requirements for credit approval are as follows:
1) Collateral must be provided and borrowers must meet assessment criterias regarding debt
recoverability their ability to make repayment assessed.
2) The credit limit for each customer is not to exceed Baht 50 million.
3) The granted credit limit must not exceed 50 percent of the market price of the assets mortgaged
as collateral.
The subsidiary’s provision of credit business loans has policy to charge interest at the rate of not more
than 15 percent per annum and to require the mortgage of assets as the loan collateral. Based on
these credit policies, the subsidiary does not meet the criteria of a credit business under supervision,
of the Ministry of Finance. TTL Capital Company Limited registered its incorporation with the Ministry
3
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of Commerce on 4 March 2019.
As at 30 September 2019, TTL Capital Company Limited granted loans for a total credit limit of Baht
195 million to four customers and the loans were fully drawn down. The loans have credit terms of 1
- 5 years with the interest charged at the rates of 10.5 - 12.0 percent per annum. The principal and
interest are payable in monthly installments within 12 - 60 months. The loans are secured by the
mortgage of land and construction thereon, and ownership of condominium units.

2. Basis of preparation
2.1 The financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards
enunciated under the Accounting Professions Act B.E. 2547 and their presentation has been made in
compliance with the stipulations of the Notification of the Department of Business Development
dated 11 October 2016, issued under the Accounting Act B.E. 2543.
The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of the
Company. The financial statements in English language have been translated from the Thai language
financial statements.
The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise
disclosed in the accounting policies.
2.2 Basis of consolidation
a)

The consolidated financial statements include the financial statements of TTL Industries Public
Company Limited (“the Company”) and the following subsidiary (“the subsidiary”):
Country of
Percentage of
Company’s name
Nature of
incorporation
shareholding
business
30
30
September September
2019
2018
%
%
TTL Capital Company
Credit
busines Thailand
100
Limited
loans
On 22 February 2019, a meeting of the Board of Directors of the Company passed a resolution
to approve the Company to incorporate a subsidiary, TTL Capital Company Limited, with a
registered capital of Baht 50 million and held 100 percent interest to engage in the provision of
credit business loans. TTL Capital Company Limited registered the incorporation with the
Ministry of Commerce on 4 March 2019.
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b)

c)
d)
e)

The Company is deemed to have control over an investee if it has rights, or is exposed, to
variable returns from its involvement with the investee, and it has the ability to direct the
activities that affect the amount of its returns.
Subsidiary is fully consolidated, being the date on which the Company obtains control, and
continue to be consolidated until the date when such control ceases.
The financial statements of the subsidiary is prepared using the same significant accounting
policies as the Company’s accounting policies.
Material balances and transactions between the Company and its subsidiary has been
eliminated from the consolidated financial statements.

3. New financial reporting standards
(a) Financial reporting standards that became effective in the current year
During the year, the Company and its subsidiary have adopted the revised financial reporting
standards and interpretations (revised 2017) which are effective for fiscal years beginning on or
after 1 January 2018. These financial reporting standards were aimed at alignment with the
corresponding International Financial Reporting Standards with most of the changes and
clarifications directed towards disclosures in the notes to financial statements. The adoption of
these financial reporting standards does not have any significant impact on the Company’s and its
subsidiary’s financial statements.
(b) Financial reporting standards that will become effective in the future
The Federation of Accounting Professions issued the financial reporting standard
TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers, which is effective for fiscal years beginning on or
after 1 January 2019, and a set of 5 standards related to financial instruments and TFRS 16 Leases,
which are effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2020. These new standards
involve changes to key principles, which are summarised below.
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TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
TFRS 15 supersedes the following accounting standards together with related Interpretations.
TAS 11 (revised 2017)
TAS 18 (revised 2017)
TSIC 31 (revised 2017)
TFRIC 13 (revised 2017)
TFRIC 15 (revised 2017)
TFRIC 18 (revised 2017)

Construction contracts
Revenue
Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services
Customer Loyalty Programmes
Agreements for the Construction of Real Estate
Transfers of Assets from Customers

Entities are to apply this standard to all contracts with customers unless those contracts fall
within the scope of other standards. The standard establishes a five-step model to account for
revenue arising from contracts with customers, with revenue being recognised at an amount that
reflects the consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring
goods or services to a customer. The standard requires entities to exercise judgement, taking into
consideration all of the relevant facts and circumstances when applying each step of the model.
The management of the Company and its subsidiary is currently evaluating the impact of this
standard to the financial statements in the year when it is adopted.

Thai Financial Reporting Standards related to financial instruments
A set of TFRSs related to financial instruments consists of five accounting standards and
interpretations, as follows:
Financial reporting standards:
TFRS 7
Financial Instruments: Disclosures
TFRS 9
Financial Instruments
Accounting standard:
TAS 32
Financial Instruments: Presentation
Financial Reporting Standard Interpretations:
TFRIC 16
Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
TFRIC 19
Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments
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These TFRSs related to financial instruments make stipulations relating to the classification of
financial instruments and their measurement at fair value or amortised cost (taking into account
the type of instrument, the characteristics of the contractual cash flows and the Company’s
business model), calculation of impairment using the expected credit loss method, and hedge
accounting. These include stipulations regarding the presentation and disclosure of financial
instruments. When the TFRSs related to financial instruments are effective, some accounting
standards, interpretations and guidance which are currently effective will be cancelled.
The management of the Company and its subsidiary is currently evaluating the impact of these
standards to the financial statements in the year when they are adopted.
TFRS 16 Leases
TFRS 16 supersedes TAS 17 Leases together with related Interpretations. The standard sets out
the principles for the recognition, measurement, presentation and disclosure of leases, and
requires a lessee to recognise assets and liabilities for all leases with a term of more than 12
months, unless the underlying asset is low value.
Accounting by lessors under TFRS 16 is substantially unchanged from TAS 17. Lessors will
continue to classify leases as either operating or finance leases using similar principles to those
used under TAS 17.
The management of the Company and its subsidiary is currently evaluating the impact of this
standard on the financial statements in the year when it is adopted.

4. Significant accounting policies
4.1 Revenue recognition
a) Interest income from loans to customers
The subsidiary recognises interest income from loans to customers as income on accrual basis
based on the effective interest rate over the period of the agreements. The subsidiary ceases
recognising interest income from loans to customers on an accrual basis when agreement
receivables have been overdue for more than 6 installment periods. In case there is an indicator
that receivables may unable to make a repayment, income recognition will be ceased
immediately.
b) Interest income from investing
Interest income from investing is recognised on an accrual basis based on the effective interest
rate.
c) Dividends
Dividends are recognised when the right to receive the dividends is established.
d) Rental income
Rental income from land is recognised on a straight-line basis over the lease term.
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4.2 Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at banks, and all highly liquid investments with
an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal restrictions.
4.3 Loans to customers and allowance for doubtful accounts
Loans to customers are stated at principals balances, excluding accrued interest receivables.
Allowance for doubtful accounts is provided for the estimate losses that may be incurred in
collection of receivables. The estimate losses is considering together with customers’ collateral value.
4.4 Other receivables and allowance for doubtful accounts
Other receivables are stated at the net realisable value. Allowance for doubtful accounts is provided
for the estimated losses that may be incurred in collection of receivables. The allowance is generally
based on collection experience and analysis of debt aging.
4.5 Related party transactions
Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the Company,
whether directly or indirectly, or which are under common control with the Company.
They also include a subsidiary associated companies and individuals which directly or indirectly own a
voting interest in the Company that gives them significant influence over the Company, key
management personnel, directors and officers with authority in the planning and direction of the
Company’s operations.
4.6 Investments
a) Investments in debt securities, both due within one year and expected to be held-to-maturity, are
recorded at amortised cost. The premium/discount on debt securities is amortised/accreted by
the effective rate method with the amortised/accreted amount presented as an adjustment to
the interest income.
b) Investments in available-for-sale securities are stated at fair value. Changes in the fair value of
these securities are recorded in other comprehensive income, and will be recorded in profit or
loss when the securities are sold.
c) Investments in non-marketable equity securities, which the Company classifies as other
investments, are stated at cost net of allowance for impairment loss
(if any).
d) Investment in subsidiary is accounted for in the separate financial statements using the cost
method, net of allowance for loss on impairment (if any).
The fair value of debt instruments is determined based on yield rates quoted by the Thai Bond
Market Association. The fair value of unit trusts is determined from their net asset value as at the end
of reporting period.
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The weighted average method is used for computation of the cost of investments.
On disposal of an investment, the difference between net disposals proceeds and the carrying
amount of the investments is recognised in profit or loss.
4.7 Investment properties
Investment properties are measured initially at cost, including transaction costs. Subsequent to initial
recognition, investment properties are stated at cost less accumulated depreciation and allowance for
loss on impairment (if any).
On disposal of investment properties, the difference between the net disposal proceeds and the
carrying amount of the asset is recognised in profit or loss in the period when the asset is
derecognised.
4.8 Buildings and equipment/Depreciation
Buildings and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and allowance for loss on
impairment of assets (if any).
Depreciation of buildings and equipment is calculated by reference to their costs on a straight-line
basis over the following estimated useful lives.
Buildings and structures
Equipment and tools
Motor vehicles

-

20
5-8
5

years
years
years

Depreciation is included in determining income.
An item of buildings and equipment is derecognised upon disposal or when no future economic
benefits are expected from its use of disposal. Any gain of loss arising on disposal of an asset is
included in profit or loss when the asset is derecognised.
4.9 Intangible assets
Intangible assets are initially recognised at cost. Following the initial recognition, the intangible assets
are carried at cost less any accumulated amortisation and allowance for loss on impairment (if any).
Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over the economic useful life
and tested for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired.
The amortisation period and the amortisation method of such intangible assets are reviewed at least
at each financial year end. The amortisation expense is charged to profit or loss.
The useful life of computer software is 8 - 10 years.
4.10 Long-term leases
Lease of assets which do not transferred substantially all the risks and rewards of ownership are
classified as operating leases. Operating lease payments are recognised as an expense in profit or loss
on a straight-line basis over the lease term.
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4.11 Impairment of assets
At the end of each reporting period, the Company performs impairment reviews in respect of the
buildings and equipment, investment properties, investments and intangible assets whenever events
or changes in circumstances indicate that an asset may be impaired. An impairment loss is recognised
when the recoverable amount of an asset, which is the higher of the asset’s fair value less costs to
sell and its value in use, is less than the carrying amount. In determining value in use, the estimated
future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects
current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In
determining fair value less costs to sell, an appropriate valuation model is used. These calculations
are corroborated by a valuation model that, based on information available, reflects the amount that
the Company could obtain from the disposal of the asset in an arm’s length transaction between
knowledgeable, willing parties, after deducting the costs of disposal.
An impairment loss is recognised in profit or loss.
In the assessment of asset impairment if there is any indication that previously recognised impairment
losses may no longer exist or may have decreased, the Company estimates the asset’s recoverable
amount. A previously recognised impairment loss is reversed only if there has been a change in the
assumptions used to determine the asset’s recoverable amount since the last impairment loss was
recognised. The increased carrying amount of the asset attributable to a reversal of an impairment
loss shall not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss
been recognised for the asset in prior years. Such reversal is recognised in profit or loss unless the
asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal, which exceeds the carrying amount
that would have been determined, is treated as a revaluation increase.
4.12 Employee benefits
Short-term employee benefits
Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as expenses
when incurred.
Post-employment benefits
Defined benefit plans
The Company has obligations in respect of the severance payments it must make to employees upon
retirement under labor law. The Company treats these severance payment obligations as a defined
benefit plan.
The obligation under the defined benefit plan is based on actuarial techniques, using the projected
unit credit method.
Actuarial gains and losses arising from defined benefit plans are recognised immediately in other
comprehensive income.
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4.13 Provisions
Provisions are recognised when the Company and its subsidiary have a present obligation as a result
of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be
required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the
obligation.
4.14 Income tax
Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and deferred tax.
Current tax
Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the taxation
authorities, based on taxable profits determined in accordance with tax legislation.
Deferred tax
Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets and
liabilities and their carrying amounts at the end of each reporting period, using the tax rates enacted
at the end of the reporting period.
The Company and its subsidiary recognise deferred tax liabilities for all taxable temporary differences
while they recognise deferred tax assets for all deductible temporary differences and tax losses
carried forward to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against
which such deductible temporary differences and tax losses carried forward can be utilised.
At each reporting date, the Company and its subsidiary review and reduce the carrying amount of
deferred tax assets to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be
available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised.
The Company and its subsidiary record deferred tax directly to shareholders’ equity if the tax relates
to items that are recorded directly to shareholders’ equity.
4.15 Fair value measurement
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an
orderly transaction between buyer and seller (market participants) at the measurement date. The
Company and its subsidiary applie a quoted market price in an active market to measure their assets
and liabilities that are required to be measured at fair value by relevant financial reporting standards.
Except in case of no active market of an identical asset or liability or when a quoted market price is
not available, the Company and its subsidiary measure fair value using valuation technique that are
appropriate in the circumstances and maximises the use of relevant observable inputs related to
assets and liabilities that are required to be measured at fair value.
All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are
categorised within the fair value hierarchy into three levels based on categorise of input to be used in
fair value measurement as follows:
11
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Level 1 -

Use of quoted market prices in an observable active market for such assets or liabilities

Level 2 -

Use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or indirectly

Level 3 - Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows
At the end of each reporting period, the Company and its subsidiary determine whether transfers
have occurred between levels within the fair value hierarchy for assets and liabilities held at the end
of the reporting period that are measured at fair value on a recurring basis.

5. Significant accounting judgements and estimates
The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards at times
requires management to make subjective judgements and estimates regarding matters that are
inherently uncertain. These judgements and estimates affect reported amounts and disclosures and
actual results could differ from these estimates. Significant judgements and estimates are as follows:
Allowance for doubtful accounts for loans to customers
In determining an allowance for doubtful accounts for loans to customers, the subsidiary’s
management needs to make judgement and estimates of losses that may be incurred in collection of
customers, together with the collateral value of customers.
Allowance for doubtful account for other receivables
In determining an allowance for doubtful accounts for other receivables, the management needs to
make judgement and estimates based upon, among other things, past collection history and aging
profile of outstanding debts.
Impairment of investments in securities
The Company treats investments in securities as impaired when there has been a significant or
prolonged decline in the fair value below their cost or where other objective evidence of impairment
exists. The determination of what is “significant” or “prolonged” requires judgement of the
management.
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Buildings and equipment/Investment properties and Depreciation/Impairment
In determining depreciation of buildings and equipment and investment properties, the management
is required to make estimates of the useful lives and residual values of the buildings and equipment
and investment properties and to review estimate useful lives and residual values when there are any
changes.
In addition, the management is required to review buildings and equipment and investment
properties for impairment on a periodical basis and record impairment losses when it is determined
that their recoverable amount is lower than the carrying amount. This requires judgements regarding
determining of fair values and forecast of future revenues and expenses relating to the assets subject
to the review.
Deferred tax assets
Deferred tax assets are recognised for deductible temporary differences and unused tax losses to the
extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences
and losses can be utilised. Significant management judgement is required to determine the amount of
deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely timing and level of estimate future
taxable profits.

6. Related party transactions
The relationship between the Company and related parties that had significant business transactions
with the Company during the years are summarised below.
List of related companies
Relationships
TTL Capital Co., Ltd.
Subsidiary
Quintette Co., Ltd.
Close family member of the
Company’s director hold a position
of director
Krungthai Panich Insurance Pcl.
Common directors
Thaisri Insurance Pcl.
Common directors

13
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During the years, the Company had significant business transactions with related parties. Such transactions,
which are summarised below, arose in the ordinary course of business and were concluded on commercial
terms and bases agreed upon between the Company and those related parties.
Consolidat
ed financial
statements

(Unit: Thousand Baht)
Separate financial
statements
2019
2018

2019
Transactions with subsidiary
(eliminated from the consolidated financial
statements)
Management fee
42
Interest income from
1,045
investing
Transactions with related parties
Interest income from
16
16
investing
Insurance premium
157
157

Pricing policy

- Contract price
- 2.0% - 2.5% per annum
77 3% per annum
107 As specified on
insurance policy

The balances of the accounts as at 30 September 2019 and 2018 between the Company and those
related parties are as follows:
(Unit: Thousand Baht)

Prepaid expenses - related parties
Total prepaid expenses - related
parties
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Consolidated
financial
statements
2019
101
101

Separate financial
statements
2019
2018
101
100
101

100
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Loans to related parties
As at 30 September 2019 and 2018, the balance and movement of loans between the Company and
its related companies are as follows:
(Unit: Thousand Baht)

Long-term loans to and interest
receivable from related party
Related company
Quintette Co., Ltd.
Total long-term loans to and
interest receivable from related
party
Less: Current portion
Long-term loans to and interest
receivable from related party
- net of current portion

Balance as at
30 September
2018
Loans Interest

Consolidated financial statements
Increase
Loans Interest

Decrease
Loans Interest

2,125

19

-

16

(2,125)

(35)

2,125
(2,125)

19
(19)

-

16

(2,125)

(35)

-

-

Balance as at
30 September
2019
Loans Interest

-

-

-

-

-

(Unit: Thousand Baht)

Short-term loans to and interest
receivable from related party
Subsidiary
TTL Capital Co., Ltd.
Total short-term loans to and
interest receivable from related
party
Long-term loans to and interest
receivable from related parties
Subsidiary
TTL Capital Co., Ltd.
Related company
Quintette Co., Ltd.
Total long-term loans to and
interest receivable from related
parties
Less: Current portion
Long-term loans to and interest
receivable from related parties
- net of current portion

Balance as at
30 September
2018
Loans Interest

Separate financial statements
Increase
Loans Interest

Decrease
Loans Interest

Balance as at
30 September
2019
Loans Interest

-

-

96,000

590

(2,242)

(590)

93,758

-

-

-

96,000

590

(2,242)

(590)

93,758

-

-

-

50,000

455

(1,386)

(455)

48,614

-

2,125

19

-

16

(1,125)

(35)

-

-

2,125
(2,125)

19
(19)

50,000

471

(3,511)

(490)

48,614
(3,823)

-

-

-

44,791

-

15
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Short-term loans to related party
The short-term loans to subsidiary bear interest at a rate of 2.0 percent per annum. Repayment of
principal and interest are scheduled to be made in monthly installment for 11 - 12 months. The last
installment will be repayable in May 2020 and July 2020
for the rest of principal and interest.
The loans are unsecured.
Long-term loans to related parties
The long-term loans to subsidiary bear interest at a rate of 2.5 percent per annum. Repayment of
principal and interest are scheduled to be made in monthly installment for 24 months. The last
installment will be repayable in May 2021 for the rest of principal and interest. The loans are
unsecured.
The long-term loans to related company bore interest at a rate of 3.0 percent per annum. Repayment
of principal and interest were scheduled to be made in monthly installment for 60 months. Land of a
shareholder of Quintette Co., Ltd. was mortgaged as collateral. During the current year, the related
company paid the rest of principal and interest and redeemed that collateral.
Directors and management’s benefits
During the years ended 30 September 2019 and 2018, the Company had employee benefit expenses
payable to its directors and management as below.
(Unit: Million Baht)

Short-term employee benefits
Total

7.

Consolidated
financial statements
2019
8
8

Separate financial statements
2019
2018
8
8
8
8

Cash and cash equivalents
(Unit: Thousand Baht)

Cash
Short-term bank deposits with
maturity within three months
Total

Consolidated
financial statements
2019
64
170,607
170,671

Separate financial statements
2019
2018
50
50
166,611
166,661

24,474
24,524
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As at 30 September 2019, bank deposits in saving accounts and fixed account carried interests
between 0.1% and 1.6% per annum (2018: between 0.1% and 1.1% per annum).

8. Investments
8.1 Cost and fair value
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated / Separate
financial statements
2019
Cost/
Amorti
Fair value
sed
cost

Current investments
Deposits at financial institutions
Fixed deposits with maturity over 3 months
but less than 1 year
320,970
Total deposits at financial institutions
320,970
Available-for-sale securities
Unit trusts
Domestic unit trusts
150,001
Add: Changes in fair value of securities
1,903
Total available-for-sale securities
151,904
Held-to-maturity debt securities due within one year
Private sector debt securities
89,093
Total held-to-maturity debt securities due
within one year
89,093
Total current investments
561,967
Long-term investments
Available-for-sale securities
Unit trusts
Domestic unit trusts
5,000
Less: Changes in fair value of securities
(425)
Total available-for-sale securities - net
4,575
Held-to-maturity debt securities
Private sector debt securities
107,042
Total held-to-maturity debt securities
107,042
Other investments
Equity securities
18,508
Total other investments
18,508
Total long-term investments
130,125
Total investments
629,092

Separate financial statements
2018
Cost/
Amortised
Fair value
cost

320,970
320,970

812,149
812,149

812,149
812,149

151,904
151,904

124,072
306
124,378

124,378
124,378

89,193

70,544

70,589

89,193
562,067

70,544
1,007,071

70,589
1,007,116

4,575
4,575

5,000
(125)
4,875

4,875
4,875

108,694
108,694

136,313
136,313

135,875
135,875

18,508
18,508
159,696
1,166,767
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8.2 As at 30 September 2019 and 2018, the held-to-maturity debt securities classified based on the
maturity date are as follows:

Private debt securities
JWD Infologistics Public Company Limited
TTCL Public Company Limited
TPI Polene Public Company Limited
CPF (Thailand) Public Company Limited
Charoen Pokphand Food Public
Company Limited
Thai Beverage Public Company Limited
Amata Corporation Public Company Limited
Quality Houses Public Company Limited
Mitr Phol Sugar Corporation Company Limited
True Move H Universal Communication
Company Limited
True Corporation Public Company Limited

(Unit: Thousand Baht)
Consolidated / Separate financial statements
2019
Maturity date
Within
Over
1 year 1 - 5 years 5 years
Total
30,000
9,000
-

15,000
1,525

-

30,000
9,000
15,000
1,525

10,088
10,005
-

35,000
5,523
9,994
20,000

-

10,088
45,005
5,523
9,994
20,000

- 10,000
30,000 10,000
89,093 107,042

-

10,000
40,000
196,135
(Unit: Thousand Baht)

Private debt securities
PTT Public Company Limited
JWD Infologistics Public Company Limited
TTCL Public Company Limited
TPI Polene Public Company Limited
CPF (Thailand) Public Company Limited
Krungsriayudhya Card Company Limited
Charoen Pokphand Food Public
Company Limited

Separate financial statements
2018
Maturity date
Within
Over
1 year 1 - 5 years 5 years
Total
10,000
20,000
15,032

30,000
9,000
15,000
1,531
-

-

10,000
30,000
9,000
35,000
1,531
15,032

15,474

10,229

-

25,703
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Pruksa Real Estate Public Company Limited
Thai Beverage Public Company Limited
Amata Corporation Public Company Limited
Quality Houses Public Company Limited
Mitr Phol Sugar Corporation Company Limited

(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements
2018
Maturity date
Within
Over
1 year
1 - 5 years 5 years
Total
10,038
10,038
35,016
35,016
5,546
5,546
9,991
9,991
20,000
20,000
70,544 136,313
- 206,857

8.3 As at 30 September 2019 and 2018, other investments held by the Company are as follows:
(Unit: Million Baht)

Teijin Polyester (Thailand) Limited
Muang-Ake Golf Company Limited
Total

Consolidated / Separate
financial statements
2019
14,742
3,766
18,508

Separate financial
statements
2018
14,742
3,766
18,508

8.4 Unrealised gains on re-measuring available-for-sale investments
(Unit: Thousand Baht)

Balance - beginning of the year (net of income tax)
Changes during the year due to
Revaluation (before income tax)
Income tax
Balance - end of the year

Consolidated /
Separate
financial
statements
2019
145

Separate
financial
statements
2018
32

1,297
(259)
1,183

141
(28)
145
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9. Other receivables
(Unit: Thousand Baht)

Interest receivables from loans to customers
Interest receivables - related parties (Note 6)
Interest receivables - unrelated parties
Total other receivables

Consolidated
financial
statements
2019
493
3,692
4,185

Separate financial statements
2019
2018
19
3,692
3,341
3,692
3,360

10. Long-term loans to customers
As at 30 September 2019, the subsidiary has details of loans to customers as follows:
(Unit: Thousand Baht)

Long-term loans to customers
Less: Current portion
Long-term loans to customers - net of current portion

Consolidated financial
statements
2019
93,864
(2,793)
91,071

Loans to customers bear interest at the rates of 11 - 12 percent per annum. Loan principal and
related interest are payable in monthly installments over 25 - 60 months. The final installment will be
paid in May 2021 and March 2024 being the remaining principal and accrued interest. The loans are
secured by the mortgage of land and construction thereon.

11. Short-term loans to customers
As at 30 September 2019, the subsidiary has short-term loans to customers amounting to Baht 99.9
million with interest charged at the rates of 10.5 - 12.0 percent per annum. Loan principal and related
interest are payable in monthly installments over 11 - 12 months. The final installments will be paid
in May 2020 and June 2020 with the remaining principal and accrued interest. The loans are secured
by the mortgage of land and construction thereon and ownership of condominium unit.
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12. Investment in subsidiary
Details of investment in subsidiary as presented in the separate financial statements are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Company’s name
TTL Capital Co., Ltd.

Paid-up capital
2019
2018
50,000

-

Shareholding
percentage
2019
2018
(%)
(%)
100
-

2019
50,000
50,000

Cost

2018
-

As discussed in Note 1.2 to the consolidated financial statements, on 22 February 2019, the meeting
of the Company’s Board of Directors passed a resolution to approve the Company to incorporate a
subsidiary, TTL Capital Company Limited, with a registered capital of Baht 50 million and held 100
percent interest to engaged in the provision of credit business loans with objective is to use credit for
working capital or to enhance liquidity for the business. TTL Capital Company Limited registered the
incorporation with the Ministry of Commerce on 4 March 2019.
13. Investment properties
The net book value of investment properties as at 30 September 2019 and 2018 is presented below.
(Unit: Thousand Baht)

Cost
Less: Allowance for impairment
Net book value

Land
Consolidated / Separate financial
statements
2019
2018
157,193
157,193
(39,284)
(39,284)
117,909
117,909
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Details of the investment properties as at 30 September 2019 and 2018 are stated below.
(Unit: Thousand Baht)
Cost
Consolidated / Separate financial
statements
2019
2018
Land - Amphur Donmuang, Bangkok (location of
1st factory, ceased an operation in June 2014)
Vacant land - Amphur Ban Sang, Prachinburi
(cost net of allowance for impairment)
Total

3,109

3,109

114,800
117,909

114,800
117,909

Land at Amphur Donmuang, Bangkok had fair values as at 30 September 2019 and 2018 of between
Baht 940 million and Baht 1,524 million, as appraised in June 2017 by three independent valuers using
the market comparison approach.
Vacant land at Amphur Ban Sang, Prachinburi had fair values as at 30 September 2019 and 2018 of
Baht 115 million, as appraised in June 2017 by three independent valuers using the market
comparison approach.
For the year ended 30 September 2019, the Company had rental income derived from vacant land at
Amphur Ban Sang, Prachinburi amounting to Baht 1.4 million (2018: Baht 1.4 million).

14. Buildings and equipment

Cost
1 October 2017
Additions
Disposals
30 September 2018
Additions
30 September 2019
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(Unit: Thousand Baht)
Consolidated / Separate financial statements
Buildings and
Equipment
Motor
structures
and tools
vehicles
Total
13,100
13,100
113
13,213

4,311
41
4,352
139
4,491

10,545
3,089
(3,597)
10,037
10,037

27,956
3,130
(3,597)
27,489
252
27,741

22

(Unit: Thousand Baht)
Consolidated / Separate financial statements
Buildings and
Equipment
Motor
structures
and tools
vehicles
Total

Accumulated depreciation
1 October 2017
5,570
Depreciation for the year
655
Depreciation on disposals
30 September 2018
6,225
Depreciation for the year
658
30 September 2019
6,883
Allowance for impairment
1 October 2017
30 September 2018
30 September 2019
Net book value
30 September 2018
6,875
30 September 2019
6,330
Depreciation for the year
2018 (Included in administrative expenses)
2019 (Included in administrative expenses)

3,826
176
4,002
123
4,125

5,309
1,718
(3,597)
3,430
2,007
5,437

14,705
2,549
(3,597)
13,657
2,788
16,445

100
100
100

-

100
100
100

250
266

6,607
4,600

13,732
11,196
2,549
2,788

As at 30 September 2019, certain buildings and equipment items have been fully depreciated but are
still in use. The gross carrying amount before deducting accumulated depreciation of those assets
amounted to approximately Baht 4.5 million (2018: Baht 2.9 million).

15. Intangible assets
(Unit: Thousand Baht)

Cost
1 October 2017
30 September 2018
Additions
30 September 2019

Consolidated /
Separate financial
statements
Computer
software
1,456
1,456
1,278
2,734
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(Unit: Thousand Baht)
Consolidated /
Separate
financial
statements
Computer
software
Accumulated amortisation
1 October 2017
Amortisation for the year
30 September 2018
Amortisation for the year
30 September 2019
Net book value
30 September 2018
30 September 2019
Amortisation for the year
2018 (Included in administrative expenses)
2019 (Included in administrative expenses)

943
177
1,120
98
1,218
336
1,516
177
98

16. Other payables
(Unit: Thousand Baht)

Other payables - unrelated parties
Accrued expenses
Total other payables
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Consolidated
financial
statements
2019
2,489
743
3,232

Separate financial statements
2019
2018
2,489
1,925
329
402
2,818
2,327
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17.

Statutory reserve
Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to
set aside to a statutory reserve at least 5 percent of its profit after deducting accumulated deficit
brought forward (if any), until the reserve reaches 10 percent of the registered capital. In addition,
according to the Company’s articles of association, it is required to set aside a statutory reserve at
least 5 percent of its profit each time the Company pays out a dividend, until such reserve equals to
its paid-up capital. The statutory reserve is not available for dividend distribution. At present, the
statutory reserve has fully been set aside.

18. Expenses by natures
Significant expenses classified by nature are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated
financial statements

Salaries, wages and other benefits of
directors and employees
Depreciation and amortisation
Consultant fees

2019

Separate financial statements
2019
2018

10,970
2,886
915

10,970
2,886
915

10,560
2,726
527

19. Income tax
Income tax for the years ended 30 September 2019 and 2018 are made up as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated
financial
statements
2019
Current income tax:
Current income tax change
Income tax expenses reported in the
statements of comprehensive
income

Separate financial statements
2019
2018

2,372

1,277

1,210

2,372

1,277

1,210
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The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for the
years ended 30 September 2019 and 2018 are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated
financial
statements
2019
Deferred tax on gain from the change in
value of available-for-sale investments
Total

(259)
(259)

Separate financial statements
2019
2018
(259)
(259)

(28)
(28)

The reconciliation between accounting profit and income tax for the years ended 30 September
2019 and 2018 are shown below.
(Unit: Thousand Baht)

Accounting profit before tax
Applicable tax rate
Accounting profit before tax multiplied
by
income tax rate
Effects of:
Non-deductible expenses
Income tax expenses reported in the
statements of comprehensive income

192 Annual Report 2019

Consolidated
financial
statements
2019
11,055
20%
2,211

Separate financial statements
2019
2018
5,580
4,591
20%
20%
1,116

918

161

161

292

2,372

1,277

1,210
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The components of deferred tax liabilities as at 30 September 2019 and 2018 are as follows.
(Unit: Thousand Baht)

Deferred tax liabilities
Gain from the change in value of
available-for-sale investments
Total

Consolidated
financial
statements
2019

Separate financial statements
2019
2018

296
296

296
296

36
36

As at 30 September 2019 and 2018, the Company has deductible temporary differences totaling Baht
39 million, on which deferred tax assets have not been recognised as the Company believes that the
Company may not utilise of such temporary differences.

20. Earnings per share
Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the year attributable to equity holders of
the Company (excluding other comprehensive income) by the weighted average number of ordinary
shares in issue during the year.
(Unit: Thousand Baht)

Profit for the year (Thousand Baht)
Weighted average number of
ordinary shares (Thousand shares)
Profit per share (Baht/share)

Consolidated
financial
statements
2019
8,684
15,000
0.58

Separate financial statements
2019
2018
4,304
3,381
15,000
0.29

15,000
0.23

21. Segment information
In the past, the Company was principally engaged in the manufacturing and sales of yarn and fabric.
Its operation was carried on only in Thailand. However, the Company has cessation of operations as
from 1 July 2014 as mentioned in Note 1.2 to the consolidated financial statements.
As discussed in Note 1.2 to the consolidated financial statements, during the current year, the
subsidiary has commenced its business operations in lending credit business loans, and its major
revenue is interest income from loans to customers and its operation was carried on only in Thailand.
Segment performance was measured based on operating profit or loss, on a basis consistent with that
used to measure operating profit or loss in the financial statements.
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22. Dividends paid
Dividends
Dividends of the year
2017
Dividends of the year
2018

Approved by
Annual General Meeting
of the shareholders on
30 January 2018
Annual General Meeting
of the shareholders on
28 January 2019

Total dividends
(Million Baht)

Dividend per share
(Baht)

30

2

150

10

23. Commitments
23.1 Operating lease and service commitments
The Company has entered into operating lease agreements in respect to motor vehicles and service
agreements. The terms of the agreements are between 1 year and 5 years.
Future minimum lease and service payments required under non-cancellable operating lease and
service agreements were as follows.
(Unit: Million Baht)
Consolidated /
Separate financial
statements
2019
Payable:
In up to 1 year
In over 1 and up to 5 years
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0.9
0.4

Separate financial
statements
2018
0.9
1.0
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23.2 Financial advisory commitments
During the current year, the Company has entered into agreements with financial advisory companies
who will provide assistance to the Company in searching potential company or business to invest. In
addition, assisting the Company in process of investing in target company including provide
recommendation to obtain source of fund for that investment. Under these agreements, the
Company is committed to pay management fee according to work accomplishment specified in the
agreements. These agreements are effective for 1 to 2 years.
On 18 March 2019, the subsidiary entered into an agreement with a local company, who will provide
assistance in the recruitment of credit customers and provide preliminary credit analysis, draft
agreements and register the juristic acts, as well as providing after service to loan customers. Under
the agreement, the subsidiary is committed to pay management fee to this company, to be
calculated at the percentage of interest income from loans to customers on the basis specified in the
agreement. The agreement is effective until terminated by either party.

24. Fair value hierarchy
As at 30 September 2019 and 2018, the Company had the assets that were measured or disclosed at
fair value using different levels of inputs as follows:

Assets measured at fair value
Available-for-sale investments
Assets for which fair value are disclosed
Fixed deposits with maturity over 3 months
but less than 1 year
Held-to-maturity debt securities due
within one year
Held-to-maturity debt securities
Investment properties

(Unit: Million Baht)
Consolidated / Separate financial statements
2019
Level 1
Level 2
Level 3
Total
4

152

-

156

321

-

-

321

89
109
- 1,055 - 1,639

-

89
109
1,055 - 1,639
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Assets measured at fair value
Available-for-sale investments
Assets for which fair value are disclosed
Fixed deposits with maturity over 3 months
but less than 1 year
Held-to-maturity debt securities due
within one year
Held-to-maturity debt securities
Investment properties

Level 1

(Unit: Million Baht)
Separate financial statements
2018
Level 2
Level 3
Total

5

124

-

129

812

-

-

821

71
136
- 1,055 - 1,639

-

71
136
1,055 - 1,639

25. Financial instruments
25.1 Financial risk management
The Company’s and its subsidiary’s financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard
No. 107 “Financial Instruments: Disclosure and Presentations”, principally comprise cash and cash
equivalents, investments, other receivables, loans to customers, loans to and other payables. The
financial risks associated with these financial instruments and how they are managed is described
below.
Credit risk
The Company and its subsidiary are exposed to credit risk primarily with respect to other receivables
and loans. The Company and its subsidiary manage the risk by adopting appropriate credit control
policies and procedures and therefore does not expect to incur material financial losses. The
maximum exposure to credit risk is limited to the carrying amounts of other receivables, loans to
customers and loans to as stated in the statements of financial position.
Interest rate risk
The Company and its subsidiary are exposed to interest rate risk relates primarily to their deposits at
financial institutions with bearing interest, investments in debt securities and loans. Most of the
Company’s and its subsidiary’s financial assets bear floating interest rates or fixed interest rates which
are close to the market rate.
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Significant financial assets and liabilities classified by type of interest rates are summarised in the
table below, with those financial assets and liabilities that carry fixed interest rates further classified
based on the maturity date, or the repricing date if this occurs before the maturity date.

Financial assets
Cash and cash equivalents
Current investments
Other receivables
Short-term loans to customers
Long-term loans to customers
Available-for-sale investments
Held-to-maturity debt securities
Other long-term investments
Total
Financial liabilities
Other payables
Total

Financial assets
Cash and cash equivalents
Current investments
Other receivables
Short-term loan to related party
Long-term loans to related party
Available-for-sale investments
Held-to-maturity debt securities
Other long-term investments
Total
Financial liabilities
Other payables
Total

(Unit: Million Baht)
Consolidated financial statements
2019
Floating
Fixed interest rate
Within 1 - 5
Over interest
NonInterest
bearing
1 year years 5 years rate
interest
Total
rate
(% p.a.)
70
410
100
3
583

91
107
198

-

-

-

-

-

98
98

3
152
4
5
19
183

171
562
4
100
94
5
107
19
1,062

-

3
3

3
3

0.10-1.60
0.80 - 3.90
10.5 - 12.00
11.00 - 12.00
2.16 - 3.80
-

(Unit: Million Baht)
Separate financial statements
2019
Floating
Fixed interest rate
Within 1 - 5
Over interest Non-bearing
Interest
1 year years 5 years
rate
interest
Total
rate
(% p.a.)
70
410
94
4
578

45
107
152

-

95
95

2
152
3
5
19
181

-

-

-

-

3
3

167 0.10 - 1.60
562 0.80 - 3.90
3
94
2.00
49
2.50
5
107 2.16 - 3.80
19
1,006
3
3

-
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Financial assets
Cash and cash equivalents
Current investments
Other receivables
Long-term loan to related party
Available-for-sale investments
Held-to-maturity debt securities
Other long-term investments
Total
Financial liabilities
Other payables
Total

(Unit: Million Baht)
Separate financial statements
2018
Fixed interest rate
Floating
Within 1 - 5
Over interest Non-bearing
Interest
1 year years 5 years rate
interest
Total
rate
(% p.a.)
883
2
885

136
136

-

25
25

124
3
5
19
151

-

-

-

-

2
2

25 0.10 - 1.10
1,007 1.15 - 5.10
3
2
3.00
5
136 1.79 - 3.25
19
1,197
2
2

-

25.2 Fair values of financial instruments
Since the majority of the Company’s and its subsidiary’s financial assets and liabilities which comprise
deposits at financial institutions, other receivables, loans to customers, loans to and other payables
are short-term in nature or bear floating interest rates, their fair value is not expected to be materially
different from the amounts presented in the statements of financial position.
For non-marketable equity securities, their fair values are estimated by discounting expected future
cash flow.
For debts securities, their fair values are determined by using the yield curve as announced by the
Thai Bond Market Association.
The fair value of investments in unit trusts has been determined from their net asset value as
announced by Asset Management Company.
During the current year, there were no transfers within the fair value hierarchy.

26. Capital management
The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has an appropriate
financial structure and preserves the ability to continue its business as a going concern. As at 30
September 2019, the Group’s debt-to-equity ratio was 0.006 and the Company’s was 0.005:1 (2018:
0.003:1).

27. Event after the reporting period
On 27 November 2019, a meeting of the Company’s Board of Directors passed the resolution to
propose to the Annual General Meeting of shareholders to be held in January 2020 to adopt a
resolution to pay a dividend of Baht 10 per share, or a total of Baht 150 million, to the shareholders.
Such dividend will be paid and recorded after it is approved by the Annual General Meeting of the
Company’s shareholders.
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28. Reclassifications
Certain amounts in the separate statement of comprehensive income for the year ended 30
September 2018 have been reclassified to conform to the current year’s classification with no effect
to previously reported profit or shareholders’ equity. The reclassifications are as follows:

Interest income from investing
Interest income
Rental income
Other income

(Unit: Thousand Baht)
Separate Financial Statements
As reclassified
As previously reported
17,941
17,941
1,442
3,538
4,980

29. Approval of financial statements
These financial statements were authorised for issue by the Company’s authorised directors on 27
November 2019.
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