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หน่ วย: ล้านบาท
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สิ นทรัพย์รวม ลดลงร้อยละ 0.65 เนือ่ งจาก:1) เงิน สดและรายการเทีย บเท่ าเงิน สดของกลุ่ มบริษัท มีจ านวน
229.8 ล้านบาทลดลง 3.9 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 1.68
2) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ ลดลง 108.9 ล้านบาทเป็ น 902.6
ล้านบาท
3) สินค้าคงเหลือ เพิม่ ขึน้ 199.7 ล้านบาท เนือ่ งมาจากราคาวัตถุดบิ
ทีเ่ พิม่ ขึน้
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รายได้รวม เพิม่ ขึน้ 1,207 ล้านบาท เนือ่ งจาก
- รายได้จากการขายของบริษทั เพิม่ ขึ้น 1,072.4 ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ 18.30
- รายได้จากรายได้จากการขายของบริษัทย่อ ย เพิม่ ขึ้น 135.3 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 9.77
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กาไรสุทธิ
ล้านบาท
400

300

(ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท)
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กาไรสุทธิ (ส่ ว นที เ่ ป็ นของผู้ถื อหุ้นของบริ ษัท ) เพิม่ ขึ้น 130.3 ล้าน
บาท คิดเป็ น เพิม่ ขึ้น ร้อ ยละ 52.07 และมีอ ัตรากาไรสุทธิต่ อรายได้ร วม
เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 4.45
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สัดส่วนหนี้ สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น
อัตราส่ ว นหนี้ สิ นต่ อ ส่ วนผู้ถือหุ้น
2557 (2556: 0.81 เท่า)
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ลดลงเป็ น 0.66 เท่า ในปี
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กาไรสุทธิ ต่อหุ้น

บาท
0.50
0.40

2557

0.46
0.33

กาไรสุท ธิ ต่อหุ้น เพิม่ ขึ้น จาก 0.31 บาทในปี 2556 เป็ น 0.46
บาทในปี 2557

0.31
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เงินปันผลต่อหุ้น

บาท
0.30
0.20

0.20

0.20
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0.10

เงิ น ปั น ผลต่ อหุ้น จากการประชุม คณะกรรมการเมือ่ วัน ที ่ 25
กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้จ่ายเงินปนั ผลสาหรับผลการดาเนินงาน
ของปี 2557 ในอัต ราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็ น ร้อยละ 58.8 ของ
กาไรสุทธิ ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายของบริษทั ทีก่ าหนดว่าจะจ่ายเงิน
ปนั ผลไม่ตา่ กว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังจากชาระภาษีแล้ว
ทัง้ นี้ บริษัทจะต้องนาเสนอทีป่ ระชุมสามัญประจาปี ผถู้ ือหุ้น ครัง้ ที ่
1/2558 เพือ่ พิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
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ข้อมูลทางการเงิ นโดยสรุปของบริ ษทั (งบการเงิ นรวม)
อัตราส่วนทางการเงิ น

อัตรากาไรสุทธิต่อรายได้รวม
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม

ข้อมูลตัวเลขต่ อหุ้น

กาไรสุทธิต่อหุน้
เงินปนั ผลจ่ายต่อหุน้
เงินปนั ผลต่อหุน้ (ตามงวดผลการดาเนินงาน)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้
หมายเหตุ :

(1)

2555

2556

2557

3.53
14.08
6.80

3.41
11.12
6.00

4.45
14.76
8.53

2555

2556
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0.33
0.08
0.20
2.97(2)

0.31
0.20
0.20
3.24(2)

0.46
0.20
0.20(1)
3.38(2)

(หน่ วย: บาท)

ตามมติจากการประชุมคณะกรรมการเมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เพือ่ นาเสนอทีป่ ระชุมสามัญประจาปีผถู้ อื หุน้
ครัง้ ที่ 1/2558 ต่อไป
(2)
อัตราส่วนจากงบการเงินเฉพาะบริษทั

การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในปี 2557
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(หน่ วย: %)
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ภาพรวมอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องมาตัง้ แต่ปลายปี 2556 ที่ปริมาณน้ ามันปาล์มดิบคงเหลือในระบบลดลงจาก 384,818 ตันใน
เดือนมกราคม เหลือ 203,999 ตันในเดือนธันวาคม และลดลงถึงระดับวิกฤติท่ี 154,349 ตันในเดือน
กุมภาพันธ์ 2557 ทาให้ราคาน้ ามันปาล์มปรับตัวขึน้ ไปที่ระดับสูงสุดที่ 35.50 บาท/กิโลกรัม มีผลให้
ผูป้ ระกอบการโรงกลันน
่ ้ามันปาล์มออกมาเรียกร้องให้รฐั บาลปรับเพดานราคาจาหน่ายปลีกทีก่ าหนดไว้
ที่ข วด (ลิต ร) ละ 42 บาท (รวมภาษีมู ลค่ า เพิ่ม ) ตามราคาต้น ทุ น วัต ถุ ดิบ ที่สูง ขึ้ น จนเป็ น เหตุ ใ ห้
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้เรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อติดตามสถานการณ์น้ ามันปาล์ม และมีการพิจารณาการนาเข้าน้ ามันปาล์มดิบ
อย่างไรก็ตาม ในช่วงทีม่ กี ารพิจารณาการนาเข้าดังกล่าวเป็ นช่วงทีผ่ ลผลิตปาล์มเริม่ ออกสู่ตลาด จึงทา
ให้การนาเข้าน้ามันปาล์มจึงถูกระงับไป นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานมีการประกาศปรับลดสัดส่วนการ
ผสมน้ ามันปาล์มในไบโอดีเซลจาก B5 เหลือ B4 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 และชะลอการ
บังคับใช้ B7 ออกไปก่อน เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจอาหารและแรงกดดันทางด้านราคา
ต่อมาเมื่อผลผลิตปาล์มน้ ามันออกสู่ตลาดในไตรมาสที่ 2 โดยมีปริมาณสูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ ท่ี 1.58
ล้านตันในเดือนพฤษภาคม ทาให้รฐั บาลเพิม่ สัดส่วนการผสมน้ามันปาล์มในไบโอดีเซลจาก B4 เป็ น B7
เพื่อดูดซับน้ ามันปาล์มออกจากระบบประมาณ 80,000 ตันต่อเดือน เมื่อถึงปลายปี ผลผลิตปาล์ม
น้ ามันลดลงอย่างมากเหลือเพียง 390,582 ตันในเดือนธันวาคม 2557 ทาให้ปริมาณน้ ามันปาล์ม
คงเหลือทัง้ ประเทศมีเพียง 167,591 ตัน ซึง่ เริม่ เข้าสู่ภาวะวิกฤติอกี ครัง้ ดังนัน้ เมื่อวันที่ 20 มกราคม
2558 คณะรัฐมนตรีจงึ เห็นชอบตามข้อเสนอให้นาเข้าน้ ามันปาล์มดิบใสจานวน 50,000 ตันเพื่อแก้ไข
ปญั หาการขาดแคลนดังกล่าว นอกจากนัน้ สัดส่วนการผสมน้ ามันปาล์มในไบโอดีเซลก็ลดลงจาก B7
เป็ น B3.5
ผลการดาเนิ นงาน
ในปี 2557 ราคาน้ ามันปาล์มดิบซึ่งเป็ นวัตถุดบิ หลักปรับตัวสูงขึน้ อย่างต่อเนื่องในสัดส่วนที่ มากกว่า
ราคาขาย นอกจากนัน้ น้ ามันปาล์มบรรจุขวดซึ่งเป็ นสินค้าที่ถูกควบคุมโดยกรมการค้าภายในก็ไม่
สามารถปรับราคาขายตามราคาวัตถุดบิ ทีส่ งู ขึน้ ได้ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทาให้กาไรขัน้ ต้นของ
บริษทั ในไตรมาสแรกของปี 2557 ลดลงมากกว่าร้อยละ 50 เป็ น 98 ล้านบาท (Q1/56 : 208 ล้านบาท)
และมีขาดทุนสุทธิจานวน 13 ล้านบาท (Q1/56 : 103 ล้านบาท) คิดเป็ นลดลงร้อยละ 112.44
นอกจากนัน้ ในปี 2556 บริษทั ย่อยมีการจ่ายเงินปนั ผลในสัดส่วนทีล่ ดลงเมื่อเทียบกับในอดีต เนื่องจาก
ต้องการสารองเงินทุนไว้สาหรับลงทุนในทีด่ นิ จึงทาให้ผลประกอบการโดยรวมของบริษทั ลดลง โดยมี
กาไรสุทธิ 280.5 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 27.2 (2556 : 385.4 ล้านบาท) มีรายได้จากการ
ขาย 6,931.7 ล้านบาท (2556 : 5,859.3 ล้านบาท)
สาหรับบริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) (UPOIC) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุน้
ร้อยละ 69.96 มีผลประกอบการที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 โดยปริมาณผลปาล์มสดจากสวนทีเ่ ป็ น
พืน้ ทีข่ องบริษทั และผลปาล์มทีม่ าจากสวนทีเ่ ป็ นพืน้ ทีส่ มั ปทานลดลงร้อยละ 19.1 เมื่อเทียบกับปี 2556
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เนื่องจากปญั หาเรื่องทีด่ นิ โดยในปี 2557 UPOIC มีกาไรสุทธิ 185 ล้านบาท (2556 : 221 ล้านบาท) มี
รายได้จากการขาย 1,171 ล้านบาท (2556 : 1,352 ล้านบาท)
ด้านบริษทั อาหารสากล (จากัด) มหาชน (UFC) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 98.76 มีผล
ประกอบการที่ดีข้นึ เป็ นผลจากการพัฒนาผลิต ภัณฑ์และกลยุท ธ์ด้า นการตลาด โดยมีย อดขายที่
1,838.8 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2556 ร้อยละ 7.6 (2556 : 1,708.9 ล้านบาท) กาไรสุทธิท่ี 91.3 ล้าน
บาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2556 ร้อยละ 146.96 (2556 : ขาดทุน 194.4 ล้านบาท โดยมีผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ในบริษทั ย่อยจานวน 105.7 ล้านบาท) อันเนื่องมาจากการส่งออกน้ ามะพร้าวที่
เติบโตอย่างมากในหลายประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และนิวซีแลนด์
ทาให้โดยรวมแล้ว กาไรสุทธิของกลุ่มบริษทั เพิม่ ขึน้ จาก 250.3 ล้านบาทในปี 2556 เป็ น 380.7 ล้าน
บาท คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 52.07
การผลิ ตและการลงทุน
โรงกลันน
่ ้ ามันพืชทีบ่ างปูมแี ผนทีจ่ ะลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของแผนกบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยมี
มูลค่าการลงทุนทัง้ สิน้ ประมาณ 400 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในครึง่ หลังของปี 2558 นอกจากนัน้
บริษทั ยังลงทุนอีกประมาณ 31 ล้านบาท ในการติดตัง้ ระบบสูญญากาศระบบใหม่เพื่อกาจัดกลิน่ ทีห่ อ
กลัน่ และยังเป็ นการประหยัดต้นทุนด้านพลังงานอีกด้วย
การตลาด
ในปี 2557 การแข่งขันในธุรกิจน้ ามันปาล์มมีความรุนแรง บริษทั ยังคงเน้นนโยบายควบคุมต้นทุนและ
การสร้างแบรนด์ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อโฆษณาในร้านค้า บริษทั ได้รบั ประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์
THAILAND TRUST MARK (TTM) จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึง่ เป็ น
เครื่องหมายรับรองว่า น้ ามัน พืชหยก ได้รบั การเลือกสรรว่าเป็ นหนึ่งในสินค้าทีม่ คี ุณภาพในประเทศ
ไทย ถือว่าเป็ นการสร้างโอกาสทางการตลาด และเพิม่ ความเชีอ่ มันให้
่ กบั ผูบ้ ริโภค ไม่เพียงในประเทศ
ไทยแต่ไปไกลถึงทัวโลก
่
สาหรับน้ามันพืช ตราเนเชอเรล บริษทั ได้ทาการสื่อสารไปยังผูบ้ ริโภคทีใ่ ส่ใจ
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านสื่อ โทรทัศน์ และ การทาชงชิมไปตามซูปเปอร์มาร์เก็ต และสานักงาน
ในส่วนของกลุ่มเนยเทียมและไขมันพืชผสม บริษทั วางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ช๊อคโกแลตอเนก
ประสงค์ ตราเดซี่ ซึง่ เป็ นช๊อคโกแลตสาหรับทาขนมและเคลือบหน้าขนม เพื่อรองรับการเติบโตของ
ธุรกิจเบเกอรี่
ผลิตภัณฑ์น้ ามะพร้าว 100% ตรา ยูเอฟซี รีเฟรชที่ขนาด 1 ลิตรในบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่ ได้วางตลาดใน
ประเทศไทยประสบความสาเร็จเช่นเดียวกันกับในตลาดส่งออก ผลิตภัณฑ์น้ ามะพร้าว 100% ตรา ยู
เอฟซี รีเฟรชได้จดั กิจกรรมส่งเสริมการตลาดกลางแจ้งทีเ่ กีย่ วกับการส่งเสริมการมีสุขภาพดี เช่น งาน
แสดงจักรยานนานาชาติ จัดโดยห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ (สิงหาคม 2557), บางกอกโพสท์ มินิมาราธอน (สิงหาคม 2557), งานวิง่ ของกลุ่มบริษทั เซ็นทรัล (กันยายน 2557), และวันกรุงเทพปลอดรถ
(กันยายน 2557) และอื่นๆ ผูบ้ ริโภคทีไ่ ด้ชมิ สินค้าต่างให้การตอบรับทีด่ ตี ่อรสชาติทอ่ี ร่อยเป็ นธรรมชาติ
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ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม
บริษัทได้ให้ความสาคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อมมาโดยตลอด
โดยมีโครงการทีไ่ ด้ถอื ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่องทุกปี ทีส่ าคัญได้แก่
 กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพและภาพลักษณ์ทด่ี รี ะหว่างโรงงานและชุมชน
 กิจกรรมการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทย
 กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาแก่เยาวชนในท้องถิน
่
 การบริจาคช่วยเหลือชุมชมในวาระต่างๆ
 การดาเนินการจัดประชุม เพื่ อเชิญ ชวนเกษตรชาวสวนปาล์ม เข้า ร่ว มโครงการ RSPO
Smallholder และจัดประชุมเพื่อให้ความรูใ้ นหลักเกณฑ์และเกณฑ์กาหนดของมาตรฐาน
RSPO ตามโครงการของบริษทั ทีส่ ง่ เสริมให้เกษตรกรผลิตปาล์มน้ามันแบบยังยื
่ น พร้อมทัง้
มุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพเพื่อป้อนเข้าสู่โรงงาน และเข้าทาการตรวจวัดพืน้ ทีก่ รรมสิทธิ ์
ของเกษตรกร เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดมาตรฐาน RSPO
ด้านทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กร
พนักงานถือเป็ นทรัพยากรอันมีค่ายิง่ ของบริษัท โดยบริษทั ยังคงมุ่งเน้นการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานทุกคนสูค่ วามเป็ นมืออาชีพภายใต้กรอบจรรยาบรรณธุรกิจและศีลธรรมอันดี รวมถึงยึดมัน่
ในวัฒนธรรมองค์กร 5 ประการ
1. ทัศนคติ “เราทาได้”
2. รับผิดชอบในงานจนสาเร็จ
3. ทางานเป็ นทีม
4. เอาใจใส่พนักงาน
5. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
บริษทั ขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อคณะกรรมการบริษทั ทีมผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกค้า และผูม้ ี
ส่วนได้เสียของบริษทั ทุกท่าน ทีไ่ ด้มสี ่วนสนับสนุ น บริษทั ในหลายปี ทผ่ี ่านมา ทุกท่านล้วนมีส่วนสาคัญ
อย่างยิง่ ทีผ่ ลักดันให้บริษทั ล่าสูงฯ ประสบความสาเร็จและสามารถยืนหยัดได้อย่างมันคงในธุ
่
รกิจน้ ามัน
ปาล์มของไทย บริษทั ยังคงมุ่งหวังทีจ่ ะได้รบั การสนับสนุ นจากท่ านต่อไป เนื่องจากบริษทั ต้องการทีจ่ ะ
เติบโตต่อเนื่องอย่างไม่มที ส่ี น้ิ สุด

นายวัง ต้า เลียง
ประธานกรรมการ

นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
กรรมการผูจ้ ดั การ
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หมายเหตุจากประธานฯ นายวัง ต้า เลียง
ในปี 2558 นี้ ถึงเวลาทีข่ า้ พเจ้าจะต้องขอลาออกจากตาแหน่ งประธานกรรมการบริษทั ด้วยอายุ 88 ปี
ข้าพเจ้าเริม่ เข้ามาในธุรกิจน้ ามันปาล์มเมื่อประมาณ 50 ปี ท่ผี ่าน และเข้ามามีบทบาทในบริษัท ล่าสูง
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ตัง้ แต่ปี 2537 ซึง่ นับเป็ นสิง่ ทีน่ ่ ายินดีอย่างยิง่ กับการทีไ่ ด้เข้ามามีส่วน
ร่วมในความสาเร็จของบริษัท ซึ่งเริ่มจากบริษัทที่ประสบปญั หาทางการเงินจนเติบโตมาเป็ นบริษัท
น้ามันปาล์มทีค่ รบวงจรและมีความมันคงในป
่
จั จุบนั ข้าพเจ้าเชื่อมันว่
่ าการบริหารงานภายใต้ทมี บริหาร
ชุดนี้จะนามาซึง่ ความสาเร็จยิง่ ๆ ขึน้ ไป และจะยังคงสร้างชื่อเสียงในเรื่องคุณภาพและมีความโปร่งใส
ความซื่อสัตย์สจุ ริตต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายบรรจง จิตต์แจ้ง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นางสาวจิรสุดา สาเภาทอง
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและผูจ้ ดั การอาวุโสแผนกบัญชี
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขตการปฏิบตั งิ าน หน้าที่ และความรับผิดชอบตามข้อกาหนดของ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย รวมถึง ความรับ ผิ ด ชอบที่ไ ด้ร ับ มอบหมายจากคณะกรรมการ โดยบริษัท มีก ารประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบทัง้ สิน้ 4 ครัง้ สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
1. อนุมตั งิ บการเงินรายไตรมาสและสอบทานงบการเงินประจาปี ซึง่ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษทั
เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบว่า งบการเงินได้แสดงฐานะการเงินของบริษัท เป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไป
่ รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายใน ในเรื่องระบบการควบคุมภายในบริษทั
ซึง่ ได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจาปี และนาเสนอต่อฝา่ ยบริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขตาม
ความเหมาะสม โดยในปี 2557 สรุปได้ว่าบริษทั มีระบบการควบคุมภายในในส่วนสาคัญทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล มีการกากับ
ดูแลกิจการทีม่ คี วามโปร่งใส ไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ
3. ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะที่มีประโยชน์ ต่อการ
บริหารงาน โดยฝ่ายบริหารได้ทาการปรับปรุงแก้ไขขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม ทาให้การทางานมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
นอกจากนี้ ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มกี ารประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มผี บู้ ริหารเข้าร่วม
ประชุมด้วยจานวน 2 ครัง้ ซึง่ ผูบ้ ริหารมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูส้ อบบัญชีภายนอกอย่างครบถ้วนและไม่พบข้อบกพร่องใดๆ
4. ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารและผูส้ อบบัญชีภายนอกในประเด็นมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ทจ่ี ะมีผลบังคับใช้ และการ
เตรียมความพร้อมของบริษทั
5. พิจารณาแผนงานตรวจสอบภายในประจาปี 2557 และพิจารณาต่ออายุสญ
ั ญาจ้างสานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซ
ซิเอทส์ เป็ นผู้ตรวจสอบภายในของบริษทั ออกไปอีก 2 ปี สิน้ สุดสัญญาครัง้ ต่อไปในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมถึงกาหนดค่า
ตรวจสอบ
6. พิจารณาหลักเกณฑ์การสารวจและแนวทางการกากับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทย ซึง่ สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard
7. รายงานผลการประชุมและผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทั
8. นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อขออนุ มตั ทิ ่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2558 เพื่อแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก
บริษทั สานักงาน อี วาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั สาหรับปี 2558 ต่อไป พร้อมกับเสนอค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2558
9. พิจารณาแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Government Self
Assessment) เพื่อเป็ นเครื่องมือให้บริษทั ใช้เป็ นการภายในในการพัฒนาระบบการกากับดูแลกิจการให้เป็ นไปตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี

8

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผูบ้ ริหารของบริษทั ได้ปฏิบตั งิ านภายใต้ระบบการควบคุมภายในทีด่ ี ไม่พบว่ามีการละเมิด
กฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ซึง่ บริษทั ต้องพึงปฏิบตั ิ

ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
25 กุมภาพันธ์ 2558
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิ น

คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณางบการเงินรวมของบริษัทและบริษทั ย่อย และข้อมูลทีป่ รากฏในรายงานประจาปี แล้ว เห็นว่างบ
การเงินดังกล่าวจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองทัวไปในประเทศไทย
่
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่เี หมาะสมและถือ
ปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการทีด่ ที ส่ี ุดในการจัดทา รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัท ได้จดั ให้มกี ารดารงรักษาไว้ซ่งึ ระบบควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิผล เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ ะรักษาไว้ซง่ึ ทรัพย์สนิ และเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบ
การควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการต่างๆ ให้มกี ารจัดทาอย่างถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่ และมีการเปิ ดเผย
ข้อมูลอย่างโปร่งใส
ในการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาแล้ว เห็นว่าคณะกรรมการตลอดจนผูบ้ ริหารมี
ความมุ่งมันในการปฏิ
่
บตั หิ น้าทีเ่ พื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ได้ให้ความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการดาเนินงานภายใต้ระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสีย่ งที่เหมาะสม มีระบบสารสนเทศการสื่อสารข้อมูลสนับสนุ นการกากับดูแลกิจการที่มี
ประสิทธิผล โดยไม่พบการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ที่เป็ นสาระสาคัญซึ่งบริษัทต้องพึงปฏิบตั ิ กล่าวคือ ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทั โดยรวมอยู่ในระดับทีน่ ่ าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมันอย่
่ างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบ
การเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงาน
ประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) แล้ว

นายวัง ต้า เลียง
ประธานกรรมการ

นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
กรรมการผูจ้ ดั การ
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รายงานการปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี
บริษัท ล่ าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับ ดูแลกิจการที่ดี อันเป็ นปจั จัยในการ
เสริมสร้างให้องค์กรดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็ นธรรม และปฏิบตั ิต่อผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน มีระบบการ
บริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายให้ธุรกิจเติบโตอย่างยังยื
่ น จึงได้มกี ารกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิ จการ
เพื่อให้เป็ นหลักในการดาเนินธุรกิจ
นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษทั มีเนื้อหาครอบคลุมและสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึง่ ได้แก่ 1) สิทธิของผูถ้ อื หุน้ 2) การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน 3) การคานึงถึงบทบาทของผูม้ สี ่วน
ได้เสีย 4) การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบกาหนดแผนปฏิบตั แิ ละมาตรการติดตาม เพื่อให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบาย
การกากับดูแลกิจการ และประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบาย และให้คาแนะนาเพื่อปรับปรุงนโยบายดังกล่าวตามความเหมาะสม

1. สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
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จัดให้มกี ารประชุมสามัญประจาปี ผถู้ อื หุน้ ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั เพื่อพิจารณา
รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ ซึ่งแสดงถึงผลการดาเนินการของบริษัทในรอบปี ท่ผี ่านมา งบแสดงฐานะ
การเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การจ่ายเงินปนั ผลและจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย การเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระรวมถึงค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน



ในวาระเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกาหนดค่า ตอบแทนนัน้ บริษทั ได้แยกเรื่องการ
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการ ออกจากการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยบริษทั ได้ใช้บตั รลงคะแนนเสียงในการ
เลือกตัง้ กรรมการ และเสนอชื่อกรรมการให้ผถู้ อื หุน้ ลงคะแนนเป็ นรายบุคคล



จัดให้มกี ารประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร หรือผูถ้ อื หุน้ รวมกันนับจานวนหุน้ ได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้าของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด หรือผูถ้ ือหุน้ ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมดจะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้
ต้ อ งระบุ ช่ือ ผู้ ถื อ หุ้ น ดัง กล่ า วและเหตุ ผ ลในการที่ข อให้ เ รีย กประชุ ม ไว้ ใ ห้ ช ัด เจนในหนั ง สือ ดัง กล่ า ว โดย
คณะกรรมการต้องจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้



เปิ ดเผยมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่องกาหนดวันประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น รวมทัง้ เปิ ดเผย
ระเบียบวาระการประชุม และสาระสาคัญของวาระการประชุม ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศและเว็บไซต์ของบริษทั ไม่เกินวันทาการถัดไปนับจากวันทีค่ ณะกรรมการมีมติ



ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะต้องจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็ นเรื่องทีจ่ ะเสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ ความเห็ นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม

รายงานการปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี


ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ทงั ้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม โดยมี
ประธานกรรมการทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม และจะดาเนินการประชุมให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่
กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยมีนโยบายทีจ่ ะไม่เพิม่ ระเบียบวาระในทีป่ ระชุม โดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ
ล่วงหน้า



การใช้บตั รลงคะแนนเสียงจะใช้ในกรณีทม่ี ผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระทัวไป
่
และใช้ในวาระสาคัญ เช่น การแต่งตัง้ กรรมการ การทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน การทารายการได้มาหรือจาหน่ ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ การแก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิ และข้อบังคับ เป็ นต้น



เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสาคัญและเป็ นประโยชน์ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุ คคลที่มีคุณสมบัติเ หมาะสมเพื่อเข้า รับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ส่งคาถามเกีย่ วกับบริษทั มาล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษทั ได้
กาหนดหลักเกณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั



จัดสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอ พร้อมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น
และตัง้ คาถามในทีป่ ระชุม



กาหนดเป็ นนโยบายในการอานวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โ ดยได้มีการเผยแพร่
นโยบายดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั



จัดให้มกี ารเผยแพร่เอกสารการประชุมต่างๆ พร้อมหนังสือเชิญประชุมทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัท อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม
ล่วงหน้า



เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและบันทึกคาถามและคาตอบทีเ่ ป็ นประเด็นสาคัญพร้อมทัง้ คาชีแ้ จงของคณะกรรมการ
รวมถึงบันทึกจานวนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงไว้อย่างชัดเจนในทุกๆ วาระทีต่ ้องมี
การลงคะแนนเสียงในรายงานการประชุม และเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ร่วมเป็ นสักขีพยานในการตรวจนับ
คะแนนเสียงในทีป่ ระชุม ตลอดจนมีการบันทึกวีดโี อในระหว่างการประชุมจนกระทังการประชุ
่
มเสร็จสิน้ ลง



เปิ ดเผยมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ ผลการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน
วันทาการถัดไปนับจากวันประชุม



บริษทั มีการเผยแพร่ร่างรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมเสร็จ
สิน้ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบความถูกต้อง และใช้สทิ ธิคดั ค้านได้หากจาเป็ น โดยไม่ต้องรอถึงการประชุม
ครัง้ ต่อไป
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2. การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน


บริษทั ให้ความสาคัญต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกราย โดยไม่คานึงถึง เพศ อายุ สีผวิ เชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความ
คิดเห็นทางการเมืองหรือความพิการ บริษทั มีแนวปฏิบตั ใิ นการกากับดูแลเพื่อปกป้องสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้
อย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม รวมถึงให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
(one share one vote) เพื่อสร้างความมันใจในการลงทุ
่
นกับบริษทั

 จัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบ ข. ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ สามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ พร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุม โดยระบุเอกสารทีต่ อ้ งใช้ในการมอบฉันทะและขัน้ ตอนในการเข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่
สามารถเข้าร่วมประชุม แต่ประสงค์จะใช้สทิ ธิออกเสียงอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
ตน หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ก็ได้


บริษัทมีก ารก าหนดเป็ น นโยบายเกี่ยวกับการป้อ งกัน การใช้ข้อ มูล ภายในของบริษัท และได้แ จ้ง ให้พ นัก งาน
ผูบ้ ริหาร และกรรมการบริษทั ทราบ (ดูรายละเอียดในข้อ 5.8.1)



บริษทั มีการเปิ ดเผยการทารายการระหว่างกันระหว่างบริษทั กับบริษทั ย่อย โดยได้กระทาอย่างยุตธิ รรมตามราคา
ตลาดและเป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ length basis) (ดูรายละเอียดในข้อ 5.8.2)

3. การคานึ งถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษัทมีนโยบายรักษาสิทธิและผลประโยชน์ ของผู้มสี ่วนได้เสียกลุ่ม ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น พนักงาน ผู้ถอื หุ้น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า
คู่แข่ง ชุมชนและสังคม แต่เนื่องจากความคาดหวังของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียอาจแตกต่างกัน ดังนัน้ บริษทั จะพิจารณาถึงสิทธิตาม
กฎหมายทีแ่ ต่ละกลุ่มพึงได้รบั อย่างละเอียดรอบคอบ และดูแลให้มนใจว่
ั ่ าสิทธิดงั กล่าวได้รบั ความคุม้ ครองและปฏิบตั ดิ ว้ ยความ
ระมัดระวัง โดยได้กาหนดแนวทางการตอบสนองความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้ส่วนเสียไว้เป็ นนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับผูม้ ี
ส่วนได้เสีย โดยได้เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของบริษทั ได้แก่
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับพนักงาน
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับผูถ้ อื หุน้
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับเจ้าหนี้
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับลูกค้าและผูบ้ ริโภค
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับคู่คา้
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับคู่แข่ง
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับสังคม
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเคารพสิทธิมนุษยชน
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับทรัพย์สนิ ทางปญั ญาหรือลิขสิทธิ ์
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นอกจากนี้ บริษัท ยังคานึงถึงบทบาทสิทธิของผู้มสี ่วนได้เสีย โดยมีการกาหนดแนวปฏิบตั ิตามระบบมาตรฐานต่างๆ ที่ได้รบั
ได้แก่
- มาตรฐาน ISO 9001 เป็ นมาตรฐานการจัดวางระบบบริหารงาน เพื่อการประกันคุณภาพซึ่งเป็ นระบบที่ทาให้
เชื่อมันได้
่ ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รบั การควบคุม และสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านเอกสารที่ระบุขนั ้ ตอน และ
วิธกี ารทางาน เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าบุคลากรในองค์กรรูห้ น้าทีค่ วามรับผิดชอบและขัน้ ตอนต่างๆ ในการปฏิบตั งิ าน
- มอก.18001, OHSAS 18001 เป็ นมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ใน
สถานที่ทางาน ซึ่งเป็ นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและลดอันตรายและความเสี่ยงที่เกิดจากองค์กรที่อาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ ชีวติ และทรัพย์สนิ ได้
- มาตรฐาน FSSC 22000 เป็ นมาตรฐานทีเ่ น้นเรื่องระบบประกันคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหารระดับสูง
สามารถสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ผูบ้ ริโภค รวมถึงเน้นการเติบโตและการดาเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ น มาตรฐานดังกล่าว
เป็ นมาตราฐานทีค่ รอบคลุมทัง้ ISO 22000 และ PAS 220 และเป็ นทีย่ อมรับจากทัวโลก
่
- มาตรฐาน ISO 28000 เป็ นมาตรฐานข้อกาหนดทางด้านการบริหารการรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทาน
- มาตรฐาน ISO 14001 เป็ นมาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้องค์กรมีการพัฒนาปรับปรุง
ตลอดจนรักษาสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- มาตรฐานการผลิตน้ ามันปาล์มอย่างยังยื
่ นภายใต้กรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึง่ เป็ น
แนวปฏิบตั ทิ ม่ี กี ารปรับปรุงการผลิตน้ามันปาล์มอย่างยังยื
่ น ทัง้ ทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิง่ แวดล้อม และถูกต้อง
ตามกฏหมายของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลายภาคส่วนตัง้ แต่ตน้ น้าถึงปลายน้า

4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้ถอื หุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน รวมถึงการตัดสินใจใช้
สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และมีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นระยะๆ โดยได้มกี าร
เปิ ดเผยข้อมูลและดาเนินการในเรื่องต่างๆดังนี้


เปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ทงั ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการปรับปรุงข้อมูล ในเว็บไซต์ของบริษัทให้เป็ น
ปจั จุบนั เป็ นระยะๆ
 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
 นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
 นโยบายสิง่ แวดล้อม
 จรรยาบรรณธุรกิจ
 ลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษทั
 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
 โครงสร้างผูถ้ อื หุน้
 โครงสร้างคณะกรรมการ
 วิสยั ทัศน์/พันธกิจ
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 ข้อบังคับบริษทั
 รายงานประจาปี
 แบบ 56-1 (เฉพาะภาษาไทย)
 งบการเงิน
 หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมเอกสารในการประชุม
 รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
 ข่าวทีบ่ ริษทั เผยแพร่


จัดส่งรายงานข้อมูลประจางวด อาทิ งบการเงิน แบบ 56-1 และรายงานประจาปี ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.
อย่างถูกต้อง ครบถ้วนภายในเวลาทีก่ าหนด



มีการรายงานข่าวเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญและอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อราคาหลักทรัพย์ตาม
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ



คณะกรรมการบริษทั เป็ นผู้รบั ผิดชอบต่องบการเงินและรายงานทางการเงิน ซึง่ ลงนามโดยประธานกรรมการ และ
กรรมการผูจ้ ดั การตามทีป่ รากฏในรายงานประจาปี และแบบ 56-1 ซึง่ ได้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รอง
ทัวไปโดยเลื
่
อกใช้นโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสมกับธุรกิจและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ รวมทัง้ หมายเหตุประกอบงบ
การเงินซึง่ มีผสู้ อบบัญชีอสิ ระเป็ นผูต้ รวจสอบ และได้รบั การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ามี
การเปิ ดเผยข้อมูลทีส่ าคัญอย่างเพียงพอ



ให้กรรมการบริหารทาหน้าทีต่ ดิ ต่อสือ่ สารกับผูล้ งทุน ทัง้ ทีเ่ ป็ นบุคคลและสถาบัน ผูถ้ อื หุน้ นักวิเคราะห์และภาครัฐที่
เกีย่ วข้อง โดยติดต่อขอข้อมูลบริษทั ได้ทโ่ี ทรศัพท์ 02-361 8959-87 หรือโทรสาร 02-361 8988-9 หรือจดหมาย
อิเลคโทรนิคส์ company.secretary@lamsoon.co.th หรือผ่านทางเว็บไซต์บริษทั

อย่างไรก็ตาม กรณีท่ผี มู้ สี ่วนได้เ สียต้องการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือแจ้งข้อร้องเรียนใดๆ มายังบริษทั สามารถกระทาได้
โดยบริษทั กาหนดเป็ นแนวปฏิบตั ไิ ว้ดงั นี้

กลไกในการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือแจ้งข้อร้องเรียนของผูม้ ีส่วนได้เสีย
1.

การเปิ ดโอกาสให้ ผม้ ู ีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ผูม้ สี ่วนได้เสียคนใดมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษทั โดยตรงโดยไม่ผ่านผูบ้ ริหารของบริษัท
เพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจรวมทัง้ การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนต่า งๆ เช่น
รายงานทางการเงินทีไ่ ม่ถูกต้อง การกระทาผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือระบบการควบคุมภายในที่
บกพร่อง เป็ นต้น โดยให้สง่ ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั โดยตรงดังนี้ :• ส่งทางไปรษณีย์ :
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บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
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• ส่งทางจดหมายอิเลคโทรนิคส์ :

2.

64 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
banchong_ch@yahoo.com

การคุ้มครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีแ่ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามข้อ 1 ข้างต้นไม่ตอ้ งเปิ ดเผยชื่อแต่อย่างใด

3.

การดาเนิ นการหลังจากมีผแู้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามทีม่ ผี แู้ จ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียนตามข้อ 1 ข้างต้น แล้วนาเสนอให้คณะกรรมการบริษทั ได้รบั ทราบภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั
แจ้ง

4.

มาตรการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย
ในกรณีทผ่ี มู้ สี ่วนได้เสียได้รบั ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมายโดยบริษทั คณะกรรมการจะรีบ
แก้ไขข้อบกพร่อง หรือผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ โดยมิชกั ช้า รวมทัง้ หามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
ขึน้ อีก และจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผถู้ ูกละเมิดตามกฎหมายอย่างเหมาะสม

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1

คณะกรรมการบริ ษทั
5.1.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยจานวนกรรมการตามข้อบังคับไม่เกิน 9 คน โดยมีจานวน
กรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมด แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า 3 คน

5.1.2 หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ หรือให้ความเห็นชอบในการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ความ
เสีย่ ง แผนงาน และงบประมาณของบริษทั
2. ควบคุมกากับดูแลให้ฝา่ ยบริหารดาเนินการให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจ เพื่อบรรลุถงึ เป้าหมายและเพิม่ ความ
มังคั
่ งแก่
่ ผถู้ อื หุน้
3. กาหนดนโยบายการก ากับ ดูแ ลกิจ การ และส่งเสริมให้ทุก คนในองค์ก รปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาหนด
รวมถึงการประเมินผลการปฏิบตั ิ และทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
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4. กาหนดจรรยาบรรณธุรกิจ โดยให้ครอบคลุมผูป้ ฏิบตั ทิ งั ้ ในระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และ
ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ าหนด รวมถึงกาหนดมาตรการติดตามการปฏิบตั ิ และ
การประเมินประสิทธิผลการปฏิบตั เิ ป็ นประจา
5. จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบริหารความเสีย่ ง รวมทัง้ มีการ
ติดตามการดาเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
6. แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ รวมถึ ง การก าหนดบทบาทหน้ า ที่ และความรับ ผิด ชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยนัน้ ๆ
7. จัดให้มีการสื่อสารอย่างชัดเจนต่ อบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการกาหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา ฝา่ ยบริหาร และพนักงาน
8. รับผิดชอบต่ อการเปิ ดเผยฐานะการเงิน ของบริ ษัทในรายงานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยใน
รายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลและ
สารสนเทศต่างๆ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
9. ก าหนดแนวทางสาหรับ การพิจ ารณาความเหมาะสมของการท ารายการที่อ าจมีค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์
10. จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และการประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างน้อยปี ละครัง้
11. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบอื่นทีก่ าหนดโดยกฎหมายและมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้

5.1.3 เลขานุการบริ ษทั
บริษทั ต้องจัดให้มเี ลขานุการบริษทั ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2551 โดยมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังนี้
1. จัดทาและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
 ทะเบียนกรรมการ
 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และผูถ้ อื หุน้
 รายงานการประชุมคณะกรรมการ และผูถ้ อื หุน้
 รายงานประจาปี ของบริษทั
2. ติดตามให้มกี ารนามติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ/ผูถ้ อื หุน้ ไปปฏิบตั ิ
3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร และจัดส่งสาเนาให้แก่ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทาการ นับจากวันทีไ่ ด้รบั รายงานดังกล่าว
4. ให้คาแนะนาแก่กรรมการเกีย่ วกับข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบตั ติ ่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องรวมถึงการกากับดูแลให้
บริษทั คณะกรรมการ และฝา่ ยจัดการปฏิบตั ติ ามอย่างถูกต้อง
5. ดูแลให้บริษทั มีการเปิ ดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศตามระเบียบปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
สานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
7. ดาเนินการอื่นตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย และ/หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
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5.1.4 กระบวนการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาทาหน้าที่เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในข้อบังคับของบริษทั คณะกรรมการสรรหาดาเนินการสรร
หา ประเมิน เลือกสรร และเสนอชื่อผูท้ ผ่ี ่านการพิจารณาต่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงประสบการณ์ท่ี เหมาะสมสาหรับการทาหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถทีจ่ ะช่วยให้การดาเนินการของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างรอบคอบรัดกุม
ยิง่ ขึน้ ความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุผล ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ ความเป็ น
ผูน้ า รวมทัง้ ความชานาญในวิชาชีพ ความซื่อสัตย์ ตลอดจนคุณสมบัตสิ ว่ นบุคคลอื่นๆ ทีเ่ หมาะสม

5.1.5 ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริษทั อาจดารงตาแหน่งกรรมการบริหาร หรือเป็ นกรรมการทีไ่ ม่ได้ทาหน้าทีบ่ ริหาร สาหรับ
ตาแหน่ งประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ ดั การจะต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มกี ารแบ่งแยก
หน้าทีใ่ ห้อย่างชัดเจน

5.1.6 คุณสมบัติของกรรมการอิ สระ
คณะกรรมการได้กาหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระไว้ดงั นี้
(ก) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของนิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ให้นับรวม
การถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(ข) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจา หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมของนิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน
(ค) ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ น บิดา
มารดา คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือ
บุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ
หรือผู้บริหารของผู้ท่มี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน
“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” รวมถึง การทารายการทางการค้าทีก่ ระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรั บความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื ค้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ รวมถึงพฤติการณ์อ่นื ทานองเดียวกัน
ซึง่ เป็ นผลให้ผขู้ ออนุ ญาตหรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ทต่ี ้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ท่มี ี
ตัวตนสุทธิของผูข้ ออนุ ญาตหรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
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ทัง้ นี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี ารคานวณมูลค่าของรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนี้ ด ังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ท่เี กิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวัน ที่มีความสัมพันธ์ท างธุรกิจ กับบุคคล
เดียวกัน
(จ) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของนิตบิ ุคคลที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็ นผู้ถือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บริห าร หรือ หุ้น ส่ว นผู้จ ัด การของสานัก งานสอบบัญ ชี ซึ่ง มีผู้สอบบัญ ชีข องนิ ติบุ ค คลที่
เกี่ยวข้อ งสังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่ า 2 ปี ก่อนวันที่ย่นื คาขอ
อนุญาตต่อสานักงาน
(ฉ) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากนิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้บริการ
ทางวิชาชีพเป็ นนิตบิ ุคคล ให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือ
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน
(ช) ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
(ซ) ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกี่ยวกับจานวนหุ้นที่ถือโดยกรรมการ
อิสระไว้เท่ากับข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต.
ข้อความในข้อ 5.1.6 นิติบุคคลที่เกีย่ วข้องหมายถึง บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษทั ร่วม และกิจการที่
ควบคุมร่วมกัน หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.1.7 วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริ ษทั
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 ในการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นทุกครัง้ กรรมการจานวนหนึ่งในสาม
จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ

5.1.8 การดารงตาแหน่ งกรรมการที่บริ ษทั อื่นของกรรมการบริ ษทั
เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถทีจ่ ะมีเวลาในการทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเต็มที่ บริษทั จึงคานึงถึงจานวนบริษทั ที่
กรรมการดารงตาแหน่ง โดยกาหนดจานวนบริษทั จดทะเบียนสูงสุดทีป่ ระธานกรรมการ และกรรมการจะดารง
ตาแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอื่นได้ดงั นี้
 ประธานกรรมการ ให้ดารงตาแหน่งได้เพียง 1 บริษทั
(ยกเว้นในกรณีทเ่ี ป็ นประธานกรรมการบริษทั ทีอ่ ยู่ในกลุ่มเดียวกัน)
 กรรมการบริษทั ให้ดารงตาแหน่งได้ไม่เกิน 5 บริษทั
ทัง้ นี้ บริษทั ไม่มขี อ้ จากัดสาหรับกรรมการทีไ่ ปดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั อื่นทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เนื่องจากกรรมการบริหารส่วนใหญ่ดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม กิจการที่
ควบคุมร่วมกัน หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันในกลุ่มบริษทั
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5.1.9 การดารงตาแหน่ งกรรมการที่บริ ษทั อื่นของผู้บริ หารระดับสูง
ผูบ้ ริหารระดับสูงสามารถจะไปดารงตาแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม กิจการทีค่ วบคุม
ร่วมกัน หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันในกลุ่มบริษทั ได้ ในกรณีทเ่ี ป็ นการดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่นนอกเหนือจาก
กลุ่มบริษทั ดังกล่าวแล้วจะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากกรรมการผูจ้ ดั การ

5.2

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่ างน้ อย 3 คน โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนมีความรูค้ วามสามารถทางด้านบัญชีและการเงิน ประธานกรรมการตรวจสอบต้อง
ไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการบริษทั วาระการดารงตาแหน่ ง 3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal
audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างงานหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่ วยงาน
อื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บ ริษัท ปฏิบตั ิต ามกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ข องบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(6.1) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
(6.2) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
(6.3) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
(6.4) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(6.5) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6.6) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่
ละท่าน
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(6.7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎ
บัตร (charter)
(6.8) รายการอื่น ที่เ ห็น ว่ า ผู้ถือ หุ้น และผู้ลงทุ น ทัว่ ไปควรทราบภายใต้ข อบเขตหน้ าที่แ ละความ
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
7. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมทัง้ หมด 4 ครัง้ สามารถประมวลจานวนครัง้ ในการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้ดงั นี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

2. รศ. ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์
3. นายบรรจง จิตต์แจ้ง

วาระการดารง
ตาแหน่ ง

จานวนครังในการ
้
เข้าร่วมประชุม

2557-2560

4/4

2557-2560
2557-2560

3/4
4/4

5.2.2 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
องค์ประกอบของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่รอ้ ยละ 66.7 เป็ นกรรมการ
อิสระ โดยมีประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทนเป็ นกรรมการอิสระ และไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกับประธาน
กรรมการบริษทั วาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
1. กาหนดนโยบายและแนวทางในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผู้จดั การ พร้อมทัง้ นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและ
อนุมตั ิ
2. กระทาการอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับค่าตอบแทนตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
ในปี 2557 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนได้มกี ารประชุมทัง้ หมด 2 ครัง้ สามารถประมวลจานวนครัง้ ใน
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการกาหนดค่าตอบแทนแต่ละท่านได้ดงั นี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์

ประธานกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร

2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
3. นายวัง ชาง ยิง
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ตาแหน่ ง

จานวนครังในการ
้
เข้าร่วมประชุม

2557-2560

2/2

2557-2560
2557-2560

2/2
2/2
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5.2.3 คณะกรรมการสรรหา
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่ ร้อยละ 75 เป็ นกรรมการอิสระโดยมี
ประธานกรรมการสรรหาเป็ นกรรมการอิสระ และไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการบริษทั วาระการ
ดารงตาแหน่ง 3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
1. ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการในปจั จุบนั ว่ามีความเหมาะสมกับความจาเป็ นเชิงกลยุทธ์ของบริษทั
หรือ ไม่ อย่า งไร และเสนอแนวทางในการปรับ ปรุ ง รวมทัง้ เสนอแนวทางในการสรรหากรรมการให้
สอดคล้องกับโครงสร้างดังกล่าว โดยจัดทาเป็ นตารางความรูค้ วามชานาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ
(Director Qualifications และ Skills Matrix) เพื่อพิจารณาว่าคณะกรรมการทีด่ ารงตาแหน่ งอยู่ในปจั จุบนั
ประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี วามรูค้ วามชานาญครบถ้วนตามความจาเป็ นหรือไม่อย่างไร และสมควรสรร
หากรรมการทีม่ คี วามรูค้ วามชานาญในด้านใดเพิม่ เติมเพื่อให้มคี วามครบถ้วนมากยิง่ ขึน้ หรือไม่อย่างไร
2. ประเมินและเสนอรายชื่อผูท้ จ่ี ะเป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการโดยการกลันกรองและสั
่
มภาษณ์บุคคลทีม่ ี
คุณธรรม ยึดมันในการท
่
างานอย่างมีหลักการ ส่งเสริมและปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสูงสุดอย่างมืออาชีพ
3. เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยมีโอกาสเสนอชื่อผูท้ ส่ี มควรเป็ นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา
โดยกาหนดระยะเวลาในการเสนอชื่อให้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณากลันกรองตามกระบวนการที
่
่
คณะกรรมการกาหนด (Due Diligence) ก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้
4. เปิ ดเผยนโยบายในการสรรหาและขัน้ ตอนกระบวนการในการเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถอื หุน้ ทราบเพื่อให้
มันใจในความโปร่
่
งใสในขัน้ ตอนการสรรหากรรมการ รวมทัง้ จัดเตรียมแบบฟอร์มในการเสนอชื่อทีร่ ะบุถงึ
ข้อมูลที่จาเป็ นในการพิจารณาเหตุ ผลสนับสนุ น รวมทัง้ ความเต็มใจของผู้ได้รบั การเสนอชื่อไว้ในแบบ
เสนอชื่อนัน้ ด้วย
5. พิจารณาแนวทางดังต่อไปนี้ในการคัดเลือกกรรมการ
5.1. คุณลักษณะทีต่ อ้ งการในกรรมการแต่ละท่าน
 ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
 การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
 ความมีวุฒภิ าวะและความมันคง
่ กล้าแสดงความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างและเป็ นอิสระ
 ยึดมันในการท
่
างานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยีย่ งมืออาชีพ
 คุณสมบัตอิ ่นื ตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร
5.2 คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่ามีความสาคัญความรู้ความชานาญในด้าน
ต่างๆ เพื่อให้ได้องค์ประกอบของคณะกรรมการทีเ่ หมาะสม
 ความรูท้ างบัญชีและการเงิน
 การบริหารจัดการองค์กรซึง่ รวมถึงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
 การบริหารความเสีย่ ง
 การจัดการในภาวะวิกฤติ
 ความรูด้ า้ นกฎหมาย
 ความรูเ้ กีย่ วกับธุรกิจของบริษทั
 การตลาดระหว่างประเทศ
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 การกาหนดวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์
 ความรูค้ วามชานาญเฉพาะด้านอื่นๆ ทีค่ ณะกรรมการสรรหาเห็นว่าจาเป็ น
6. ดูแลให้กรรมการทุกท่านได้รบั การอบรมอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงการพัฒนาในทาง
ธุรกิจของบริษทั และการเปลีย่ นแปลงของระเบียบปฏิบตั แิ ละข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง
7. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการเป็ นครัง้ คราว
ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาได้มกี ารประชุมทัง้ หมด 3 ครัง้ สามารถประมวลจานวนครัง้ ในการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการสรรหาแต่ละท่านได้ดงั นี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ

ประธานกรรมการ
สรรหา
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร

2. รศ. ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์
3. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
4. นายวัง ชาง ยิง

5.3

วาระการดารง
ตาแหน่ ง

จานวนครัง้ ในการ
เข้าร่วมประชุม

2557-2560

3/3

2557-2560
2557-2560
2557-2560

2/3
3/3
3/3

การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทกาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครัง้ เป็ นอย่างน้ อย หรือประธานกรรมการจะ
พิจารณาเห็นสมควรเรียกประชุมเป็ นวาระพิเศษเพิม่ เติมตามความจาเป็ น โดยจะมีการกาหนดตารางการ
ประชุมล่วงหน้าเป็ นรายปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านได้รบั ทราบกาหนดการดังกล่าวในเดือนพฤศจิกายน
ของทุกปี
เลขานุการบริษทั จะเป็ นผูเ้ สนอวาระการประชุมทัวไปที
่ ต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หรือระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ส่วนวาระที่นอกเหนือจากวาระดังกล่าว ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การจะร่วมกันพิจารณา ทัง้ นี้
กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสูว่ าระการประชุมได้ โดยส่งวาระทีต่ อ้ งการเสนอผ่านทางเลขานุการ
บริษัทก่อนวันประชุมล่วงหน้า 14 วัน เลขานุ การบริษัทจะเป็ นผู้รวบรวมวาระที่เสนอดังกล่าวให้ประธาน
กรรมการพิจารณาก่อนบรรจุเป็ นวาระการประชุม
บริษัทจะจัดส่งเอกสารที่ใ ช้ประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยระบุอย่าง
ชัดเจนว่าเป็ นเรื่องทีจ่ ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีให้แก่กรรมการทุกท่านก่อน
การประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ทัง้ นี้ เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้มเี วลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม ในระหว่าง
การประชุ ม ประธานคณะกรรมการจะจัด สรรเวลาอย่ า งเพีย งพอแก่ ผู้บ ริห ารที่เ กี่ย วข้อ งในการน าเสนอ
รายละเอียด เพื่อให้กรรมการสามารถสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม รวมถึงการจัดสรรเวลาให้กรรมการสามารถ
อภิปรายปญั หาสาคัญอย่างเพียงพอ
ในปี 2557 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ 4 ครัง้ สามารถประมวลจานวนครัง้ ในการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการบริษทั แต่ละท่านได้ดงั นี้
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รายชื่อ
1. นายวัง ต้า เลียง
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
3. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
4. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
5. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
6. ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ
7. นายวัง ชาง ยิง
8. นายอาพล สิมะโรจนา
9. นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์

วาระการ
จานวนครังในการเข้
้
าร่วมประชุม
ดารงตาแหน่ ง วาระปกติ วาระพิ เศษ
รวม
2556-2559
0/4
0/4
2555-2558
4/4
4/4
2554-2557
4/4
4/4
2555-2558
4/4
4/4
2554-2557
4/4
4/4
2554-2557
3/4
3/4
2555-2558
4/4
4/4
2556-2559
4/4
4/4
2556-2559
4/4
4/4

รายงานการประชุ ม ได้มีก ารจัด ทาเป็ น ลายลักษณ์ อ ัก ษรโดยมีก ารระบุ ว ันเวลาเริ่ม -เวลาเลิกประชุม ชื่อ
กรรมการที่เข้าประชุมและกรรมการที่ขาดประชุม สรุปสาระสาคัญของเรื่องที่เสนอรวมถึงประเด็นที่มกี าร
อภิปรายและข้อสังเกตของกรรมการ มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย ชื่อผู้จด
รายงาน และ ผู้รบั รองรายงาน และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้ว เลขานุ การบริษัทจะเป็ นผู้
จัดเก็บ เพื่อให้พร้อมสาหรับการตรวจสอบโดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
กรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหารมีประชุมกันเองตามความจาเป็ นโดยไม่มฝี ่ายจัดการร่วมอยู่ดว้ ย ทัง้ นี้ เพื่ออภิปราย
ปญั หาต่ างๆ เกี่ยวกับ การจัด การที่มีป ระเด็นที่น่า สนใจ และจะต้องมีก ารแจ้งผลการประชุม ให้กรรมการ
ผู้จ ัด การได้ร ับ ทราบ โดยในปี 2557 กรรมการที่ไ ม่ ใ ช่ ผู้บ ริห ารมีโ อกาสได้ ป ระชุ ม กัน เองโดยไม่ มี
กรรมการบริหารร่วมอยู่ดว้ ยจานวน 2 ครัง้

5.4

การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการ
กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการด้วยตนเองตามแบบการประเมินของศูน ย์
พัฒนาการกากับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียน โดยได้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานปี ละ 1 ครัง้ ในเดือน
กุมภาพันธ์ของทุกปี และให้กรรมการแต่ละท่านนาส่งแบบประเมินที่เลขานุ การบริษทั เพื่อรวบรวมผลการ
ประเมินและแจ้งคณะกรรมการได้รบั ทราบเพื่อกาหนดแนวทางปรับปรุงในการทางานต่อไป

5.5

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูง
1. ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้ทาหน้าที่พจิ ารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ และนาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุ มตั จิ ากที่ประชุมผู้ถอื หุ้น ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนกรรมการ
จะพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบโดยเปรียบเทียบกับ
บริษทั อื่นทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจะใช้ผลการสารวจการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทั จดทะเบียนใน
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ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นเกณฑ์ ในการเปรียบเทียบในแต่ละปี ทัง้ นี้ เพื่อให้ค่าตอบแทนดังกล่าวเพียงพอทีจ่ ะจูง
ใจและรักษากรรมการทีม่ คี ุณภาพตามทีบ่ ริษทั ต้องการ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ (บาท)
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหา

จานวน

2556

2557

9
3
3
4

3,652,700
1,179,600
126,000
84,000

3,740,400
1,202,400
126,000
84,000

นอกจากค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินแล้ว กรรมการต่ างประเทศที่มาเข้าร่วมประชุมจะได้รบั ค่าตั ๋วเครื่องบิน
ค่าทีพ่ กั และอาหาร รวมถึงกรมธรรม์ประกันความรับผิดของกรรมการและผูบ้ ริหารเพื่อคุ้มครองความเสีย่ ง
ของกรรมการและผูบ้ ริหารในการปฏิบตั หิ น้าที่ให้บริษทั แต่ทงั ้ นี้จะไม่ให้ความคุม้ ครองในกรณีกระทาการโดย
จงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือทุจริต
2. ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูง
ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการพิจ ารณาค่าตอบแทน
กาหนดในแต่ละครัง้ ซึง่ สอดคล้องกับความรูค้ วามสามารถและผลการดาเนินงานของบริษทั โดยคณะกรรมการ
พิจ ารณาค่า ตอบแทนเป็ น ผู้พิจ ารณา และนาเสนอจานวนค่ าตอบแทนที่เ หมาะสมต่ อคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
ในปี 2557 กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารระดับสูง ได้ร่วมกันกาหนดค่าเป้าหมายของตัว
วัดผลการดาเนินงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อนามาใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดั การ และผู้บ ริห ารระดับ สูง ทัง้ นี้ คณะกรรมการพิจ ารณา
ค่าตอบแทนได้กาหนดให้นาผลการประเมินดังกล่าวมาพิจารณาค่าตอบแทน
2556
ผูบ้ ริหารระดับสูง
ผูบ้ ริหารระดับสูง

ค่าตอบแทน
(บาท)
95,302,146

จานวน
ผูบ้ ริหาร (คน)
9

2557
ค่าตอบแทน
(บาท)
105,313,338

จานวน
ผูบ้ ริหาร (คน)
9

นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัส ผู้บริหารระดับสูงได้รบั ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เงินเกษียนอายุ รถประจาตาแหน่ ง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถประจาตาแหน่ ง ค่ารักษาพยาบาล และค่า
ประกันอุบตั เิ หตุ
นอกจากนั น้ กรรมการบางท่ า นที่ไ ปด ารงต าแหน่ ง เป็ น กรรมการและผู้บ ริห ารของบริษัท ย่ อ ยจะได้ร ับ
ค่าตอบแทนจากบริษทั ย่อยบางบริษทั ด้วย ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั นโยบายและการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการของบริษทั ย่อยนัน้ ๆ
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ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารที่ไป
ดารงตาแหน่ งในบริษทั ย่อย
ได้รบั ในตาแหน่งกรรมการของบริษทั ย่อย
ได้รบั ในตาแหน่งผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อย

5.6

2556
จานวน
กรรมการ
5
4

2557
บาท

2,259,719
6,842,848

จานวน
กรรมการ
4
3

บาท
2,270,400
6,837,000

การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร
บริษัทจัดให้มกี ารปฐมนิเทศสาหรับกรรมการใหม่ โดยจัดให้เยี่ยมชมโรงงานโดยผู้บริหารระดับสูง เพื่อดู
กระบวนการผลิตสินค้าของบริษทั รวมถึงการแนะนาถึงลักษณะธุรกิจและภาพรวมการดาเนินธุรกิจของบริษทั
และบริษทั ย่อย นอกจากนี้ ยังจัดให้มเี อกสารดังต่อไปนี้ ส่งมอบให้กรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่
1. คู่มอื กรรมการบริษทั จดทะเบียน ซึง่ มีหวั ข้อต่างๆ ทีส่ าคัญ ได้แก่ บทบาทและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ข้อ
ห้ามการกระทาของกรรมการบริษทั ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ
2. นโยบายการกากับกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั
3. หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษทั
4. รายงานประจาปี และแบบ 56-1 ฉบับล่าสุด
นอกจากนี้ บริษทั ยังมีนโยบายในการส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็ นการ
เพิม่ พูนความรูด้ ้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบทบาทหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย ทัง้ ในฐานะกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อยชุดต่างๆ เป็ นประจา โดยเฉพาะการเข้าอบรม DCP ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
เพื่อส่งเสริมให้กรรมการบริษทั มีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎเกณฑ์ และข้อกาหนดต่างๆ ในการเป็ นกรรมการ
ของบริษทั จดทะเบียน

5.7

จรรยาบรรณธุรกิ จ
บริษทั ตระหนักดีว่าการปฏิบตั ติ ามจริยธรรมของผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนเป็ นสิง่ จาเป็ นต่อความมันคงและ
่
ความสาเร็จขององค์กรในระยะยาว
บริษัทเชื่อมันว่
่ าการมีหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจเป็ นพื้นฐานที่สาคัญในการเสริมสร้าง และยกระดับ
การกากับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั จึงได้มกี ารปรับปรุงจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจในปจั จุบนั
โดยถือเป็ นการประมวลความประพฤติใ นทางที่ดีงาม และได้ร ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
พร้อมทัง้ ประกาศให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ได้รบั ทราบ และได้จดั ให้มกี ระบวนการติดตาม
การปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
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5.8

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5.8.1 มาตรการการป้ องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริ ษทั
เพื่อป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารนาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและเปิ ดเผย
ข้อมูลแก่บุคคลภายนอก บริษทั จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์ไว้ดงั นี้

กาหนดให้ผบู้ ริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั และรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ของบริษทั ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่
ซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน และส่งสาเนารายงานดังกล่าวให้กบั เลขานุการบริษทั รวมถึงให้ผบู้ ริหารรายงานการ
ถือหลักทรัพย์ของบริษทั ต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส ทัง้ นี้ ให้รวมถึงการปฎิบตั ติ ามบทบัญญัตกิ ฎหมายทีจ่ ะ
มีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงในอนาคตด้วย (ถ้ามี)
คาว่า “ผู้บริหาร” หมายถึง กรรมการ ผู้จดั การ หรือผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจาก
กรรมการผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ง่ึ ดารงตาแหน่งเทียบเท่าผูบ้ ริหารรายที่ 4 ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผูด้ ารง
ตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่าซึง่ มีหน้าทีต่ ้อง
จัดทาและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ทัง้ ในนามของตนเอง คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะต่อ ก.ล.ต.

ห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การและพนักงานทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในของบริษทั เปิ ดเผย
ข้อมูลภายในดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลทีไ่ ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง และห้ามไม่ให้ซอ้ื ขายหลักทรัพย์ของ
บริษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนงบการเงินของบริษทั จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การและพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษทั ทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อ
ประชาชนอันเป็ นสาระสาคัญต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วน
ตน และ/หรือชักชวนผูอ้ ่นื ให้ซ้อื ขายหลักทรัพย์ของบริษทั หากฝ่าฝื นข้อกาหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะ
ดาเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผกู้ ระทาความผิด

ในกรณีทก่ี รรมการ ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การและพนักงานกระทาการอันเป็ นความผิดอาญาตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยเจตนา บริษทั จะดาเนินการลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
รวมกันดังต่อไปนี้
 ตัดเงินเดือนค่าจ้างหรือค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่นื ใดทีไ่ ด้รบั
 ให้ออก ไล่ออก หรือปลดออกจากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การหรือพนักงานโดยถือว่าจง
ใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั ถ้าผูก้ ระทาความผิดเป็ นกรรมการบริษทั ให้นาเสนอทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูพ้ จิ ารณาลงโทษ
 แจ้งการกระทาความผิดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือ ก.ล.ต.
 แจ้งความดาเนินคดีตามกฎหมาย
 ดาเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
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5.8.2 การอนุมตั ิ รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในกรณีท่กี รรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่น มีการตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมี
ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ และรายการเกี่ย วกับ การได้ม าหรือ จ าหน่ า ยไปซึ่ง สิน ทรัพ ย์ท่ีสาคัญ ของ
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามความหมายที่กาหนดตามประกาศของ ก.ล.ต.และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บ ังคับอยู่ในขณะทารายการดังกล่ าว โดยจะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารตามทีป่ ระกาศดังกล่าวกาหนดในเรื่องนัน้ ๆ โดยเคร่งครัด โดยบริษทั ได้กาหนดมาตรการหรือขัน้ ตอน
การอนุมตั กิ ารทารายการดังกล่าวดังนี้
(1) ห้ามไม่ให้บุคคลทีม่ สี ว่ นได้เสียหรือทีอ่ าจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนุมตั ริ ายการทีเ่ กี่ยวข้องกับตน
ได้
(2) การกาหนดราคาหรือค่าตอบแทนจะต้องเป็ นไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการค้าทัวไปโดย
่
คานึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั เป็ นสาคัญ
(3) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนทารายการดังกล่าว ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความชานาญในการให้ความเห็นในเรื่องหรือรายการใด บริษทั จะต้องจัดให้ผเู้ ชีย่ วชาญอิสระเป็ นผูใ้ ห้ความเห็น
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณากลันกรองก่
่
อนจะนาเสนอคณะกรรมการบริษทั และที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ธุรกรรมต่างๆ สามารถดาเนินไปได้ตามปกติ คณะกรรมการได้อนุ มตั ิในหลักการให้
ผูบ้ ริหารสามารถทารายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะบริษทั กับบริษทั ย่อย หากธุรกรรมเหล่านัน้ เข้าลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
1.

เป็ น ข้อ ตกลงทางการค้า ในลัก ษณะเดีย วกับ วิญ ญู ช นจะพึง กระท ากับ คู่ ส ัญ ญาทัว่ ไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีลกั ษณะ
เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง

2.

เป็ นรายการทดรองจ่ายทีส่ มเหตุสมผลทีเ่ กิดจากการดาเนินการตามปกติทางธุรกิจ โดยมีการ
เรียกเก็บตามทีจ่ ่ายจริง

ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหารจะต้องรายงานการทาธุรกรรมทีม่ ขี นาดเกินกว่า 500,000 บาท ให้คณะกรรมการได้รบั ทราบทุก
ไตรมาส
(4) บริษทั จะต้องเปิ ดเผยการทารายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกาหนด

5.8.3 การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูเ้ กี่ยวข้อง
เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท และให้กรรมการ และผู้บริหารที่มี
รายการหรือธุรกรรมทีม่ สี ่วนได้เสีย ทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการของบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามประกาศของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552 เรื่อง รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มี ความ
เกีย่ วข้อง บริษทั จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์ไว้ดงั นี้
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 กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องมีรายการหรือธุรกรรมทีม่ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการ
กิจการ ของบริษทั หรือบริษทั ย่อยทีม่ ขี นาดของรายการมากกว่าหรือเท่ากับ 5 ล้านบาท หรือ 0.05% ของ
สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ (NTA) ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า ให้จดั ทารายงาน
ดังกล่าวตามแบบฟอร์มที่กาหนด และส่งมอบให้เลขานุ การบริษัท ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่มี
รายการเกิดขึน้ ในกรณีทม่ี รี ายการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ทุกครัง้ ให้แจ้งรายงานการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันทีม่ รี ายการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวเกิดขึน้
 ให้เลขานุ การบริษทั จัดส่งสาเนารายงานทีไ่ ด้รบั ตามวรรค 1 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงานนัน้
 กรรมการ และผู้บริห ารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการพิจารณาในที่ป ระชุม ไม่สามารถเข้า ร่วมในการ
พิจารณาและต้องออกจากห้องประชุม รวมถึงบริษทั จะไม่จดั ส่งเอกสารในเรื่องดังกล่าวให้กบั กรรมการ
และผูบ้ ริหารดังกล่าว
 ให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลการมีสว่ นได้เสียในรายงานประจาปี และแบบ 56-1

5.9

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

เพื่อให้งานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถทาหน้าทีต่ รวจสอบได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้
พิจารณาให้บริษทั ว่าจ้างบุคคลภายนอก ซึ่งเป็ นบริษัทตรวจสอบบัญชี และอยู่ในรายชื่อของผู้ตรวจสอบบัญชี ท่ไี ด้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน กลต. ทาหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัท ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการปฏิบตั ิงานและ
กิจกรรมทางการเงินของบริษทั ได้ดาเนินการตามแนวทางทีก่ าหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง (Compliance Controls)
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้อนุมตั ใิ ห้บริษทั ต่อสัญญาว่าจ้าง บริษทั สานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์
จากัด ทาหน้าทีเ่ ป็ นหน่ วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั และกาหนดให้ผตู้ รวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจารายไตรมาส

5.10 การบริ หารความเสี่ยง
บริษัทมีนโยบายในการกาหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็ น ส่ว นหนึ่ งของการบริห ารจัด การ เพื่อให้ว ัตถุ ป ระสงค์
เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ต่างๆ ของบริษทั สามารถปฏิบตั ไิ ด้บรรลุตามทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้ โดยผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนใน
บริษัทเป็ นเจ้าของความเสี่ย ง และมีหน้ า ที่ในการประเมินความเสี่ย งของแต่ ละหน่ วย งานและกระบวนการทางาน
ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมทีม่ อี ยู่ พร้อมทัง้ นาเสนอแผนงานและวิธกี ารในการลดความเสีย่ ง
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5.11 แผนสืบทอดงาน
บริษัทมีการวางแผนการสืบทอดงาน โดยการรับพนักงานในตาแหน่ ง Management Trainees เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถให้เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทได้กาหนดให้บุคคลดังต่ อไปนี้ปฏิบตั ิหน้าที่แทนกรรมการผู้จดั การ ในกรณีท่กี รรมการผู้จดั การไม่
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
1. นายอาพล สิมะโรจนา เป็ นผูด้ แู ลและตัดสินใจในเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับโรงงาน ทัง้ ของบริษทั และบริษทั ย่อย
2. น.ส.ปิ ยธิดา สุขจันทร์ เป็ นผูด้ แู ลและตัดสินใจในเรื่องอื่นๆ ทัง้ ของบริษทั และบริษทั ย่อย
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ข้อมูลทัวไป
่

ข้อมูลบริ ษทั
ชื่อบริษทั
เลขทะเบียนบริษทั
Home Page
สานักงานใหญ่

: บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
: 0107538000568 (เดิมเลขที่ บมจ.579)
: www.lamsoon.co.th
: 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 02-361 8959-87
โทรสาร (ฝา่ ยบริหาร) 02-361 8988-9
โทรสาร (ฝา่ ยขาย) 02-361 8994-5

โรงกลันน
่ ้ามันปาล์ม

: 236 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขมุ วิท
ตาบลแพรกษา อาเภอเมือง สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 02-709 3610-24
โทรสาร 02-324 0640

โรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิบ

: 99/9 หมู่ 2 ถนนสิเกา-ควนกุน ตาบลกะลาเส
อาเภอสิเกา ตรัง 92150
โทรศัพท์ 075-267 275
โทรสาร 075-267 028

ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกจาหน่ายแล้ว
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
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: ผูผ้ ลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์น้ามันพืช ไขมันพืชผสม และเนยเทียม
: 820,000,000 บาท
: 820,000,000 หุน้
: 1 บาท

ข้อมูลทัวไป
่
นิ ติบคุ คลที่ บริ ษทั ถือหุ้นตัง้ แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
1.

บริ ษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) (UPOIC)
สานักงานกรุงเทพฯ

: 64 ชัน้ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 02-744 1046-8
โทรสาร 02-744 1049

สานักงานกระบีแ่ ละโรงงาน : 98 หมู่ 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5
ตาบลห้วยยูง อาเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130
โทรศัพท์ 075-666 075
โทรสาร 075-666 072
ประเภทธุรกิจ
: ทาสวนปาล์ม และสกัดน้ามันปาล์มดิบและน้ามันเมล็ดในปาล์มดิบ
ทุนจดทะเบียน
: 324,050,000 บาท
จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกจาหน่ายแล้ว : 324,050,000 หุน้
จานวนหุน้ สามัญทีบ่ ริษทั ถืออยู่
: 226,715,110 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 69.96

2.

บริ ษทั อาหารสากล จากัด (มหาชน) (UFC)
สานักงานกรุงเทพฯ

: 60 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 02-361 8954-7, 02-398 8555
โทรสาร 02-744 0860-2

โรงงาน (1)

: 64 กม. 1 หมู่ท่ี 1 ถนนลาปาง-เชียงใหม่
ตาบลปงแสนทอง อาเภอเมือง ลาปาง 52100
โทรศัพท์ 054-810 270-4
โทรสาร 054-810 275

โรงงาน (2)

: 469/1 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว หมูท่ ่ี 3
ตาบลดอนยายหอม อาเภอเมือง นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-229 397-8
โทรสาร 034-229 759

: ผูผ้ ลิตผัก ผลไม้ และเครื่องดื่ม บรรจุกระป๋อง
ซอสและเครื่องปรุงรส จาหน่ายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ทุนจดทะเบียน
: 525,000,000 บาท
ทุนทีเ่ รียกชาระแล้ว
: 525,000,000 บาท
จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกจาหน่ายแล้ว : 52,500,000 หุน้
จานวนหุน้ สามัญทีบ่ ริษทั ถืออยู่
: 51,848,557 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 98.76
ประเภทธุรกิจ
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บุคคลอ้างอิ งอื่นๆ
1.

นายทะเบียนหุ้น

ชื่อ
สถานทีส่ านักงาน

: บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
: 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-229 2800
โทรสาร 02-359 1259

2.

ผูส้ อบบัญชี

ชื่อ
สถานทีส่ านักงาน

: นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต 4377
: บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ตู้ ป.ณ. 1047, กรุงเทพฯ 10501
โทรศัพท์ 02-264 0777, 02-661 9190
โทรสาร 02-264 0789-90, 02-661 9192

จานวนปี ทเ่ี ป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริษทั
:2
ความสัมพันธ์หรือการมีสว่ นได้เสียกับ
: ไม่มี
บริษทั /บริษทั ย่อย /ผูบ้ ริหาร /ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว
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บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจโรงสกัด (CRUSHING MILL) และโรงกลันน
่ ้ามันปาล์ม
ั
(REFINERY) โดยปจจุบนั มีกาลังการผลิตของโรงกลันที
่ ่ 1,000 ตันต่อวัน หรือ 365,000 ตันต่อปี ซึง่ ถือเป็ นโรงกลันน
่ ้ามันปาล์ม
ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย ในปจั จุบนั บริษทั จาหน่ายผลิตภัณฑ์หลักดังต่อไปนี้
1. น้ามันปาล์ม
1.1 น้ามันปาล์มบริสทุ ธิ ์
1.2 น้ามันปาล์มโอเลอีน
1.3 น้ามันปาล์มสเตียรีน
1.4 ไขมันผ่านกรรมวิธไี ฮโดรจิเนต
1.5 กรดไขมันอิสระ
1.6 น้ามันเมล็ดในปาล์มบริสทุ ธิ ์
2. น้ามันพืชชนิดอื่น (น้ามันมะพร้าว น้ามันถัวเหลื
่ อง น้ามันเมล็ดดอกทานตะวัน น้ามันข้าวโพด น้ามันเมล็ด
ชา น้ามันมะกอก น้ามันคาโนล่าผสมน้ามันทานตะวัน น้ามันคาโนล่า น้ามันราข้าว)
3. ไขมันพืชผสมและเนยเทียม
4. ผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง ถุง Pouch และขวดแก้ว
5. น้าผลไม้ กาแฟ เครื่องดื่มต่างๆ
6. ซอสปรุงรส
ลาดับที่ 4, 5 และ 6 ผลิตโดยบริษทั ย่อย คือ บริษทั อาหารสากล จากัด (มหาชน)
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โครงสร้างรายได้
ปี 2555
%
ล้านบาท
บริษทั
บริษทั ย่อย
รวม

ผลิ ตภัณฑ์/บริการ
กลุ่มน้ามันพืช
กลุ่มเนยเทียมและไขมันพืชผสม
ผลิตภัณฑ์ปาล์มอื่นๆ
กระแสไฟฟ้าจาหน่ายให้กบั กฟภ.

5,498.97
2,113.26
7,612.23

ดาเนิ นการ
โดย
บริษทั และ
UPOIC
บริษทั
บริษทั และ
UPOIC
บริษทั และ
UPOIC

กลุ่มผักและผลไม้
บริษทั และ
กลุ่มเครื่องดื่ม
UFC (1)
กลุ่มซอส เครื่องปรุงรส และอื่นๆ
มูลค่าการจาหน่ ายสุทธิ

72.24
27.76
100.00

ปี 2556
%
ล้านบาท
5,035.09
2,208.32
7,243.41

ปี 2555
ล้านบาท
%
4,876 64.05

69.51
30.49
100.00

ปี 2557
%
ล้านบาท
6,097.85
2,353.25
8,451.10

ปี 2556
ล้านบาท
%
4,408 60.86

72.15
27.85
100.00

ปี 2557
ล้านบาท
%
5,457 64.57

593
168

7.79
2.21

593
415

8.18
5.73

604
426

7.15
5.04

20

0.26

23

0.32

27

0.32

1,300
541
115

17.08
7.10
1.50

1,135
558
112

15.66
7.70
1.55

971
855
111

11.49
10.11
1.31

7,612

7,243

8,451

หมายเหตุ : (1) บริษทั เป็นตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศ ให้กบั บริษทั อาหารสากล จากัด (มหาชน) ตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2549
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การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในปี ที่ผ่านมา
ด้านนโยบาย : การแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาซึ่งหมดวาระในปี 2557
 การประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 มีมติแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบซึง่ ได้หมด
วาระในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 กลับเข้าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่งเป็ นเวลา 3 ปี ทัง้ นี้ให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 12
พฤษภาคม 2557 และครบวาระวัน ที่ 12 พฤษภาคม 2560 ตามที่ค ณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยมีร ายชื่อ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
(1) ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
(2) รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
(3) นายบรรจง จิตต์แจ้ง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
(4) นางสาวจิรสุดา สาเภาทอง
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและผูจ้ ดั การอาวุโสแผนกบัญชี
โดยมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบเหมือนเดิม
 การประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 มีมติแต่งตัง้ กรรมการสรรหาซึง่ ได้หมดวาระ
ในวัน ที่ 13 พฤศจิก ายน 2557 กลับ เข้าดารงต าแหน่ งอีก วาระหนึ่ ง เป็ น เวลา 3 ปี ทัง้ นี้ ใ ห้มีผ ลตัง้ แต่ ว ัน ที่ 13
พฤศจิกายน 2557 และครบวาระวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย
(1) ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกรรมการอิสระ
(2) รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
กรรมการอิสระ
(3) นายบรรจง จิตต์แจ้ง
กรรมการอิสระ
(4) นายวัง ชาง ยิง
กรรมการบริหาร
โดยมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบเหมือนเดิม

ด้านการผลิ ตและการลงทุน : การปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตของแผนกบรรจุภณ
ั ฑ์
 โรงกลันน
่ ้ ามันพืชที่บางปูมีแผนที่จะลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของแผนกบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยมีมูลค่าการ
ลงทุนทัง้ สิน้ ประมาณ 400 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2558 นอกจากนัน้ บริษทั ยัง
ลงทุนอีกประมาณ 31 ล้านบาท ในการติดตัง้ ระบบสูญญากาศระบบใหม่เพื่อกาจัดกลิ่นที่หอกลัน่ ซึ่งเป็ นการลด
ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและยังเป็ นการประหยัดต้นทุนด้านพลังงานอีกด้วย
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ด้านการตลาด : กลุ่มผลิ ตภัณฑ์ใหม่
 ในปี 2557 บริษัท ได้ขยายธุรกิจตลาดกลุ่ มเบเกอรี่ โดยการวางตลาดผลิตภัณฑ์ใ หม่ ได้แ ก่ ช๊อคโกแลตอเนก
ประสงค์ ตราเดซี่ ซึง่ เป็ นช๊อคโกแลตเกรดพรีเมียมสาหรับทาขนมและเคลือบหน้าขนม เพื่อรองรับการเติบโตของ
ธุรกิจเบเกอรี่ พร้อมกับการวางตลาดน้ามันปาล์มหยกขนาดบรรจุ 5 ลิตร เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจร้านอาหาร
และภัตราคารขนาดเล็ก อีกทัง้ ได้ออกบรรจุภณ
ั ฑ์ขนาดใหม่ 13.75 ลิตรสาหรับน้ ามันคาโนล่า เพื่อเป็ นทางเลือก
ให้กบั ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอาหารญีป่ ุน่ นอกเหนือจากการใช้น้ามันถัวเหลื
่ อง
 ด้านบริษทั อาหารสากล จากัด (มหาชน) ได้มกี ารปรับปรุงรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่สาหรับสินค้าน้ าผลไม้ UFC ใน
กล่อง UHT ได้แก่ ส้ม องุ่น แอปเปิ้ ล สัปปะรด และมะม่วง ให้มรี ูปลักษณ์ท่ที นั สมัยมากขึน้ รวมทัง้ ได้เพิม่ ช่อง
ทางการจาหน่ายน้ามันมะพร้าว 100% ในธุรกิจฟู้ดเซอร์วสิ ได้แก่ โรงเรียนนานาชาติ สนามกอล์ฟ ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
Home Delivery และสายการบิน
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ปัจจัยเสี่ยง
1. ความผันผวนของราคาน้ามันปาล์มและการแทรกแซงจากภาครัฐ
น้ ามันปาล์มดิบ นับเป็ นสินค้าโภคภัณฑ์ซ่งึ มีราคาผันผวน ในปี 2557 ราคาเฉลี่ยรายเดือน แกว่งตัวอยู่ใน
ช่วงกว้างระหว่าง 24.27 – 34.50 บาทต่อกิโลกรัม (2556 : 23.02 – 31.90 บาทต่อกิโลกรัม) โดยมีราคาเฉลีย่ ทัง้ ปี ท่ี
28.57 บาทต่อกิโลกรัม เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.19 จากปี 2556 ในขณะทีร่ าคาเฉลีย่ ในตลาดโลกอยู่ท่ี 24.03 บาท/กิโลกรัม
ทัง้ ความผันผวนของราคาในประเทศในระหว่างปี และความแตกต่างอย่างมากระหว่างราคาในประเทศและตลาดโลก
ล้วนเป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของบริษทั นอกจากนัน้ ในช่วงฤดูกาลทีม่ ีผลผลิตปาล์มน้ ามัน
ออกสูต่ ลาดในปริมาณมาก ปริมาณน้ามันปาล์มดิบสะสมอยู่ในระดับสูง ทาให้ราคาผลปาล์มสดและน้ามันปาล์มดิบลดลง
อย่างมาก อาจนาไปสู่เหตุการณ์ ประท้วงจากเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม จนหลายครัง้ ภาครัฐต้องเข้ามาแทรกแซงตลาด
น้ามันปาล์ม
โดยเวลาทีเ่ หลืออยู่ก่อนที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไม่
เพียงพอสาหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ามันปาล์มของไทยให้แข่งขันได้ รัฐบาลไม่มที ศิ ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ชัดเจนในระยะยาว ไม่มแี ผนการเตรียมความพร้อมสาหรับการแข่งขันทีร่ ุนแรงขึน้ ในอนาคต ดังนัน้ การแข่งขันจากการ
เปิ ดเสรีทางการค้าทีก่ าลังจะมาถึง จะสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเกษตรกรและผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรม
2. น้ามันปาล์มบรรจุขวดและผลปาล์มสดเป็ นสิ นค้าควบคุม
วัตถุดบิ หลักและสินค้าสาเร็จรูปส่วนใหญ่ของบริษทั ถือได้ว่าเป็ นสินค้าควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิง่ น้ ามันปาล์ม
บริสทุ ธิที์ ม่ ขี นาดบรรจุต่ากว่า 5 ลิตร ซึง่ ราคาจาหน่ ายจะถูกกาหนดโดยกรมการค้าภายใน ทาให้บริษทั อาจไม่สามารถ
ปรับราคาได้โดยเสรีเพื่อสะท้อนต้นทุนวัตถุดบิ ที่แท้จริง นอกจากนัน้ สินค้าน้ ามันปาล์มยังเป็ นสินค้าทีถ่ ูกควบคุมการ
นาเข้า ทาให้การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือมีขอ้ จากัด การกาหนดเพดานราคาจาหน่ ายปลีกน้ ามันปาล์มดังกล่าว ทา
ให้ผลประกอบการของภาคอุตสาหกรรมมีความผันผวน
อย่างไรก็ตาม ผูป้ ระกอบการโรงกลันน
่ ้ ามันปาล์มได้เคยเสนอให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ผ่อน
คลายการควบคุมราคาจาหน่ายปลีกน้ ามันปาล์มบริสุทธิให้
์ มคี วามยืดหยุ่นมากขึน้ ตามการเคลื่อนไหวของต้นทุนน้ ามัน
ปาล์มดิบ อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบให้เพิม่ ผลปาล์มเป็ นรายการสินค้า
ควบคุมเพิม่ เติมตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เนื่องจากปริมาณผลผลิตน้ ามันปาล์มมีความผันผวนสูง บางช่วงเกิด
ปญั หาขาดแคลนหรือบางช่วงล้นตลาด ส่งผลให้ราคาสูงขึน้ หรือตกต่า ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อผูบ้ ริโภคหรือเกษตรกร
3. สภาพภูมิอากาศ
เนื่องจากวัตถุดบิ หลักของบริษัทมาจากผลผลิตทางการเกษตร แนวโน้มผลการดาเนินงานของบริษัทยังคง
ขึน้ อยู่กบั ปจั จัยที่ควบคุมไม่ได้ ได้แก่ สภาพภูมอิ ากาศ ปริมาณน้ าฝน และผลผลิตของวัตถุดบิ ทีอ่ อกสู่ตลาดในแต่ละ
ฤดูกาล ปจั จุบนั มีความผันแปรของภูมอิ ากาศเกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็ นมาก่อน บางปี เกิดอุทกภัยอย่างหนัก บางปี
ประสบภัยแล้ง ทาให้ปริมาณผลผลิตทีอ่ อกสูต่ ลาดมีความผันผวนในแต่ละปี หรือระหว่างปี ซึง่ อาจนาไปสู่การแทรกแซง
จากภาครัฐ
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาพรวมปี 2557
ปี 2557

ปริมาณการผลิ ต (เมตริกตัน)
ผลปาล์มสด น้ามันปาล์มดิบ

ราคา (บาท/กิ โลกรัม)
ผลปาล์มสด น้ามันปาล์มดิบ

ไตรมาสที่ 1

2,953,413

473,532

5.67

33.07

ไตรมาสที่ 2

4,256,909

700,359

4.21

27.40

ไตรมาสที่ 3

2,891,780

509,988

4.79

25.48

ไตรมาสที่ 4

1,757,213

316,731

5.31

28.32

เหตุการณ์สาคัญ
ปริมาณสต็อคน้ ามันปาล์มดิบในเดือน
ม.ค.เหลือเพียง 150,868 ตัน
ผลผลิตปาล์มสดสูงสุดในเดือน
พฤษภาคม ที่ 1.57 ล้านตัน
ราคาน้ ามันปาล์มดิบในตลาดโลกอ่อน
ตัวลงเล็กน้อย เนื่องจากราคาถั ่ว
เหลืองปรับตัวลดลง
ปริมาณผลผลิตปาล์มสดในประเทศ
ลดลงอย่างเห็นได้ชดั
แต่ปริมาณสต๊อคน้ ามันปาล์มของ
ประเทศมาเลเซียเริม่ สะสมมากขึน้

ปริมาณผลปาล์มสดและน้ามันปาล์มดิ บ
แม้ว่าพืน้ ทีเ่ พาะปลูกปาล์มน้ามันจะเพิม่ ขึน้ แต่ปริมาณผลผลิตปาล์มสดโดยรวมในปี 2557 มีจานวนใกล้เคียงกับผลผลิต
ในปี 2556 ในขณะทีป่ ริมาณผลผลิตในแต่ละเดือนยังคงผันผวน โดยมีผลผลิตปาล์มสดสูงสุดในเดือนพฤษภาคม ที่ 1.57 ล้านตัน
และต่าสุดในเดือนธันวาคม ทีป่ ระมาณ 4 แสนตัน ทัง้ นี้ อธิบายได้จากผลจากการกระทบแล้ง และฝนทิง้ ช่วงทีย่ อ้ นหลังไปเมื่อไตร
มาสแรกปี 2555 ซึง่ ส่งผลเสียต่อการพัฒนาละอองเกสรของต้นปาล์ม ทาให้ผลผลิตต่อไร่ในช่วงปลายปี ลดลง ผลผลิตน้ ามันปาล์ม
ดิบทัง้ ประเทศในปี 2557 อยู่ท่ี 2,000,610 ตัน เมื่อเทียบกับ 2,135,183 ตัน ในปี 2556 อัตราการสกัดน้ ามัน (Oil Extraction
Rate : OER) โดยเฉลีย่ ทัง้ ปี อยู่ทร่ี อ้ ยละ 17.18 (2556 : ร้อยละ 17.54) ปริมาณน้ามันปาล์มคงเหลือในรูปน้ามันปาล์มดิบ ณ สิน้ ปี
2557 อยู่ท่ี 167,591 ตัน เมื่อเทียบกับ 203,999 ตัน ณ สิน้ ปี 2556 (ตัวเลขจากกรมการค้าภายใน) อัตราการสกัดน้ ามันทีว่ ดั ได้
นัน้ ต่ากว่ามาตรฐานทัวไป
่ เนื่องจากมีการแข่งขันกันในระดับสูงเพื่อซือ้ ผลปาล์มสดและการประกอบกิจการของลานเทปาล์มน้ามัน
เกิดขึน้ อย่างเสรี โดยไม่มมี าตรการใดๆ เข้ามาควบคุมดูแล ซึง่ ทาให้จานวนลานเทอิสระเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว โดยปจั จุบนั ลานเท
มีจานวนทัง้ สิน้ ประมาณ 2,000 แห่งทัวประเทศ
่
ไตรมาสที่ 1 : ปริมาณสต็อคน้ ามันปาล์มดิบลดลงจากเดือนธันวาคม 2556 ซึง่ มีประมาณ 203,999 ตัน เหลือเพียง
150,868 ตันและ154,349 ตัน ในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ 2557 ตามลาดับ ซึง่ นับว่าเป็ นระดับวิกฤติ นอกจากนี้อตั ราการ
สกัดน้ามันปาล์มดิบ (O.E.R.) โดยเฉลีย่ ก็ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 16 (Q1/2556 : ร้อยละ 17.3)
ไตรมาสที่ 2 : เป็ นช่วงของฤดูกาลผลิต ปริมาณผลปาล์มสดทัง้ ประเทศทีอ่ อกสู่ตลาดสูงถึง 4.2 ล้านตัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
28 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
ไตรมาสที่ 3 : ปริมาณผลปาล์มสดทีอ่ อกสู่ตลาดมีประมาณ 2.90 ล้านตัน ต่ ากว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจาก
ฝนทิง้ ช่วงยาวเมื่อต้นปี ทาให้รอบฤดูกาลของผลผลิตเปลีย่ นแปลงไป
ไตรมาสที่ 4 : ผลผลิตผลปาล์มสดในประเทศลดลงอย่างเห็นได้ชดั เหลือเพียง 1.76 ล้านตัน
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ทีม่ า : กรมการค้าภายใน

ทีม่ า : กรมการค้าภายใน

การนาเข้าน้ามันปาล์มดิ บ
ในช่วงต้นปี ผูป้ ระกอบการน้ามันบรรจุขวด ซึง่ ถูกควบคุมราคาจาหน่ายปลีกโดยกรมการค้าภายในอยู่ทข่ี วดละ 42 บาท
(รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ) ออกมาเรียกร้องให้มกี ารปรับราคาจาหน่ายดังกล่าว เนื่องจากไม่สามารถแบกรับราคาต้นทุนวัตถุดบิ ทีส่ งู ขึน้
ได้ จนเป็ นเหตุ ให้สานัก งานเศรษฐกิจการเกษตรได้เ รียกประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์ม น้ า มันแห่งชาติ เมื่อวัน ที่ 28
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กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อติดตามสถานการณ์ ปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มและมีการพิจารณาการนาเข้าน้ ามันปาล์มดิบจานวน
40,000 ตัน อย่างไรก็ตาม เมื่อผลผลิตปาล์มเริม่ ออกสูต่ ลาด ทาให้การนาเข้าน้ามันปาล์มดิบต้องเป็ นอันระงับไป
เมื่อถึงปลายปี ผลผลิตปาล์มน้ามันลดลงอย่างมากเหลือเพียง 390,582 ตันในเดือนธันวาคม 2557 ทาให้ปริมาณน้ามัน
ปาล์มคงเหลือทัง้ ประเทศมีเพียง 167,591 ตัน ซึง่ เริม่ เข้าสูภ่ าวะวิกฤติอกี ครัง้ ดังนัน้ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 คณะรัฐมนตรี
จึงเห็นชอบตามข้อเสนอให้นาเข้าน้ามันปาล์มดิบใสจานวน 50,000 ตันเพื่อแก้ไขปญั หาการขาดแคลนดังกล่าว นอกจากนัน้
สัดส่วนการผสมน้ามันปาล์มในไบโอดีเซลก็ลดลงจาก B7 เป็ น B3.5

STOCK รวมในรูปน้ ามันปาล์มดิบ ปี 2557
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กาลังการผลิ ต
1. โรงสกัดน้ ามันปาล์มดิ บ : การเพิม่ ขึน้ ของจานวนโรงสกัดน้ามันปาล์มจาก 91 โรงในปี 2556 เป็ นประมาณ 108 โรง
ในปจั จุบนั ทาให้กาลังการผลิตรวมของโรงสกัดมีประมาณ 25 ล้านตันผลปาล์มสดต่อปี นับว่าสูงกว่าปริมาณผลปาล์มสดทีอ่ อกสู่
ตลาดในปี 2557 ที่ 12 ล้านตันเป็ นอย่างมาก จะเห็นว่าอัตราการใช้กาลังการผลิตของโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบอยู่ต่ากว่าร้อยละ 50
ภาวะความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานมีอยู่ในระดับสูง ส่งผลต่อเสถียรภาพราคาและคุณภาพของผลปาล์มสด ซึ่งเป็ น
อุปสรรคสาคัญต่อการแข่งขันและการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ามันปาล์มของประเทศไทย
2. โรงกลันน
่ ้ ามันปาล์ม : ประเทศไทยมีโรงกลันน
่ ้ามันปาล์ม ซึง่ เป็ นอุตสาหกรรมปลายน้าจานวน 16 แห่ง มีกาลังการ
ผลิตทัง้ สิน้ ประมาณ 2.5 ล้านตัน-วัตถุดบิ ต่อปี และอัตราการใช้กาลังการผลิตอยู่ทป่ี ระมาณร้อยละ 70 ถึงแม้จานวนผูป้ ระกอบการ
รายใหม่จะเพิม่ ขึน้ จานวนไม่มากนัก เมื่อเทียบกับโรงสกั ดน้ ามันปาล์มดิบ เนื่องจากเป็ นการลงทุนทีต่ ้องใช้เงินทุนสูง และต้อง
อาศัยความรูค้ วามชานาญและเทคโนโลยีระดับสูง แต่การแข่งขันในอุตสาหกรรมการกลันน
่ ้ ามันปาล์ม เริม่ มีความรุนแรงมากขึน้
ในช่วง 2-3 ปี ทผ่ี ่านมา โดยผูป้ ระกอบการรายใหม่มกั ใช้กลยุทธด้านราคามาทาการตลาด
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3. เนยเที ยมและไขมันพืชผสม : คาดการณ์ว่าอัตราการใช้กาลังการผลิตของอุตสาหกรรมนี้จะต่ ากว่าร้อยละ 50 ใน
ั
ปจจุบนั มีผู้ประกอบการรายใหญ่ในธุรกิจนี้อยู่ประมาณ 4 - 5 ราย โดยบริษทั มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดในส่วนของธุรกิจเบ
เกอรีส่ าหรับร้านค้าปลีก

สถานการณ์ตลาดและราคาน้ามันปาล์ม
ในปี 2557 ราคาน้ามันปาล์มดิบในตลาดโลกโดยเฉลีย่ ถือว่าอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2556 โดยในเดือนมีนาคม ราคา
น้ ามันปาล์มดิบในตลาดล่วงหน้ากาหนดส่งมอบเดือนทีส่ ามของประเทศมาเลเซีย (Bursa Malaysia Derivatives : 3rd Month)
ปิ ดแตะระดับสูงสุดที่ 2,905 ริงกิตต่อตัน จากนัน้ ปรับตัวลดลงต่อเนื่องจนมาปิ ดแตะระดับต่ าสุดในเดือนสิงหาคม ที่ 1,930 ริงกิต
ต่อตัน เฉลีย่ แล้วทัง้ ปี 2557 ราคาน้ามันปาล์มดิบในตลาดล่วงหน้ากาหนดส่งมอบเดือนทีส่ ามของประเทศมาเลเซียอยู่ทป่ี ระมาณ
2,396 ริงกิตต่อตัน เปรียบเทียบกับ 2,416 ริงกิตต่อตันในปี 2556 คิดเป็ นลดลงร้อยละ 0.83
ปจั จัยสาคัญทีเ่ ป็ นตัวกาหนดสถานการณ์ตลาดและการเคลื่อนไหวของราคาน้ามันปาล์มในปี 2557 ได้แก่ แรงกดดันจาก
ตลาด seed oil ทีม่ ปี ริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเป็ นจานวนมาก รวมถึงราคาน้ ามันปิ โตรเลียมทีล่ ดลงอย่างต่อเนื่องและต่ าสุดใน
รอบ 5 ปี อีกปจั จัยหนึ่งได้แก่ ปริมาณน้ ามันปาล์มคงเหลือของประเทศมาเลเซีย โดยปริมาณน้ ามันปาล์มคงเหลือของประเทศ
มาเลเซีย เริ่มสะสมเพิ่มขึน้ ในช่วงครึ่งปี หลัง และแตะระดับ 2 ล้านตันในเดือนสิงหาคม และสูงสุดที่ 2.28 ล้านตันในเดือน
พฤศจิกายน ทานองเดียวกับปริมาณผลผลิตน้ามันปาล์มดิบของประเทศมาเลเซียทีแ่ ตะระดับสูงสุดที่ 2 ล้านตันในเดือนสิงหาคม
เป็ นเหตุให้ราคาน้ามันปาล์มดิบในตลาดโลกอ่อนตัวลงในช่วงครึง่ หลังของปี
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ราคาน้ามันปาล์มดิบขายส่งตลาด กทม. เปรียบเทียบตลาดมาเลเซีย
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ราคาน้ามันปาล์มดิ บขายส่งตลาด กทม.
ทีม่ า : กรมการค้าภายใน

การเคลื่อนไหวของราคาน้ามันปาล์มดิบในประเทศเฉลีย่ รายเดือนในปี 2557 อยู่ในช่วงระหว่าง 24.27 – 34.50 บาทต่อ
กิโลกรัม (2556 : 23.02 – 31.90 บาทต่อกิโลกรัม) ในขณะที่ราคาเฉลี่ยรายเดือนของผลปาล์มสดในประเทศเคลื่อนไหวอยู่
ระหว่าง 3.91 – 6.09 บาทต่อกิโลกรัม (2556 : 3.43 – 5.53 บาทต่อกิโลกรัม) (ตัวเลขจากกรมการค้าภายใน) โดยมีราคาเฉลีย่ ทัง้
ปี ของผลปาล์มสดและน้ามันปาล์มดิบที่ 5.00 และ 28.57 บาทต่อกิโลกรัม (2556 : 4.16 และ 25.24 บาทต่อกิโลกรัม)
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เมื่อต้นปี 2557 ราคาผลปาล์มสดในประเทศทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องมาตัง้ แต่ปลายปี 2556 จากกิโลกรัมละ 5 บาท
จนถึงกิโลกรัมละ 6 บาทกว่า ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - ต้นเดือนมีนาคม 2557 ราคาน้ ามันปาล์มดิบปรับตัวขึน้ สูงสุดที่ 35.50
บาท/กิโลกรัมในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ต่อมาเมื่อผลผลิตออกสู่ตลาด ราคาผลปาล์มสดปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วเหลือต่ ากว่า
กิโลกรัมละ 4 บาทในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2557 ส่งผลให้ราคาน้ ามันปาล์มดิบปรับราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 35 บาท เหลือ
กิโลกรัมละ 26-27 บาท
ในไตรมาสที่ 2 ราคาผลปาล์มสดในประเทศทรงตัวอยู่ในระดับต่าทีป่ ระมาณ 3-4 บาท/กิโลกรัม ราคาน้ ามันปาล์มดิบอยู่
ที่ 26-27 บาท/กิโลกรัม ในขณะทีไ่ ตรสมาสที่ 3 โรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิบแข่งขันกันซือ้ ผลปาล์มสดมากขึน้ ทาให้ราคาผลปาล์ม
สดและน้ามันปาล์มดิบในประเทศ ปรับตัวสูงขึน้ เฉลีย่ อยู่ท่ี 4.79 บาท/กก และ 25.48 บาท/กก ตามลาดับ ในขณะทีร่ าคาน้ ามัน
ปาล์มดิบในตลาดโลกอ่อนตัวลงเล็กน้อย เนื่องจากราคาถัวเหลื
่ องปรับตัวลดลง จากปริมาณผลผลิตเมล็ดถัวเหลื
่ องโลกที่ เพิม่ ขึน้
ประกอบกับความกังวลเกีย่ วกับการคาดการณ์ว่าจะเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญในปลายปี เริม่ ผ่อนคลายลง ปริมาณสต๊อคน้ ามัน
ปาล์มของประเทศมาเลเซียที่เริม่ สะสมมากขึน้ เป็ นเหตุให้เมื่อต้นเดือนกันยายน รัฐบาลมาเลเซีย ประกาศยกเลิกภาษีส่งออก
น้ามันปาล์ม เพื่อระบายสต๊อค ตามมาด้วยอินโดนีเซียก็ออกมาประกาศยกเลิกภาษีสง่ ออกน้ามันปาล์ม ด้วยเหตุผลเดียวกัน
ในไตรมาสที่ 4 ราคาผลปาล์มสดปรับตัวสูงขึน้ มาที่ 6 บาท/กิโลกรัมอีกครัง้ ส่งผลให้ราคาน้ ามันปาล์มดิบในประเทศอยู่
สูงกว่า 30 บาท/กิโลกรัม แม้ว่าในช่วงปลายปี 2557 ราคาน้ามันปาล์มในตลาดโลกจะอยู่ในระดับต่าเนื่องจากได้รบั ผลกระทบจาก
การปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงของราคาน้ามันปิ โตรเลียม จากเหตุการณ์ดงั กล่าวทาให้สว่ นต่างราคาน้ามันปาล์มดิบในประเทศและ
ตลาดโลกมีมากขึน้ โดยสูงถึง 10 บาท/กิโลกรัมในช่วงปลายปี ทัง้ ๆ ทีป่ ริมาณสต๊อคน้ ามันปาล์มในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง
ความแตกต่างของราคาในระดับสูงดังกล่าวได้นามาสู่การลักลอบขนน้ ามันเถื่อนเข้ามาในบริเวณชายแดนภาคใต้ของประเทศ
ตามทีป่ รากฏให้เห็นตามสือ่ ต่างๆ
ภาครัฐพยายามที่จะรักษาระดับ ปริมาณน้ ามันปาล์มคงเหลือ ในประเทศให้ เ หมาะสมโดยให้อ ยู่ท่รี ะดับ 200,000 230,000 ตันตลอดเวลาเพื่อรักษาดุลยภาพของอุปสงค์อุปทานและราคาน้ ามันปาล์ม นอกจากการอนุ มตั ิให้มกี ารนาเข้าน้ ามัน
ปาล์มเป็ นครัง้ ๆ แล้ว มาตรการหนึ่งทีน่ ามาใช้ควบคู่กนั ไปคือ การปรับสัดส่วนการผสมน้ามันปาล์มในไบโอดีเซล เช่น ในปลายปี
2556 ซึง่ เป็ นช่วงทีผ่ ลผลิตปาล์มน้ามันออกสูต่ ลาดน้อย ได้มกี ารประกาศชะลอการบังคับใช้ B7 ออกไปก่อน และให้ใช้ B4 จนถึง
ประมาณเดือนเมษายน 2557 ซึง่ เป็ นช่วงทีผ่ ลผลิตปาล์มออกสูต่ ลาด จากนัน้ เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2557 ได้ประกาศปรับเพิม่
สัดส่วนไบโอดีเซลเป็ น B7 จนกระทังถึ
่ งเดือนมกราคม 2558 ก็มกี ารประกาศปรับลดสัดส่วนไบโอดีเซลให้เหลือ B3.5 เนื่องจาก
ปริมาณน้ามันปาล์มคงเหลือทัง้ ประเทศอยู่ในระดับต่า
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ราคาผลปาล์มทะลายในปี 2557
(คุณภาพน้ามันร้อยละ 17; หน้าโรงงานสกัดฯ แหล่งผลิตสาคัญ)
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คาดการณ์ ปริ มาณและแนวโน้ มราคาน้ามันปาล์มปี 2558
สถานการณ์ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ ามันทีอ่ อกสู่ตลาดลดลง และส่งผลให้ปริมาณน้ ามันปาล์มดิบลดลงไปด้วยในช่วง 2
เดือนสุดท้ายของปี 2557 จะยังคงดาเนินต่อไปจนกระทังถึ
่ งฤดูกาลใหม่ของผลปาล์มซึง่ จะเริม่ มีผลผลิตมากขึน้ ในช่วงไตรมาสแรก
ของปี 2558 อย่างไรก็ตาม หากราคาผลปาล์มปรับลดลงต่ากว่า 4 บาท/กิโลกรัมเมื่อใด ก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ชุมนุ มประท้วงจาก
กลุ่มเกษตรกรและภาครัฐก็จะต้องเข้ามาแทรกแซงโดยการออกมาตรการต่างๆ ได้แก่ การกาหนดสัดส่วนการผสม CPO ในน้ามัน
ดีเซล โดยสามารถปรับให้ยดื หยุ่นได้ตามสถานการณ์ผลผลิตน้ ามันปาล์มทีอ่ อกสู่ตลาด ทัง้ นี้ เพื่อสร้างเสถียรภาพทางด้านราคา
ให้เกิดขึน้
ในปี 2558 คาดการณ์ว่าจานวนพืน้ ทีป่ ลูกปาล์มทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปี ทผ่ี ่านมายังประมาณได้ใกล้เคียงกัน คือ จานวน 3 แสน
ั
ไร่ ปจจัยทีม่ ผี ลกระทบเพิม่ เติม ได้แก่ ราคายางพาราทีล่ ดลงมาอย่างต่อเนื่อง และนโยบายการสนับสนุ นจากรัฐบาลเป็ นจานวน
เงินไร่ละ 26,000 บาท สาหรับการเปลีย่ นจากยางเก่ามาเป็ นการปลูกปาล์มน้ามัน ซึง่ จานวนพืน้ ทีจ่ ากัดอยู่ในวงเงินสนับสนุ นของ
รัฐบาล น่ าจะเป็ นสาเหตุให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชอื่นโดยเฉพาะปาล์มน้ ามัน และจากปจั จัยดังกล่าวคาดว่าจะทาให้พน้ื ทีป่ ลูก
ปาล์มทดแทนเพิม่ ขึน้ ประมาณห้าหมื่นไร่
นอกจากนัน้ ผลผลิตปาล์มน้ามันในปี 2558 ก็คาดว่าจะเพิม่ ขึน้ เนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของพืน้ ทีใ่ ห้ผลผลิตโดยเฉพาะจาก
ต้นปาล์มทีม่ อี ายุน้อย ผลกระทบจากสภาพอากาศทีย่ อ้ นหลังไปสองปี ก็จะส่งผลกระทบต่อจานวนทะลายทีเ่ ป็ นองค์ประกอบหลัก
ของจานวนผลผลิตทีไ่ ด้รบั เมื่อพิจารณาผลกระทบดังกล่าวในปี 2556 อนุ มานได้ว่าผลกระทบต่อผลผลิตในปี 2558 มีค่อนข้าง
น้อย อย่างไรก็ตาม ต้องรอผลจากความรุนแรงของการกระทบแล้งช่วงต้นปี 2558 ซึง่ อาจมีผลมาจากปรากฏการณ์เอล นิโน และ
จะมีผลโดยทันทีกบั น้ าหนักทะลายและมีผลต่อเนื่องถึงผลผลิต ต่อไร่ในอีกประมาณ 6-11 เดือนข้างหน้า คาดการณ์ว่าถ้าไม่มี
ปจั จัยลบเข้ามาเกีย่ วข้อง ผลผลิตทีไ่ ด้รบั ในปี 2558 จะมีประมาณ 14.5 ล้านตัน หรือ ประมาณ 13.5 ล้านตัน หากได้รบั ผลจาก
การกระทบแล้ง
ในปี 2558 คาดว่าความต้องการใช้น้ ามันปาล์มเพื่อการบริโภคจะมีประมาณ 1 ล้านตัน ใกล้เคียงกับปี 2557 สาหรับ
ความต้องการใช้น้ ามันปาล์มเพื่อผลิตไบโอดีเซล ยังคงขึน้ อยู่กบั ราคาน้ ามันปิ โตรเลียมและราคาน้ ามันปาล์มดิบในประเทศเป็ น
หลัก หากราคาน้ามันปิ โตรเลียมโดยเฉลีย่ ทรงตัวอยู่ในระดับ ไม่เกิน 80 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ในขณะทีร่ าคาน้ ามันปาล์มดิบ
ในประเทศยังคงมีส่วนต่างจากราคาน้ ามันปาล์มดิบในตลาดโลก เช่นเดียวกับในปี 2557 ก็มคี วามเป็ นไปได้ว่า สัดส่วนการผสม
น้ ามันปาล์มในน้ ามันดีเซลอาจอยู่ทร่ี ้อยละ 3.5-4 ตลอดทัง้ ปี ซึง่ ก็จะทาให้ปริมาณความต้องการใช้น้ ามันปาล์มเพื่อผลิตไบโอ
ดีเซล ลดลงประมาณ 340,000 ตัน เป็ น 480,000 ตัน
โดยรวมแล้ว การเคลื่อนไหวของราคาน้ ามันปาล์มดิบในประเทศในปี 2558 คาดว่าจะยังคงเกิดส่วนต่างของราคาใน
ระดับสูง โดยเฉลีย่ ประมาณ 3-4 บาท/กิโลกรัม เมื่อเทียบกับราคาน้ ามันปาล์มดิบตลาดโลก โดยอยู่ทร่ี ะดับ 26-28 บาท/กิโลกรัม
และราคาผลปาล์มสดทีป่ ระมาณ 4.50-5.00 บาท/กิโลกรัม ตราบใดทีร่ าคาน้ามันปิ โตรเลียมโดยเฉลีย่ ทรงตัวอยู่ในระดับไม่เกิน 80
ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

46

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ามันปาล์มของโลกในปี 2558
1.ราคาน้ามันปิ โตรเลียม : การดิง่ ลงของราคาน้ ามันปิ โตรเลียม ซึง่ ลดลงไปทีร่ ะดับต่ ากว่า 50 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
หรือปรับตัวลงต่อเนื่องกว่าร้อยละ 50 ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งได้สร้างความกดดันมายังตลาดน้ ามันปาล์มทันที โดยในปี
2558 คาดว่าราคาน้ามันปิ โตรเลียมจะทรงตัวอยู่ระหว่าง 60-80 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ในช่วงครึง่ ปี แรก ก่อนจะปรับขึน้ ในช่วง
ครึง่ หลังของปี หลังจากการประชุมโอเปค ในครัง้ หน้า (5 มิถุนายน 2558) ซึง่ อาจจะมีการปรับกลยุทธ์ใหม่ในการผลิตน้ามัน
2. ราคาของ seed oil : แนวโน้มขาขึน้ ของราคาน้ ามันปาล์มดิบอาจถูกจากัด โดยราคาของ seed oil ในกลุ่มประเทศใน
แถบยุโรบและสหรัฐอเมริกา ทีค่ าดว่ายังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่าตลอดทัง้ ปี
3. เศรษฐกิจเอเชีย : คาดว่ามีแนวโน้มดีขน้ึ ในปี 2558 จากการทีร่ าคาน้ามันปิ โตรเลียมปรับตัวลดลง ส่งผลให้อุปสงค์ใน
สินค้ากลุ่มอาหาร รวมถึงการบริโภคน้ามันปาล์มจะสูงขึน้
4. โครงการบังคับใช้ไบโอดีเซลของประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย : การบังคับใช้ B5 ทัง้ ประเทศมาเลเซีย ประสบ
ปญั หาในช่วงต้นปี 2557 เนื่องจากการก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซลบางแห่งไม่เสร็จตามกาหนด จึงทาให้การบังคับใช้ดงั กล่าว
ต้องล่าช้าออกไปจากเดิมคือเดือนกรกฎาคม เป็ นเดือนธันวาคม อย่างไรก็ตาม ในเดือนพฤศจิกายน 2557 รัฐบาลมาเลเซียก็ได้
ประกาศใช้ B7 ในพืน้ ทีส่ ว่ นของ Peninsular ซึง่ จะดูดซับน้ามันปาล์มออกไปจานวน 575,000 ตัน/ปี ส่วนประเทศอินโดนีเซีย ก็มี
นโยบายทีจ่ ะเพิม่ สัดส่วนการผสมน้ามันปาล์มในน้ามันดีเซลจากร้อยละ 7.5 เป็ น 10 และเป้าหมายต่อไปก็กาหนดไว้ทร่ี อ้ ยละ 20

การพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ามัน
ปาล์มน้ามันเป็ นพืชทีม่ ลี กั ษณะทางธรรมชาติทใ่ี ห้ผลผลิตต่อไร่สงู และมีต้นทุนการผลิตต่ า นอกจากนัน้ น้ ามันปาล์มยัง
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ทัง้ เพื่อการบริโภคและใช้ในอุตสาหกรรมปลายน้ า ได้แก่ การนาน้ ามันปาล์มไปใช้
เพื่อการผลิตไบโอดีเซล จึงเป็ นทีม่ นใจว่
ั ่ าเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มสามารถสร้างผลตอบแทนทีด่ ีในระยะยาวจากการประกอบกิจการ
สวนปาล์มน้ ามันของตนเอง ดังนัน้ จึงควรให้ความสาคัญกับการวิจยั และพัฒนาในเรื่องพันธุป์ าล์มน้ ามันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิม่
ผลผลิตน้ามันต่อพืน้ ที่ และเน้นพันธุป์ าล์มทีใ่ ห้ผลผลิตเร็ว ต้นสูงช้า และสามารถปรับตัวได้ดกี บั สภาพภูมอิ ากาศ ตลอดจนทนต่อ
โรคทีจ่ ะยิง่ มีความสาคัญในอนาคต เช่น โรคโคนเน่า (กาโนเดอมาร์) เป็ นต้น นอกจากนี้ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนควรมีการส่งเสริม
การปลูกปาล์มน้ ามันอย่างยังยื
่ นและต่อเนื่องโดยคานึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยของผูป้ ลูกปาล์ม การอนุ รกั ษ์
ดินและน้าตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและอย่างมีดุลยภาพ
การจัดการสวนปาล์มอย่างยังยื
่ นตามกรอบมาตรฐานการผลิตน้ ามันปาล์มอย่างยังยื
่ น (RSPO) จึงได้เข้ามามีบทบาท
มากขึน้ โดยมีการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และแนวทางปฏิบตั ใิ ห้แก่เกษตรกรและโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มยึดถือเป็ นแนวทาง
ดาเนินการ แต่เนื่องจากแต่ละประเทศต่างก็มบี ริบททางสังคม เศรษฐกิจ และกระบวนการในการผลิตน้ ามันปาล์มทีแ่ ตกต่างกัน
ดังนัน้ ระบบ RSPO จึงเปิ ดโอกาสให้แต่ละประเทศกาหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วดั ของตัวเองได้ โดยอยู่ภายใต้กรอบ RSPO
ระดับสากล ปจั จุบนั ปริมาณการผลิตน้ามันปาล์มภายใต้กรอบ RSPO มีประมาณ 11.7 ล้านตัน (ปี 2557) ครอบคลุมการผลิตใน
พืน้ ทีท่ งั ้ หมดกว่า 2.6 ล้านเฮกตาร์ ปริมาณการผลิตเติบโตมาอย่างต่อเนื่องจากปี 2551 ที่ 619,000 ตัน และ ปี 2554 ที่ 5.6 ล้าน
ตัน
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นอกจากนัน้ ในปจั จุบนั โรงงานสกัดน้ามันปาล์มแต่ละโรงยังมีการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตโดยการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานและแรงงานไปพร้อมๆ กัน ของเสียจากโรงงานถูกนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านพลังงานและอื่นๆ มีการผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพที่ได้จากน้ าเสียจากกระบวนการผลิต น้ าเสียที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตและการผลิต ก๊าซ
ชีวภาพสามารถนาไปใช้กบั ระบบชลประทานในสวนปาล์มและยางพาราเพื่อเป็ นแหล่งความชืน้ และธาตุอาหาร นอกจากนัน้ ของ
เหลือจากกระบวนการผลิตทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นเส้นใยปาล์ม และทะลายปาล์มเปล่าหลังการหีบน้ามันออกแล้ว สามารถนากลับมา
ใช้เป็ นแหล่งพลังงานชีวมวลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และใช้ในการคลุมต้นปาล์ม ซึง่ นับเป็ นการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั กิจการโดยเกิด
มลภาวะน้อยทีส่ ดุ
การใช้น้ามันปาล์มผสมเป็ นไบโอดีเซลในสัดส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ ในประเทศต่างๆ ทัวโลก
่
ก็นับเป็ นอีกหนึ่งบทบาทของน้ ามัน
ปาล์มในเรื่องการรักษาสิง่ แวดล้อม เนื่องจากไบโอดีเซลสามารถย่อยสลายได้เองตามกระบวนการชีวภาพในธรรมชาติ และไม่เป็ น
พิษต่อสิง่ แวดล้อม ซึง่ ก็จะทาให้เกิดอุปสงค์ในน้ ามันปาล์ม ทีส่ งู ขึน้ และอาจทาให้เกิดความไม่มเี สถียรภาพของราคาน้ ามันปาล์ม
ในขณะทีก่ ารวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มของประเทศไทยก็ยงั ไม่ชดั เจน
ในระยะอันใกล้ การเปิ ดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะเป็ นอีกปจั จัยหนึ่งทีส่ ่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อ
อุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม เนื่องจากการทีป่ ระเทศภาคีสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ AFTA มีเป้าหมายทีจ่ ะรวมเป็ นหนึ่ง
เดียวภายใต้ AEC ในปี 2558 จะทาให้การค้าระหว่างประเทศสมาชิก มีความเสรีมากขึน้ นัน้ สาหรับประเทศไทยในช่วงทีผ่ ่านมา
ได้กาหนดให้น้ามันปาล์มเป็ นสินค้าทีม่ คี วามอ่อนไหวสูง และทยอยลดภาษีนาเข้าน้ ามันปาล์มลงตามลาดับ จนถึงปี 2550 เหลือ
ร้อยละ 5 และตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2553 ลดภาษีลงเหลือร้อยละ 0 ประเทศไทยภายใต้ AEC ต้องขจัดอุปสรรคทางการค้าให้
หมดไปภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จึงมีความเป็ นไปได้ทจ่ี ะนาเข้าน้ ามันปาล์มจากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียทีม่ รี าคา
ต่ากว่าเข้ามาแข่งขันกับน้ ามันปาล์มทีผ่ ลิตได้ภายในประเทศ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทีป่ ลูกปาล์มน้ ามัน ทีส่ ่วนใหญ่เป็ น
เกษตรกรรายย่อย และอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มภายในประเทศทัง้ ระบบอาจได้รบั ผลกระทบ โดยราคาน้ ามันปาล์มในประเทศ
จะต้องลดลงจนใกล้เคียงกับราคาน้ามันปาล์มของประเทศมาเลเซียหรืออินโดนีเซีย และส่งผลต่อราคาผลปาล์มทีจ่ ะต้องลดลงตาม
ไปด้วย
ในระยะกลางถึงยาว แนวโน้มการสารวจและขุดเจาะ shale gas ซึง่ มีต้นทุนการผลิตต่ า และนับเป็ นแหล่งทดแทน
ปิ โตรเลียมแหล่งใหม่ของโลก จะยังคงส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาปิ โตรเลียมต่อไป โดยภาพรวมจะส่งผลดีต่อไทยใน
ฐานะทีเ่ ป็ นประเทศผูน้ าเข้า และมีอุปสงค์ของก๊าซธรรมชาติเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจะได้รบั ประโยชน์จากต้นทุนการผลิต
ที่ลดต่ าลง ภาคขนส่งจะเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติสูงขึ้น หากในระยะยาวก๊าซธรรมชาติถูกนามาใช้ทดแทน
ปิ โตรเลียมมากยิง่ ขึน้ ก็อาจส่งผลกระทบมายังธุรกิจไบโอดีเซล
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ธ.ค.

คาอธิ บายและการวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
ภาพรวมทางด้านธุรกิ จ
1. เรือ่ งเด่นของสิ นค้า
1.1 น้ามัน
ในปี 2557 การแข่งขันในธุรกิจน้ ามันปาล์มมีความรุนแรง บริษทั ยังคงเน้นนโยบายควบคุมต้นทุนและการสร้างแบรนด์
ผ่านสือ่ โทรทัศน์และสือ่ โฆษณาในร้านค้า บริษทั ได้รบั ประกาศนียบัตรตราลัญญลักษณ์ THAILAND TRUST MARK (TTM) จาก
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึง่ เป็ นเครื่องหมายรับรองว่า น้ามันพืชหยก ได้รบั การเลือกสรรว่าเป็ นหนึ่ง
ในสินค้าทีม่ คี ุณภาพของประเทศไทย ถือว่าเป็ นการสร้างโอกาสทางการตลาด และเพิม่ ความเชีอ่ มันให้
่ กบั ผูบ้ ริโภค ไม่เพียงใน
ประเทศไทยแต่ไปไกลถึงทัวโลก
่
สาหรับน้ามันพืช ตราเนเชอเรล บริษทั ได้ทาการสือ่ สารไปยังผูบ้ ริโภคทีใ่ ส่ใจสุขภาพอย่างต่อเนื่ อง โดยผ่านสื่อโทรทัศน์
และ การทาชงชิมไปตามซูเปอร์มาร์เก็ต และสานักงาน
1.2 เนยเทียมและไขมันพืชผสม
จากการขยายตัวของธุรกิจเบเกอรี่ บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ช๊อคโกแลตอเนกประสงค์ ภายใต้ตราสินค้าเดซี่
สาหรับการใช้งานเบเกอรี่ เพื่อที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ธุรกิจเบเกอรี่ของบริษัท พร้อมทัง้ เป็ นการแนะนาให้กลุ่มผู้
เริม่ ต้นธุรกิจ ผูป้ ระกอบการ และโรงเรียนสอนทาเบเกอรี่ เพื่อเป็ นจุดเริม่ ต้นของการปรับใช้สนิ ค้าของเรา อีกทัง้ บริษทั ยังเข้าร่วม
ทากิจกรรมกับหนังสืออาหารทีม่ ชี ่อื เสียงเพื่อเป็ นการแนะนาสินค้าไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย
1.3 ผลิ ตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรูปและเครือ่ งดื่ม
ผลิตภัณฑ์น้ ามะพร้าว 100% ตรา ยูเอฟซี รีเฟรชทีข่ นาด 1 ลิตรในบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่ ได้วางตลาดในตลาดประเทศไทย
ประสบความสาเร็จเช่นเดียวกันกับในตลาดส่งออก ผลิตภัณฑ์น้ ามะพร้าว 100% ตรา ยูเอฟซี รีเฟรชได้จดั กิจกรรมส่งเสริม
การตลาดกลางแจ้งที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการมีสุขภาพดี เช่น งานแสดงจักรยานนานาชาติ จัดโดยห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์
(สิงหาคม 2557), บางกอกโพสท์ มินิ -มาราธอน (สิงหาคม 2557), งานวิง่ ของกลุ่มบริษัทเซ็นทรัล (กันยายน 2557), และวัน
กรุงเทพปลอดรถ (กันยายน 2557) และอื่นๆ ผูบ้ ริโภคทีไ่ ด้ชมิ สินค้าต่างให้การตอบรับทีด่ ตี ่อรสชาติทอ่ี ร่อยเป็ นธรรมชาติ
ผลิตภัณฑ์น้ าผลไม้ 100% ตรา ยูเอฟซีกไ็ ด้มกี ารปรับโฉมใหม่ โดยมีแบบดีไซน์ทด่ี ูพรีเมียม และได้วางตลาดในเดือน
มิถุนายน 2014 การปรับดีไซน์ครัง้ นี้ทาให้การเรียงสินค้าเมื่ออยู่บนชัน้ วางดูโดดเด่น และเพื่อเป็ นการสนับสนุ นการขาย เรามี
ทีมงานจัดชิมทีท่ าการแจกชิมสินค้าในหลายๆ ช่องทางการจาหน่ายตลอดทัง้ ปี
2. การขายและการกระจายสิ นค้า
2.1 ตลาดในประเทศ
ก) ตลาดสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่ มีการหมุนเวียนเร็ว : ในช่วงครึง่ แรกของปี ภาพรวมตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคนัน้
ตกลง กาลังการซือ้ ของผูบ้ ริโภคลดต่าลงเนื่องจากค่าครองชีพทีส่ งู ขึน้ และความไม่มนใจต่
ั ่ อความมันคงทางด้
่
านการเมือง ทาให้
ผูบ้ ริโภคมีความระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอย การใช้จ่ายงบประมาณการทาสือ่ ต่างๆ ถึงผูบ้ ริโภคลดลง และไม่มกี ารวางตลาด
ผลิตภัณฑ์ใ หม่ ๆ ในช่วงครึ่งปี แรก ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมือ ง โดยภาพรวมมีกิจกรรมการตลาดเพิ่มมากขึ้น
ยอดขายกระเตือ้ งดีขน้ึ แต่ถงึ กระนัน้ อัตราการเติบโตของกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคก็ยงั คงน้อยมาก
ข) ช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่และร้านสะดวกซื้อ : ในปจั จุบนั น้ ามันพืช "หยก" ถือเป็ นหนึ่งในผูน้ าด้านน้ ามันพืชใน
ช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่ ซึง่ ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะได้รบั การสนับสนุนทีด่ จี ากกลุ่มค้าปลีกรายใหญ่หลายราย ความสาเร็จในครัง้
นี้มาจากสองสิง่ ทีส่ าคัญคือ การจัดทาสือ่ โฆษณาในห้างค้าปลีกอย่างตรงเป้าหมายและโปรโมชันที
่ ม่ ปี ระสิทธิภาพ
ยอดขายทัง้ ในเชิงปริมาณและมูลค่า เปรียบเทียบปี ต่อปี เติบโตมากกว่าร้อยละ 50 โดยต่อจากนี้เราจะมองหาโอกาส
เพิม่ เติมในการรับจ้างผลิตน้ามันให้กบั ผูค้ า้ ปลีกซึง่ จะเป็ นกลยุทธ์ในการลดต้นทุนการผลิต
ปี 2557 ยังเป็ นอีกปี ท่ดี สี าหรับน้ ามันพรีเมีย่ ม เนเชอเรลของเรามียอดขายโตขึน้ ประมาณร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับปี ท่ี
ผ่านมา ยอดขายหลักมาจากกลุ่มน้ามันในระดับราคา 70-120 บาทต่อขวด
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เรายังคงมีความเชื่อมันอย่
่ างมากสาหรับการลงทุนในธุรกิจน้ามันเพื่อสุขภาพต่อไป
ค) ร้านค้าส่งและปลีกแบบดัง้ เดิ ม : ช่องทางการค้าแบบดัง้ เดิม : ในปจั จุบนั การแข่งขันในช่องทางการขายนี้ทวีความ
รุนแรงเพิม่ ขึน้ ในหลายหมวดสินค้า เช่น เครื่องดื่ม , ผลิตภัณฑ์เพื่อช่องทางบริการทางด้านโรงแรม, ภัตตาคารและการจัดเลีย้ ง,
หมวดอาหาร เป็ นต้น ทางบริษทั ได้มกี ารปรับนโยบายเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค นอกจากนี้ทางบริษทั ยังรักษา
ส่วนแบ่งการตลาดจากคู่แข่งอื่นๆ ทีไ่ ด้ออกผลิตภัณฑ์ท่ใี กล้เคียงกันออกมา เรายังคงหาโอกาสในการเพิม่ ฐานลูกค้าใหม่ และ
เสริมประสิทธิภาพการจัดส่งเพื่อให้สนิ ค้าและบริการของเราไปถึงมือลูกค้าและผูป้ ระกอบการอย่างรวดเร็ว ได้มกี ารวางตลาดผลิต
ใหม่ทร่ี าคาเหมาะสม มีการให้บริการลูกค้าและช่วยแก้ไขและลดปญั หาต่างๆ ของงานขาย
ง) ฟู้ ดเซอร์วิส : บริษทั เติบโตในช่องทางฟู้ดเซอร์วสิ ประมาณร้อยละ 10 ซึง่ ถือว่ายังต่ ากว่าทีต่ งั ้ เป้าหมายไว้ โดยมี
สาเหตุมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองช่วงต้นปี ทผ่ี ่านมา
การแข่งขันด้านราคามีความรุนแรงมากขึน้ เนื่องจากมีค่แู ข่งมากขึน้ ในช่องทางนี้ ด้วยเหตุผลนี้จงึ ทาให้ทมี วิจยั และพัฒนา
เล็งเห็นความสาคัญ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ให้มคี วามแตกต่าง โดดเด่นและมีคุณภาพ และกาลังรุกช่องทางการขายนี้ด้วยการ
พัฒนาสินค้าทีเ่ หมาะสมตามความต้องการของตลาดนี้โดยเฉพาะ รวมถึงบริษทั เริม่ รุกผลิตภัณฑ์ก ลุ่มน้ ามันพรีเมีย่ มในช่องทาง
ฟู้ดเซอร์วสิ ด้วยเช่นกัน โดยจากการเริม่ ทดลองตลาดมีกลุ่มลูกค้าทีใ่ ห้ความสนใจในสินค้ากลุ่มนี้มากพอสมควร บริษัทคาดว่า
แนวโน้มผูบ้ ริโภคทีใ่ ส่ใจสุขภาพยังให้ความสนใจต่อเนื่อง
2.2 ตลาดต่างประเทศ
ยอดขายผลิตภัณฑ์ น้ ามะพร้าว 100% ยูเอฟซี รีเฟรชในปี 2557 เติบโตกว่าเท่าตัว เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้านี้ ตลาด
ส่งออกหลักรวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ ในขณะที่ตลาดส่งออกอื่นๆ เช่น จีน สหภาพ
ยุโรป และบางประเทศในอาเซียนก็มกี ารเติบโตอย่างน่าพอใจ การเพิม่ ขึน้ ของการจัดกิจกรรมการตลาดทีห่ ลากหลาย รวมถึงการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ และการโปรโมทสินค้า ณ จุดขายต่างๆ ถูกนามาใช้ โดยมีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะทาให้ ยูเอฟซี เป็ นตราสินค้าที่
ผูบ้ ริโภคน้ามะพร้าว 100% เลือกทีจ่ ะบริโภค
ยอดการส่งออกผักกระป๋องโดยเฉพาะข้าวโพดอ่อนถดถอยลงโดยมีสาเหตุจากความต้องการในตลาดที่ลดลงและการ
แข่งขันด้านราคาจากสินค้าประเทศเพื่อนบ้าน ในขณะเดียวกันยอดการส่งออกผลไม้กระป๋องโดยเฉพาะผลไม้รวมบรรจุในกระป๋อง
ก็ได้รบั ผลประทบจากการขาดแคลนของวัตถุดบิ ผลไม้บางตัวทีใ่ ช้ในการผลิต และราคาต้นทุนทีป่ รับตัวสูงขึน้ ของสัปปะรด

52

คาอธิ บายและการวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
ภาพรวมทางด้านการปฏิ บตั ิ งาน
1) การปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต
โรงกลัน
่ นำ้ มันพืชบำงปู
 ดาเนินการติดตัง้ ระบบสูญญากาศระบบใหม่เพื่อกาจัดกลิน่ ทีห่ อกลัน่ ซึง่ เป็ นการลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
โดยมีงบลงทุนประมาณ 31 ล้านบาท ทัง้ นี้ระบบดังกล่าว สามารถประหยัดต้นทุนด้านพลังงานได้ประมาณปี ละ
7.6 ล้านบาท
 ดาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในส่วนของแผนกบรรจุภณ
ั ฑ์ มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 400 ล้าน
บาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2558
 ดาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของขบวนการกาจัดยางของน้ ามันปาล์มดิบ ซึง่ มีงบลงทุนประมาณ 3 ล้าน
บาท ระบบดังกล่าวสามารถลดการใช้แป้งฟอกสีในขบวบการฟอกสีของน้ ามันปาล์มดิบได้ โดยจะประหยัด
ค่าใช้จ่ายในขบวบการฟอกสีได้เดือนละประมาณ 8 แสนบาท
 ดาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการแยกส่วนของน้ ามันปาล์มที่ผ่านขบวบการกลันแล้
่ วและ
สามารถเพิม่ ผลผลิตขึน้ ได้อกี ร้อยละ 2-3 ของน้ามันปาล์มโอเลอิน

โรงงำนสกัดนำ้ มันปำล์มดิบที่จงั หวัดตรัง
 เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม (Industrial Supply Chain Efficiency
Improvement) ซึง่ เป็ นโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นาความรูค้ วามเข้าใจไปปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ Supply Chain มุ่งเน้นการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อลดต้นทุ น ลดของเสีย เพิม่ ประสิทธิภาพ
การใช้เครื่องจักร ภายใต้การดูแลของบริษทั ทีป่ รึกษา บริษทั ไอคิวแอส แมนเนจเม้นท์ จากัด
 เข้าร่วมโครงการวิจยั เรื่อง “การวิเคราะห์เส้นทางการไหลของปาล์มน้ามันและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องทีใ่ ช้ประโยชน์
จากน้ ามันปาล์มด้านพลังงานและด้านอาหาร” ซึง่ เป็ นโครงการของ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
(MTEC) สามารถนาผลการดาเนินงานไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ดา้ นเศรษฐศาสตร์เพื่อประเมินต้นทุนต่อ
ได้

UPOIC จังหวัดกระบี่
 เข้าร่วมกลุ่มคลัสเตอร์ปาล์ม (ซึง่ เป็ นโครงการทีร่ เิ ริม่ โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 10 แต่ต่อมาโรงสกัด
แต่ละโรงหมุนเวียนกันจัด) และดาเนินการส่งข้อมูล KPI ของโรงงานสกัดปาล์มน้ ามันทุกเดือน โดย UPOIC
ได้รบั รางวัลดีเยีย่ ม KPI ของการใช้ดนิ ขาวซึง่ ปกติค่าการใช้ดนิ ขาวอยู่ท่ี 2.2 ในขณะที่ UPOIC ทาได้ถงึ 1.71.8
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 เข้าร่วมกลุ่มเครื่องยนต์ Gas Engine โดยทางทีมวิจยั ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ได้จดั ขึน้ มา
เพื่อรวมกลุ่มบริษทั ทีใ่ ช้ Gas Engine ซึง่ กลุ่มนี้รวมกลุ่มเพื่อประชุมหารือถึงการดูแลรักษาระบบ Biogas และ
Gas Engine รวมถึงการบริหารจัดการเรื่องการใช้อะไหล่ต่างๆ
 ปรับปรุงประสิทธิภาพการขายไฟฟ้าจากระบบ Biogas ซึง่ สามารถผลิตและขายไฟฟ้าได้เพิม่ ขึน้ มากกว่าร้อย
ละ 20 โดยการดูแลระบบและเดินระบบ Gas Engine ให้ทางานเต็มประสิทธิภาพ
 เข้าร่วมโครงการสารวจและจัดทาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพเป็ นพลังงานทดแทนใน
ภาคอุตสาหกรรม และโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบไอน้ าในโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม ซึง่ โครงการนี้จดั โดย
กรมโรงงานอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

UFC จังหวัดนครปฐม
 มีการลงทุนติดตัง้ เครื่องบรรจุ และเครื่องปิ ดผนึกภาชนะบรรจุ ความเร็วสูงใหม่ มูลค่า 8.5 ล้านบาท เพื่อเพิม่
ศักยภาพการผลิตด้วยความเร็วเพิม่ ขึน้ จาก 300 กระป๋องต่อนาที เป็ น 450 กระป๋องต่อนาที
 เพิม่ ถังกักเก็บวัตถุดบิ น้ามะพร้าวให้มคี วามจุมากขึน้ เพื่อรองรับกับปริมาณการขยายตัวในการผลิตน้ามะพร้าว
ั บนั
ทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมากในปจจุ
 ติดตัง้ เครื่องบรรจุภณ
ั ฑ์ลงกล่องอัตโนมัติ (Wrap-around) สาหรับกลุ่มสินค้ายูเอชที เพื่อลดต้นทุนแรงงานคน
และค่าบรรจุภณ
ั ฑ์ได้ถงึ 10%
 ปรับเปลีย่ นระบบการทางานในการผลิตเป็ นอัตราชิน้ (piece rate) ในการผลิตข้าวโพดอ่อน ซึง่ สามารถลด
ค่าแรงได้ถงึ ประมาณ 12%

2) การได้รบั รางวัลและการรับรองตามมาตรฐานต่างๆ
โรงกลัน
่ นำ้ มันพืชบำงปู
 ได้รบั การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท 8001-2553 ระดับสมบูรณ์ ขัน้ ริเริม่ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557
จากกรมสวัสดิก ารและคุ้ม ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยโรงงานได้ป ฏิบ ัติตามมาตราฐาน ความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจไทย

UPOIC จังหวัดกระบี่

 ได้รบั การรับรองเป็ นโรงงานสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ในโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว
(Green Industry) ของกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557
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 ได้รบั รางวัล CSR-DIW Continuous Awards 2557 ในโครงการส่งเสริมสถานประกอบการรวมพลังสร้างความ
รับผิดชอบต่อสังคมเป็ นสุขอย่างยังยื
่ น จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557

UFC จังหวัดนครปฐม
 ด้วยความภาคภูมใิ จในสายการผลิต โรงงานนครปฐม ยังได้รบั การรับรองจาก Kosher OU certification from
Union of Orthodox Jewish Congregations of America
 ได้รบั รางวัลจาก Preparation of Energy Management System ทีส่ ามารถช่วยลดการใช้พลังงานเพื่อ
สอดคล้องกับนโยบายจากภาครัฐ
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ภาพรวมทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) มีการดาเนินงานทีแ่ สดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม เพื่อความยังยื
่ น
ของกิจการและสังคมโดยรวม โดยการกาหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจ เพื่อให้สะท้อนออกมาในการดาเนินงานตามธุรกิจปกติ ดังนี้
วิ สยั ทัศน์
เป็ นบริษทั ชัน้ นาในธุรกิจอาหารทีม่ กี ารเติบโตและพัฒนาอย่างยังยื
่ น
พันธกิ จ
1. ผลิตอาหารทีม่ คี ุณภาพ และคุณค่าทางโภชนาการ พร้อมทัง้ นาเสนอนวัตกรรมการผลิตอาหารใหม่ๆ ทีต่ รงตามความต้องการ
ของลูกค้า ด้วยบริการทีด่ เี ยีย่ ม และสร้างศักยภาพให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคต
2. ใช้เทคโนโลยีการผลิตทีท่ นั สมัย ด้วยระบบการบริหารจัดการทีไ่ ด้มาตรฐานสากล พร้อมกับการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม ชุมชน
และสังคม
3. สร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ลูกค้า และ จัดสรรประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ อื หุน้ และผูเ้ กีย่ วข้องอย่างเหมาะสม รวมทัง้ การคานึงถึง
สุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงาน
โดยบริษทั มีนโยบายทีเ่ น้นการผลิตน้ ามันปาล์มอย่างยังยื
่ นตามกรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึง่ โรง
กลันน
่ ้ ามันพืชบางปูและโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มดิบทีจ่ งั หวัดตรัง ได้รบั การรับรองมาตรฐาน RSPO Supply Chain ในรูปแบบ
Mass Balance (MB) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 มีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชีวภาพ และได้รบั การขึน้ ทะเบียน
โครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) นอกจากนัน้ บริษทั ยังมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
เพื่อรักษาสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก ได้แก่
ผูถ้ อื หุน้ เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่ง ชุมชนและสังคม กาหนดไว้อย่างชัดเจน โดยบริษทั เคารพในความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ
ต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เนื่องจากความเหมือนหรือความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา
ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส หรือเรื่องอื่นใด อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังของผูม้ สี ่วนได้เสียอาจแตกต่างกัน ดังนัน้ บริษทั
จะพิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายทีแ่ ต่ละกลุ่มพึงได้รบั อย่างละเอียดรอบคอบ และดูแลให้มนใจว่
ั ่ าสิทธิดงั กล่าวได้รบั ความคุม้ ครอง
และปฏิบตั ดิ ว้ ยความระมัดระวัง โดยได้กาหนดแนวทางการตอบสนองความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสียไว้ในนโยบายดังกล่าว
บริษทั กาหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการ 8 ข้อดังนี้
1. การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม
บริษทั ยึดหลักการปฏิบตั ทิ เ่ี สมอภาค ภายใต้การแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรมต่อคู่คา้ ทุกราย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามสัญญา เงื่อนไขทางการ
ค้าในการซื้อขายสินค้าและบริการจากคู่ค้า และการกาหนดนโยบายในการจัดซื้อและจัดจ้าง เพื่อให้การดาเนินธุรกิจกับคู่ค้า
เป็ นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรงไปตรงมา
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2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษทั มีนโยบายให้พนักงานดาเนินงานอย่างมีคุณธรรมและเป็ นพลเมืองที่ดขี องสังคม รวมทัง้ ส่งเสริมให้คู่คา้ ของบริษทั ดาเนิน
ธุรกิจทีถ่ ูกต้องด้วยความโปร่งใสด้วยเช่นกัน บริษทั จึงได้กาหนดให้การต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนเป็ นนโยบายทีส่ าคัญ
อีกนโยบายหนึ่ง โดยมีการกาหนดหลักเกณฑ์เป็ นแนวปฏิบตั ไิ ว้ในนโยบายดังกล่าว
3. การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะให้ความเป็ นธรรมต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกราย โดยปฏิบตั ติ ามกฏหมายและข้อบังคับทีเ่ กี่ ยวข้องกับและปฏิบตั ิ
ตามหลักการเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิน่ กาเนิด เชือ้ ชาติ เพศ อายุ สีผวิ ศาสนา ความ
พิการ ฐานะทางการเงิน ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดทีม่ ไิ ด้เกีย่ วข้องโดยตรงกับการปฏิบตั ิงาน รวมทัง้ ให้ความ
เคารพต่อความเป็ นปจั เจกชนและศักดิศรี
์ ของความเป็ นมนุษย์
4. การปฏิ บตั ิ ต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม
บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็ นป จั จัยแห่งความสาเร็จก้าวหน้ าของบริษัท บริษัทจึงสนับสนุ นพัฒนาให้พนักงานมีความรู้
ความสามารถ มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ให้ผลตอบแทน และ
สวัสดิการทีเ่ หมาะสม และเป็ นธรรม เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุ ษยชนขัน้ พืน้ ฐานตามหลักสากลและตามกฏหมาย
และระเบียบข้อบังคับต่ างๆ รวมทัง้ ยัง ให้ความสาคัญ กับสุข ภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพย์สิน และ
สภาพแวดล้อมการทางานของพนักงาน ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทางานทีด่ แี ละส่งเสริมการทางานเป็ น
ทีม
5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผูบ้ ริโภค
บริษทั มุ่งมันสร้
่ างความพึงพอใจและความมันใจให้
่
กบั ลูกค้าและผูบ้ ริโภค โดยเน้นทีค่ วามเอาใจใส่และความรับผิดชอบต่อลูกค้ า
และผูบ้ ริโภคโดยการผลิตสินค้าทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน ตามระบบบริหารจัดการด้านต่างๆ ได้แก่
- มาตรฐาน ISO 9001 เป็ นมาตรฐานการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ
- มาตรฐาน TIS 18001 / OHSAS 18001 เป็ นระบบการจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานทีท่ างาน
- มาตรฐาน FSSC 22000 เป็ นมาตรฐานทีเ่ น้นเรื่องระบบประกันคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหารระดับสูง
สามารถสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ผูบ้ ริโภค รวมถึงเน้นการเติบโตและการดาเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ น มาตรฐานดังกล่าวเป็ นมาตรฐาน
ทีค่ รอบคลุมทัง้ ISO 22000 และ PAS 220 และเป็ นทีย่ อมรับจากทัวโลก
่
- มาตรฐาน ISO 28000 เป็ นมาตรฐานข้อกาหนดทางด้านการบริหารการรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทาน
- มาตรฐาน ISO 14001 เป็ นมาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้องค์กรมีการพัฒนาปรับปรุงตลอดจน
รักษาสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- มาตรฐานการผลิตน้ ามันปาล์มอย่างยังยื
่ นภายใต้กรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึง่ เป็ นแนว
ปฏิบตั ทิ ม่ี กี ารปรับปรุงการผลิตน้ามันปาล์มอย่างยังยื
่ น ทัง้ ทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิง่ แวดล้อม และถูกต้องตามกฏหมายของ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลายภาคส่วนตัง้ แต่ตน้ น้าถึงปลายน้า
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นอกจากนัน้ บริษทั ยังมุ่งเน้นทาการตลาดและสัญญาทีเ่ ป็ นธรรม รวมถึงรักษาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของลูกค้า และมีหน่ วยงานซึง่
ทาหน้าทีร่ บั ข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อให้ลกู ค้าเกิดความเชื่อมันและพึ
่
งพอใจสูงสุด
6. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
บริษทั มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคานึงถึงสิง่ แวดล้อม และปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และข้อบังคับเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมทีบ่ งั คับ
ใช้อยู่ ทัง้ นี้ บริษทั มุ่งเน้นการปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อมด้วยความรับผิดชอบโดย
- ส่งเสริมให้พนักงานของบริษทั มีจติ สานึก และความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
- ร่วมพัฒนาสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กบั หน่ วยงานอื่น เพื่อให้มกี ารรักษาสิง่ แวดล้อม
และปรับปรุงการปฏิบตั งิ านให้เหมาะสมต่อสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
- ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจากการดาเนินธุรกิจของบริษทั ทบทวนและติดตามความก้าวหน้าเพื่อให้
แน่ใจว่าบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
6.1 รางวัลจากโครงการส่งเสริมธรรมาภิ บาลสิ่ งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 บมจ. ล่าสูง (ประเทศไทย) ได้รบั โล่รางวัลของโครงการธรรมาภิบาลสิง่ แวดล้อมในโรงงานจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็ นโครงการที่ส่งเสริมธรรมาภิบาลสิง่ แวดล้อมในสถานประกอบการ มุ่งเน้นการดาเนินกิจกรรมอย่าง
โปร่งใส ใช้หลักธรรมาภิบาล มีการจัดการของเสียอย่างเปิ ดเผยข้อเท็จจริง รวมถึงให้ความสาคัญกับการพัฒนาสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมและสังคมไปสู่ความยังยื
่ น ดูแลโครงการโดยสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง มีโรงงานปาล์มและโรงงานยางเข้า
ร่วมจานวน 5 โรง
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7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะร่วมพัฒนาและสร้างสัมพันธ์อนั ดีต่อชุมชนและสังคม ปฏิบตั ติ นให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอนั ดีของชุมชน และให้ความร่วมมือกับทุกฝา่ ยในชุมชนเพื่อการสร้างสรรค์สงั คมให้เติบโตอย่างยังยื
่ น
7 .1 บริจาคโลหิ ต
บมจ. ล่าสูง (ประเทศไทย) บางปู จัดให้มกี ารบริจาคโลหิตทุกๆ 3 เดือน สาหรับครัง้ สุดท้ายในปี 2557 ทางบริษทั ได้จดั ให้มกี าร
บริจาคไปเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ซึง่ นับเป็ นครัง้ ที่ 21 ซึง่ บริษทั จะยังคงจัดกิจกรรมนี้อย่างสม่าเสมอเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
และสังคมต่อไป

7.2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบังเยี่ยมชมโรงกลันน
่ ้ามันที่บางปู
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 คณะครูอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร สถาบัน
เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า เจ้า คุณทหารลาดกระบัง ได้เข้าเยี่ย มชมกระบวนการผลิต โรงกลันน
่ ้ า มันปาล์มของบริษัท โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตน้ ามันปาล์มและการบรรจุ และกระบวนการผลิตเนยเทียมและไขมันพืช ผสม กิจกรรม
ดังกล่าว ยังเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั คณะครูอาจารย์และนักศึกษาและเป็ นการแลกเปลีย่ นความรูด้ า้ นเทคโนโลยี รวมทัง้
เป็ นการประชาสัมพันธ์องค์กรและสร้างโอกาสให้นกั ศึกษาในการสมัครเข้าร่วมงานกับบริษทั อีกด้วย
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7.3 Pre-Audit กลุ่มวิ สาหกิ จชุมชนผลิ ตปาล์มน้ามันแบบยังยื
่ น
ในเดือนกันยายน 2557 บมจ. ล่าสูง (ตรัง) ได้มกี าร Pre-Audit กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปาล์มน้ามันแบบยังยื
่ นสิเกา-วังวิเศษ โดย
้
บริษทั ทูฟนอร์ท เพื่อขอรับรอง Certificate เปาหมายช่วงต้นปี 2558 สมาชิกรวม 80 คน และสามารถผลิตน้ามันปาล์ม RSPO ได้
ประมาณ 1,400 ตัน/ปี
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8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนิ นงานที่ มีความรับผิ ดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และผู้มี
ส่วนได้เสีย
เมื่อปี 2551 บริษทั เป็ นผูผ้ ลิตน้ ามันปาล์มรายแรกทีไ่ ด้รบั การรับรองฉลากคาร์บอน (Carbon Label) จากองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ( Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public organization) ) โดย
โรงงานสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิรอ้ ยละ 16.48 จากกระบวนการผลิต
นอกจากนัน้ ในปจั จุบนั บริษทั สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาด 1 MW จากก๊าซชีวภาพ โดยมีน้ าเสียจากกระบวนการผลิตของ
โรงงานสกัดน้ ามันปาล์มเป็ นวัตถุดบิ และโครงการดังกล่าวเป็ นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการของเสียของนักเรียน นักศึกษาและ
ชุมชนของโรงงาน
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ภาพรวมทางด้านการเงิ น
คาอธิ บายและการวิ เคราะห์ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน
1.

ผลการดาเนิ นงาน

บริษทั มีรายได้จากการขายเพิม่ ขึน้ จากปี 2556 ร้อยละ 18.30 ซึง่ มีผลมาจากราคาน้ามันปาล์มดิบ (CPO) ปรับตัวสูงขึน้
ร้อยละ 16.41 ทาให้ราคาขายต่อหน่ วยปรับตัว สูงขึน้ ในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่ปริมาณขายเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.55
อย่างไรก็ตาม ราคาน้ ามันปาล์มดิบได้ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ในอัตราส่วนที่มากกว่าราคาขาย จึงทาให้กาไรขัน้ ต้น สาหรับปี
2557 ของบริษทั ลดลง 70.11 ล้านบาท และกาไรสุทธิลดลง 104.92 ล้านบาท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 27.22 ซึง่ สาเหตุ
หลักมาจากน้ ามันปาล์มดิบขาดแคลนในช่วงไตรมาส 1 ในขณะที่ราคาน้ ามันบรรจุขวดไม่สามารถปรับราคาขายตาม
ราคาวัตถุดบิ ได้ เนื่องจากเป็ นสินค้าราคาควบคุม โดยกรมการค้าภายใน
บริษทั และบริษทั ย่อยได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมตั ขิ อง
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสาหรับการผลิตทีก่ าหนดไว้ในบัตรส่งเสริมดังนี้
บริษทั
บัตรส่งเสริมเลขที่
1292(2)/2547
1815(2)/2549
1013(9)/2551
2093(2)/2550

สาหรับกิจการ
ผลิตเนยเทียมหรือไขมันผสม
ผลิตน้ามันปาล์มดิบ
ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
ผลิตน้ามันพืชบริสทุ ธิ ์

บริษทั ย่อย
บัตรส่งเสริมเลขที่
1043(2)/2548
2088(2)/2547
2121(2)/2547
2112(5)/2547
2245(9)/2550

สาหรับกิจการ
สกัดน้ามันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มอบแห้ง
ผลิตพืชผักผลไม้
ผลิตพืชผักผลไม้บรรจุภาชนะผนึกและเต้าเจีย้ ว
ผลิตพืชผักผลไม้แช่แข็ง
ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

กิ จการร่วมค้า
บัตรส่งเสริมเลขที่

สาหรับกิจการ

1262(2)/2550

ผลิตเมล็ดพันธุป์ าล์ม
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สิท ธิพิเ ศษที่สาคัญ รวมถึง ได้ร ับ ยกเว้น ภาษีเ งิน ได้นิ ติบุ ค คลสาหรับ ก าไรสุท ธิจ ากกิจ การที่ไ ด้ร ับ การส่ง เสริม เป็ น
ระยะเวลาแปดปี นบั แต่วนั เริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ (ยกเว้นบัตรส่งเสริมเลขที่ 1292(2)/2547, 1815(2)/2549,
2093(2)/2550, 1043(2)/2548, 2088(2)/2547, 2121(2)/2547, 2112(5)/2547 และ 1262(2)/2550 ได้รบั ยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิตบิ ุคคลสาหรับกาไรสุทธิทไ่ี ด้จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่
รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียนมีกาหนดเวลาแปดปี นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ)
ปริมาณผลปาล์มสดทีเ่ ข้ากระบวนการผลิตในปี 2557 ของบริษทั ย่อยลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 19.1 โดยผลปาล์มทีม่ า
จากสวนทีเ่ ป็ นพืน้ ทีข่ องบริษทั ย่อยลดลง ร้อยละ 22.9 ประกอบกับผลปาล์มทีม่ าจากสวนทีเ่ ป็ นพืน้ ทีส่ มั ปทาน ลดลงร้อย
ละ 15.4 ทัง้ นี้เนื่องมาจากสภาพอากาศแห้งแล้งที่ต่อเนื่องจากปี 2556 ในช่วงที่ต้นปาล์มออกช่อ ส่งผลให้น้ าหนักต่อ
ทะลายลดลงและช่อดอกฝอ่
สาหรับสัมปทานของสวนเคียนซากับกรมป่าไม้นัน้ ได้หมดอายุลง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 และบริษัท ย่อยได้
ดาเนินการต่ออายุสญ
ั ญาเรียบร้อยแล้ว โดยได้จดทะเบียนทาสัญญาเช่าที่ดนิ กับกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม
2557 จานวนพืน้ ทีค่ รึง่ หนึ่งของพืน้ ทีท่ เ่ี คยได้เข้าทาประโยชน์จากใบอนุญาตกับกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2527
ซึ่งสัญญามีผลตัง้ แต่ วนั ที่ 9 กรกฎาคม 2557 ถึง 8 กรกฎาคม 2572 ส่วนพื้นที่อกี ครึ่งหนึ่งให้นาไปจัดให้ราษฎรผู้
ยากไร้ไม่มที ด่ี นิ ทากินได้รบั สิทธิการเช่า รายละไม่เกิน 10 ไร่ ในระหว่างทีก่ ารดาเนินการเรื่องการจัดสรรพืน้ ทีย่ งั ไม่
แล้วเสร็จนัน้ กรมธนารักษ์ได้อนุ ญาตให้บริษัทย่อยครอบครองทาประโยชน์โดยชาระค่าเช่าในอัตราทีก่ าหนด จนกว่า
การจัดสรรทีด่ นิ จะดาเนินการแล้วเสร็จ
สาหรับสัมปทานของสวนชัยบุรกี บั กรมป่าไม้ซง่ึ จะหมดอายุลงในวันที่ 1 มกราคม 2558 บริษทั ย่อยอยู่ในระหว่างการ
ดาเนินการขออนุญาตเข้าทาประโยชน์กบั กรมปา่ ไม้
นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังคงทาการปลูกปาล์มทดแทนต้นปาล์มที่มอี ายุมากและให้ผลผลิตน้อยลง โครงการได้เริม่ มา
ตัง้ แต่ปี 2544 และได้ดาเนินการแล้วเสร็จคิดเป็ นร้อยละ 88.6 ของพืน้ ทีท่ ก่ี าหนดไว้ (ไม่รวมพืน้ ทีท่ เ่ี ป็ นสัมปทานของ
บริษทั ย่อย)
บริษทั ย่อยมีปริมาณการซือ้ ผลปาล์มสดจากภายนอกลดลงร้อยละ 5.0 ประกอบกับปริมาณผลปาล์มสดรวมของบริษทั
ย่อยลดลงร้อยละ 19.1 ส่งผลให้ปริมาณผลปาล์มสดทีเ่ ข้าสูโ่ รงสกัดลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 11.5 โดยสัดส่วนการซือ้ ผล
ปาล์มสดจากภายนอกและผลผลิตจากสวนของบริษทั ย่อยในปี 2557 คิดเป็ นร้อยละ 50.9 และ 49.1 ของผลปาล์มสดที่
ใช้ในการผลิตทัง้ หมด (2556 : ร้อยละ 46.9 และ 53.1)
ต้นทุนผลปาล์มสดที่ซ้อื จากภายนอก เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.1 โดยเกิดจากกลไกอุปสงค์อุปทานของตลาด ประกอบกับ
ต้นทุนผลปาล์มสดจากสวนของบริษทั ย่อย เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 33.5 จึงส่งผลให้ต้นทุนผลปาล์มสดทีใ่ ช้ในการผลิตทัง้ หมด
ของบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 23.0 ส่งผลให้ต้นทุนน้ ามันปาล์มดิบและน้ ามันเมล็ดในปาล์มต่อตันของโรงสกัด เพิม่ ขึน้
จากปี 2556 ร้อยละ 16.1 และ 17.5 ตามลาดับ
ในส่วนของบริษทั ย่อย (UFC) มีรายได้จากการขายเพิม่ ขึน้ จากปี 2556 ร้อยละ 7.60
จากเหตุการณ์ขา้ งต้น มีผลให้กาไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เพิม่ ขึน้ จาก 250.34 ล้านบาทในปี 2556 เป็ น
380.67 ล้านบาทในปี 2557 คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 52.07 ทาให้อตั รากาไรสุทธิในปี 2557 เท่ากับร้อยละ 4.45 (2556 :
ร้อยละ 3.41)
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สาหรับการเปลีย่ นแปลงในรายการทีส่ าคัญอื่นๆ สาหรับปี 2557 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายได้
รายได้จากการขาย : รายได้จากการขายของบริษทั และบริษัทย่อยเพิม่ ขึน้ 1,207.7 ล้านบาทคิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
16.67 สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายของบริษัท เพิม่ ขึน้ 1,072.4 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 18.30 โดยมาจาก
ปริมาณขายเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.55 และราคาขายถัวเฉลีย่ ต่อหน่ วยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.75 ซึง่ มีผลมาจากราคาน้ ามันปาล์ม
ดิบซึง่ เป็ นต้นทุนหลักปรับตัวสูงขึน้
ในส่วนของรายได้จากการขายของบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 135.3 ล้านบาท คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.77 โดยรายได้
จากการขายผลิตภัณฑ์ปาล์ม อื่น ๆ เพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท รายได้จ ากการจ าหน่ ายไฟฟ้า เพิ่มขึ้น 5.1 ล้านบาท กลุ่ ม
เครื่องดื่มน้าผลไม้ ผักผลไม้กระป๋องและอื่นๆ เพิม่ ขึน้ 123.2 ล้านบาท
รายได้อื่น : บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อ่นื ที่มิได้เกิดจากการดาเนินงานตามปกติจานวน 98.8 ล้านบาทคิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 1.16 ของรายได้รวม โดยลดลง 0.6 ล้านบาท
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ต้นทุนขาย : บริษทั และบริษทั ย่อยมีต้นทุนขายปี 2557 คิดเป็ นร้อยละ 83.72 ของรายได้จากการขาย (2556 : ร้อยละ
81.93) ในขณะที่ต้นทุนขายในส่วนของบริษัท คิดเป็ นร้อยละ 90.70 (2556 : ร้อยละ 87.80) เนื่องมาจากราคาน้ ามัน
ปาล์มดิบปรับตัวสูงขึน้ ตามทีไ่ ด้อธิบายไปแล้วข้างต้น
ในส่วนของบริษทั ย่อยทีม่ ธี ุรกิจสวนปาล์ม (UPOIC) มีอตั ราส่วนต้นทุนขายปี 2557 คิดเป็ นร้อยละ 73.12 ของรายได้
จากการขาย (2556 : ร้อยละ 75.98) โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลปาล์มสดในไตรมาสที่ 2 ทีม่ าจากสวนของบริษัท
เพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 33.9 และผลปาล์มทีซ่ อ้ื จากภายนอกก็เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20 ทาให้ตน้ ทุนลดลง ในขณะทีร่ ายได้จากการ
ขายในไตรมาสดังกล่าวนี้ เพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 65 โดยมีปริมาณและราคาขายถัวเฉลี่ยต่อหน่ วยของน้ ามันปาล์มดิบและ
น้ามันเมล็ดในปาล์ม เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 63.2 และ 101 ตามลาดับ
ในส่วนของบริษทั ย่อย (UFC) มีอตั ราส่วนต้นทุนขายปี 2557 คิดเป็ นร้อยละ 77.56 ของรายได้จากการขาย (2556 :
ร้อยละ 84.97) โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนขายเครื่องดื่มทีล่ ดลงร้อยละ 8.90
ค่าใช้จ่ายในการขาย : บริษทั และบริษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายของปี 2557 เท่ากับ 627.5 ล้านบาท (2556 : 596.9
ล้านบาท) เพิม่ ขึน้ 30.5 ล้านบาท โดยเพิม่ ขึน้ ในส่วนของบริษทั เนื่องจากค่าใช้ จ่ายส่งเสริมการขายและค่าขนส่งสินค้า
ซึง่ สอดคล้องกับปริมาณขายทีเ่ พิม่ ขึน้
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร : บริษทั และบริษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารของปี 2557 เท่ากับ 264.2 ล้านบาท (2556 :
235.1 ล้านบาท) เพิ่ม ขึ้น 29.2 ล้านบาท โดยเพิ่ม ขึ้นในส่วนของบริษัท 3.3 ล้านบาทเนื่ องจากผลประโยชน์ ของ
พนักงานและค่าทีป่ รึกษา และเพิม่ ขึน้ ในส่วนของบริษทั ย่อย 25.8 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการตัด
จาหน่ายต้นทุนสวนปาล์ม
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ในปี 2556 บริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจการผลิตผักและผลไม้แช่แข็ง มีค่าใช้จ่ายอื่นจานวน 105.7 ล้านบาท เนื่องจาก
รับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ซึง่ ไม่มรี ายการดังกล่าวในปี 2557
ค่าใช้จ่ายทางการเงิ น : ในปี 2557 บริษทั และบริษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงิน เท่ากับ 52.4 ล้านบาท (2556 : 52.3
ล้านบาท)
กาไร
กาไรขัน้ ต้น : บริษทั และบริษทั ย่อยมีอตั รากาไรขัน้ ต้น ปี 2557 ลดลงเป็ นร้อยละ 16.28 (2556 : ร้อยละ 18.07) โดย
กาไรขัน้ ต้นในส่วนของบริษทั ลดลง 70.1 ล้านบาท เนื่องจากราคาวัตถุดบิ ทีป่ รับตัวสูงขึน้ มากกว่าราคาขาย ในขณะที่
กาไรขัน้ ต้นในส่วนของบริษทั ย่อย (UFC) เพิม่ ขึน้ 155 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากรายได้จากการขายกลุ่มเครื่องดื่ม
น้ าผลไม้ท่เี พิม่ ขึน้ ในขณะทีต่ ้นทุนขายลดลง ส่งผลให้กาไรขัน้ ต้นของบริษทั และบริษัทย่อยเพิม่ ขึน้ จานวน 66.6 ล้าน
บาท คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.09
กาไรจากการดาเนิ นงาน : เนื่องจากกาไรขัน้ ต้นของบริษทั และบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ รวมถึงมีค่าใช้จ่ายลดลง บริษทั และ
บริษทั ย่อยจึงมีกาไรจากการดาเนินงานสาหรับปี 2557 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนจานวน 112 ล้านบาท
กาไรสุทธิ : บริษทั และบริษทั ย่อยมีกาไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ปี 2557 จานวน 380.7 ล้านบาท (2556 :
250.3 ล้านบาท) เพิม่ ขึน้ 130.3 ล้านบาท คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 52.07 และมีอตั รากาไรสุทธิต่อรายได้รวมเพิม่ ขึน้ เป็ น
ร้อยละ 4.45 (2556 : ร้อยละ 3.41)
อัตราการจ่ายเงิ นปั นผล : ในปี 2557 บริษทั มีการจ่ายเงินปนั ผลจากผลดาเนินงานของปี 2556 ในอัตราหุน้ ละ 0.20
บาท คิดเป็ นร้อยละ 42.56 ของกาไรสุทธิ เปรียบเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีการจ่ายเงินปนั ผลจากผลดาเนินงานของปี
2555 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็ นร้อยละ 51.28 ของกาไรสุทธิ ซึ่ง เป็ นไปตามนโยบายของบริษัทที่กาหนด
จ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ ือหุ้นเป็ นจานวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม
ในระหว่างปี 2557 บริษทั ไม่มกี ารจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล
ในส่วนของบริษทั ย่อย (UPOIC) นัน้ มีการจ่ายเงินปนั ผลสาหรับผลการดาเนินงานงวดครึง่ ปี หลังของปี 2556 ในอัตรา
หุน้ ละ 0.40 บาท รวมกับการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลของปี 2556 อัตราหุน้ ละ 0.20 บาท รวมเป็ นการจ่ายเงินปนั ผล
จากผลการดาเนินงานของปี 2556 ทัง้ สิน้ เท่ากับอัตราหุน้ ละ 0.60 บาท คิดเป็ นร้อยละ 88.24 ของกาไรสุทธิ นอกจากนี้
ในระหว่างปี 2557 บริษทั ย่อยมีการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลสาหรับผลการดาเนินงานของปี 2557 ไปแล้ว ในอัตราหุน้
ละ 0.15 บาท รวมกับการจ่ายเงินปนั ผลสาหรับผลการดาเนินงานงวดสุดท้ายของปี 2557 อัตราหุน้ ละ 0.15 บาท ดังนัน้
เงินปนั ผลจ่ายจากผลดาเนินงานของปี 2557 ทัง้ สิน้ เท่ากับอัตราหุน้ ละ 0.30 บาท คิดเป็ นร้อยละ 58.1 การจ่ายเงินปนั
ผลดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายของบริษทั ย่อยที่กาหนดจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผู้ถือหุน้ เป็ นจานวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50
ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละปี
มูลค่าตามบัญชี (คานวณจากจานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก) : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั มีมลู ค่าตามบัญชี
ต่อหุน้ เท่ากับ 3.38 บาท (คานวณจากจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักสุทธิ 820 ล้านหุน้ ) เพิม่ ขึน้ เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2556 ทีม่ มี ูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ เท่ากับ 3.24 บาท (คานวณจากจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักสุทธิ 820
ล้านหุน้ )
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2.

ฐานะทางการเงิ น

สิ นทรัพย์
ณ สิน้ ปี 2557 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวมมูลค่าเท่ากับ 5,129 ล้านบาทลดลงจากปี 2556 เป็ นจานวนเงิน
33.71 ล้านบาท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 0.65 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี้


เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด : ณ สิน้ ปี 2557 บริษทั และบริษทั ย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดจานวน 229.8 ล้านบาท ลดลง 3.9 ล้านบาท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 1.68 ทัง้ นี้ มาจากการลดลงในส่วนของ
บริษทั จานวนเงิน 19 ล้านบาท ในขณะทีบ่ ริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ 15.1 ล้านบาท



ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น : ณ สิน้ ปี 2557 บริษทั และบริษทั ย่อยมีลูกหนี้การค้า - กิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
สุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็ นจานวนเงิน 891.2 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 17.38 ของสินทรัพย์รวม
(2556 : 1,005.9 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 19.49 ของสินทรัพย์รวม) ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี้การค้าทีย่ งั ไม่ครบ
กาหนดชาระของบริษทั โดยลดลงจากลูกหนี้การค้าทีย่ งั ไม่ครบกาหนดชาระและลูกหนี้การค้าค้างชาระไม่เกิน
3 เดือน โดยทีร่ ะยะเวลาการชาระหนี้ของลูกหนี้การค้าในปี 2557 มีระยะเวลา 42 วัน (2556 : 49 วัน)
นอกจากนี้ ลูกหนี้การค้า – กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันของบริษทั และบริษทั ย่อยทีย่ งั ไม่ครบกาหนดชาระลดลง 2.1
ล้านบาท
บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าที่ค้างชาระเกินกว่า 3 เดือนและลูกหนี้ เช็คคืนร้อยละ 5.38 ของลูกหนี้
การค้าทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน (2556 : 4.32) และได้มกี ารตัง้ สารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วร้อยละ 86.08 ของ
ลูกหนี้ทค่ี า้ งชาระเกินกว่า 3 เดือนและลูกหนี้เช็คคืน (2556 : 83.05)



สิ นค้าคงเหลือ : ณ สิน้ ปี 2557 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ค้าคงเหลือสุทธิ 1,303.1 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
25.41 ของสินทรัพย์รวมเพิม่ ขึน้ 199.7 ล้านบาท (2556 : 1,103.4 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 21.37 ของ
สินทรัพย์รวม) โดยเพิม่ ขึน้ ในส่วนของบริษทั จานวน 80.5 ล้านบาท เนื่องจากราคาวัตถุดบิ ต่อหน่ วยทีเ่ พิม่ ขึน้
และเพิม่ ขึน้ ในส่วนของบริษทั ย่อยจานวน 119.2 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณและราคาสินค้าคงเหลือทีเ่ พิม่ ขึน้



สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น : ณ สิน้ ปี 2557 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 8.6 ล้านบาท
โดยลดลงในส่วนของบริษทั 6.5 ล้านบาท เนื่องจากรายได้คา้ งรับ และลดลงในส่วนของบริษทั ย่อยจานวน 2.1
ล้านบาท เนื่องจากค่าประกันจ่ายล่วงหน้า



อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน : ณ สิน้ ปี 2557 เพิม่ ขึน้ 34.8 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยได้ปรับปรุง
มูลค่าทีด่ นิ ตามราคาประเมินใหม่จากผูป้ ระเมินราคาอิสระ



ที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ : ณ สิน้ ปี 2557 บริษทั และบริษทั ย่อยมีมูลค่าสุทธิของทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
ลดลง 86.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.95 โดยลดลงเนื่องจากค่าเสือ่ มราคาประจาปี
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ต้นทุนสิ ทธิ การใช้ที่ดินป่ าสงวนและต้นทุนสวนปาล์ม : บริษทั และบริษทั ย่อยมีต้นทุนสิทธิการใช้ทด่ี นิ ป่า
สงวนและต้นทุนสวนปาล์มลดลง 60.2 ล้านบาท จากการตัดจาหน่ายพืน้ ทีป่ ลูกปาล์มทดแทนของบริษทั ย่อย



สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน : ณ สิน้ ปี 2557 เพิม่ ขึน้ 0.6 ล้านบาทจากค่าซือ้ ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ของบริษทั ย่อย



สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น : ณ สิน้ ปี 2557 เพิม่ ขึน้ 1.1 ล้านบาท เนื่องจากเงินมัดจาของบริษทั ย่อย

3.

แหล่งที่มาของเงิ นทุน

โครงสร้างเงิ นทุน ณ สิน้ ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงสร้างเงินทุนมาจากส่วนของผู้ถอื หุน้ 3,093.9
ล้านบาท และมาจากส่วนของหนี้สนิ จานวน 2,035.1 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 60.32 และร้อยละ 39.68 ของหนี้สนิ และ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ในจานวนหนี้สนิ ดังกล่าวมาจากเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินจานวน 1,405 ล้านบาท หรือร้อยละ
69.04 ของหนี้สนิ รวม โดยแบ่งเป็ นเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จานวน 1,330 ล้านบาท หรือร้อยละ 65.35 ของหนี้สนิ รวม และเป็ น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจานวน 75 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.69 ของหนี้สนิ รวม ทัง้ นี้บริษทั และบริษทั ย่อยมีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 0.66 เท่า (2556 : 0.81 เท่า) โดยมีการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญดังนี้ :

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น : ณ สิน้ ปี 2557 บริษทั และบริษทั ย่อยมีส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ 242 ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ 8.49เนื่องจากกาไรสุทธิของบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้



หนี้ สิน : ณ สิน้ ปี 2557 บริษทั และบริษทั ย่อยมีเงินกูด้ งั นี้
(ก)
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน 1,330 ล้านบาท ประกอบด้วย
(1) จานวนเงิน 890 ล้านบาทเป็ นเงินกู้ยมื ของบริษทั ย่อย ลดลงจานวน 165.8 ล้านบาท คิดเป็ น
ลดลงร้อยละ 15.70
(2) จานวนเงิน 200 ล้านบาทเป็ นเงินกูย้ มื ของบริษทั ย่อย ซึง่ มีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
(3) จานวนเงิน 140 ล้านบาท เป็ นเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ของบริษทั ลดลงจานวน 45 ล้านบาท คิดเป็ น
ลดลงร้อยละ 24.33
(4) จานวนเงิน 100 ล้านบาท เป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถ่ งึ กาหนดชาระภายใน 1 ปี ของบริษทั ย่อย
จากการกูย้ มื เงินมาซือ้ ทีด่ นิ สวนทับปริกจานวน 1,676.13 ไร่
(ข)
หนี้สนิ ระยะยาวจานวนเงิน 75 ล้านบาท เป็ นเงินกู้ยมื ระยะยาว- สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี ของบริษทั ย่อยจากการกู้ยมื เงินมาซื้อที่ดนิ สวนทับปริก โดยบริษทั ย่อยได้เข้าทาสัญญากูย้ มื เงิน
ระยะยาวกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง วงเงินกูย้ มื ตามสัญญามีจานวน 300 ล้านบาท และได้เบิกใช้ครบเต็ม
วงเงินแล้ว เงินกูย้ มื นี้มกี าหนดเวลาชาระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน เริม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2557 รวมผ่อนชาระ 12
งวด และคิดดอกเบีย้ ในอัตรา BIBOR + 1
สภาพคล่องทางการเงิ น

ในปี 2557 บริษัท และบริษัท ย่ อ ยมีสภาพคล่ อ งทางการเงิน ลดลงจากปี 2556 โดยมีเ งิน สดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดจานวน 229.8 ล้านบาทลดลง 3.9 ล้านบาท (2556 : 233.7) โดยมีปจั จัยทีส่ าคัญต่อการเปลีย่ นแปลง
ของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินดังนี้
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กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน : ในปี 2557 บริษทั และบริษทั ย่อยมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
613.6 ล้านบาท (2556 : 1,096.8 ล้านบาท) ลดลงเนื่องจากสินค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ เป็ นจานวนเงิน 588.3 ล้านบาท
ในขณะทีล่ ูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ื น และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ของบริษทั ย่อย
ลดลงเป็ นจานวนเงิน 214.8, 160.2 และ 108 ล้านบาท
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมการลงทุน : ในปี 2557 บริษทั และบริษทั ย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 207.1
ล้านบาท (2556 : 692.6 ล้านบาท) เนื่องจากปี 2556 มีการจ่ายเงินซือ้ ทีด่ นิ สวนทับปริกจานวน 1,676.13 ไร่ ของบริษทั
ย่อย
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น : ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
จานวน 410.4 ล้านบาท (2556 : 429.7 ล้านบาท) ลดลงจากเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตราส่วนของสิ นทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้ สินหมุนเวียน : ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีการบริหารลูกหนี้และ
เจ้าหนี้การค้าทีด่ ี ทาให้อตั ราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สนิ หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ เป็ น 1.30 เท่า (2556 : 1.19 เท่า)
อัตราส่วนสิ นทรัพย์คล่องตัวต่อหนี้ สินหมุนเวียน : อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวต่อหนี้สนิ หมุนเวียนปี 2557 เท่ากับ
0.59 เท่า (2556 : 0.62 เท่า)
อัตราผลตอบแทนสุทธิ ต่อสิ นทรัพย์รวม : ปี 2557 บริษทั และบริษทั ย่อยมีอตั ราผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์รวม
เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 8.53 (2556 : ร้อยละ 6) เนื่องจากกาไรสุทธิสาหรับปี เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 40.89 ในขณะทีส่ นิ ทรัพย์รวม
ลดลงเพียงร้อยละ 0.65
อัตราผลตอบแทนสุทธิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น : ปี 2557 บริษทั และบริษทั ย่อยมีอตั ราผลตอบแทนสุทธิต่อส่วนของผูถ้ อื
หุน้ เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 14.76 (2556 : ร้อยละ 11.12) ทัง้ นี้เนื่องจากกาไรสุทธิสาหรับปี เพิม่ ขึน้
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น : ปี 2557 บริษทั และบริษทั ย่อยมีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลงเป็ น
0.66 เท่า (2556 : 0.81 เท่า) เนื่องจากเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินลดลง และมีผลการดาเนินงานทีด่ ขี น้ึ ทาให้มกี ารใช้
กระแสเงินสดจากผลดาเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อยเอง
อัตราส่วนการหมุนเวียนของลูกหนี้ การค้า : ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื ลดลงร้อยละ 10.77 ในขณะทีร่ ายได้จากการ
ขายเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.67 เนื่องมาจากราคาขายถัวเฉลีย่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่งผลให้ในปี 2557 บริษทั และบริษทั ย่อยมีอตั ราส่วน
การหมุนเวียนของลูกหนี้การค้าเท่ากับ 8.55 เท่า (2556 : 7.34 เท่า) โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลีย่ ประมาณ 42วัน
(2555 : 49 วัน)
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสิ นค้าสาเร็จรูป : เนื่องจากต้นทุนขายของบริษทั และบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ ในอัตราส่วนที่
มากกว่า สินค้าคงเหลือ ทาให้ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตั ราส่วนการหมุนเวียนของสินค้าสาเร็จรูปเท่ากับ
12.09 เท่า (2556 : 9.30 เท่า) โดยมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ อยู่ทป่ี ระมาณ 30 วัน (2556 : 39 วัน)
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อัตราส่วนการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ การค้า : เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื ปี 2557 ลดลงร้อยละ 15.07 ทาให้
อัตราส่วนการหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้าเท่ากับ 15.03 เท่า (2556 : 16.51 เท่า) โดยมีระยะเวลาชาระหนี้เฉลีย่ อยู่ท่ี
ประมาณ 24 วัน (2556 : 22 วัน)

4.

รายจ่ายลงทุน

เนื่องจากบริษทั และบริษทั ย่อยได้มกี ารลงทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรมาตลอด ในปี 2558 บริษทั
ได้มโี ครงการผลิตขวดน้ ามันพืชเพื่อใช้เอง และโครงการเครื่องจักรทดแทนสาหรับแผนกบรรจุ เพื่อทดแทนเครื่องจักร
เดิมทีเ่ สือ่ มสภาพ โดยจะใช้เงินลงทุนประมาณ 400 ล้านบาท ซึง่ คาดว่าจะเริม่ ใช้งานได้ในไตรมาสที4่ นอกจากนี้ บริษทั
ย่อยยังมีโครงการลงทุนซือ้ ทีด่ นิ ปลูกปาล์ม และ โครงการการปลูกปาล์มทดแทน


บริษัท ย่ อ ยมีก ารลงทุ น ซื้อ ที่ดิน ปลู ก ปาล์ม สวนทับ ปริก จัง หวัด กระบี่ เพื่อ ให้มีผ ลปาล์ม เข้า สู่
กระบวนการผลิตเพียงพอกับกาลังการผลิตของน้ามันปาล์มดิบ



โครงการปลูกปาล์มทดแทน ซึ่งเป็ นโครงการที่ต่อเนื่อง และได้เริม่ ดาเนินการมาตัง้ แต่ปี 2544 ได้
เสร็จสิน้ ลงคิดเป็ น 88.6 ของพืน้ ทีท่ ก่ี าหนดไว้ (ไม่รวมพืน้ ทีท่ เ่ี ป็ นสัมปทานของบริษทั ย่อย)
ส่วนการปลูกปาล์มทดแทนในพืน้ ทีท่ เ่ี ป็ นสัมปทานในสวนเคียนซา ซึง่ บริษทั ย่อยได้รบั อนุ ญาตให้เข้า
ทาประโยชน์ในพืน้ ทีค่ รึง่ หนึ่งของพืน้ ทีท่ ท่ี าประโยชน์ ทงั ้ หมดนัน้ บริษทั จะเริม่ ดาเนินการปลูกปาล์ม
ทดแทนในปี 2558 ซึง่ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563



รายจ่ายลงทุนของบริษัทย่อยในอนาคตยังคงเป็ นการซือ้ เครื่องจักร รถบรรทุกทีใ่ ช้ในการขนส่งผล
ปาล์มสดและอุปกรณ์ ทดแทนทรัพย์สนิ ทีเ่ สื่อมสภาพ รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ ท่สี ามารถ
ทดแทนแรงงาน



เนื่องจากทาง ยูเอฟซี ได้มุ่งเน้นในการขยายฐานตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มให้กว้างยิง่ ขึน้ ทาง
บริษัทฯ ได้ลงทุน ในการติดตัง้ เครื่องบรรจุ เครื่อ งปิ ด ผนึ กภาชนะบรรจุ และเครื่อ งแพ็คหีบห่ อ
พลาสติก (shrink-wrap) ใหม่ทท่ี นั สมัย เพื่อรองรับการเพิม่ ศักยภาพในการผลิตได้มากยิง่ ขึน้

ปัจจัยและอิ ทธิ พลที่อาจมีผลต่อการดาเนิ นงานหรือฐานะการเงิ นในอนาคต
อ้างถึง “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน” ทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วข้างต้น
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ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริษทั บริษทั ย่อย และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ได้ใช้บริการสอบบัญชีจากสานักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีการ
จ่ายค่าตอบแทนให้แก่สานักงานสอบบัญชีดงั กล่าวในรอบปี บญ
ั ชีดงั นี้
ค่าสอบบัญชี (บาท)
ของบริษทั
ของบริษทั ย่อย 2 บริษทั
ของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน 5 บริษทั
รวม

ปี 2557
1,510,000
1,910,000
710,000
4,130,000

ปี 2558
1,560,000
2,010,000
710,000
4,280,000

2) ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)
บริษทั บริษทั ย่อย และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันได้มกี ารจ่ายค่าตอบแทนงานบริการอื่นให้แก่ผสู้ อบบัญชี ซึง่ ได้แก่
การตรวจสอบกิจการทีไ่ ด้รบั BOI และรายการนาเข้าเครื่องจักรเพื่อใช้ในการยื่นเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของ
บริษทั บริษทั ย่อย และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ค่าตรวจสอบโครงการ BOI (บาท)
ของบริษทั
ของบริษทั ย่อย 2 บริษทั
ของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน 2 บริษทั
รวม

ปี 2557
420,000
340,000
100,000
860,000

ปี 2558
300,000
440,000
100,000
840,000
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ผูถ้ ือหุ้น
ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 บริษทั มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 รายแรกดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ที่มา

ชื่อผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ล่าสูง โฮลดิง้ จากัด 1
HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD 2
CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD
LAM SOON CANNERY PTE LTD. 3
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา
CIMB SECURITIES LIMITED
นางเพ็ญนิภา ดวงสิทธิสมบัติ
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION
LIMITED, SINGAPORE BRANCH
นายนิติ จงสวัสดิชั์ ย
นางสาวนลิน จงสวัสดิชั์ ย

ร้อยละของจานวนหุ้นสามัญ
ทัง้ หมดที่ออกและเรียกชาระแล้ว
42.11
20.00
10.99
7.48
4.60
1.62
0.73
0.70
0.65
0.65

: บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

หมายเหตุ :
1
บริษทั ล่าสูง โฮลดิง้ จากัด เป็นบริษทั โฮลดิง้ ทีม่ ธี ุรกิจเพือ่ การลงทุนในบริษทั อืน่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ล่าสูง โฮลดิง้ จากัด มีผถู้ อื หุน้
ตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป ดังนี้
ร้อยละของจานวนหุ้นสามัญ
ลาดับ
ชื่อผูถ้ ือหุ้น
ทัง้ หมดที่ออกและเรียกชาระแล้ว
บริษทั น้ามันพืชกรุงเทพ จากัด
51.00
1
(มีผถู้ อื หุน้ หลักคือ บริษทั กาลาที เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จากัด โดยมีสทิ ธิออกเสียงร้อยละ
75.324 ทัง้ นี้ บริษทั ดังกล่าวมีนายวัง ต้า เลียง และภรรยา ถือหุน้ ร้อยละ 54.39
นายวัง ชาง ยิง ร้อยละ 31.58 และนางสาววัง ยี ลิง ร้อยละ 14.03)
นายวัง ต้า เลียง
24.50
2
3
นายวัง ชาง ยิง
24.50
(ทัง้ นายวัง ต้า เลียง และนายวัง ชาง ยิง ไม่ได้ถอื หุน้ ในบริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน))
2
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HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD เป็นบริษทั โฮลดิง้ ทีม่ ธี ุรกิจเพือ่ การลงทุนในบริษทั อื่น และดูแลงานด้านการตลาดของบริษทั ย่อย โดย
เป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซียชือ่ Bursa Malaysia Securities Berhad ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ HAP SENG CONSOLIDATED
BERHAD คือ GEK POH (HOLDINGS) SDN BHD ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถือหุน้ โดยรวมในสัดส่วนร้อยละ 66.21 โดยเป็นการถือหุน้ ทางตรง
จานวนร้อยละ 54.48 และทางอ้อมจานวนร้อยละ 11.73

ผูถ้ ือหุ้นและการจัดการ

3

Lam Soon Cannery Pte. Ltd. เป็นบริษทั ดาเนินธุรกิจเพือ่ การลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 Lam Soon Cannery Pte. Ltd. มีผถู้ อื หุน้ ดังนี้
ลาดับ
1
2
3

ชื่อผูถ้ ือหุ้น
นายวัง ชาง ยิง
นางสาววัง ยี ลิง
Ms. Chen Mu Hsien

ร้อยละของจานวนหุ้นสามัญ
ทัง้ หมดที่ออกและเรียกชาระแล้ว
80.71
13.86
5.43
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คณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษทั
1. นายวัง ต้า เลียง
2. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
3. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
4. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
5. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
6. ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ
7. นายวัง ชาง ยิง
8. นายอาพล สิมะโรจนา
9. นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์
10. นางสาวจิรสุดา สาเภาทอง

ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารและผูจ้ ดั การฝา่ ยโรงงาน
กรรมการบริหาร
เลขานุการบริษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ
1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
2. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
3. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
4. นางสาวจิรสุดา สาเภาทอง

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
1 รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
3. นายวัง ชาง ยิง

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหา
1. ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ
2. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
3. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
4. นายวัง ชาง ยิง

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ สามารถดูได้ท่ีหวั ข้อ “รายงานการ
ปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ”ี ข้อ 5.2
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รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิ น
1. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิ จอนันต์ มีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินดังนี้
ประสบการณ์การทางานในอดีต
- ผูจ้ ดั การฝา่ ยวิจยั และวางแผน ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) (2535-2538)
- กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์เจ้าพระยา จากัด (2538 - 2540)
- กรรมการธนาคารออมสิน (2548-2550)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) (2547-2551)
ประสบการณ์การทางานในปัจจุบนั
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษทั หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
2. นายบรรจง จิ ตต์แจ้ง มีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินดังนี้
- เคยดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่บริษทั มาลีสามพรานจากัด (มหาชน) ในช่วงปี 2538 - 2547 โดย
ได้เป็ นผูน้ าทีมผูบ้ ริหารดาเนินการฟื้นฟูกจิ การบริษทั ภายใต้การตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในช่วงปี 2539 - 2541 จนเป็ นผลสาเร็จ
- ผ่านหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) สอบผ่านเป็ นสมาชิกอาวุโส
(Fellow Member) ของสถาบันฯ (IOD DCP 7/2001) และเป็ นกรรมการอาชีพ (IOD Chartered Director
Class 1/2007) ในสังกัดสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- เป็ นวิทยากร หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์ ในโครงการพัฒนากรรมการบริษทั (IOD DCP) ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ตัง้ แต่ปี 2548 ถึงปจั จุบนั
2. การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการสรรหาเป็ นผูท้ าหน้าทีใ่ นการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มคี ุณสมบัตเิ หมาะสมจะเป็ นกรรมการ
แทนกรรมการทีจ่ ะครบกาหนดวาระในเดือนเมษายน 2558 นี้ โดยพิจารณารวมถึงบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อ
มาจากผูถ้ อื หุน้ ตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็ นกรรมการบริษทั จากนัน้ จะเสนอชื่อให้คณะกรรมการ
ของบริษทั เพื่อพิจารณาก่อนนาเสนอรายชื่อบุคคลทีเ่ ห็นว่าเหมาะสมต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
ต่ อไป ทัง้ นี้ คุณสมบัติข องกรรมการและผู้บริห ารต้องมีลกั ษณะไม่ต้องห้ามตามประกาศของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนัน้ ต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ทจ่ี ะเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั
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คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระดูได้ทห่ี วั ข้อ “รายงานการปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ”ี ข้อ 5.1.6
ตามข้อบังคับของบริษทั แล้ว ไม่มกี ารกาหนดจานวนกรรมการทีม่ าจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่แต่ละกลุ่ม และมี
วิธกี ารแต่งตัง้ กรรมการโดยใช้คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
3. จานวนครังของการประชุ
้
มคณะกรรมการและจานวนครังที
้ ่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทั
ในปี 2557 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ (วาระปกติ 4 ครัง้ ) โดยมีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วม
ประชุมดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ
1. นายวัง ต้า เลียง
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
3. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
4. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
5. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
6. ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ
7. นายวัง ชาง ยิง
8. นายอาพล สิมะโรจนา
9. นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์

จานวนครังที
้ ่เข้าร่วมประชุม
0/4
4/4
4/4
4/4
4/4
3/4
4/4
4/4
4/4

4. รายชื่อและตาแหน่ งของผูบ้ ริหาร
รายชื่อผูบ้ ริหาร
1. นายวัง ต้า เลียง
2. นายวัง ชาง ยิง
3. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
4. นายอาพล สิมะโรจนา
5. นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์
6. นางรุง่ นภา พนมเชิง
7. นายคมกฤส ศิรวิ งศ์ไพรัช
8. นายศิรชิ ยั นาวาเศรษฐถาวร
9. นางสาวจิรสุดา สาเภาทอง
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ตาแหน่ ง
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริหารและผูจ้ ดั การฝา่ ยโรงงาน
กรรมการบริหาร
ผูจ้ ดั การฝา่ ยขายอุตสาหกรรม
ผูจ้ ดั การฝา่ ยขาย Modern Trade / Food Solution
ผูจ้ ดั การฝา่ ยขาย Traditional Trade
ผูจ้ ดั การอาวุโสแผนกบัญชี
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5. ประวัติคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
1. นายวัง ต้า เลียง
ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
อายุ
88 ปี
สัญชาติ
สิงคโปร์
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ารงตาแหน่ง
- ประธานกรรมการ
1
บริษทั
- กรรมการ
-0บริษทั
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
21 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2537)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
เป็ นบิดาของนายวัง ชาง ยิง
คุณวุฒทิ างการศึกษา
Bachelor of Science Degree, University of California at Berkeley,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไม่ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตาแหน่งในกิจการอื่น
 กรรมการ บริษท
ั ล่าสูง โฮลดิง้ จากัด
 กรรมการ บริษท
ั น้ามันพืชกรุงเทพ จากัด
 ประธานกลุ่มและ Managing Director of the Lam Soon Group ประเทศสิงคโปร์, มาเลเซีย, ไทย และ
เวียดนาม
 ประธานกรรมการ Jurong Cement Limited (บริษท
ั มหาชนจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
 ประธาน/รองประธาน Singapore Manufacturers’ Association
 รองประธาน The Public Service Commission of Singapore
การเข้าร่วมประชุมปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 4 ครัง้ เข้าประชุม 0 ครัง้

หมายเหตุ :



ปจั จุบนั



อดีต
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2. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ
74 ปี
สัญชาติ
ไทย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ารงตาแหน่ง
- ประธานกรรมการ
-0บริษทั
- กรรมการ
1
บริษทั
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
8 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาเอก Imperial College of Science and Technology,
London University ประเทศอังกฤษ
ปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 146/2011
ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 38/2012
ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมการอิสระและกรรมตรวจสอบ บริษท
ั เอสพีซจี ี จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
-ไม่มี ตาแหน่งในกิจการอื่น
 ผูบ
้ ริหารสูงสุด โรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี
 กรรมการ บริษท
ั เอเจ เทคโนโลยี จากัด
 อาจารย์ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 สมาชิกสภาผูแ
้ ทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 3 สมัย
 สมาชิกวุฒส
ิ ภา กรุงเทพมหานคร
 เลขานุ การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 ผูเ้ ชีย
่ วชาญโครงการจรวดเพื่อใช้ในกิจการฝนเทียม สภาวิจยั แห่งชาติ
การเข้าร่วมประชุมปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 4 ครัง้ เข้าประชุม 4 ครัง้
มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้าประชุม 4 ครัง้

หมายเหตุ :
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3. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิ ริ
กรรมการผูจ้ ดั การ
อายุ
56 ปี
สัญชาติ
ไทย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ร้อยละ 0.001
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ารงตาแหน่ง
- ประธานกรรมการ
-0บริษทั
- กรรมการ
2
บริษทั
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
20 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2538)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 36/2003
ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 26/2008
ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ
้ ดั การ บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งในกิจการอื่น
 กรรมการ บริษท
ั ล่าสูง โฮลดิง้ จากัด
 กรรมการ บริษท
ั น้ามันพืชกรุงเทพ จากัด
 กรรมการ บริษท
ั พันธ์ศรีววิ ฒ
ั น์ จากัด
 กรรมการ บริษท
ั พันธ์ศรี จากัด
 กรรมการ บริษท
ั ประจักษ์ววิ ฒ
ั น์ จากัด
 ประธานกรรมการ บริษท
ั สยามเอลิทปาล์ม จากัด
การเข้าร่วมประชุมปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 4 ครัง้ เข้าประชุม 4 ครัง้

หมายเหตุ :
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ผูถ้ ือหุ้นและการจัดการ
4. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิ จอนันต์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ
68 ปี
สัญชาติ
ไทย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ารงตาแหน่ง
- ประธานกรรมการ
-0บริษทั
- กรรมการ
4
บริษทั
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
8 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2550)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาเอก (Economics : Monetary Theory)
University of Missouri, Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2004
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2007
ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 24/2008
ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษท
ั หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษท
ั สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษท
ั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
-ไม่มี ตาแหน่งในกิจการอื่น
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
 อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 กรรมการ ธนาคารออมสิน
 ผูจ
้ ดั การฝา่ ยวิจยั และวางแผน ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
 รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ด
ั การใหญ่ บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์เจ้าพระยา จากัด
การเข้าร่วมประชุมปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 4 ครัง้ เข้าประชุม 4 ครัง้
มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้าประชุม 3 ครัง้
มีการประชุมคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ เข้าประชุม 2 ครัง้
มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครัง้ เข้าประชุม 2 ครัง้
หมายเหตุ :
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5. นายบรรจง จิ ตต์แจ้ง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ
66 ปี
สัญชาติ
ไทย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ารงตาแหน่ง
- ประธานกรรมการ
-0บริษทั
- กรรมการ
2
บริษทั
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
8 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2550)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์เครือ่ งกล
University of Akron ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2001
(สมาชิกผูท้ รงคุณวุฒอิ าวุโส),
ประกาศนียบัตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 1/2007
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) Refresher
รุ่นที่ 5/2007
ประกาศนียบัตร Role of Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 7/2008
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) Update รุ่น 1/2014
ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมการอิสระ บริษท
ั ไทยออพติคอลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
 ทีป
่ รึกษา บริษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
-ไม่มี ตาแหน่งในกิจการอื่น
 กรรมการอาชีพ ในสังกัดสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย
 วิทยากร หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย
 กรรมการ สมาคมส่งเสริมผูล
้ งทุนไทย
 รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 กรรมการอานวยการสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 กรรมการผูจ
้ ดั การใหญ่ บริษทั มาลีสามพราน จากัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 4 ครัง้ เข้าประชุม 4 ครัง้
มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้าประชุม 4 ครัง้
มีการประชุมคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ เข้าประชุม 2 ครัง้
มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครัง้ เข้าประชุม 3 ครัง้
หมายเหตุ :
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6. ดาตุก๊ ไซม่อน ชิ ม คอง ยิบ
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา
อายุ
58 ปี
สัญชาติ
มาเลเซีย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ารงตาแหน่ง
- ประธานกรรมการ
-0บริษทั
- กรรมการ
1
บริษทั
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
8 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโท กฎหมาย, University College London,
London University ประเทศอังกฤษ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไม่ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตาแหน่งในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
 Non-Independent Non-Executive Director / กรรมการในคณะกรรมการสรรหา / กรรมการใน
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน Hap Seng Consolidated Berhad ซึง่ เป็ นบริษทั จดทะเบียน
อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย
 Non-Independent Non-Executive Director, Hap Seng Plantations Holdings Berhad ซึง่ เป็ น
บริษทั จดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย
ตาแหน่งในกิจการอื่น
 Non-Independent Non-Executive Director, Lei Shing Hong Limited
 Non-Executive Director, Lei Shing Hong Securities Limited
 Managing Partner, Messrs Shim Pang & Co.
 Barrister-at–law of the Lincoln’s Inn, ลอนดอน
 Fellow Member, สถาบันอนุ ญาโตตุลาการ ลอนดอนและมาเลเซีย
 ทีป
่ รึกษาและทนายความของศาลสูงประจามลรัฐซาบาห์และซาราวัก
 Justice of the Peace ประเทศมาเลเซีย
 สมาชิกของ Malaysian Corporate Law Reform Committee และคณะทางานในเรื่องการกากับดูแล
กิจการและสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
 Non-Independent Non-Executive Director, Malaysian Mosaics Berhad
 Non-Executive Director, Paos Holdings Berhad ซึง่ เป็ นบริษท
ั จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
มาเลเซีย
การเข้าร่วมประชุมปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 4 ครัง้ เข้าประชุม 3 ครัง้
มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครัง้ เข้าประชุม 3 ครัง้
หมายเหตุ :
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7. นายวัง ชาง ยิ ง
กรรมการบริหาร กรรมการกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ
54 ปี
สัญชาติ
สิงคโปร์
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ารงตาแหน่ง
- ประธานกรรมการ
-0บริษทั
- กรรมการ
2
บริษทั
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
17 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2541)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
เป็ นบุตรชายของนายวัง ต้า เลียง
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี กฎหมาย (เกียรตินิยม), Oxford University ประเทศอังกฤษ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไม่ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมการ บริษท
ั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งในกิจการอื่น
 ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษท
ั อาหารสากล จากัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการ บริษท
ั ยูเนี่ยนฟรอสท์ จากัด
 กรรมการ บริษท
ั ล่าสูง โฮลดิง้ จากัด
 กรรมการ บริษท
ั น้ามันพืชกรุงเทพ จากัด
 ประธานกรรมการบริหาร บริษท
ั ล่าสูง (มาเลเซีย) เบอร์ฮาร์ด
 กรรมการบริหาร บริษท
ั ล่าสูง สิงคโปร์ จากัด
 กรรมการ Jurong Cement Limited (บริษท
ั มหาชนจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
การเข้าร่วมประชุมปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 4 ครัง้ เข้าประชุม 4 ครัง้
มีการประชุมคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ เข้าประชุม 2 ครัง้
มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครัง้ เข้าประชุม 3ครัง้

หมายเหตุ :
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ผูถ้ ือหุ้นและการจัดการ
8. นายอาพล สิ มะโรจนา
กรรมการบริหารและผูจ้ ดั การฝา่ ยโรงงาน
อายุ
58 ปี
สัญชาติ
ไทย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ารงตาแหน่ง
- ประธานกรรมการ
-0บริษทั
- กรรมการ
2
บริษทั
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
20 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2538)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (เคมีวศิ วกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 37/2003
ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมการบริหาร บริษท
ั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งในกิจการอื่น
 กรรมการ บริษท
ั ล่าสูง โฮลดิง้ จากัด
 ผูจ
้ ดั การส่วน Melting บริษทั สยามอาซาฮีเทคโนกล๊าส จากัด
การเข้าร่วมประชุมปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 4 ครัง้ เข้าประชุม 4 ครัง้

หมายเหตุ :
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ผูถ้ ือหุ้นและการจัดการ
9. นางสาวปิ ยธิ ดา สุขจันทร์
กรรมการบริหาร
อายุ
46 ปี
สัญชาติ
ไทย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ารงตาแหน่ง
- ประธานกรรมการ
-0บริษทั
- กรรมการ
2
บริษทั
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
2 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 36/2003
ผ่านการอบรมหลักสูตรนักลงทุนผูท้ รงคุณวุฒิ รุ่น 1/2012 (TIIP 1)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมการบริหาร บริษท
ั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งในกิจการอื่น
 กรรมการ บริษท
ั น้ามันพืชกรุงเทพ จากัด
 กรรมการ บริษท
ั พันธ์ศรีววิ ฒ
ั น์ จากัด
 กรรมการ บริษท
ั พันธ์ศรี จากัด
 กรรมการ บริษท
ั ประจักษ์ววิ ฒ
ั น์ จากัด
 กรรมการ บริษท
ั สยามเอลิทปาล์ม จากัด
 ผูช
้ ่วยผูอ้ านวยการฝา่ ยวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษทั หลักทรัพย์ คาเธ่ยแ์ คปปิ ตอล จากัด
การเข้าร่วมประชุมปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 4 ครัง้ เข้าประชุม 4 ครัง้

หมายเหตุ :
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ผูถ้ ือหุ้นและการจัดการ
10. นางรุง่ นภา พนมเชิ ง
ผูจ้ ดั การฝา่ ยขายอุตสาหกรรม
อายุ
56 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไม่ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ์
 ผูช
้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั กลันน
่ ้ามันบริสทุ ธิ ์ จากัด
 ผูจ
้ ดั การฝา่ ยขายอาวุโส บริษทั เอบิโก้ โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
11. นายคมกฤส ศิ ริวงศ์ไพรัช
ผูจ้ ดั การฝา่ ยขาย Modern Trade / Food Solution
อายุ
42 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโท บริหารการเงิน มหาวิทยาลัย Exeter ประเทศอังกฤษ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไม่ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ์
 ผูจ
้ ดั การขาย กลุ่มสินค้าอุปโภค บริษทั เอสซีจอห์นสันแอนด์ซนั จากัด
 Sr. Customer Development Manager บริษท
ั จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (ประเทศไทย) จากัด
 Key Account Manager & Trade Marketing Manager บริษท
ั ดีทแฮล์ม จากัด
12. นายศิ ริชยั นาวาเศรษฐถาวร
ผูจ้ ดั การฝา่ ยขาย Traditional Trade
อายุ
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
คุณวุฒทิ างการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
หมายเหตุ :
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41 ปี
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ไม่มี
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ไม่ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
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ผูถ้ ือหุ้นและการจัดการ
ประสบการณ์






National field sales manager บริษทั สยามไวเนอรี่ เทรดดิง้ พลัส จากัด
Business development manager บริษทั ฟอนเทียร่า แบรนด์ (ประเทศไทย) จากัด
Distribution account specialist บริษทั เนสเล่ (ไทย) จากัด
Area sales manager บริษทั บุญรอด เอเซียเบเวอเรท จากัด
Business development manager บริษทั ไทยน้าทิพย์ จากัด

13. นางสาวจิ รสุดา สาเภาทอง
เลขานุการบริษทั เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผูจ้ ดั การอาวุโสแผนกบัญชี
อายุ
44 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาการบัญชีตน้ ทุน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไม่ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ์
 Cost Accounting Manager บริษท
ั โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
 Commercial Finance Analysis Manager / Senior Cost Analysis Manager
บริษทั อเมริกนั สแตนดาร์ด บี แอนด์ เค (ประเทศไทย) จากัด
 Industrial Accounting Manager / Globe IS Manager บริษท
ั เนสท์เล่ (ไทย) จากัด

หมายเหตุ :
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ผูถ้ ือหุ้นและการจัดการ
6. จานวนหุ้นสามัญที่กรรมการและผู้บริหารของบริษทั ถืออยู่
กรรมการและผูบ้ ริหาร
1. นายวัง ต้า เลียง
2. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
3. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
4. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
5. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
6. ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ
7. นายวัง ชาง ยิง
8. นายอาพล สิมะโรจนา
9. นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์
10. นางรุ่งนภา พนมเชิง
11. นายคมกฤส ศิรวิ งศ์ไพรัช
12. นายศิรชิ ยั นาวาเศรษฐถาวร
13. นางสาวจิรสุดา สาเภาทอง

จานวนหุ้นที่ถือ
จานวนหุ้นที่ถือ เพิ่มขึน้ (ลดลง)
จานวนหุ้นที่ถือ
ณ 31 ธันวาคม 2556
ในระหว่างรอบปี บัญชี
ณ 31 ธันวาคม 2557
9,140
9,140
100
100
-

7. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
- ค่าตอบแทนรวมของกรรมการจานวน 9 คน เป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 5,152,800 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ
1. นายวัง ต้า เลียง
2. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
3. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
4. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
5. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
6. ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ
7. นายวัง ชาง ยิง
8. นายอาพล สิมะโรจนา
9. นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์
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ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรร
หา
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการบริหาร กรรมการก าหนดค่ าตอบแทน และ
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหารและผูจ้ ดั การฝา่ ยโรงงาน
กรรมการบริหาร

ค่าธรรมเนี ยม
กรรมการ ปี 2557
630,000
928,800
249,600
991,800
991,800
549,000
312,600
249,600
249,600

ผูถ้ ือหุ้นและการจัดการ
- ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารของบริษทั ทีเ่ ข้าไปดารงตาแหน่งกรรมการบริหารในบริษทั ย่อย
จานวน 4 คน เป็ นจานวนเงิน 2,270,400 บาท
- ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ ริหารบริษทั จานวน 9 คน เป็ นจานวนเงิน 105,313,338 บาท*
- ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารของบริษทั ทีเ่ ข้าไปดารงตาแหน่งผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อย
จานวน 3 คน เป็ นจานวนเงิน 6,837,000 บาท
*หมายเหตุ ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารบริษทั ได้รวมค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหาร 4
รายแรกต่อจากกรรมการผูจ้ ดั การลงมา รวมถึงผูบ้ ริหารรายที่ 4 ทุกราย (ตามคานิยามทีก่ าหนดโดยสานักงาน กลต.)

ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหาร ยกเว้น ค่าตั ๋วเครื่องบิน และที่พกั
สาหรับกรรมการทีเ่ ป็ นชาวต่างประเทศทีม่ าประชุม ส่วนผูบ้ ริหารจะมีรถประจาตาแหน่ง ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับรถ
ประจาตาแหน่ ง ค่ารักษาพยาบาล ค่า ประกันอุบตั ิเหตุ และการทากรมธรรม์ประกันความรับผิด สาหรับ
กรรมการและผูบ้ ริหาร
สาหรับเงินกองทุนสารองเลีย้ งชีพนัน้ ผูบ้ ริหารของบริษทั ได้รบั สิทธิในอัตราเดียวกับพนักงานอื่นๆ ยกเว้น
2 คน คือนายวัง ต้า เลียง และนายวัง ชาง ยิง ไม่ได้รบั เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
8. กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ที่ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อยและ
บริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อบริษทั

บริษทั ย่อย
บริษทั

รายชื่อกรรมการ
1. นายวัง ต้า เลียง
2. นายวัง ชาง ยิง
4. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
5. นายอาพล สิมะโรจนา
6. นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์

บมจ.
สหอุตสาหกรรม
น้ามันปาล์ม

บมจ. อาหาร
สากล

บริษทั ที่
เกี่ยวข้อง
(บริษทั ลา่ สูง
โฮลดิ้ง จากัด)

*

//
//
//
//

*

/
//
//
//

/
/
/
/

*

หมายเหตุ
หมายถึง ประธานกรรมการ
/ หมายถึง กรรมการ
// หมายถึง กรรมการบริหาร
*
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9.

การดูแลเรือ่ งการใช้ข้อมูลภายใน

บริษทั มีนโยบายและวิธกี ารดูแลผูบ้ ริหารในการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อเป็ นประโยชน์สว่ นตนดังนี้
1. ให้ความรูแ้ ก่กรรมการและผูบ้ ริหารเกีย่ วกับหน้าทีท่ ต่ี อ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน
คู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ และบทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ พ.ศ.
2535 และตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ให้ผบู้ ริหารของบริษทั รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการของบริษทั ทุกไตรมาสทีม่ กี าร
ประชุมคณะกรรมการ
3. แจ้งให้ผบู้ ริหารทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในทีม่ สี าระสาคัญ มิให้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่ผอู้ ่นื รวมถึง
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับหลักทรัพย์ของบริษัท และบทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีผ่ บู้ ริหารจะได้รบั หากมีการฝา่ ฝืน
4. ห้ามมิให้ผบู้ ริหารมีการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนทีง่ บการเงินจะเผยแพร่ต่อ
สาธารณะชน
บริษทั ได้กาหนดมาตรการการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั รวมถึงบทลงโทษกรณีทม่ี กี าร
ฝา่ ฝืนไว้ในนโยบายการกากับดูแลกิจการ ซึง่ สามารถดูได้ทห่ี วั ข้อ “รายงานการปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่
ดี” ข้อ 5.8.1
10.

การควบคุมภายใน

บริษทั ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากเห็นว่าระบบการควบคุมภายในเป็ นกลไก
สาคัญทีช่ ่วยลดความเสีย่ งทางธุรกิจ สร้างความเชื่อมันในการบริ
่
หารงานแก่ผบู้ ริหาร และช่วยให้บริษทั ดาเนินธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ รวมทัง้ ช่วยรักษาผลประโยชน์และเงินลงทุนของผูถ้ อื หุน้ ช่วยให้
รายงานทางการเงินและรายงานด้านการปฏิบตั งิ านของบริษัท มีความถูกต้องน่ าเชื่อถือ ปกป้องทรัพย์สนิ ของบริษัท
ไม่ให้สญ
ู หายหรือรัวไหล
่
และช่วยให้บุคลากรของบริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั ได้มกี ารว่าจ้างสานักงาน ดร. วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั ซึง่ ได้
กาหนดให้มกี ารจัดทาแผนการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และสร้าง
ระบบการควบคุ มภายในที่ดีแก่ บ ริษัท เพื่อให้เ กิด ระบบการควบคุ ม ภายในที่มีป ระสิท ธิผล และปฏิบตั ิต ามอย่ า ง
สม่าเสมอ
ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยจานวน 3 ท่าน คณะกรรมการได้มกี ารสอบทานระบบการควบคุมภายในโดยใช้
แบบประเมินซึ่งประเมินโดยฝ่ายบริหาร และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสีย่ ง การ
ควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการ
(ภายใต้คาแนะนาของคณะกรรมการตรวจสอบ) เห็นว่าบริษทั มีระบบการควบคุมภายในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ
นอกจากนัน้ การทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบริษัทย่อย บริษัทได้มรี ายงานไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของผู้สอบบัญชี ข้อ 6 แล้วเช่นกัน รวมถึงการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยเรื่องการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการจึงเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่อง
ดังกล่าวนี้อย่างเพียงพอ
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สาหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี าร
สอบทานกับสานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ซึง่ เป็ นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และได้มกี ารรายงานให้
คณะกรรมการรับทราบในทุกไตรมาส คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ
เช่นกัน
ประวัติผตู้ รวจสอบภายใน
นายอภิ รกั ษ์ อติ อนุวรรตน์
หุน้ ส่วนงานตรวจสอบบัญชี บริษทั สานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
อายุ
44 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาตรีนิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
การอบรม
ระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล (COSO)
การประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการจัดการด้านความเสีย่ งของแต่ละ
ระบบงาน (COSO – ERM)
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ออกแบบและวางแผนการตรวจสอบประจาปี
ประเมินความเสีย่ งของระบบการควบคุมภายใน
รายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ
ประสบการณ์
 หุน
้ ส่วนงานตรวจสอบบัญชี บริษทั สานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
 ตรวจสอบภายใน บริษท
ั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) จานวน 15 ปี
 ตรวจสอบภายใน บริษท
ั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จานวน 10 ปี

หมายเหตุ :



ปจั จุบนั



อดีต
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นโยบายจ่ายเงิ นปันผล
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปนั ผลแก่ผถู้ อื หุน้ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังจากหัก
ภาษีเงินได้แล้ว ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั การลงทุนในอนาคตและความต้องการเงินทุน โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการได้มมี ติเสนอ
ให้จ่ายเงินปนั ผลสาหรับผลการดาเนินงานในปี 2557 ในอัตราหุน้ ละ 0.20 บาท คิดเป็ นร้อยละ 58.8 ของกาไรสุทธิ
เปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปนั ผลสาหรับผลการดาเนินงานในปี 2556 ในอัตราหุน้ ละ 0.20 บาท คิดเป็ นร้อยละ 42.6
ของกาไรสุทธิ
บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลในอัตราประมาณร้อยละ
50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ทัง้ นี้ยงั คงขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงานของบริษทั และสภาวะทางเศรษฐกิจด้วย
บริษทั อาหารสากล จากัด (มหาชน) ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปนั ผลได้

91

บุคคลที่มีผลประโยชน์ ร่วมและรายการระหว่างกัน
รายการระหว่ างกันกับบุคคลที่ มีผลประโยชน์ ร่วม ความจาเป็ น และความสมเหตุสมผลของ
รายการดังกล่าว
ในระหว่างปี บริษทั มีรายการธุรกิจทีส่ าคัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษทั และบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเหล่านัน้ ซึง่
เป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดงั นี้
รายการระหว่างกันกับบริษทั บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) (UPOIC) และบริษทั อาหารสากล
จากัด (มหาชน) (UFC)
มูลค่ารายการ
ความสัมพันธ์
บริษทั ย่อย

รายการ

(ล้านบาท)

2557

2556

ซือ้ วัตถุดบิ

755

949

ซือ้ สินค้าสาเร็จรูป

735

728

3

2

125

113

ค่าเช่ารับ

2

2

รายได้คา่ บริการในการ
ขายและบริหาร

70

62

ขายสินค้าและบริการ

เงินปนั ผลรับ

นโยบายการ
กาหนดราคา

ความจาเป็ น

ราคาตลาด ณ วันทีท่ า เนื่ อ งจากน้ า มัน ปาล์ม ดิบ เป็ น
สัญญาขาย
วัต ถุ ดิบ หลัก ของบริษ ัท และ
ปริ ม าณน้ ามั น ปาล์ ม ดิ บ ใน
ป ร ะ เ ท ศ บ า ง ฤ ดู ก า ล มี ไ ม่
เพี ย งพอ บริ ษ ั ท จึ ง มี ค วาม
จาเป็ นต้อ งซื้อน้ ามันปาล์มดิบ
จาก UPOIC
ราคาตลาดหักกาไร
เพื่ อ ให้ ต้ น ทุ น การขายและ
ส่วนเพิม่ คงที่
บริหารของกลุ่มบริษทั ลดลง
บริษทั จึงเป็ นตัวแทนจ าหน่ า ย
สินค้าในประเทศของ UFC
ราคาตลาด
เป็ นค่าไฟฟ้า น้ าประปา และ
ค่ า บ ริ ก า รส่ ว น กล า ง ข อ ง
UPOIC และ UFC ซึ่งเกิดจาก
การที่บ ริษ ัท ย่อ ยทัง้ 2 ได้เ ช่ า
อาคารสานักงานของบริษทั
ตามอัตราทีป่ ระกาศ
เป็ นเงินปนั ผลรับจากเงินลงทุน
จ่าย
ใน UPOIC
ราคาตลาด
เพื่ อ เป็ นการประหยั ด และ
สะดวกส าหรั บ ฝ่ า ยบริ ห าร
UFC และ UPOIC ได้เ ช่ า
อาคารสานักงานของบริษทั
เรียกเก็บตามจริง
เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยการขาย และ
บริ ห าร ในการเป็ นตั ว แทน
จาหน่ายสินค้าให้กบั UFC

สาหรับยอดคงค้างระหว่างบริษทั บริษัทย่อย และกิจการที่เกีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
2556 สามารถดูรายละเอียดตามทีไ่ ด้เปิ ดเผยในหมายเหตุงบการเงินของบริษทั ข้อ 6
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มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน
ในปี 2557 บริษทั มีการซือ้ น้ามันปาล์มดิบ น้ามันเมล็ดในปาล์มดิบ เมล็ดในปาล์ม และผลปาล์มสดจาก บมจ.
สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม คิดเป็ นร้อยละ 17.77 (2556 : ร้อยละ 30.82) ของการซือ้ น้ ามันปาล์มดิบ น้ ามันเมล็ดใน
ปาล์มดิบ เมล็ดในปาล์ม และผลปาล์มสดทัง้ หมด ซึ่งเป็ นราคาตลาดและเป็ นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ไม่มี พนั ธะ
ผูกพันกันนอกเหนือจากสัญญาซือ้ ขายน้ามันปาล์มดิบ และเป็ นไปตามประเพณีของการทาธุรกิจน้ามันปาล์มดิบ
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ ซึง่ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั และบมจ. สหอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มเป็ น
ผูอ้ นุ มตั กิ ารซือ้ น้ ามันปาล์มดิบให้แก่ บมจ. ล่าสูง (ประเทศไทย) โดยทีก่ ารซือ้ ทุกครัง้ จะมีราคาอ้างอิงกับการซือ้ จาก
ผูข้ ายรายอื่นๆ
ในส่วนของสินค้ายูเอฟซีนนั ้ บริษทั ซือ้ สินค้าจากยูเอฟซีในราคาทีบ่ ริษทั ขาย หักด้วยกาไรส่วนเพิม่ คงที่ โดย
มีการกาหนดราคากันระหว่างผูบ้ ริหารของทัง้ สองบริษทั ภายใต้เงื่อนไขเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก

แนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ได้มกี ารซือ้ ขายน้ามันปาล์มดิบกับ บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม ก่อนทีบ่ ริษทั จะเข้ามาถือหุน้
และเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ใน บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม โดยบริษทั มีการใช้น้ามันปาล์มดิบเป็ นวัตถุดบิ หลัก
ในขณะทีน่ โยบายของรัฐเกีย่ วกับการนาเข้าน้ามันปาล์มดิบยังไม่มคี วามชัดเจน ดังนัน้ การหลีกเลีย่ งรายการดังกล่าว
จึงเป็ นไปค่อนข้างลาบาก อย่างไรก็ตาม บริษทั มีการซือ้ น้ามันปาล์มในราคาเดียวกับทีม่ กี ารซือ้ จากผูข้ ายรายอื่น
บริษทั ยังคงเป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายให้กบั ยูเอฟซีเนื่องจากทาให้ตน้ ทุนการขายและบริหารของกลุ่มบริษทั ลดลง

93

ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจลงทุน
ข้อพิ พาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ไม่มคี ดีทางกฎหมายทีม่ ผี ลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษทั หรือ
บริษทั ย่อยทีม่ จี านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผูถ้ อื หุน้

พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต
- ไม่มี –

94

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือตั ๋วเงิ น

- ไม่มี -
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บริ ษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2557

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ลํ่าสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่ ง
ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิ นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ป
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ลํ่าสูง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบ
การเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการ
เปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมิน
ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพจิ ารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและ
การนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จดั ทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า

บริษัท ลํ่าสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ต้นทุนสิ ทธิการใช้ที่ดินป่ าสงวนและ
ต้นทุนสวนปาล์ม
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

7
6, 8
6
9

229,800,274
902,624,698
1,303,080,947
38,525,350
2,474,031,269

233,723,235
1,011,552,983
1,103,370,066
47,142,150
2,395,788,434

27,893,106
816,939,192
629,344,464
12,453,224
1,486,629,986

46,880,426
929,688,533
548,842,010
18,931,219
1,544,342,188

10
11
12
13
14

3,939,715
86,530,203
2,094,930,535

836,479
51,735,001
2,181,056,593

1,312,490,844
3,939,715
8,261,203
608,463,720

1,312,490,844
836,479
9,959,861
607,504,980

15

213,418,251
196,376,189
16,547,337
35,605,028
7,570,570
2,654,917,828
5,128,949,097

273,578,527
196,376,189
15,968,798
40,794,409
6,525,330
2,766,871,326
5,162,659,760

236,294
5,064,874
8,181,489
518,235
1,947,156,374
3,433,786,360

248,059
5,126,205
10,670,843
468,435
1,947,305,706
3,491,647,894

16
25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลํ่าสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิจาก
ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สํารองเผือ่ ค่าเช่าที่ดิน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

17
6, 18
6

1,230,000,000
432,450,867
10,000,000

1,240,748,983
509,165,504
50,000,000

140,000,000
414,467,581
-

185,000,000
531,110,105
-

20

100,000,000
41,750,222
89,890,389
1,904,091,478

117,140,000
33,137,894
62,432,114
2,012,624,495

22,680,531
51,386,151
628,534,263

15,000,000
16,544,213
47,168,727
794,823,045

75,000,000
55,994,816
130,994,816
2,035,086,294

200,000,000
20,468,000
77,735,920
298,203,920
2,310,828,415

30,453,694
30,453,694
658,987,957

41,842,550
41,842,550
836,665,595

19

20
21
22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลํ่าสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 820,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ ้นสามัญ 820,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินทุน
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนหุ ้นซื้อคืน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
23
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

820,000,000

820,000,000

820,000,000

820,000,000

820,000,000

820,000,000

820,000,000

820,000,000

241,970,265
5,269,100

241,970,265
5,269,100

241,970,265
5,269,100

241,970,265
5,269,100

103,071,298
1,582,266,632
1,362,262
2,753,939,557

103,071,298
1,349,237,654
439,673
2,519,987,990

82,000,000
1,625,182,005
377,033
2,774,798,403

82,000,000
1,506,288,490
(545,556)
2,654,982,299

339,923,246
3,093,862,803
5,128,949,097

331,843,355
2,851,831,345
5,162,659,760

2,774,798,403
3,433,786,360

2,654,982,299
3,491,647,894

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท ลํ่าสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย
เงินปันผลรับ
6, 11
รายได้อื่น
6
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
24
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
14
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
25
กําไรสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ผลกําไรจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับปี

25

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

งบการเงินรวม
2557
2556

8,451,098,678
95,070
98,844,157
8,550,037,905

7,243,414,725
182,268
99,412,141
7,343,009,134

6,931,738,438
124,788,381
108,987,831
7,165,514,650

5,859,338,205
113,539,823
104,309,534
6,077,187,562

7,075,466,489 5,934,374,298 6,286,769,265 5,144,256,220
627,475,324
596,935,109
422,353,069
361,622,924
264,188,483
235,060,872
125,409,840
122,094,987
105,705,780
7,967,130,296 6,872,076,059 6,834,532,174 5,627,974,131
582,907,609
470,933,075
330,982,476
449,213,431
(52,371,940) (52,331,368) (13,197,751) (12,412,778)
530,535,669
418,601,707
317,784,725
436,800,653
(91,644,897) (107,092,176) (37,289,230) (51,385,038)
438,890,772
311,509,531
280,495,495
385,415,615

1,153,236

(174,368)

1,153,236

(174,368)

24,267,184

-

2,983,044

-

(4,759,429)
20,660,991

34,874
(139,494)

(827,256)
3,309,024

34,874
(139,494)

459,551,763

311,370,037

283,804,519

385,276,121

บริษัท ลํ่าสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ
การแบ่ งปันกําไร
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

งบการเงินรวม
2557
2556
380,672,695

250,335,482

58,218,077
438,890,772

61,174,049
311,509,531

397,939,982

250,195,988

61,611,781
459,551,763

61,174,049
311,370,037

0.46

0.31

280,495,495

385,415,615

283,804,519

385,276,121

0.34

0.47
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บริษัท ลํา่ สู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)

ส่วนเกินทุน
ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก ส่วนเกิน
หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุน้ สามัญ หุน้ ซื้ อคืน
5,269,100
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
820,000,000 241,970,265
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
30
โอนกลับเงินปั นผลของปี ก่อน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยลดลงจากการ
จ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
820,000,000 241,970,265
5,269,100
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รายการอื่นของ
กําไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลง
เบ็ดเสร็ จอื่น ที่เกิดจากผูถ้ ือหุน้
ส่วนตํ่ากว่าทุน ส่วนเกินทุน
กําไรสะสม
จากการวัดมูลค่า
จากการ
รวม
จัดสรรแล้ว เงินลงทุนใน
เปลี่ยนแปลง องค์ประกอบอื่น
รวม
ยังไม่ได้
หลักทรัพย์ สัดส่วนการถือหุน้
ของ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
สํารอง
ตามกฎหมาย
จัดสรร
เผื่อขาย
ในบริ ษทั ย่อย ส่วนของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ฯ
103,071,298
1,262,861,846
(406,062)
985,229
579,167
2,433,751,676
250,335,482
250,335,482
(139,494)
(139,494)
(139,494)
250,335,482
(139,494)
(139,494)
250,195,988
(164,000,000)
(164,000,000)
40,326
40,326
103,071,298

1,349,237,654

(545,556)

985,229

439,673

2,519,987,990

ส่วนของผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
319,331,727
61,174,049
61,174,049
-

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
2,753,083,403
311,509,531
(139,494)
311,370,037
(164,000,000)
40,326

(48,662,421)
331,843,355

(48,662,421)
2,851,831,345

บริษัท ลํา่ สู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
โอนกลับเงินปั นผลของปี ก่อน
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยลดลงจากการ
จ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ทุนเรื อนหุ ้นที่ออก ส่ วนเกิน
หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ ้นสามัญ
820,000,000 241,970,265
-

30
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ส่ วนเกินทุน
หุ ้นซื้อคืน
5,269,100
-

งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รายการอื่นของ
กําไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลง
เบ็ดเสร็ จอื่น ที่เกิดจากผูถ้ ือหุ ้น
ส่ วนเกิน
(ตํ่า)กว่าทุน
ส่ วนเกินทุน
กําไรสะสม
จากการวัดมูลค่า
จากการ
รวม
รวม
เงินลงทุนใน เปลี่ยนแปลง องค์ประกอบอื่น
จัดสรรแล้ว สํารอง
ยังไม่ได้
หลักทรัพย์ สัดส่ วนการถือหุ ้น
ของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ตามกฎหมาย
จัดสรร
เผือ่ ขาย
ในบริ ษทั ย่อย ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
บริ ษทั ฯ
103,071,298 1,349,237,654
(545,556)
985,229
439,673
2,519,987,990
380,672,695
380,672,695

ส่ วนของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
331,843,355
58,218,077

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
2,851,831,345
438,890,772

-

-

-

-

16,344,698

922,589

-

922,589

17,267,287

3,393,704

20,660,991

-

-

-

-

397,017,393
(164,000,000)
11,585

922,589
-

-

922,589
-

397,939,982
(164,000,000)
11,585

61,611,781
-

459,551,763
(164,000,000)
11,585

820,000,000

241,970,265

5,269,100

103,071,298

1,582,266,632

377,033

985,229

1,362,262

2,753,939,557

(53,531,890)
339,923,246

(53,531,890)
3,093,862,803

บริษัท ลํา่ สู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
กําไรสําหรับปี

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
หมายเหตุ และชําระแล้ว
820,000,000
-

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ
241,970,265
-

ส่ วนเกินทุน
หุน้ ซื้อคืน
5,269,100
-

-

-

-

-

-

(139,494)

(139,494)

(139,494)

820,000,000

241,970,265

5,269,100

82,000,000

385,415,615
(164,000,000)
40,326
1,506,288,490

(139,494)
(545,556)

(139,494)
(545,556)

385,276,121
(164,000,000)
40,326
2,654,982,299

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย
โอนกลับเงินปันผลของปี ก่อน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ส่ วนตํ่ากว่าทุน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว จากการวัดมูลค่า
รวม
สํารอง
ยังไม่ได้
เงินลงทุนใน
องค์ประกอบอื่น
รวม
ตามกฎหมาย
จัดสรร
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
82,000,000
1,284,832,549
(406,062)
(406,062)
2,433,665,852
385,415,615
385,415,615
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บริษัท ลํา่ สู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กําไรสําหรับปี

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
หมายเหตุ และชําระแล้ว
820,000,000
-

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ
241,970,265
-

ส่ วนเกินทุน
หุน้ ซื้อคืน
5,269,100
-

-

-

-

-

2,386,435

922,589

922,589

3,309,024

820,000,000

241,970,265

5,269,100

82,000,000

282,881,930
(164,000,000)
11,585
1,625,182,005

922,589
377,033

922,589
377,033

283,804,519
(164,000,000)
11,585
2,774,798,403

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย
โอนกลับเงินปันผลของปี ก่อน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว สํารอง
ยังไม่ได้
ตามกฎหมาย
จัดสรร
82,000,000
1,506,288,490
280,495,495

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ส่ วนเกิน
(ตํ่า)กว่าทุน
จากการวัดมูลค่า
รวม
เงินลงทุนใน
องค์ประกอบอื่น
รวม
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
(545,556)
(545,556)
2,654,982,299
280,495,495
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บริษัท ลํ่าสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
2557
2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์เพิม่ ขึ้น(ลดลง)
โอนกลับสํารองเผือ่ ค่าเช่าที่ดิน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กําไรจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กําไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายต้นทุนสวนปาล์ม
ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินปันผลรับจากบริ ษทั อื่น
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

530,535,669

418,601,707

317,784,725

436,800,653

267,124,379
5,899,722
(26,117,608)
(2,336,416)
(20,468,000)
4,010,256
(5,034,446)
(361)
37,857,245
293,196
30,740,853
(95,070)
49,354,799

256,201,575
4,233,530
39,383,434
105,705,780
219,528
(9,257,473)
2,480,644
(318,553)
40,018,334
(182,268)
49,932,021

83,621,411
(11,195)
106,519
10
(951,487)
(361)
(39,313)
15,913,284
(124,693,311)
(95,070)
11,249,612

84,533,009
(117,790)
7
(3,017,857)
(112,747)
23,895,256
(113,357,555)
(182,268)
10,775,380

871,764,218

907,018,259

302,884,824

439,216,088

103,136,387
(156,266,429)
12,929,276
(1,191,483)

(111,646,339)
432,015,620
9,469,386
(4,497,187)

112,763,645
(80,608,973)
6,477,995
(49,800)

(107,515,206)
226,987,287
(882,804)
48,303

(79,046,800)
81,148,083
27,140,386
(7,052,857)
(28,214,774) (34,070,155)
750,250,781 1,272,384,810
(49,633,022) (49,109,961)
(86,997,589) (126,526,683)
613,620,170 1,096,748,166

(119,241,507)
4,234,277
(24,319,096)
202,141,365
(11,404,081)
(29,496,082)
161,241,202

74,437,775
(3,281,413)
(25,939,283)
603,070,747
(11,227,245)
(44,936,359)
546,907,143

บริษัท ลํ่าสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
2557
2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินปันผลรับจากบริ ษทั อื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ต้นทุนสวนปาล์มเพิม่ ขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ้น
เงินสดสุ ทธิจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
ชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชาํ ระเงิน
โอนต้นกล้าปาล์มไปบัญชีสินค้าคงเหลือ
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

95,070
(1,950,000)
(180,159,113)
9,667,614
380
(32,071,547)
(2,704,662)
(207,122,258)

182,268
(651,034,385)
11,888,602
(49,970,168)
(3,629,887)
(692,563,570)

124,693,311
95,070
(1,950,000)
(79,463,419)
988,736
380
(592,600)
43,771,478

113,357,555
182,268
(50,753,493)
3,720,226
(2,395,000)
64,111,556

(10,748,983)
(40,000,000)
(142,140,000)
(217,531,890)
(410,420,873)
(3,922,961)
233,723,235
229,800,274

(449,000,611)
(135,105)
300,000,000
(67,880,000)
(212,711,677)
(429,727,393)
(25,542,797)
259,266,032
233,723,235

(45,000,000)
(15,000,000)
(164,000,000)
(224,000,000)
(18,987,320)
46,880,426
27,893,106

(415,000,000)
(40,000,000)
(164,000,000)
(619,000,000)
(7,981,301)
54,861,727
46,880,426

9,922,872
17,326,844
33,210,524

7,301,535
8,211,378
700,000
-

5,587,923
-

2,798,267
700,000
-
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ชื่อบริ ษทั

กิจการที่ควบคุมร่ วมกันโดยบริษัท
สหอุตสาหกรรมนํา้ มันปาล์ม จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั สยามเอลิทปาล์ม จํากัด
บริษัทย่ อยทีถ่ ือหุ้นโดยบริษัท
พันธ์ ศรีววิ ฒ
ั น์ จํากัด
บริ ษทั ประจักษ์ววิ ฒั น์ จํากัด
บริ ษทั พันธ์ศรี จํากัด
บริษัทย่ อยทีถ่ ือหุ้นโดยบริษัท อาหาร
สากล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ยูเนี่ยนฟรอสท์ จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตราร้อยละของการถือหุน้
2557
2556
ร้อยละ
ร้อยละ

ผลิตและจําหน่ายเมล็ดพันธุ์
ปาล์มนํ้ามัน

ไทย

50

50

เจ้าของสิ ทธิเข้าทําประโยชน์ใน
เขตป่ าสงวนแห่งชาติ
เจ้าของสิ ทธิ เข้าทําประโยชน์ใน
เขตป่ าสงวนแห่งชาติ

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ผลิตผักและผลไม้แช่แข็ง

ไทย

97

97

สําหรับธุ รกิจการผลิตผักและผลไม้แช่แข็งซึ่ งดําเนิ นงานภายใต้ บริ ษทั ยูเนี่ ยนฟรอสท์ จํากัด (บริ ษทั
ย่อยที่ ถือหุ ้นโดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ) นั้น เนื่ องจากผลประกอบการที่ ผ่านมาไม่เป็ นไปตามที่
ตั้งเป้ าหมายไว้ ซึ่ งผูบ้ ริ หารได้พิจารณาแล้วว่าจะไม่ส่งผลดี กบั บริ ษทั ย่อยในระยะยาว ดังนั้น ฝ่ าย
บริ หารของบริ ษทั ย่อยจึงมีแผนที่จะยกเลิกบริ ษทั ย่อยและจําหน่ายสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวใน
อนาคต ทั้งนี้ โดยการลดขนาดการผลิตและเลิกจ้างพนักงานประจําส่ วนใหญ่ และมีการจ้างพนักงาน
ชัว่ คราวสําหรับดําเนินการผลิตตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556
ข)

บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอาํ นาจใน
การควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น

ค)

งบการเงิ น ของบริ ษ ัท ย่ อ ยได้จ ัด ทํา ขึ้ น โดยมี ร ะยะเวลาบัญ ชี แ ละใช้น โยบายการบัญ ชี ที่ สํา คัญ
เช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ

ง)

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจากงบ
การเงินรวมนี้แล้ว

จ)

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรั พย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯและแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธี
ราคาทุน
2

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ เ ริ่ ม มี ผ ลบังคับ ในปี บัญชี ปั จ จุ บ ัน และที่ จ ะมี ผ ลบัง คับ ในอนาคตมี
รายละเอียดดังนี้

ก.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับในปี บัญชีปัจจุบัน
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555)
การนําเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555)
งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555)
ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555)
สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555)
รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555)
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555)
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555)
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555)
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555)
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555)
งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555)
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2555)
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2555)
การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2555)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2555)
ส่ วนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ฉบับที่ 27
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 32
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

3

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และ
หนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5
สิ ท ธิ ใ นส่ ว นได้เ สี ย จากกองทุ น การรื้ อถอน การบู ร ณะและการ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7
การปรั บปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่ อง การ
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 17
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการบันทึกบัญชีหุน้ ปันผล
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นทั้งหมดตามที่ กล่าวข้างต้นได้รับการปรั บปรุ งและจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มี
เนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ ง
ถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนี้
ข.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในอนาคต
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่เป็ นจํานวนมาก ซึ่ งมีผล
บังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ระหว่างประเทศโดยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ ง
ถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ
เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนี้ในปี ที่นาํ มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ อย่างไร
ก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มี
การเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรั บปรุ งนี้ กาํ หนดให้กิจการต้องรั บรู ้ รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุ ญาตให้กิจการเลือก
รับรู ้รายการดังกล่าวทันทีในกําไรขาดทุน หรื อในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อทยอยรับรู ้ในกําไรขาดทุนก็
ได้
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้ เนื่ องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้รายการ
กําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นอยูแ่ ต่เดิม
แล้ว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยใช้แทน
เนื้ อหาเกี่ยวกับการบัญชี สําหรับงบการเงินรวมที่เดิมกําหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่ อง งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาว่าผูล้ งทุน
มีอาํ นาจการควบคุมหรื อไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ ผลู ้ งทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุน
ได้ หากตนมีสิทธิ ได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อาํ นาจ
ในการสั่งการกิ จกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้ว่าตนจะมีสัดส่ วนการถือหุ ้น
หรื อสิ ทธิ ในการออกเสี ยงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่ งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญนี้ส่งผลให้ฝ่ายบริ หารต้อง
ใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอาํ นาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อไม่
และจะต้องนําบริ ษทั ใดในกลุ่มกิจการมาจัดทํางบการเงินรวมบ้าง
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อ
งบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่ วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่ อง ส่ วนได้เสี ยในการร่ วม
ค้า ซึ่งได้ถูกยกเลิกไป มาตรฐานฉบับนี้กาํ หนดให้กิจการบันทึกเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันโดยใช้วิธี
ส่ วนได้เสี ย ในขณะที่มาตรฐานฉบับที่ 31 กําหนดให้กิจการสามารถเลือกนําเงินลงทุนในกิ จการที่ควบคุม
ร่ วมกันมาจัดทํางบการเงินรวมโดยใช้วิธีรวมตามสัดส่ วน หรื อบันทึกเป็ นเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยก็ได้
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่ อว่ามาตรฐานดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้ เนื่ องจาก
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเลือกใช้วิธีส่วนได้เสี ยในการบันทึกเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันอยูแ่ ต่เดิมแล้ว
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนได้ เสี ยในกิจการอืน่
มาตรฐานฉบับนี้กาํ หนดเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่ วนได้เสี ยของกิจการในบริ ษทั ย่อย การร่ วมการ
งาน บริ ษทั ร่ วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้ จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบ
การเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนี้ กาํ หนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่า
ยุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินใดตามข้อกําหนดของมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และใช้วิธีเปลี่ยนทันที
เป็ นต้นไปในการรับรู ้ผลกระทบจากการเริ่ มใช้มาตรฐานนี้
จากการประเมินเบื้องต้น ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ามาตรฐานข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
4.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ

4.1 การรับรู้รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญ
ของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้าโดย
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สําหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในการรับเงินปั นผล
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คล่องสู ง ซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดื อนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการ
เบิกใช้
4.3 ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะ
สู ญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทัว่ ไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
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4.4 สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถวั เฉลี่ยเคลื่อนที่) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะ
ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ ้ยในการ
ผลิต
วัตถุดิบ สารเคมี ภาชนะบรรจุ อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถวั เฉลี่ยเคลื่อนที่) หรื อ
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า และจะถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
4.5 เงินลงทุน
ก)

เงิ นลงทุ นในหลักทรั พย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์ดงั กล่าวบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
เมื่อได้จาํ หน่ายหลักทรัพย์น้ นั ออกไป

ข)

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่ งแสดงในราคา
ทุนสุ ทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)

ค)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย

ง)

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทําการ
สุ ดท้ายของปี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
บริ ษทั ฯใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
4.6 อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการ
ทํารายการ หลังจากนั้น บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่า
เสื่ อมราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่ า เสื่ อ มราคาของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์เ พื่ อ การลงทุ น คํา นวณจากราคาทุ น โดยวิ ธี เ ส้น ตรงตามอายุก ารให้
ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินที่ได้รับสุ ทธิ จากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงวดที่ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
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4.7 ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่า
เผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุ ปกรณ์ คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรั พย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ระบบบําบัดนํ้าเสี ย
เครื่ องจักร อุปกรณ์โรงงานและอุปกรณ์สวน
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

-

20 และ 30
5 - 25
15 และ 30
5 - 20
5 - 20
5 - 15

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดิน ส่ วนปรับปรุ งที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่า
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อ
ขาดทุ นจากการจําหน่ ายสิ นทรั พ ย์จะรั บรู ้ ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื่ อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัด
รายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
4.8 ต้ นทุนสิ ทธิการใช้ ทดี่ ินป่ าสงวนและต้ นทุนสวนปาล์ มและค่ าตัดจําหน่ าย
ต้นทุนสิ ทธิการใช้ที่ดินป่ าสงวนและต้นทุนสวนปาล์มแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผือ่
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงยอดเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่ งสิ ทธิ
การใช้ที่ดินป่ าสงวนและในการปลูกต้นปาล์มซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ตน้ ปาล์มจะให้ผลผลิต
ค่าตัดจําหน่ ายของต้นทุนสิ ทธิ การใช้ที่ดินป่ าสงวนและต้นทุนสวนปาล์มคํานวณจากราคาทุนของต้นทุน
สิ ทธิการใช้ที่ดินป่ าสงวนและต้นทุนสวนปาล์มที่พร้อมเก็บเกี่ยวโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ผลผลิตของ
ต้นปาล์มที่ เหลื ออยู่ (การให้ผลผลิ ตของต้นปาล์มโดยปกติมีระยะเวลา 25 ปี ) หรื อตามอายุสัมปทานที่
เหลืออยูแ่ ล้วแต่อย่างใดจะตํ่ากว่า
ค่าตัดจําหน่ายรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการตัดจําหน่ายสําหรับต้นทุนสวนปาล์มที่ยงั ไม่พร้อมเก็บเกี่ยว
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปลูกปาล์มซ่ อมและปลูกปาล์มเพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีการเก็บเกี่ยวแล้วจะถือเป็ น
ค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนทั้งจํานวน
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4.9 ต้ นทุนการกู้ยมื
ต้นทุนการกูย้ ืมของเงินกูท้ ี่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานใน
การแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์น้ นั จะอยู่
ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกูย้ ืมอื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ
ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น
4.10 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนและค่ าตัดจําหน่ าย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกต้นทุนเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู ้รายการ
เริ่ มแรก สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
(ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างมีระบบตลอด
อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมี
ข้อบ่งชี้ ว่าสิ นทรั พย์น้ ันเกิ ดการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ ายและ
วิธีการตัดจําหน่ ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดมีดงั นี้
อายุการให้ประโยชน์
ลิขสิ ทธิ์

-

ตามอายุข องสั ญ ญาลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ เ หลื อ อยู่ ณ วัน ที่ ไ ด้สิ ท ธิ
(ประมาณ 29 ปี )

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

-

5 ปี

4.11 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลจะถูกรับรู ้เมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่าบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยจะได้รับเงิ นอุดหนุ นนั้นและบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถปฏิบตั ิตามเงื่ อนไขของเงิ น
อุดหนุนได้ เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์จะนําไปหักจากมูลค่าของสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ ตามวิธีน้ ี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรั บรู ้ เงิ นอุดหนุ นจากรั ฐบาล
ตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์เสื่ อมสภาพในรู ปของค่าเสื่ อมราคาที่ลดลง เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลที่
เกี่ ย วข้องกับรายได้ บริ ษ ทั ฯรั บรู ้ เ ป็ นรายได้อย่า งเป็ นระบบตลอดระยะเวลาที่ กิ จ การรั บรู ้ ตน้ ทุ น ที่ เ งิ น
อุดหนุนนั้นจ่ายให้เป็ นการชดเชย
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4.12 ค่ าความนิยม
บริ ษทั ฯบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่ วนที่สูงกว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มาสู งกว่าต้นทุนการรวม
ธุรกิจ บริ ษทั ฯจะรับรู ้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็ นกําไรในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนทันที
บริ ษทั ฯแสดงค่าความนิ ยมตามราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความ
นิยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตามที่มีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริ ษทั ฯจะปั นส่ วนค่าความนิ ยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการ
ให้กบั หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรื อกลุ่มของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)ที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริ ษทั ฯจะทําการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่ วย
ของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรื อกลุ่มของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่ วยของสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริ ษทั ฯจะรั บรู ้
ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน และบริ ษทั ฯไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า
ได้ในอนาคต
4.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึ งบริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่มีสิทธิ ออกเสี ยงโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อ
พนักงานของบริ ษทั ฯที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
4.14 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่เช่ าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึก
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อม
ราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
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4.15 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่
ใช้ในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวม
วัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่ เ ป็ นเงิ นตราต่ างประเทศแปลงค่า เป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ ยน ณ วัน ที่ ที่เ กิ ด รายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
4.16 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์หรื อสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หากมีขอ้ บ่งชี้ว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจ
ด้อยค่า และจะทําการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็ นรายปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ขาดทุนจาก
การด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้
สิ นทรั พย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า ในการประเมิ นมู ลค่าจากการใช้สินทรั พย์ บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อย
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่า
ปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสด
ตามระยะเวลาและความเสี่ ยงซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ที่กาํ ลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้แบบจําลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสม
กับสิ นทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนใน
การจําหน่ าย โดยการจําหน่ ายนั้นผูซ้ ้ื อกับผูข้ ายมีความรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ ยนและสามารถ
ต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.17 หุ้นทุนซื้อคืน
หุ ้นทุนซื้ อคืนแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนเป็ นรายการหักจากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด
หากราคาขายของหุน้ ทุนซื้อคืนสู งกว่าราคาซื้อหุน้ ทุนซื้อคืน บริ ษทั ฯจะรับรู ้ผลต่างเข้าบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ น้
ทุ นซื้ อคื นและหากราคาขายของหุ ้นทุ นซื้ อคืนตํ่ากว่าราคาซื้ อหุ ้นทุนซื้ อคืน บริ ษทั ฯจะนําผลต่ างหักจาก
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ทุนซื้อคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงนําผลต่างที่เหลืออยูไ่ ปหักจากบัญชีกาํ ไรสะสม
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4.18 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อ
เกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงาน
จ่ายสะสมและเงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
สําหรับพนักงาน นอกจากนั้น บริ ษทั ฯจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการ
เงินรางวัลการปฏิบตั ิงานครบกําหนดระยะเวลา
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit
Credit Method) โดยผู ้เ ชี่ ย วชาญอิ ส ระได้ท ํา การประเมิ น ภาระผู ก พัน ดัง กล่ า วตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
ในการปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงานเป็ นครั้ งแรกในปี 2554
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเลือกรับรู ้หนี้ สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้ สินที่รับรู ้ ณ วันเดียวกันตาม
นโยบายการบัญ ชี เ ดิ ม โดยบัน ทึ ก เป็ นค่ า ใช้จ่ า ยตามวิ ธี เ ส้น ตรงภายในระยะเวลา 5 ปี นับ จากวัน ที่ นํา
มาตรฐานการบัญชีน้ ีมาถือปฏิบตั ิ
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4.19 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะเสี ยทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพัน
นั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.20 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของ
รัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น
โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรั บรู ้ หนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชั่วคราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุก
รายการ แต่รับรู ้ สินทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรั บผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมู ลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พ ย์ภาษี เ งิ นได้รอการตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมด
หรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ หากภาษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
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4.21 ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาซื ้อขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน
สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กําไรขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูก
บันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน ส่ วนเกินหรื อส่ วนลดที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาจะถูกตัดจําหน่ ายด้วย
วิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้
บริ ษทั ย่อยรับรู ้จาํ นวนสุ ทธิของดอกเบี้ยที่ได้รับจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
เป็ นรายได้/ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่ องที่ มีความไม่ แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่ าวนี้ ส่งผล
กระทบต่อจํานวนเงิ นที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ผลที่
เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้
โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ ที่
คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนทัว่ ไปเมื่อมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานานหรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่า
การที่จะสรุ ปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญหรื อเป็ นระยะเวลานานหรื อไม่น้ นั จําเป็ นต้อง
ใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
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ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่ วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั
ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
ต้ นทุนสิ ทธิการใช้ ทดี่ ินป่ าสงวนและต้ นทุนสวนปาล์ มและค่ าตัดจําหน่ าย
ในการคํานวณค่าตัดจําหน่ ายของต้นทุนสิ ทธิ การใช้ที่ดินป่ าสงวนและต้นทุนสวนปาล์ม ฝ่ ายบริ หาร
จําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์ของต้นทุนสิ ทธิการใช้ที่ดินป่ าสงวนและต้นทุนสวนปาล์ม
และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์ใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของต้นทุนสิ ทธิการใช้ที่ดินป่ าสงวนและต้นทุนสวน
ปาล์มในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่า
ตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้
และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
ค่ าความนิยม
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิ ยม ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ าย
บริ หารจําเป็ นต้องประมาณการกระแสเงิ นสดที่ คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรั พย์ หรื อ หน่ วยของ
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของ
กระแสเงินสดนั้นๆ
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี
และขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมีกาํ ไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้อง
ประมาณการว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควรรับรู ้ จาํ นวนสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี เป็ นจํานวน
เท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อื่นของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการ
ประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลง
ในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
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หนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
บริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับปั ญหาที่ดิน ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของ
หนี้สินที่อาจที่เกิดขึ้นแล้วและเชื่อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสี ยหายที่มีสาระสําคัญเกิดขึ้นจึงไม่ได้บนั ทึกประมาณ
การหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุ รกิจที่สําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการ
ธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2557
2556
รายการธุรกิจกับบริษัทย่ อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ซื้ อวัตถุดิบ
ซื้ อสิ นค้าและบริ การ
ขายสิ นค้าและบริ การ
เงินปั นผลรับ
ค่าเช่ารับ
รายได้ค่าบริ การในการขายและ
บริ หาร

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2557
2556

755
735
3
125
2
70

นโยบายการกําหนดราคา

-

-

949
728
2
113
2
62

ราคาตลาด ณ วันที่ทาํ สัญญาขาย
ราคาตลาดหักกําไรส่ วนเพิ่มคงที่
ราคาตลาด
ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
ราคาตลาด
เรี ยกเก็บตามจริ ง

รายการธุรกิจกับบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ขายสิ นค้า
29
ซื้ อสิ นค้า
2

25
5

-

-

-

-

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาขายหักค่าใช้จ่ายทางการตลาดและ
กําไรขั้นต้น
อัตราดอกเบี้ย THBFIX + ร้อยละ 0.50
ต่อปี

ดอกเบี้ยจ่าย

1

2

รายการธุรกิจกับกิจการที่ควบคุม
ร่ วมกันของบริษัทย่อย
ซื้ อเมล็ดพันธุ์ปาล์มนํ้ามันและ
ผลปาล์มสด
ค่าเช่าที่ดินรับ

6

3

-

-

ราคาตลาด

1

1

-

-

เกณฑ์ที่ตกลงร่ วมกัน
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ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 8)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
452,280
452,280
26,149,606 24,938,203
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
รวมลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
- กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
26,601,886 25,390,483
(20,780,523) (20,780,523)
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
5,821,363
4,609,960
- กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน, สุ ทธิ
เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้ นแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
รวมเงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้ น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ

40,285,836
5,324,565
45,610,401
(45,610,401)
-

40,285,836
5,324,565
45,610,401
(45,610,401)
-

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 18)
บริ ษทั ย่อย
582,367
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
582,367
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

948,157
948,157

เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้ นแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน - สุ ทธิ

เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่)
รวมเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

10,000,000
10,000,000

50,000,000
50,000,000

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
14,161,878
5,250

16,095,029
38,544

14,167,128
-

16,133,573
-

14,167,128

16,133,573

-

-

140,208,273 168,597,572
140,208,273 168,597,572

-

-
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ยอดคงค้างของเงินกูย้ ืมระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ ืม
ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

บริ ษทั
บริ ษทั ลํ่าสูง โฮลดิ้ง จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556

ชําระคืน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

50,000,000
50,000,000

(40,000,000)
(40,000,000)

10,000,000
10,000,000

เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้ นแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั ย่อยมีกาํ หนดชําระคืนเมื่อทวงถาม
โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี บริ ษทั ย่อยหยุดรับรู ้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์คงค้างจากเงินให้กยู้ มื
ข้างต้นตั้งแต่วนั ที่ศาลล้มละลายกลางได้รับคําฟ้ องในคดีลม้ ละลายที่บริ ษทั ย่อยได้ยื่นฟ้ องบริ ษทั ร่ วมและ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ปัจจุบนั คดีดงั กล่าวยังอยูใ่ นขั้นตอนของกรมบังคับคดี
เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั ย่อยมีกาํ หนดชําระคืนเมื่อทวงถาม โดยคิดดอกเบี้ยใน
อัตรา THBFIX + ร้อยละ 0.50 ต่อปี
ค่ าบริการในการขายและบริหาร
เมื่ อวันที่ 7 พฤศจิ กายน 2554 บริ ษทั ฯและบริ ษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ
บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาแต่งตั้งตัวแทน (ซึ่งสัญญาฉบับเดิมลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549) โดย
ทั้ง สองฝ่ ายตกลงยิน ยอมให้ทาํ การเปลี่ ย นแปลงข้อกํา หนดและเงื่ อ นไขในการคิ ด ค่ าตอบแทน เพื่ อให้
สอดคล้องกับวิธีปฏิบตั ิโดยทัว่ ไปในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ได้ตกลงต่อสัญญาดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2555
และจะสิ้ นสุ ดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ในระหว่างปี 2557 บริ ษทั ฯได้รับรายได้จากค่าบริ การในการขายและบริ หารจากบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเป็ นจํานวน
เงิน 70 ล้านบาท (2556: 62 ล้านบาท)
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะ
สั้นของพนัก งาน ผลประโยชน์ห ลังออกจากงานและผลประโยชน์ร ะยะยาวอื่ น ที่ ใ ห้แ ก่ ก รรมการและ
ผูบ้ ริ หารเป็ นจํานวนเงิน 150 ล้านบาท และ 140 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 89 ล้านบาท และ
81 ล้านบาท ตามลําดับ)
7.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
รวม

งบการเงินรวม
2557
2556
3,884,364
3,167,463
225,915,910 180,511,252
50,044,520
229,800,274 233,723,235

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
1,017,524
1,113,200
26,875,582
45,767,226
27,893,106
46,880,426

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงิ นฝากออมทรั พย์ เงิ นฝากประจํา และเงิ นลงทุ นในพันธบัตรธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยมีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 1.25 ต่อปี (2556: ร้อยละ 0.10 ถึง 2.50 ต่อปี )
8.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนือ้ นื่
งบการเงินรวม
2557
2556
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คา้ งชําระนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุ ทธิ

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

1,545,294

3,633,989

16,752

15,034

4,260,164
452,280
6,257,738
(452,280)
5,805,458

943,425
13,274
452,280
5,042,968
(452,280)
4,590,688

16,752
16,752

15,034
15,034
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งบการเงินรวม
2557
2556
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คา้ งชําระนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า
ลูกหนี้เช็คคืน
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รายได้คา้ งรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้คา้ งรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เง◌ินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เง◌ินทดรองจ่ายแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
รวมลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่ - สุ ทธิ

43,908,600
13,791,546
715,650,026

43,908,600
8,828,233
664,764,157

50,096,595
8,707,851
712,697,495

182,039,065 89,940,357
2,423,264
624,614
3,679,349
179,058
25,252,573
2,845,803
1,043,280,655 811,090,822
(37,394,110) (10,817,772)
1,005,886,545 800,273,050
1,010,477,233 800,289,802

148,303,834
1,727,440
2,850,712
924,383,927
(10,828,967)
913,554,960
913,569,994

15,905
19,272
5,483,396
4,195,462
99,198
2,499,014
8,666,980
926,988
564,602
20,328,243 20,328,243
478,190
392,678
25,944,788 21,403,993 16,649,390
(20,328,243) (20,328,243)
1,075,750 16,649,390
5,616,545
902,624,698 1,011,552,983 816,939,192

4,427,706
11,690,833
16,118,539
16,118,539
929,688,533

124,651,464
2,646,768
5,067,408
28,714,032
934,429,844
(43,227,149)
891,202,695
897,008,153

50,096,595
13,671,166
766,118,643

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
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9.

สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: บาท)

ราคาทุน
2557
657,303,835
461,436,851
88,884,326
18,988,210

2556
565,474,714
393,427,625
95,469,467
593,767

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบ
สิ นค้าระหว่างทาง
วัสดุสิ้นเปลือง
102,185,144 100,239,520
และอะไหล่
1,328,798,366 1,155,205,093
รวม

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็ น
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
2557
2556
(11,452,425) (41,103,556)
(11,948,879)
(9,270,423)
(2,316,115)
(25,717,419)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2557
2556
645,851,410 524,371,158
461,436,851 393,427,625
76,935,447
86,199,044
18,988,210
593,767

(1,461,048)
99,869,029
98,778,472
(51,835,027) 1,303,080,947 1,103,370,066
(หน่วย: บาท)

ราคาทุน
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบ
สิ นค้าระหว่างทาง
วัสดุสิ้นเปลือง
และอะไหล่
รวม

2557
70,626,491
459,306,076
55,820,808
18,988,210

2556
73,984,603
393,814,990
53,929,408
593,767

24,710,144
629,451,729

26,519,988
548,842,756

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็ น
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
2557
2556
(107,265)
(107,265)

(746)
(746)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2557
2556
70,626,491
73,984,603
459,306,076 393,814,990
55,820,808
53,929,408
18,988,210
593,767
24,602,879
629,344,464

26,519,242
548,842,010

ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
เป็ นจํานวน 0.1 ล้านบาท (2556: กลับรายการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือเป็ นจํานวน 0.1 ล้านบาท) และ
บริ ษทั ย่อยมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือเป็ นจํานวน 26.2 ล้านบาท (2556: ปรับลดราคาทุน
ของสิ นค้าคงเหลือเป็ นจํานวน 39.5 ล้านบาท) โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนขาย
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10. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
งบการเงินรวม
บริ ษทั

บริ ษทั ยูเนี่ยน เฟรช จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

หยุดดําเนินกิจการ

ไทย

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2557
2556
ล้านบาท
ล้านบาท
30
30

สัดส่ วนเงินลงทุน
2557
2556
ร้อยละ
ร้อยละ
40
40
(หน่วย: บาท)

บริ ษทั

ราคาทุน
2557

2556

งบการเงินรวม
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของ
มูลค่าตามบัญชีตาม
เงินลงทุน
วิธีราคาทุน - สุ ทธิ
2557
2556
2557
2556

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2557
2556

บริ ษทั ยูเนี่ยน เฟรช
จํากัด

12,000,000

12,000,000 (12,000,000) (12,00,0000)

-

-

-

-

11. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริ ษทั

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2557
2556

บริ ษทั สหอุตสาหกรรม
นํ้ามันปาล์ม จํากัด
(มหาชน)
324,050,000 324,050,000
บริ ษทั อาหารสากล
จํากัด (มหาชน)
525,000,000 525,000,000
รวม
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่ อย - สุ ทธิ

สัดส่ วนเงินลงทุน
2557 2556
ร้อยละ ร้อยละ

ราคาทุน
2557

2556

(หน่วย: บาท)
เงินปั นผลที่บริ ษทั ฯรับ
ระหว่างปี
2557
2556

69.96

69.96

748,343,849

748,343,849 124,693,311 113,357,555

98.76

98.76

585,242,875

585,242,875

1,333,586,724 1,333,586,724 124,693,311 113,357,555
(21,095,880) (21,095,880)
1,312,490,844 1,312,490,844

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินลงทุนในบริ ษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) มีมูลค่า
ยุติธรรม ซึ่งคํานวณจากราคาเสนอซื้อครั้งสุ ดท้ายของหุ น้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตามจํานวน
หุ น้ สามัญที่บริ ษทั ฯถืออยู่ ณ วันสิ้ นงวดเป็ นจํานวน 2,256 ล้านบาท (2556: 2,256 ล้านบาท)
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12. เงินลงทุนระยะยาวอืน่
งบการเงินรวม
2557
2556
ตราสารทุน
หุน้ บมจ. อิชิตนั กรุ๊ ป
กองทุนเปิ ดกําไรเพิ่มพูน
กองทุนเปิ ดทีซีเอ็ม หุน้ ทุน
กองทุนเปิ ดเกียรตินาคิน
หุน้ บมจ. ดาต้าแมท
หุน้ บมจ. แสตนดาร์ดชาร์เตอร์
รวม
บวก: กําไร(ขาดทุน)ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวอืน่ - สุ ทธิ

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

1,950,000
1,000,000
300,000
200,000
16,265
2,160
3,468,425

1,000,000
300,000
200,000
16,265
2,160
1,518,425

1,950,000
1,000,000
300,000
200,000
16,265
2,160
3,468,425

1,000,000
300,000
200,000
16,265
2,160
1,518,425

471,290
3,939,715

(681,946)
836,479

471,290
3,939,715

(681,946)
836,479

13. อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

ที่ดิน
63,795,063
(4,837,600)
58,957,463

งบการเงินรวม
อาคาร
รวม
สํานักงาน
142,220,823 206,015,886
(72,969,437) (72,969,437)
(41,678,646) (46,516,246)
27,572,740
86,530,203

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคาร
ที่ดิน
รวม
สํานักงาน
5,614,750 33,973,158 39,587,908
- (31,326,705) (31,326,705)
5,614,750
2,646,453
8,261,203
(หน่วย: บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

ที่ดิน
54,591,486
(6,353,010)
48,238,476

งบการเงินรวม
อาคาร
สํานักงาน
15,034,760
(8,527,877)
(3,010,358)
3,496,525

รวม
69,626,246
(8,527,877)
(9,363,368)
51,735,001

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคาร
ที่ดิน
รวม
สํานักงาน
5,614,750 33,973,158 39,587,908
- (29,628,047) (29,628,047)
5,614,750
4,345,111
9,959,861
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การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับปี 2557 และ 2556 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
โอนเปลี่ยนประเภทสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
กลับรายการค่าเผือ่ การด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
2557
2556
51,735,001
52,486,739
33,210,524
(751,738)
(751,738)
2,336,416
86,530,203
51,735,001

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
9,959,861
11,658,519
(1,698,658)
(1,698,658)
8,261,203
9,959,861

บริ ษทั ย่อยได้จดั ให้มีการประเมินมูลค่าโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market
Approach) สําหรับที่ดิน และใช้วิธีตน้ ทุนทดแทน (Replacement cost) สําหรับอาคาร เนื่ องจากไม่เป็ น
อาคารที่ให้เช่าจึงไม่สามารถใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 มูลค่ายุติธรรมสําหรับที่ดินและอาคารมีจาํ นวนประมาณ 48 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท ตามลําดับ
(2556: 48 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท ตามลําดับ)
บริ ษทั ฯประเมินมูลค่ายุติธรรมสําหรับที่ดินและอาคารสํานักงานให้เช่าของบริ ษทั ฯโดยใช้วิธีพิจารณาจาก
รายได้ (Income Approach) ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลค่ายุติธรรมมีจาํ นวนประมาณ 26 ล้านบาท
(2556: 26 ล้านบาท) ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคาดังกล่าวอ้างอิงจากข้อมูลภายในบริ ษทั ฯ
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14. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: บาท)

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ซื้อเพิม่
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็ นต้นทุน
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า(โอนออก)
โอนไปสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซื้อเพิ่ม
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็ นต้นทุน
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า(โอนออก)
โอนไปอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ที่ดินและส่ วน
ปรับปรุ งที่ดิน

ที่ดินระหว่าง
การพัฒนา

245,564,901
453,093,360
698,658,261
3,511,770
(4,010,245)
(9,203,577)
688,956,209

76,475,756
76,475,756
76,475,756

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

งบการเงินรวม
เครื่ องจักรและ
เครื่ อง
อุปกรณ์โรงงาน
ตกแต่ง
และอุปกรณ์
ติดตั้งและ
สวนและระบบ
อุปกรณ์
บําบัดนํ้าเสี ย
สํานักงาน

947,000,303 2,438,933,780
2,245,929
42,892,347
1,094,293
285,983
(17,926,826)
61,699,556
43,571,824
1,012,040,081 2,507,757,108
5,950,229
50,357,321
39,071
185,014
(339,746)
(39,153,753)
9,789,333
77,590,825
(127,186,063)
900,292,905 2,596,736,515

108,525,928
4,734,221
(2,085,232)
1,111,632
112,286,549
3,186,387
(2,044,762)
765,784
114,193,958

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

249,739,166
26,566,672
(28,943,409)
5,923,960
253,286,389
9,343,984
(23,319,489)
9,574,264
248,885,148

75,448,054 4,141,687,888
115,950,638
645,483,167
340,784
1,721,060
(48,955,467)
(112,306,972)
(700,000)
(700,000)
78,732,504 4,739,236,648
110,108,417
182,458,108
98,257
322,342
(68,867,995)
(97,720,206)
- (136,389,640)
91,218,972 4,716,759,463

รวม
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(หน่วย: บาท)

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่โอนไปอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ลดลงระหว่างปี สําหรับส่ วนที่โอนไป
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

งบการเงินรวม
เครื่ องจักรและ
เครื่ อง
อุปกรณ์โรงงาน
ตกแต่ง
และอุปกรณ์
ติดตั้งและ
สวนและระบบ
อุปกรณ์
สํานักงาน
บําบัดนํ้าเสี ย

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

ที่ดินและส่ วน
ปรับปรุ งที่ดิน

ที่ดินระหว่าง
การพัฒนา

-

-

553,860,199 1,432,613,883
43,165,321
148,369,496
(13,755,363)
597,025,520 1,567,228,016
45,189,184
150,748,749
(293,692)
(34,985,053)

92,878,069
5,539,125
(2,059,217)
96,357,977
5,300,855
(1,972,437)

180,539,703
25,048,694
(28,363,913)
177,224,484
25,813,772
(22,973,389)

-

2,259,891,854
222,122,636
(44,178,493)
2,437,835,997
227,052,560
(60,224,571)

-

-

(63,689,822)
578,231,190 1,682,991,712

99,686,395

180,064,867

-

(63,689,822)
2,540,974,164

14,638,278
14,638,278

-

39,489,294
39,489,294

1,926,317
66,216,486
(1,926,317)
66,216,486

-

-

-

16,564,595
105,705,780
(1,926,317)
120,344,058

14,638,278

-

(39,489,294)
-

66,216,486

-

-

-

(39,489,294)
80,854,764

ยานพาหนะ

รวม
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
เครื่ องจักรและ
เครื่ อง
อุปกรณ์โรงงาน
ตกแต่ง
และอุปกรณ์
ติดตั้งและ
สวนและระบบ
อุปกรณ์
สํานักงาน
บําบัดนํ้าเสี ย

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

ที่ดินและส่ วน
ปรับปรุ งที่ดิน

ที่ดินระหว่าง
การพัฒนา

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

684,019,983

76,475,756

375,525,267

874,312,606

15,928,572

76,061,905

78,732,504

2,181,056,593

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

674,317,931

76,475,756

322,061,715

847,528,317

14,507,563

68,820,281

91,218,972

2,094,930,535

ยานพาหนะ

รวม

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2556 (201.4 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

222,122,636

2557 (203.5 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

227,052,560
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(หน่วย: บาท)

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ซื้อเพิม่
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า(โอนออก)
โอนไปสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า(โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

22,323,875
22,323,875
3,511,770
25,835,645

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์โรงงาน เครื่ องตกแต่ง
อาคารและส่ วน และอุปกรณ์สวน ติดตั้งและ
อุปกรณ์
และระบบบําบัด
ปรับปรุ ง
อาคาร
นํ้าเสี ย
สํานักงาน
ยานพาหนะ
297,823,332
220,000
5,383,627
303,426,959
(272,843)
3,204,728
306,358,844

1,130,515,364
22,264,411
(10,578,866)
5,820,043
1,148,020,952
19,778,331
(22,916,504)
17,921,487
1,162,804,266

36,854,674
1,223,405
(744,721)
246,168
37,579,526
605,789
(433,880)
605,230
38,356,665

47,321,857
8,227,794
(8,282,203)
47,267,448
2,485,000
(2,342,960)
47,409,488

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

รวม

4,566,009
20,031,545
(11,449,838)
(700,000)
12,447,716
55,872,185
(21,731,445)
46,588,456

1,539,405,111
51,967,155
(19,605,790)
(700,000)
1,571,066,476
82,253,075
(25,966,187)
1,627,353,364
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์โรงงาน เครื่ องตกแต่ง
อาคารและส่ วน และอุปกรณ์สวน
ติดตั้งและ
ปรับปรุ ง และระบบบําบัด
อุปกรณ์
อาคาร
นํ้าเสี ย
สํานักงาน
ยานพาหนะ

ที่ดิน
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ลดลงระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

รวม

-

195,082,928
13,931,543
209,014,471
14,578,105
(272,836)
223,319,740

634,161,444
61,552,797
(7,954,362)
687,759,879
60,025,444
(22,881,598)
724,903,725

32,377,330
1,798,869
(740,541)
33,435,658
1,770,681
(431,538)
34,774,801

36,756,507
4,877,175
(8,282,194)
33,351,488
4,882,846
(2,342,956)
35,891,378

-

898,378,209
82,160,384
(16,977,097)
963,561,496
81,257,076
(25,928,928)
1,018,889,644

-

-

1,926,317
(1,926,317)
-

-

-

-

1,926,317
(1,926,317)
-

22,323,875
25,835,645

94,412,488
83,039,104

460,261,073
437,900,541

4,143,868
3,581,864

13,915,960
11,518,110

12,447,716
46,588,456

607,504,980
608,463,720

ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2556 (71.9 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
2557 (71.1 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

82,160,384
81,257,076
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ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยจัดประเภทที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดิน อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน เนื่ องจากบริ ษทั ย่อยมีแผนที่จะจําหน่ ายสิ นทรัพย์ดงั กล่าวในอนาคต
ตามที่กล่าวในหมายเหตุ 2.2 ก)
ในระหว่างปี 2557 บริ ษทั ย่อยได้รวมต้นทุนการกูย้ ืมเข้าเป็ นราคาทุนของโครงการต่อเติมอาคารและติดตั้ง
เครื่ องจักรจํานวน 0.3 ล้านบาท (2556: 1.7 ล้านบาท) ต้นทุนการกูย้ มื นี้เกิดจากเงินกูท้ ี่กมู้ าเพื่อวัตถุประสงค์
ทัว่ ไปแต่บริ ษทั ย่อยได้นาํ มาใช้ในโครงการนี้ โดยคํานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุนซึ่ งเป็ นอัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของเงินกูด้ งั กล่าวในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 2.82 ถึงร้อยละ 3.44 ต่อปี (2556: อัตราเฉลี่ย
ร้อยละ 3.17 ถึงร้อยละ 3.55 ต่อปี )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯย่อยได้นาํ ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ย่อยไปคํ้าประกันวงเงิน
สิ นเชื่อที่ได้รับจากธนาคารและหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคาร ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยได้ไถ่ถอนการจดจํานอง
ดังกล่าวแล้วในเดือนมีนาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จาํ นวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรั พย์
ดังกล่าวมีจาํ นวนประมาณ 1,362 ล้านบาท (2556: 1,264 ล้านบาท) เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 532 ล้านบาท (2556:
502 ล้านบาท)
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15. ต้ นทุนสิ ทธิการใช้ ทดี่ ินป่ าสงวนและต้ นทุนสวนปาล์ม

งบการเงินรวม
ต้นทุนสิ ทธิการ
ใช้ที่ดินป่ าสงวน
และต้นทุนสวน
ปาล์มที่พร้อม
เก็บเกี่ยว
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
610,741,369
ซื้ อเพิ่ม
27,600,000
ตัดจําหน่าย
(3,222,970)
โอนเข้า(โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
635,118,399
ซื้ อเพิ่ม
8,286,571
ตัดจําหน่าย
(49,064,274)
978,000
โอนเข้า(โอนออก)
595,318,696
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
358,367,497
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
30,612,449
(742,326)
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับส่ วนที่ตดั จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
388,237,620
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
37,047,734
(11,207,009)
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับส่ วนที่ตดั จําหน่าย
414,078,325
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
246,880,779
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
181,240,371
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่ าตัดจําหน่ ายสํ าหรับปี (รวมอยู่ในต้ นทุนการผลิต)
2556
2557

ต้นทุนสวน
ปาล์มที่ยงั ไม่
พร้อมเก็บเกี่ยว
12,538,958
22,370,168
(8,211,378)
26,697,748
23,784,976
(18,304,844)
32,177,880
26,697,748
32,177,880

รวม

(หน่วย: บาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ต้นทุนสิ ทธิการ
ใช้ที่ดินป่ าสงวน
และต้นทุนสวน
ปาล์มที่พร้อม
เก็บเกี่ยว

623,280,327
49,970,168
(3,222,970)
(8,211,378)
661,816,147
32,071,547
(49,064,274)
(17,326,844)
627,496,576

294,119
294,119
294,119

358,367,497
30,612,449
(742,326)
388,237,620
37,047,734
(11,207,009)
414,078,325

34,295
11,765
46,060
11,765
57,825

273,578,527
213,418,251

248,059
236,294

30,612,449
37,047,734

11,765
11,765

บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์แบ่งออกเป็ นพื้นที่ที่บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีโฉนดที่ดินและเอกสาร
แสดงกรรมสิ ทธิ์อื่นๆ (น.ส. 3ก. และ น.ส. 3) จํานวนประมาณ 12,205 ไร่ ส่ วนที่เหลือบริ ษทั ย่อยได้รับโอน
การครอบครองมาและกําลังอยูใ่ นระหว่างการดําเนินการให้ได้มาซึ่งเอกสารแสดงสิ ทธิตามกฎหมาย
ในระหว่างปี 2557 เอกสารแสดงกรรมสิ ทธิ์อื่นๆ ของบริ ษทั ย่อยจํานวนประมาณ 19 ไร่ ได้ถูกเปลี่ยนมาเป็ น
โฉนด
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หนังสื ออนุญาตจากกรมป่ าไม้ให้บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งเข้าทําประโยชน์หรื ออยูอ่ าศัยในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ
ซึ่งบริ ษทั ย่อยใช้พ้ืนที่ปลูกปาล์มนํ้ามันอยูป่ ระมาณ 13,030 ไร่ ได้หมดอายุลงในเดือนมกราคม 2558 บริ ษทั
ย่อยได้ดาํ เนิ นการขออนุ ญาตเข้าทําประโยชน์หรื ออยูอ่ าศัยในพื้นที่ดงั กล่าวกับส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว
ขณะนี้อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของส่ วนราชการดังกล่าว
16. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงได้ดงั นี้

งบการเงินรวม
คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

ลิขสิ ทธิ์

รวม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์

55,883,798
(47,611,799)
8,271,999

10,764,200
(2,488,862)
8,275,338

66,647,998
(50,100,661)
16,547,337

25,261,596
(20,196,722)
5,064,874

56,149,389
(48,829,260)
7,320,129

10,764,200
(2,115,531)
8,648,669

66,913,589
(50,944,791)
15,968,798

27,639,249
(22,513,044)
5,126,205

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับปี 2557 และ 2556 แสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซื้ อคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
จําหน่าย - ราคาตามบัญชี
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

2557
15,968,798
2,704,662
(19)
(2,126,104)
16,547,337

2556
14,353,663
3,629,887
700,000
(2,714,752)
15,968,798

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
5,126,205
2,693,407
592,600
2,395,000
700,000
(19)
(653,912)
(662,202)
5,064,874
5,126,205

ในเดือนเมษายน 2551 กิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั ย่อยได้จ่ายค่าลิขสิ ทธิ์ ในเครื่ องหมายการค้าเพื่อ
การผลิตและจําหน่ ายเมล็ดพันธุ์ปาล์มนํ้ามันจํานวน 150,000 ยูโร (ตามสัดส่ วนการควบคุมร่ วมกันของ
บริ ษทั ย่อย) และค่ารับความช่วยเหลือทางเทคนิ คจํานวน 50,000 ยูโร (ตามสัดส่ วนการควบคุมร่ วมกันของ
บริ ษทั ย่อย) ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ต่างประเทศ กิจการที่ควบคุมร่ วมกันได้บนั ทึกรายการดังกล่าวในงบแสดงฐานะ
การเงินภายใต้หวั ข้อ “สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน”
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17. เงินก◌ู ◌้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: บาท)
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
2556
2557
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
รวม

งบการเงินรวม
2557
2556

2.30 - 4.75 2.30 - 3.30 1,230,000,000 1,240,748,983
1,230,000,000 1,240,748,983

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
140,000,000
140,000,000

185,000,000
185,000,000

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการคํ้าประกัน
18.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่
งบการเงินรวม
2557
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ค่าซื้ อเครื่ องจักร
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

245,671,357
456,722
51,422,861
125,645
9,922,872
124,851,410
432,450,867

2556
360,502
341,914,265
581,011
51,296,855
6,644
7,301,535
107,704,692
509,165,504

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
140,195,424
172,366,883
31,663,797
12,849
5,587,923
64,640,705
414,467,581

2556
168,573,513
268,376,837
32,968,552
24,059
2,798,267
58,368,877
531,110,105

19. หนีส้ ิ นหมุนเวียนอืน่

รายได้รับล่วงหน้า
เงินปั นผลค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
2557
2556
45,071,724
17,676,574
4,141,093
3,711,565
40,677,572
41,043,975
89,890,389
62,432,114

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
19,134,631
17,676,574
1,024,961
588,777
31,226,559
28,903,376
51,386,151
47,168,727
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20. เงินกู้ยมื ระยะยาว
วงเงินกู้
บริษัทฯและบริษัทย่ อย
1
2
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาว - บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อย
บริษัทย่ อยทีถ่ ือโดยบริษัทย่อย
บริ ษทั ยูเนี่ยนฟรอสท์ จํากัด
1

รวมเงินกูย้ มื ระยะยาว บริ ษทั ย่อยที่ถือโดยบริ ษทั ย่อย
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี

งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2557
2556

-

15.00

-

15.00

175.00

300.00

-

-

175.00

315.00

-

15.00

2.14

-

-

2.14
317.14

-

15.00

(100.00) (117.14)

-

(15.00)

200.00

-

-

-

175.00

75.00

(หน่วย: ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
THBFIX บวกอัตราคงที่
BIBOR + 1

อัตราคงที่

การชําระคืนเงินกู้

หลักประกันเงินกูย้ มื

ผ่อนชําระคืนทุก 3 เดือน เริ่ มเดือน
ไม่มีหลักประกัน
มีนาคม 2553 รวมผ่อนชําระ 17 งวด
ผ่อนชําระคืนทุก 3 เดือน เริ่ มเดือน
ไม่มีหลักประกัน
กุมภาพันธ์ 2557 รวมผ่อนชําระ 12 งวด

ผ่อนชําระคืนทุกเดือนเดือนละ 1.17
ล้านบาทเริ่ มเดือนมีนาคม 2552

จดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
และสัญญาว่าจะไม่นาํ เครื่ องจักร
ไปก่อภาระผูกพัน ซึ่ งได้ไถ่ถอน
การจํานองดังกล่าวแล้วในเดือน
มีนาคม 2557
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ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืม บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น
เงื่อนไขการจ่ายเงิ นปั นผล อัตราส่ วนการถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ และการดํารงอัตราส่ วนทาง
การเงินบางประการให้เป็ นไปตามอัตราที่กาํ หนดในสัญญา เป็ นต้น
21. สํ ารองเผือ่ ค่ าเช่ าทีด่ ิน
ในปี 2544 บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้รับแจ้งจากสํานักงานธนารักษ์จงั หวัดสุ ราษฎร์ ธานี
สังกัดกระทรวงการคลังว่า ที่ดินเนื้อที่ประมาณ 8,600 ไร่ ที่บริ ษทั ย่อยได้รับสัมปทานจากกรมป่ าไม้ให้
เข้าทําประโยชน์น้ ันเป็ นที่ ดินราชพัสดุ ซ่ ึ งเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกระทรวงการคลังโดยคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการกฤษฎี กา และได้แจ้งให้บริ ษทั ย่อยให้ความร่ วมมือในการทําสัญญาเช่ านับแต่วนั ที่
1 มกราคม 2544 และให้ชาํ ระค่าเช่าที่ดินย้อนหลังตั้งแต่ปี 2534 ถึงปี 2543 อย่างไรก็ตามในปี 2557
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ปรับปรุ งรายการสํารองเผื่อค่าเช่าที่ดินดังกล่าวที่ตอ้ งจ่ายให้กบั กรมธนารักษ์
ออกจากงบการเงินของบริ ษทั ย่อย เนื่องจากบริ ษทั ย่อยได้มีการทําสัญญาเช่ากับกรมธนารักษ์ในเดือน
ธันวาคม 2557 หลังจากที่ใบอนุ ญาตเดิมที่มีกบั กรมป่ าไม้ได้สิ้นสุ ดลงเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ซึ่ ง
ในระหว่างที่ใบอนุญาตเดิมที่มีอยูก่ บั กรมป่ าไม้ยงั ไม่สิ้นสุ ดลง บริ ษทั ย่อยต้องปฎิบตั ิตามเงื่อนไขและ
ระเบียบปฎิบตั ิของกรมป่ าไม้
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22. สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2556

2557

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ต้นปี
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
โอนกลับประมาณการหนี้สิน
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ปลายปี
หนี้สินในช่วงที่เปลี่ยนแปลงที่ยงั ไม่รับรู ้
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

โครงการ
ผลประโยชน์
พนักงานหลัง
ออกจากงาน
ตามกฎหมาย
แรงงาน
115,646,412
7,930,942
4,243,208
(27,639,774)

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
5,409,989
178,900
69,592
(575,000)

(24,267,184)
75,913,604
(20,850,676)
55,062,928

(3,372,988)
1,710,493
(778,605)
931,888

รวม
121,056,401
8,109,842
4,312,800
(28,214,774)

โครงการ
ผลประโยชน์
พนักงานหลัง
ออกจากงาน
ตามกฎหมาย
แรงงาน
134,632,611
12,346,826
4,709,041
(34,070,155)

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
4,897,149
405,507
107,333
-

รวม
139,529,760
12,752,333
4,816,374
(34,070,155)

(27,640,172)
77,624,097
(21,629,281)
55,994,816

(1,971,905)
115,646,418
(41,763,276)
73,883,142

5,409,989
(1,557,211)
3,852,778

(1,971,905)
121,056,407
(43,320,487)
77,735,920
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2557

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ต้นปี
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ปลายปี
หนี้สินในช่วงที่เปลี่ยนแปลงที่ยงั ไม่รับรู ้
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

โครงการ
ผลประโยชน์
พนักงานหลัง
ออกจากงาน
ตามกฎหมาย
แรงงาน
62,291,237
3,438,772
2,638,715
(23,744,096)

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
5,409,989
178,900
69,592
(575,000)

(2,983,044)
41,641,584
(12,119,778)
29,521,806

(3,372,988)
1,710,493
(778,605)
931,888

รวม
67,701,226
3,617,672
2,708,307
(24,319,096)

โครงการ
ผลประโยชน์
พนักงานหลัง
ออกจากงาน
ตามกฎหมาย
แรงงาน
77,808,398
7,519,880
2,902,243
(25,939,283)

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
4,897,149
405,507
107,333
-

รวม
82,705,547
7,925,387
3,009,576
(25,939,283)

(6,356,032)
43,352,077
(12,898,383)
30,453,694

62,291,238
(24,301,466)
37,989,772

5,409,989
(1,557,211)
3,852,778

67,701,227
(25,858,677)
41,842,550
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยูใ่ นส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2556

2557

ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ที่รับรู้ในปี
หนี้สินในช่วงที่เปลี่ยนแปลงที่รับรู้ในปี
รวมค่ าใช้ จ่ายที่รับรู้ในส่ วนของกําไรหรือขาดทุน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร

โครงการ
ผลประโยชน์
พนักงานหลัง
ออกจากงาน
ตามกฎหมาย
แรงงาน
7,930,942
4,243,208

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
178,900
69,592

20,912,594
33,086,744

(3,372,988)
778,605
(2,345,891)

รวม
8,109,842
4,312,800

โครงการ
ผลประโยชน์
พนักงานหลัง
ออกจากงาน
ตามกฎหมาย
แรงงาน
12,346,826
4,709,041

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
405,507
107,333

รวม
12,752,333
4,816,374

(3,372,988)
21,691,199
30,740,853

21,671,022
38,726,889

778,605
1,291,445

22,449,627
40,018,334

20,645,523
10,095,330

24,463,964
15,554,370
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2557

ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ที่รับรู้ในปี
หนี้สินในช่วงที่เปลี่ยนแปลงที่รับรู้ในปี
รวมค่ าใช้ จ่ายที่รับรู้ในส่ วนของกําไรหรือขาดทุน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร

โครงการ
ผลประโยชน์
พนักงานหลัง
ออกจากงาน
ตามกฎหมาย
แรงงาน
3,438,772
2,638,715

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
178,900
69,592

12,181,688
18,259,175

(3,372,988)
778,605
(2,345,891)

รวม
3,617,672
2,708,307

โครงการ
ผลประโยชน์
พนักงานหลัง
ออกจากงาน
ตามกฎหมาย
แรงงาน
7,519,880
2,902,243

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
405,507
107,333

รวม
7,925,387
3,009,576

(3,372,988)
12,960,293
15,913,284

12,181,688
22,603,811

778,605
1,291,445

12,960,293
23,895,256

9,984,591
5,928,693

11,311,960
12,583,296
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวนสะสมของผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ซึ่งรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 24.3 ล้านบาท (2556: ไม่มี) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 3.0 ล้านบาท
2556: ไม่มี)
สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
(ขึ้นกับช่วงอายุ)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
4.30 - 4.75
3.1
4.52, 4.77
3.1
5.0
5.0
5.0
5.0
0 - 46

0 - 80

0 - 46

0 - 45

จํานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุ งจากผลของประสบการณ์
สําหรับปี ปั จจุบนั และสี่ ปีย้อนหลังแสดงได้ดงั นี้

ปี
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553

ปี
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
จํานวนภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
จํานวนภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุ งจากผลของประสบการณ์
โครงการ
โครงการ
ผลประโยชน์หลัง
ผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานของ
ผลประโยชน์
ออกจากงานของ
ผลประโยชน์
พนักงานตาม
ระยะยาวอื่นของ
พนักงานตาม
ระยะยาวอื่นของ
กฎหมายแรงงาน
พนักงาน
รวม
กฎหมายแรงงาน
พนักงาน
รวม
76
2
78
46
(3)
43
116
5
121
135
5
140
143
4
147
148
4
152
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
จํานวนภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุ งจากผลของประสบการณ์
โครงการ
โครงการ
ผลประโยชน์หลัง
ผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานของ
ผลประโยชน์
ออกจากงานของ
ผลประโยชน์
พนักงานตาม
ระยะยาวอื่นของ
พนักงานตาม
ระยะยาวอื่นของ
กฎหมายแรงงาน
พนักงาน
รวม
กฎหมายแรงงาน
พนักงาน
รวม
41
2
43
24
(3)
21
62
6
68
78
5
83
91
4
95
97
4
101
-
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23. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรรกําไร
สุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน
สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสํารองตาม
กฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
สํารองตามกฎหมายของบริ ษทั ย่อยในงบการเงินรวมแสดงยอดตามสัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
24. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและ
งานระหว่างทํา
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่น
ของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าขนส่ ง
ค่าส่ งเสริ มการขาย
ค่าซ่อมแซมและค่าบํารุ งรักษา
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงาน

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
5,990,700,762 3,854,886,253 5,120,288,587 3,805,636,071
(159,838,347) 358,215,241

(62,132,974) 174,998,088

794,247,631
267,124,379
165,658,206
154,626,393
113,718,676
34,739,166

308,989,649
83,621,411
101,870,941
154,626,393
33,327,029
5,589,748

813,074,268
256,201,575
187,387,443
106,682,036
106,837,701
105,705,780
25,293,203

289,293,066
84,533,009
100,031,697
106,682,036
24,713,135
6,707,197
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25. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2557
2556
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

91,214,945

108,381,642

35,627,132

50,567,411

429,952

(1,289,466)

1,662,098

817,627

91,644,897

107,092,176

37,289,230

51,385,038

จํานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุ ปได้ดงั นี้

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลกําไร
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลกําไรจาก
การประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอี่น

งบการเงินรวม
2557
2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

230,647

(34,874)

230,647

(34,874)

4,528,782
4,759,429

(34,874)

596,609
827,256

(34,874)
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รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ มีดงั นี้
งบการเงินรวม
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
การส่ งเสริ มการลงทุน (หมายเหตุ 26)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
อื่น ๆ
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

2557
530,535,669

2556
418,601,707

ร้อยละ 15 และ 20 ร้อยละ 15และ 20
133,992,346
104,774,282

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
317,784,725
436,800,653
ร้อยละ 20
63,556,945

ร้อยละ 20
87,360,131

(18,253,041)
9,637,682
(33,732,090)
(42,347,449)

1,183,551
28,541,578
(28,396,103)
988,868
2,317,894

(1,593,742)
624,899
(25,298,872)
(26,267,715)

(13,335,493)
579,529
(23,219,129)
(35,975,093)

91,644,897

107,092,176

37,289,230

51,385,038

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
รวม
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ

19,772,114
1,172,291
2,400,000

18,827,437
765,006
2,400,000

2,163,555
21,453
-

2,165,794
150
-

3,365,525
8,989,356
35,699,286

136,389
3,529,727
15,135,850
40,794,409

6,090,739
8,275,747

136,389
8,368,510
10,670,843

94,258
94,258
35,605,028

40,794,409

94,258
94,258
8,181,489

10,670,843
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26. การส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ พิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมตั ิ
ของคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนสําหรับการผลิตที่กาํ หนดไว้ในบัตรส่ งเสริ มดังนี้
บริษัทฯ
บัตรส่ งเสริ มเลขที่
1292(2)/2547
1815(2)/2549
1013(9)/2551
2093(2)/2550

สําหรับกิจการ
ผลิตเนยเทียมหรื อไขมันผสม
ผลิตนํ้ามันปาล์มดิบ
ผลิตไฟฟ้ าจากก๊าซชีวภาพ
ผลิตนํ้ามันพืชบริ สุทธิ์

บริษัทย่ อย
บัตรส่ งเสริ มเลขที่
1043(2)/2548
2088(2)/2547
2121(2)/2547
2112(5)/2547
2245(9)/2550

สําหรับกิจการ
สกัดนํ้ามันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มอบแห้ง
ผลิตพืชผักผลไม้
ผลิตพืชผักผลไม้บรรจุภาชนะผนึกและเต้าเจี้ยว
ผลิตพืชผักผลไม้แช่แข็ง
ผลิตไฟฟ้ าจากก๊าซชีวภาพ

กิจการร่ วมค้ า
บัตรส่ งเสริ มเลขที่
1262(2)/2550

สําหรับกิจการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์ม

สิ ทธิพิเศษที่สาํ คัญรวมถึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
เป็ นระยะเวลาแปดปี นับแต่วนั เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการ (ยกเว้นบัตรส่ งเสริ มเลขที่ 1292(2)/2547,
1815(2)/2549, 2093(2)/2550, 1043(2)/2548, 2088(2)/2547, 2121(2)/2547, 2112(5)/2547 และ 1262(2)/2550
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มรวมกัน
ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกาํ หนดเวลาแปดปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมี
รายได้จากการประกอบกิจการ)
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รายได้ของบริ ษทั ฯสําหรับปี 2557 และ 2556 จําแนกตามกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและไม่ได้รับ
การส่ งเสริ มการลงทุนสรุ ปได้ดงั นี้
กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
2557
2556

กิจการที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ ม
2557
2556

รายได้ จากการขาย
รายได้จากการขายในประเทศ 2,118,585,245 1,738,669,307 4,503,187,149 3,861,197,117
44,976,459
81,372,538 264,989,585 178,099,243
รายได้จากการส่ งออก
2,163,561,704 1,820,041,845 4,768,176,734 4,039,296,360
รวมรายได้จากการขาย

2557

(หน่วย: บาท)
รวม
2556

6,621,772,394 5,599,866,424
309,966,044 259,471,781
6,931,738,438 5,859,338,205

27. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี

กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ (พันบาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (พันหุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน้ )

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2556
2557
2556
2557
378,742
250,335
280,495
385,416
820,000
820,000
820,000
820,000
0.46
0.31
0.34
0.47

28. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดโครงสร้ างองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิ จตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริ การ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้ น 3 ส่ วนงาน ดังนี้
(1) ส่ วนงานผลิตและจําหน่ายนํ้ามันปาล์ม
(2) ส่ วนงานผลิตและจําหน่ายผักและผลไม้แปรรู ป
(3) ส่ วนงานผลิตไฟฟ้ าจากก๊าซชีวภาพ
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีกิจกรรมที่เป็ นสาระสําคัญในส่ วนงานผลิตไฟฟ้ าจากก๊าซชีวภาพ
ดังนั้นรายได้ กําไรและสิ นทรัพย์โดยส่ วนใหญ่ที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่ วนงานทางธุรกิจ (1)
และส่ วนงานทางธุรกิจ (2) ตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการรวมส่ วนงานดําเนินงานเป็ นส่ วนงานที่รายงานข้างต้น
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ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดําเนิ นงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการจัดสรรทรั พยากรและการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน บริ ษทั ฯประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานและสิ นทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่า
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานและสิ นทรัพย์รวมในงบการเงิน
การบันทึ กบัญชี สําหรั บรายการระหว่างส่ วนงานที่ รายงานเป็ นไปในลักษณะเดี ยวกับการบันทึ กบัญชี
สําหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
ข้อมูลรายได้ กําไร และสิ นทรัพย์รวมของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั ต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ส่ วนงานผลิตและจําหน่าย
ผักและผลไม้
นํ้ามันปาล์ม
แปรรู ป
2557 2556 2557 2556
รายได้จากการขายให้ลูกค้า
ภายนอก
6,642
755
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
(21)
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (193)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(74)
กําไร(ขาดทุน)จากการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์
กําไรของส่ วนงาน
884

รวม
2557 2556

รายการตัดบัญชี
ระหว่างกัน
2557 2556

งบการเงินรวม
2557
2556

(1,490) (1,677)

8,451
-

7,243
-

5,439
949

1,809
735

1,804
728

8,451
1,490

7,243
1,677

(14)
(184)
(101)

(31)
(74)
(20)

(38)
(72)
(6)

(52)
(267)
(94)

(52)
(256)
(107)

-

-

(52)
(267)
(94)

(52)
(256)
(107)

968

2
488

(106)
328

2
1,372

(106)
1,296

3

13

2
1,375

(106)
1,309

(หน่วย: ล้านบาท)

สิ นทรัพย์ รวมของ
ส่ วนงาน
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ไม่รวมเครื่ องมือ
ทางการเงินและ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี

ส่ วนงานผลิตและจําหน่าย
ผักและผลไม้
นํ้ามันปาล์ม
แปรรู ป
2557
2556
2557
2556

2557

2556

รายการตัดบัญชี
ระหว่างกัน
2557
2556

4,951

4,833

1,405

678

6,356

5,511

(1,230)

(348)

5,126

5,163

30

426

(137)

(96)

(107)

330

-

-

(107)

330

รวม

งบการเงินรวม
2557
2556

บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัทย่อ ยใช้เ กณฑ์ใ นการกํา หนดราคาระหว่างกัน ตามที่ ก ล่ า วไว้ใ นหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้อ 6
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ข้ อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
ในปี 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขายในประเทศคิดเป็ นร้อยละ 85 ของรายได้จากการขาย
รวม (2556: ร้อยละ 84) และรายได้จากการขายต่างประเทศคิดเป็ นร้อยละ 15 ของรายได้จากการขายรวม
(2556: ร้อยละ 16)
ข้ อมูลเกี่ยวกับลูกค้ ารายใหญ่
ในปี 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้าภายนอกรายใดที่ มีมูลค่าเท่ากับหรื อ
มากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ
29. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนใน
อัตราร้ อยละ 2 - 5 ของเงิ นเดื อน กองทุนสํารองเลี้ยงชี พของบริ ษทั ฯบริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนกสิ กรไทย จํากัดและของบริ ษทั ย่อยบริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิ กรไทย จํากัดและ
โดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จํากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจาก
งานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ในระหว่างปี 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายเงินสมทบกองทุนฯเป็ นจํานวนเงินประมาณ 10.7 ล้านบาท
(2556: 9.9 ล้านบาท) เฉพาะของบริ ษทั ฯจํานวนเงินประมาณ 5.4 ล้านบาท (2556: 4.8 ล้านบาท)
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30. เงินปันผล
อนุมตั ิโดย
บริษัทฯ
สํ าหรับปี 2556
เงินปั นผลประจําปี 2555

ที่ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้
วันที่ 26 เมษายน 2556

รวมเงินปันผลสํ าหรับปี 2556
สํ าหรับปี 2557
เงินปั นผลประจําปี 2556

ที่ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้
วันที่ 25 เมษายน 2557

รวมเงินปันผลสํ าหรับปี 2557

อนุมตั ิโดย
บริษัทย่ อย
สํ าหรับปี 2556
เงินปันผลประจําปี 2555
เงินปันผลระหว่างกาลสําหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคมถึง
เดือนมิถุนายนของปี 2556
รวมเงินปันผลสํ าหรับปี 2556
สํ าหรับปี 2557
เงินปันผลประจําปี 2556
เงินปันผลระหว่างกาลสําหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคมถึง
เดือนกันยายนของปี 2557
รวมเงินปันผลสํ าหรับปี 2557

ที่ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้
วันที่ 26 เมษายน 2556
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2556

ที่ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้
วันที่ 25 เมษายน 2557
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557

เงินปันผลจ่าย

(หน่วย: บาท)
เงินปันผลจ่าย
ต่อหุน้

164,000,000
164,000,000

0.20
0.20

164,000,000
164,000,000

0.20
0.20

เงินปันผลจ่าย

(หน่วย: บาท)
เงินปันผลจ่าย
ต่อหุน้

97,215,000

0.30

64,810,000
162,025,000

0.20
0.50

129,620,000

0.40

48,607,500
178,227,500

0.15
0.55
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31. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
31.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายจ่ายฝ่ ายทุนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารและการซื้อ
เครื่ องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะที่จะต้องชําระในอนาคตเป็ นจํานวนเงินประมาณ 51.0 ล้านบาท 0.7 ล้าน
เหรี ยญสิ งคโปร์ และ 39,000 ยูโร (2556: 16.5 ล้านบาท) เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 8.3 ล้านบาท 0.7 ล้านเหรี ยญ
สิ งคโปร์ และ 39,000 ยูโร (2556: 1.8 ล้านบาท)
31.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ
ซึ่งสัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สญ
ั ญาเช่าดังกล่าว ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

21.8
63.8
15.4

7.2
3.2
-

31.3 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาให้ บริการระยะยาว
กิ จการที่ควบคุ มร่ วมกันของบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันกับผูถ้ ือหุ ้นต่างประเทศที่จะต้องจ่ ายค่าลิขสิ ทธิ์ ใน
เครื่ องหมายการค้าเพื่อการผลิตและจําหน่ ายเมล็ดพันธุ์ปาล์มนํ้ามันซึ่งคํานวณจากร้อยละของยอดขายสุ ทธิ
รายปี ของผลิตภัณฑ์ตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้กิจการที่ควบคุมร่ วมกันและผูถ้ ือหุ น้ ดังกล่าวต้องปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา
31.4 การคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อคํ้าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยเหลืออยูเ่ ป็ นจํานวนประมาณ 16.1 ล้านบาท (2556: 17.9 ล้านบาท) ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพัน
ทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ซึ่งประกอบด้วย หนังสื อคํ้าประกันเพื่อคํ้า
ประกันการนําเข้าสิ นค้า การใช้ไฟฟ้ าและอื่น ๆ เฉพาะของบริ ษทั ฯ: เพื่อคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้ าและอื่น ๆ
จํานวน 9.1 ล้านบาท (2556: 9.1 ล้านบาท)
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31.5 หนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
(1) ในเดือนมกราคม 2549 บริ ษทั ฯถูกฟ้ องร้องจากการไฟฟ้ านครหลวงให้ชาํ ระหนี้ ค่ากระแสไฟฟ้ าเพิ่ม
ย้อนหลังตั้งแต่วนั ที่ 30 มิถุนายน 2545 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2546 รวมเป็ นระยะเวลา 18 เดือน
จํานวนเงิ นประมาณ 7.1 ล้านบาท ซึ่ งในเดื อนตุลาคม 2548 การไฟฟ้ านครหลวงได้รับชําระหนี้
บางส่ วนจํานวน 2.9 ล้านบาทจากธนาคารซึ่งเป็ นผูค้ ้ าํ ประกันการชําระเงินค่าไฟฟ้ าดังกล่าว คงเหลือ
หนี้ที่ตอ้ งจ่ายชําระอีกจํานวน 4.2 ล้านบาท ในเดือนกันยายน 2549 ศาลแพ่งพิพากษาให้บริ ษทั ฯชําระ
เงินค่าไฟฟ้ าย้อนหลังของเดือนพฤศจิกายน 2546 พร้อมดอกเบี้ยให้กบั การไฟฟ้ า จํานวนประมาณ
0.5 ล้านบาท ซึ่งบริ ษทั ฯได้ยนื่ อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ และเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ศาลอุทธรณ์
ได้พิพากษายกฟ้ องคดีดงั กล่าว ต่อมาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ศาลฎีกาได้มีคาํ พิพากษายืนตาม
ศาลอุทธรณ์ให้ยกฟ้ องคดีดงั กล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้ฟ้องแย้งกลับขอเรี ยกเงินตามหนังสื อ
คํ้าประกันดังกล่าวคืนจากการไฟฟ้ านครหลวง เนื่ องจากบริ ษทั ฯมิได้คา้ งชําระค่ากระแสไฟฟ้ ากับ
การไฟฟ้ านครหลวงตามสัญญาคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคาร แต่เป็ นการเรี ยกเก็บเพิ่มย้อนหลัง ใน
เดือนตุลาคม 2549 ศาลแพ่งพิพากษาให้การไฟฟ้ าคืนเงินประกันจํานวนประมาณ 2.9 ล้านบาทพร้อม
ดอกเบี้ยให้แก่บริ ษทั ฯ และในเดือนมกราคม 2554 ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้การไฟฟ้ านครหลวงคืน
เงินจํานวน 2.5 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย ให้แก่บริ ษทั ฯหลังจากหักค่าไฟฟ้ าย้อนหลังตั้งแต่วนั ที่ 5 ถึง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2546 จํานวนประมาณ 0.4 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ศาลฎีกา
ได้มีค าํ พิ พ ากษายืน ตามศาลอุ ทธรณ์ ใ ห้ก ารไฟฟ้ านครหลวงคื น เงิ น จํา นวน 2.5 ล้า นบาทพร้ อ ม
ดอกเบี้ยให้แก่บริ ษทั ฯ ทั้งนี้การไฟฟ้ านครหลวงได้คืนเงินจํานวน 2.5 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยให้แก่
บริ ษทั ฯแล้วในระหว่างปี
(2) ในปี 2547 บริ ษ ทั ย่อ ยแห่ ง หนึ่ ง ได้รับจดหมายเชิ ญ จากสํานัก งานปฏิ รูปที่ ดิ น เพื่อ เกษตรกรรม
(ส.ป.ก.) เกี่ ยวกับปั ญหาที่ ดินทับซ้อนกับที่ดิน ส.ป.ก. โดยได้เข้าร่ วมปรึ กษาหารื อกับสํานักงาน
ส.ป.ก. เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2547 พร้อมกับได้ส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เพื่อการพิจารณา
เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2548 บริ ษทั ย่อยได้ส่งมอบเอกสารที่เกี่ ยวข้องให้สํานักงาน ส.ป.ก.เพื่อขอให้
พิจารณาพิสูจน์สิทธิในที่ดิน
ต่อมา ส.ป.ก. มีหนังสื อแจ้งให้บริ ษทั ย่อยไปดําเนินการกระจายสิ ทธิ โดยได้มีการดําเนิ นการกระจาย
สิ ทธิแล้วจํานวนพื้นที่ 4,994.10 ไร่ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ย่อยได้มีการตรวจสอบพบในภายหลังว่ามี
จํานวนพื้นที่ 1,459 ไร่ เศษ ซึ่ งมี ราคาทุนของที่ดินและมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี คงเหลือของต้นปาล์ม
นํ้ามันบนที่ดินดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวนประมาณ 11 ล้านบาทได้กระจายสิ ทธิ
ทับซ้อนกับโฉนดที่ดินของบริ ษทั ฯ ซึ่ งบริ ษทั ย่อยอยูใ่ นระหว่างการดําเนิ นการเตรี ยมเอกสารเพื่อให้
ส.ป.ก. ยกเลิกพื้นที่ที่ทบั ซ้อนดังกล่าว
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(3) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งได้เข้าร่ วมประชุมกับคณะทํางานพิจารณาตรวจสอบ
ทบทวนแนวทางปฏิบตั ิและการเจรจาเพื่อนําที่ดินของผูค้ รอบครองที่ดินแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
มาจัดให้แก่ เกษตรกร แต่งตั้งโดยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี เพื่อพิจารณาแก้ไข
ปั ญหาที่ดิน เนื่ องจากบริ ษทั ย่อยมีที่ดินอยู่ในเขตป่ าจําแนกเนื้ อที่ประมาณ 1,210 ไร่ และเขตปฏิรูป
ที่ดินประมาณ 276 ไร่ ที่ดินดังกล่าวคิดเป็ นเนื้อที่ประมาณร้อยละ 3 ของพื้นที่ปลูกปาล์มทั้งหมดของ
บริ ษทั ย่อย โดยที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินประมาณ 276 ไร่ เป็ นการครอบครองที่ดินแปลงใหญ่และ
ครองที่ดินเกินขนาดตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมาตรา 30
เมื่อวันที่ 29 สิ งหาคม 2551 บริ ษทั ย่อยได้เข้าทําบันทึกการเจรจาตกลงการมอบพื้นที่ครอบครองคืน
ส.ป.ก. เพื่อนําไปดําเนิ นการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสําหรับที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยบริ ษทั
ย่อยขอแสดงเจตนายินยอมให้ ส.ป.ก. นําที่ดินเนื้ อที่ประมาณ 80 ไร่ ไปดําเนิ นการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 บริ ษทั ย่อยได้รับหนังสื อจากสํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี แจ้งให้บริ ษทั ย่อยออกจากที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินเนื้ อที่ประมาณ 133 ไร่ พร้อมรื้ อ
ถอนสิ่ งปลูกสร้างภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับหนังสื อฉบับดังกล่าว เนื่ องจากบริ ษทั ย่อยไม่มีเอกสารสิ ทธิ
ในที่ดินดังกล่าว ซึ่ งราคาทุนของที่ดินและมูลค่าสุ ทธิ คงเหลือตามบัญชีของต้นทุนการพัฒนาสวนปาล์ม
นํ้ามันบนที่ดินดังกล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ 0.2 ล้านบาท บริ ษทั ย่อยได้บนั ทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์สาํ หรับต้นทุนดังกล่าวแล้วทั้งจํานวนในปี 2552
ส่ วนที่ดินในเขตป่ าจําแนก ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยกําลังอยูร่ ะหว่างการเจรจากับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาสําหรับที่ดินดังกล่าว
(4) ในปี 2551 บริ ษทั ย่อยได้รับหนังสื อแจ้งจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม จังหวัด
สุ ราษฎร์ธานี ให้มาจัดทําบันทึกรับทราบและยินยอมการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของระเบียบกรมป่ าไม้ว่า
ด้วยการอนุ ญาตให้ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าสงวนแห่ งชาติ พ.ศ. 2548 พร้อมทั้งยื่นคําขออนุญาตเก็บหา
ของป่ าตามมาตรา 15 แห่ งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่ งชาติ พ.ศ. 2507 และชําระเงินค่าภาคหลวงใน
อัตราร้อยละ 10 ของราคาตลาดและค่าบํารุ งป่ าในอัตรา 2 เท่าของค่าภาคหลวง เมื่อเก็บเกี่ยวผลปาล์ม
นํ้ามันที่ได้ปลูกขึ้น
เมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2552 บริ ษทั ย่อยได้เข้าทําบันทึกรับรองยินยอมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของระเบียบ
กรมป่ าไม้ดงั กล่าว และเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 บริ ษทั ย่อยได้ยื่นคําขอรับใบอนุ ญาตเก็บหาของ
ป่ าในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติแล้ว
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ใบอนุ ญาตให้เข้าทําประโยชน์ของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งกับกรมป่ าไม้ได้
สิ้ นสุ ดลง มีผลให้ค่าภาคหลวงซึ่ งบริ ษทั ย่อยมีพนั ธะกับกรมป่ าไม้ได้สิ้นสุ ดลงไปด้วย เมื่อวันที่
11 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนทําสัญญาเช่าที่ดินจํานวนพื้นที่ครึ่ งหนึ่ งของพื้นที่
ที่ เ คยได้เ ข้าทํา ประโยชน์ ต ามใบอนุ ญาตของกรมป่ าไม้กับกรมธนารั กษ์ ซึ่ งสัญญามี ผลตั้งแต่ ว นั ที่
9 กรกฎาคม 2557 ถึง 8 กรกฎาคม 2572
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32. เครื่องมือทางการเงิน
32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107
“การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กยู้ ืม เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกูย้ มื ระยะสั้น และ
เงินกูย้ ืมระยะยาว บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงที่เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมี
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ ายบริ หารควบคุมความ
เสี่ ยงนี้ โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและ
มีอยูจ่ าํ นวนมากราย จํานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่อคือมูลค่า
ตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินกูย้ มื ระยะ
สั้น และเงินกูย้ มื ระยะยาวที่มีดอกเบี้ย สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้น
ลงตามอัตราตลาดหรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่สาํ คัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ย และสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด
หรื อวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
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(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ปรับขึ้นลง
มากกว่า
ตามอัตรา
ไม่มีอตั รา
ภายใน
ตลาด
ดอกเบี้ย
1 ปี
1-4 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด
ลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อื่น
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน
เจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

225

5

230

0.10 - 1.25

-

-

225

903
908

903
1,133

-

340

-

890

-

1,230

2.30 - 4.75

-

-

-

432

432

-

100
440

-

10
75
975

432

10
175
1,847

THBFIX + 0.50
BIBOR + 1
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ปรับขึ้นลง
ภายใน
มากกว่า
ตามอัตรา
ไม่มีอตั รา
ตลาด
ดอกเบี้ย
1 ปี
1-4 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด
ลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อื่น
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน
เจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

50

-

181

3

234

0.10 - 2.50

50

-

181

1,011
1,014

1,011
1,245

-

185

-

1,056

-

1,241

2.30 - 3.30

-

-

-

401

401

117
302

-

50
200
1,306

401

50
317
2,009

THBFIX + 0.50
5.45, BIBOR + 1
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ย่อยมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap)
คงเหลือดังนี้
วันที่มีผลบังคับ
ตามสัญญา
มกราคม 2552

วันที่ครบกําหนด
ของสัญญา
กุมภาพันธ์ 2557

มูลค่าตาม
สัญญา
(ล้านบาท)
2.14

อัตราดอกเบี้ย
ตามสัญญาเงินกู้
(ร้อยละต่อปี )
THBFIX บวกอัตราคงที่

อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
อัตราคงที่

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรื อขายสิ นค้าเป็ น
เงินตราต่างประเทศ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ตกลงทําสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่ วน
ใหญ่มีอายุสญ
ั ญาไม่เกินหนึ่งปี เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ดังนี้
สกุลเงิน

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
(ล้าน)
(ล้าน)

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ยูโร

2.2
0.2

2.0
0.3

หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
(ล้าน)
(ล้าน)
0.9
0.1

0.3
-

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
32.9630
32.8136
40.0530
45.0217

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสญ
ั ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ยูโร

จํานวนที่ขาย
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
(ล้าน)
(ล้าน)
0.7
0.1

0.2
-

อัตราแลกเปลี่ยนตาม
สัญญาของจํานวนที่ขาย
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
31.24 - 31.63
41.20

วันครบกําหนดตามสัญญา

ภายในเดือนมีนาคม 2557
ภายในเดือนมิถุนายน 2557
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32.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่ องจากเครื่ องมื อทางการเงิ นส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น มี อตั รา
ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือ
ทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั หรื อจ่ายชําระหนี้ สินใน
ขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระ
ในลักษณะที่ ไม่ มีความเกี่ ยวข้องกัน วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้น อยู่กับลักษณะของเครื่ องมื อทาง
การเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุ ด หรื อกําหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
33. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย คือการจัดให้มีซ่ ึงโครงสร้างทุนที่
เหมาะสมเพื่อสนับสนุ นการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและเสริ มสร้างมูลค่าการถือหุ ้นให้แก่
ผูถ้ ือหุ น้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 0.66:1 (2556: 0.81:1)
และเฉพาะบริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุน: 0.24:1 (2556: 0.32:1)
34. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิเสนอจ่ายเงินปั นผลจากผลการ
ดําเนินงานของปี 2557 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราหุน้ ละ 0.20 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ นประมาณ 164 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ง ได้มีมติอนุมตั ิเสนอจ่ายเงินปั นผล
จากผลการดําเนิ นงานสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของปี 2557 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ใน
อัตราหุน้ ละ 0.15 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ นประมาณ 49 ล้านบาท
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะนําเสนอเพื่อขออนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในที่ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยต่อไป
35. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
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