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สิ นทรัพย์รวม เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.6 เนือ่ งจาก:1) เงิน สดและรายการเทีย บเท่ าเงิน สดของกลุ่ มบริษัท มีจ านวน
479.9 ล้า นบาท เพิม่ ขึ้น 267.1 ล้านบาท คิด เป็ น เพิม่ ขึ้น ร้อ ยละ
125.5
2) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื ่ เพิม่ ขึ้น 250.2 ล้านบาทเป็ น 1,152.3
ล้านบาท
3) สินค้าคงเหลือ ลดลง 167.3 ล้านบาท เนือ่ งมาจากปริมาณและ
ราคาต่อหน่วยของสินค้าคงเหลือลดลง
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- รายได้จากการขายของบริษทั ลดลง 602.5 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
8.7
- รายได้จากรายได้จากการขายของบริษัทย่อ ย เพิม่ ขึ้น 364.7 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 24.3
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กาไรสุทธิ (ส่วนที เ่ ป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท) ลดลง 69.3 ล้านบาท
คิดเป็ นลดลงร้อยละ 18.2 และมีอตั รากาไรสุทธิต่อรายได้รวมลดลงเป็ น
ร้อยละ 3.8
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สัดส่วนหนี้ สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนหนี้ สิ นต่ อส่ วนผู้ถือหุ้น เพิม่ ขึ้นเป็ น 0.82 เท่า ในปี
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กาไรสุทธิ ต่อหุ้น ลดลงจาก 0.46 บาทในปี 2557 เป็ น 0.38 บาท
ในปี 2558
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เงิ น ปั น ผลต่ อหุ้น จากการประชุม คณะกรรมการเมือ่ วัน ที ่ 26
กุมภาพันธ์ 2559 มีมติให้จ่ายเงินปนั ผลสาหรับผลการดาเนินงาน
ของปี 2558 ในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท คิดเป็ น ร้อยละ 60 ของกาไร
สุทธิ ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายของบริษทั ทีก่ าหนดว่าจะจ่ายเงินปนั ผล
ไม่ตา่ กว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังจากชาระภาษีแล้ว
ทัง้ นี้ บริษัทจะต้องนาเสนอทีป่ ระชุมสามัญประจาปี ผถู้ ือหุ้น ครัง้ ที ่
1/2559 เพือ่ พิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
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ตามมติจากการประชุมคณะกรรมการเมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เพือ่ นาเสนอทีป่ ระชุมสามัญประจาปีผถู้ อื หุน้
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ภาพรวมปี 2558
ปี 2558 เป็ นปี ทอ่ี ุตสาหกรรมปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มต้องเผชิญกับภาวะความผันผวนอย่างมากทัง้
ในด้านราคาและปริมาณตลอดทัง้ ปี เริ่มตัง้ แต่ ช่วงต้นปี ซึ่งมีปริมาณสต็อคน้ ามันปาล์มในประเทศ
คงเหลือเพียง 117,197 ตัน นับว่าเป็ นระดับ ที่ต่ าอย่างมาก ปจั จัยดังกล่าวข้างต้นทาให้ราคาน้ ามัน
ปาล์มดิบปรับตัวขึน้ สูง ถึงระดับ 37 บาท/กิโลกรัมในกลางเดือนมกราคม 2558 ดังนัน้ เมื่อวันที่ 20
มกราคม 2558 คณะรัฐมนตรีจงึ มีมติอนุ มตั ิให้นาเข้าน้ ามันปาล์มดิบแยกไข (Crude Palm Olein)
ปริมาณ 50,000 ตัน หลังจากการนาเข้าน้ ามันปาล์มดิบจานวน 50,000 ตันเสร็จสิน้ ลงในกลางเดือน
กุมภาพันธ์ 2558 ผลผลิตปาล์มน้ ามันก็เริม่ ออกสู่ตลาดในเดือนมีนาคม มีผลให้ราคาผลปาล์มปรับตัว
ลดลงอย่างรวดเร็วจากกิโลกรัมละ 6 บาทกว่า ในช่วงเดือนมกราคม – ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2558
เหลือต่ำกว่ำกิโลกรัมละ 3 บำทในเดือนเมษำยน – ต้นเดือนพฤษภำคม 2558 เป็ นเหตุให้เมื่อวันที่ 20
พฤษภำคม 2558 คณะกรรมกำรนโยบำยปำล์มน้ ำมันแห่งชำติ (กนป) ได้มมี ติเห็นชอบในกำรกำหนด
รำคำแนะนำขัน้ ต่ ำ ในกำรซื้อผลปำล์มทะลำย ผลปำล์มร่ว ง และน้ ำมัน ปำล์มดิบ โดยออกประกำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร (ส.กกร.) รวมทัง้ สิน้ จำนวน 7 ฉบับ เพื่อ
กำหนดรำคำแนะนำขัน้ ต่ำในกำรซือ้ ผลปำล์มทะลำย ผลปำล์มร่วง และน้ ำมันปำล์มดิบ (ดังรำยละเอียด
ทีป่ รำกฏในหัวข้อ “ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน”) มีผลให้ราคาน้ ามันปาล์มดิบโดยเฉลีย่ ของ
ประเทศไทยในปี 2558 อยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกับปี 2557 และเกิด ส่วนต่ างราคามากกว่า 8 บาท/
กิโลกรัมจากตลาดโลก ในขณะทีป่ ริมาณสต็อคน้ามันปาล์มดิบในประเทศยังคงสูงต่อเนื่องเกือบตลอด
ทัง้ ปี
กำรแทรกแซงดังกล่ำว มีผลทำให้ประเทศไทยสูญเสียศักยภำพในกำรส่งออกน้ำมันปำล์มดิบโดยสิน้ เชิง
ซึง่ ในปี 2557 มีจำนวน 167,060 ตัน แม้ว่ำ เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2558 องค์กำรคลังสินค้ำได้ออก
ประกำศรับซื้อน้ ำมันปำล์มดิบ ปี 2558 ตำมมำตรกำรรักษำเสถียรภำพรำคำปำล์มน้ ำมันและน้ ำมัน
ปำล์มจำกโรงงำนสกัดน้ำมันปำล์มดิบปริมำณ 100,000 ตัน ในรำคำแนะนำ (ภำยใต้เงื่อนไขทีก่ ำหนด)
เพื่อดูดซับปริม ำณน้ ำ มัน ปำล์ม ดิบ ส่ว นเกิน ออกจำกระบบ แต่ จ นกระทังสิ
่ ้น สุด ระยะเวลำโครงกำร
สำมำรถรับซือ้ ได้เพียง 2,634 ตัน เนื่องจำกเกิดปญั หำในทำงปฏิบตั ิ ทำให้ปริมาณสต็อคน้ ามันปาล์ม
ในประเทศคงเหลือ ณ สิน้ ปี 2558 ยังคงอยู่ในระดับสูงถึง 334,692 ตัน
เหตุการณ์ขา้ งต้น ทาให้บริษทั ไม่สามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ในเชิง
ต้นทุนและปริมาณ ซึ่งนับว่าเป็ นสิง่ สาคัญอย่างยิง่ ในธุรกิจน้ ามันปาล์ม และส่งผลกระทบอย่างมากต่อ
ผลการดาเนินงานของบริษทั
ผลการดาเนิ นงาน
ในปี 2558 บริษทั มีรายได้จากการขายจานวน 6,329.3 ล้านบาท ลดลง 602.5 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
8.7 เมื่อเทียบกับปี 2557 (2557 : 6,931.7 ล้านบาท) และกาไรขัน้ ต้น ที่ 655.3 ล้านบาท ใกล้เคียงกับ
ปี ก่อนหน้า (2557 : 645 ล้านบาท) แต่เนื่องจาก ในปี 2558 บริษทั ได้รบั เงินปนั ผลจากบริษทั ย่อยที่
ลดลงเมื่อเทียบกับในอดีต จึงทาให้ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทลดลง โดยมีกาไรสุทธิ 204.7
ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 27 (2557 : 280.5 ล้านบาท)
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บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) (UPOIC) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ร้อยละ
69.96 มีผลขาดทุนสุทธิ 12.9 ล้านบาท (2557 : กาไรสุทธิ 188.2 ล้านบาท) มีรายได้จากการขาย
1,259.6 ล้านบาท (2557 : 1,154.7 ล้านบาท) โดยปริมาณผลปาล์มสดจากสวนทีเ่ ป็ นพืน้ ทีข่ องบริษทั
และผลปาล์มทีม่ าจากสวนทีเ่ ป็ นพืน้ ทีส่ มั ปทานลดลงร้อยละ 34.1 เมื่อเทียบกับปี 2557 เนื่องจากปญั หา
สัมปทานหมดอายุและเรื่องทีด่ นิ อื่นๆ
ด้านบริษทั อาหารสากล จากัด (มหาชน) (UFC) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 98.76 มีผล
ประกอบการที่ดขี น้ึ อย่างมาก โดยมียอดขายที่ 2,045.4 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2557 ร้อยละ 11.2
(2557 : 1,838.8 ล้านบาท) กาไรสุทธิท่ี 151.3 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2557 ร้อยละ 64.8 (2557 :
91.8 ล้านบาท) อันเป็ นผลจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ด้านการตลาด และการส่งออกน้ า
มะพร้าว ยูเอฟซี รีเฟรช ทีเ่ ติบโตอย่างมาก
โดยรวมแล้ว กาไรสุทธิของกลุ่มบริษทั ลดลงจาก 380.7 ล้านบาทในปี 2557 เป็ น 311.4 ล้านบาท คิด
เป็ นลดลงร้อยละ 18.2
การผลิ ตและการลงทุน
ในปี 2558 โรงกลันน
่ ้ ามันพืชที่บางปูได้ติดตัง้ เครื่องฉีดและเป่าขวด PET พร้อมเครื่องบรรจุภณ
ั ฑ์
สาหรับบรรจุ 1 ลิตร ซึง่ ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานเป็ นส่วนใหญ่ นอกจากนัน้ โรงงานยังได้ตดิ ตัง้
ระบบสูญญากาศระบบใหม่เพื่อกาจัดกลิน่ ทีห่ อกลัน่ และยังเป็ นการประหยัดต้นทุนด้านพลังงานอีกด้วย
การตลาด
ผลิตภัณฑ์น้ามันพืชตราหยกได้ตอกย้าความเป็ นผูน้ าอันดับต้นๆ ของผลิตภัณฑ์น้ ามันพืชสาหรับปรุง
อาหาร โดยได้แตกไลน์ผลิตภัณฑ์น้ามันถัวเหลื
่ อง ตราหยกเพื่อเพิม่ ทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริโภค และยังได้
ปรับปรุงบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่ให้มคี วามทันสมัยสวยงาม และในทีส่ ุด จากการที่บริษัทได้ลงทุนเครื่องจักร
ใหม่ท่มี เี ทคโนโลยีและมาตรฐานสูง ก็จะช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อ
รองรับความต้องการของผูบ้ ริโภคได้เพิม่ ขึน้
กระแสรักสุขภาพในปี 2558 มาแรง ทัง้ ภาครัฐ และเอกชนรณรงค์ให้ชาวไทยใส่ใจรักสุขภาพ สอดคล้อง
กับจุดยืนของผลิตภัณฑ์น้ ามันพืชเพื่อสุขภาพ ตราเนเชอเรล ที่สนับสนุ นให้คนไทยใส่ใจดูแลสุขภาพ
โดยได้วางตลาดผลิตภัณฑ์น้ ามันมะพร้าวสาหรับปรุงอาหาร 100% และน้ ามันเมล็ดทานตะวัน 100%
ซึง่ ผูบ้ ริโภคให้การตอบรับเป็ นอย่างดี โดยหลังจากวางตลาดแล้วทางบริษทั ได้ทากิจกรรมทางการตลาด
เพื่อสื่อสารข้อมูลสินค้า และสาระความรู้ท่เี ป็ นประโยชน์ ในการดูแลสุขภาพให้กบั ผู้บริโภคผ่านทุก
ช่องทาง อาทิ สื่อทีวี สื่อวิทยุ สื่อสิง่ พิมพ์ และสื่อออนไลน์ รวมถึงจัดกิจกรรมทีส่ ่งเสริมภาพลักษณ์
น้ามันพืชเพื่อสุขภาพของเนเชอเรลได้อย่างชัดเจน
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ในส่วนของกลุ่มเนยเทียมและไขมันพืชผสมปี 2558 ทางบริษทั ได้จดั กิจกรรมเพื่อแนะนาผลิตภัณฑ์
ดาร์ก ช็อคโกแลต คอมพาวด์ ตราเดซี่ และการนาไปใช้ทาผลิตภัณฑ์เบเกอรีต่ ่างๆ ได้อย่างหลากหลาย
และช่วยเพิม่ มูลค่าให้กบั เบเกอรีเ่ มนูต่างๆ ให้กบั ผูป้ ระกอบการ ผ่านทางกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็ น การจัดสัมมนาเบเกอรี,่ การจัดเวิรก์ ช็อป รวมถึงการจัดรายการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว ซึ่งผู้บริโภคให้การตอบรับเป็ นอย่างดี ช่วยตอกย้าความเป็ นผู้นาในกลุ่มผลิตภัณฑ์ สาหรับ
ธุรกิจเบเกอรีข่ องบริษทั ได้อย่างต่อเนื่อง
ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม
บริษัทได้ให้ความสาคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อมมาโดยตลอด
โดยมีโครงการทีไ่ ด้ถอื ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่องทุกปี ทีส่ าคัญได้แก่
 กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพและภาพลักษณ์ทด่ี รี ะหว่างโรงงานและชุมชน
 กิจกรรมการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทย
 กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาแก่เยาวชนในท้องถิน
่
 การบริจาคช่วยเหลือชุมชมในวาระต่างๆ
 การดาเนินการจัดประชุม เพื่อเชิญ ชวนเกษตรชาวสวนปาล์ม เข้า ร่ว มโครงการ RSPO
Smallholder และจัดประชุมเพื่อให้ความรูใ้ นหลักเกณฑ์และเกณฑ์กาหนดของมาตรฐาน
RSPO ตามโครงการของบริษทั ทีส่ ง่ เสริมให้เกษตรกรผลิตปาล์มน้ามันแบบยังยื
่ น พร้อมทัง้
มุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพเพื่อป้อนเข้าสู่โรงงาน และเข้าทาการตรวจวัดพืน้ ทีก่ รรมสิทธิ ์
ของเกษตรกร เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดมาตรฐาน RSPO
ด้านทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากรนับเป็ นทรัพยากรของบริษทั ทีม่ คี วามสาคัญอย่างยิง่ ในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้า
และมีการเติบโตอย่างยังยื
่ น โดยยังคงสามารถรักษาความเป็ นผูน้ าตลาดไว้ได้
ทัง้ นี้ บริษัทมุ่ งมัน่ ที่จะพัฒ นาให้พนักงานมีค วามรู้ความสามารถ โดยการฝึ กอบรมพนัก งานอย่า ง
ต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการดาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของลูกค้า พร้อมๆ กับการส่งเสริมจริยธรรมอันดีของบุคลากร เพื่อสร้างวัฒนธรรม
องค์กรทีม่ คี วามสมดุลในทุกมิติ ได้แก่ การมุ่งเน้นการปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็ น
ธรรม และซื่อตรง ซึ่งบริษัทคาดหวังให้บุคลากรทุกคนได้ยดึ ถือปฏิบตั ิ เพื่อนาไปสู่ความสาเร็จทัง้ ใน
ระดับบุคคล และระดับภาพรวมขององค์กร
นอกจากนี้บริษทั มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสม และเป็ นธรรม เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานตามหลักสากลและ
ตามกฏหมาย รวมถึงระเบียบข้อบังคับต่างๆ อีกทัง้ ยังให้ความสาคัญต่อสุขภาพ อาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย ในชีวิต และทรัพ ย์สิน และสภาพแวดล้อ มการท างานของพนัก งาน ตลอดจนเสริม สร้า ง
บรรยากาศการทางานที่ดีและส่งเสริมการทางานเป็ นทีม ทัง้ นี้เพื่อเป็ นส่วนสนับสนุ นที่สาคัญอันจะ
นาไปสูผ่ ลสัมฤทธิตามวิ
์ สยั ทัศน์และพันธกิจทีก่ าหนดไว้ อันเป็ นเป้าหมายสูงสุดขององค์กร
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บริษทั ขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อคณะกรรมการบริษทั ทีมผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกค้า และผูม้ ี
ส่วนได้เสียของบริษทั ทุกท่าน ทีไ่ ด้มสี ่วนสนับสนุ น บริษทั ในหลายปี ทผ่ี ่านมา ทุกท่านล้วนมีส่วนสาคัญ
อย่างยิง่ ทีผ่ ลักดันให้บริษทั ประสบความสาเร็จ และสามารถยืนหยัดได้อย่างมันคงในธุ
่
รกิจน้ ามันปาล์ม
ของไทย บริษทั ยังคงมุ่งหวังทีจ่ ะได้รบั การสนับสนุนจากท่านต่อไป เนื่องจากบริษทั ต้องการทีจ่ ะเติบโต
ต่อเนื่องอย่างไม่มที ส่ี น้ิ สุด

ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ
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กรรมการผูจ้ ดั การ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายบรรจง จิตต์แจ้ง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นางสาวจิรสุดา สาเภาทอง
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีและการเงิน
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขตการปฏิบตั งิ าน หน้าที่ และความรับผิดชอบตามข้อกาหนดของ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย รวมถึง ความรับ ผิด ชอบที่ไ ด้ร ับ มอบหมายจากคณะกรรมการ โดย บริษัท 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 2558 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 2558 คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มกี ารประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มผี ู้บริหารเข้าร่วม
ประชุมด้วยจานวน 2 ครัง้ ซึง่ ผูบ้ ริหารมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูส้ อบบัญชีภายนอกอย่างครบถ้วนและไม่พบข้อบกพร่องใดๆ
4. ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารและผูส้ อบบัญชีภายนอกในประเด็นมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ทจ่ี ะมีผลบังคับใช้ และการ
เตรียมความพร้อมของบริษทั
5. พิจารณาหลักเกณฑ์การสารวจและแนวทางการกากับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทย ซึง่ สถาบันกรรมการบริษทั
ไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard
6. รายงานผลการประชุมและผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทั
7. นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุ มตั ิทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2559 เพื่อแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจาก
บริษทั สานักงาน อี วาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั สาหรับปี 2559 ต่อไป พร้อมกับเสนอค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2559
8. พิจารณาแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Government Self
Assessment) เพื่อเป็ นเครื่องมือให้บริษทั ใช้เป็ นการภายในในการพัฒนาระบบการกากับดูแลกิจการให้เป็ นไปตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผูบ้ ริหารของบริษทั ได้ปฏิบตั งิ านภายใต้ระบบการควบคุมภายในทีด่ ี ไม่พบว่ามีการละเมิด
กฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ซึง่ บริษทั ต้องพึงปฏิบตั ิ

ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
26 กุมภาพันธ์ 2559
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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 2558 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 2558
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงาน
ประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) แล้ว

ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ
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นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
กรรมการผูจ้ ดั การ

รายงานการปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี
บริษัท ล่ าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี อันเป็ นปจั จัยในการ
เสริมสร้างให้องค์กรดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็ นธรรม และปฏิบตั ิต่อผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน มีระบบการ
บริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายให้ธุรกิจเติบโตอย่างยังยื
่ น จึงได้มกี ารกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ
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


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



การประชุม สามัญ ประจาปี ผู้ถือหุ้น ในวาระเลือ กตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกาหนด
ค่าตอบแทนนัน้ บริษัทได้แยกเรื่องการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการ ออกจากการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
โดยบริษัทได้ใช้บตั รลงคะแนนเสียงในการเลือกตัง้ กรรมการ และเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็ น
รายบุคคล



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
ประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษทั ไม่เกินวันทาการถัดไปนับจากวันทีค่ ณะกรรมการมีมติ



ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะต้องจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็ นเรื่องทีจ่ ะเสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม
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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
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น รวมทัง้ ส่งคาถามเกี่ยวกับบริษัทมาล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษทั ได้
กาหนดหลักเกณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั



จัดสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอ พร้อมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น
และตัง้ คาถามในทีป่ ระชุม



กาหนดเป็ นนโยบายในการอานวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้มีการ เผยแพร่
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

รายงานการปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี

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 น นโยบายและแนวปฏิบตั 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
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-

นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับทรัพย์สนิ ทางปญั ญาหรือลิขสิทธิ ์

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 ามันปาล์มอย่างยัง่ ยืนภายใต้กรอบ 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
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เปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ ทงั ้ 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
 ข้อบังคับบริษทั

รายงานการปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี



 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 นผูร้ บั 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 ่วนได้เสียต้องการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือแจ้งข้อร้องเรียนใดๆ 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 :

• ส่งทางจดหมายอิเลคโทรนิคส์ :

นายบรรจง จิตต์แจ้ง
กรรมการตรวจสอบ
บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
64 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
banchong_ch@yahoo.com
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2.

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
4. กาหนดจรรยาบรรณธุรกิจ โดยให้ครอบคลุมผูป้ ฏิบตั ทิ งั ้ ในระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และ
ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ าหนด รวมถึงกาหนดมาตรการติดตามการปฏิบตั ิ และ
การประเมินประสิทธิผลการปฏิบตั เิ ป็ นประจา
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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 ของบริษัทในรายงานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยใน
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
บริษัทต้องจัดให้มเี ลขานุ การบริษัทตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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 ที่เหมาะสม

5.1.5 ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริษัท เป็ นกรรมการอิสระ หรือเป็ นกรรมการที่ไม่ได้ทาหน้าที่บริหาร สาหรับตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผู้จดั การจะต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มกี ารแบ่งแยกหน้าทีใ่ ห้
อย่างชัดเจน

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 วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน
“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” รวมถึง การทารายการทางการค้าทีก่ ระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับ สินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื ค้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ รวมถึงพฤติการณ์อ่นื ทานองเดียวกัน
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ซึง่ เป็ นผลให้ผขู้ ออนุ ญาตหรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ทต่ี ้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ท่มี ี
ตัวตนสุทธิของผูข้ ออนุญาตหรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
ทัง้ นี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี ารคานวณมูลค่าของรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนี้ ดงั กล่าวให้นับรวมภาระหนี้ท่เี 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 รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษา
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 นิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วข้องหมายถึง บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และการร่วมค้า
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
 กรรมการบริษทั ให้ดารงตาแหน่งได้ไม่เกิน 5 บริษทั
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ทัง้ นี้ บริษทั ไม่มขี อ้ จากัดสาหรับกรรมการทีไ่ ปดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั อื่นทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เนื่องจากกรรมการบริหารส่วนใหญ่ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม การร่วมค้า
หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันในกลุ่มบริษทั

5.1.9 การดารงตาแหน่ งกรรมการที่บริ ษทั อื่นของผู้บริ หารระดับสูง
ผูบ้ ริหารระดับสูงสามารถจะไปดารงตาแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม การร่วมค้า หรือ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันในกลุ่มบริษทั ได้ ในกรณีทเ่ี ป็ นการดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่นนอกเหนือจากกลุ่มบริษทั
ดังกล่าวแล้วจะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากกรรมการผูจ้ ดั การ

5.2

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่ างน้ อย 3 คน โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนมีความรูค้ วามสามารถทางด้านบัญชีและการเงิน ประธานกรรมการตรวจสอบอาจ
เป็ 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
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(6.3) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
(6.4) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(6.5) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6.6) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่
ละท่าน
(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 2558 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

4/4
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. กาหนดนโยบายและแนวทางในการกาหนดค่ าตอบแทนของกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผู้จดั การ พร้อมทัง้ นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและ
อนุมตั ิ
2. กระทาการอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับค่าตอบแทนตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
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ในปี 2558 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนได้มกี ารประชุมทัง้ หมด 3 ครัง้ สามารถประมวลจานวนครัง้ ใน
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการกาหนดค่าตอบแทนแต่ละท่านได้ดงั นี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์

ประธานกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร

2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
3. นายวัง ชาง ยิง

วาระการดารง
ตาแหน่ ง

จานวนครังในการ
้
เข้าร่วมประชุม

2557-2560

3/3

2557-2560
2557-2560

3/3
3/3

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
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 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
 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 2558 คณะกรรมการสรรหาได้มกี ารประชุมทัง้ หมด 1 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

จานวนครังในการ
้
เข้าร่วมประชุม

2557-2560

1/1

2557-2560
2557-2560
2557-2560

1/1
1/1
1/1

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
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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 2558 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ 4 ครัง้ และวาระพิเศษ 1 ครัง้ สามารถประมวลจานวน
ครัง้ ในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษทั แต่ละท่านได้ดงั นี้

รายชื่อ
1. นายวัง ต้า เลียง
(ลาออกเมือ่ 1 เมษายน 2558)

ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

วาระการ
จานวนครังในการเข้
้
าร่วมประชุม
ดารงตาแหน่ ง วาระปกติ วาระพิ เศษ
รวม
2556-2558
1/1
1/1
2558-2559

3/3

1/1

4/4

2558-2561
2557-2560
2558-2561
2557-2560
2557-2560
2558-2561
2556-2559
2556-2559

4/4
4/4
4/4
4/4
1/4
4/4
4/4
4/4

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

5/5
5/5
5/5
5/5
2/5
5/5
5/5
5/5

(เข้ารับตาแหน่งแทนนายวัง ต้า เลียงเมือ่ 1เมษายน2558)

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. นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์
9. นายอาพล สิมะโรจนา

รายงานการประชุ ม ได้มีก ารจัด ทาเป็ น ลายลักษณ์ อ ัก ษรโดยมีก ารระบุ ว ันเวลาเริ่ม -เวลาเลิกประชุม ชื่อ
กรรมการที่เ ข้าประชุ มและกรรมการที่ลาประชุ ม สรุป สาระสาคัญของเรื่องที่เสนอรวมถึงประเด็นที่มีการ
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 การได้ ร ับ ทราบ โดยในปี 2558 กรรมการที่ไ ม่ ใ ช่ ผู้ บ ริห ารมีโ อกาสได้ป ระชุ ม กัน เองโดยไม่ มี
กรรมการบริหารร่วมอยู่ดว้ ยจานวน 2 ครัง้
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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
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นเกณฑ์ ในการเปรียบเทียบในแต่ละปี ทัง้ นี้ เพื่อให้ค่าตอบแทนดังกล่าวเพียงพอทีจ่ ะจูง
ใจและรักษากรรมการทีม่ คี ุณภาพตามทีบ่ ริษทั ต้องการ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ (บาท)
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหา

จานวน

2557

2558

10
3
3
4

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

3,949,200
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 ิ
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ในปี 2558 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
2557
ผูบ้ ริหารระดับสูง
ผูบ้ ริหารระดับสูง

ค่าตอบแทน
(บาท)
105,313,338

2558

จานวน
ผูบ้ ริหาร (คน)
9

ค่าตอบแทน
(บาท)
104,637,873

จานวน
ผูบ้ ริหาร (คน)
12

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
ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารที่ไป
ดารงตาแหน่ งในบริษทั ย่อย
ได้รบั ในตาแหน่งกรรมการของบริษทั ย่อย
ได้รบั ในตาแหน่งผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อย

5.6

2557
จานวน
กรรมการ
4
3

2558
บาท

2,270,400
6,837,000

จานวน
กรรมการ
5
4

บาท
2,270,400
6,865,200

การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร
บริษัทจัดให้มกี ารปฐมนิเทศสาหรับกรรมการใหม่ โดยจัดให้เยี่ยมชมโรงงานโดยผู้บริหารระดับสูง เพื่อดู
กระบวนการผลิตสินค้าของบริษทั รวมถึงการแนะนาถึงลักษณะธุรกิจและภาพรวมการดาเนินธุรกิจของบริษทั
และบริษทั ย่อย นอกจากนี้ ยังจัดให้มเี อกสารดังต่อไปนี้ ส่งมอบให้กรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่
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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 ของสถาบันกรรมการบริษัทไทยเพื่อส่งเสริมให้
กรรมการบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจในกฎเกณฑ์ และข้อกาหนดต่างๆ ในการเป็ นกรรมการของบริษัทจด
ทะเบียน

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

5.8

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5.8.1 มาตรการการป้ องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริ ษทั
เพื่อป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารนาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและเปิ ดเผย
ข้อมูลแก่บุคคลภายนอก บริษทั จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์ไว้ดงั นี้

กาหนดให้ผบู้ ริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั และรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ของบริษทั ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (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)
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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 การและพนักงานใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั 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

5.8.2 การอนุมตั ิ รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในกรณีท่กี รรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่น มีการตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อ าจจะมี
ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ และรายการเกี่ย วกับ การได้ม าหรือ จ าหน่ า ยไปซึ่ง สิน ทรัพ ย์ท่ีสาคัญ ของ
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามความหมายที่กาหนดตามประกาศของ ก.ล.ต.และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บ ังคับอยู่ในขณะทารายการดังกล่าว โดยจะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารตามทีป่ ระกาศดังกล่าวกาหนดในเรื่องนัน้ ๆ โดยเคร่งครัด โดยบริษทั ได้กาหนดมาตรการหรือขัน้ ตอน
การอนุมตั กิ ารทารายการดังกล่าวดังนี้
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(1) ห้ามไม่ให้บุคคลทีม่ สี ่วนได้เสียหรือทีอ่ าจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนุ มตั ริ ายการทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ตนได้
(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 และให้กรรมการและผู้บริหารที่มี
รายการหรือธุรกรรมทีม่ สี ่วนได้เสีย ทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการของบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามประกาศของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552 เรื่อง รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มคี วาม
เกีย่ วข้อง บริษทั จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์ไว้ดงั นี้
 กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องมีรายการหรือธุรกรรมทีม่ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการ
กิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อยทีม่ ขี นาดของรายการมากกว่าหรือ เท่ากับ 5 ล้านบาท หรือ 0.05% ของ
สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ (NTA) ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า ให้จดั ทารายงาน
ดังกล่าวตามแบบฟอร์มที่กาหนด และส่งมอบให้เลขานุ การบริษัทภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่มี
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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
ั ่ าการปฏิ บตั ิงานและ
กิจกรรมทางการเงินของบริษทั ได้ดาเนินการตามแนวทางทีก่ าหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง (Compliance Controls)
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้อนุมตั ใิ ห้บริษทั ต่อสัญญาว่าจ้าง บริษทั สานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์
จากัด ทาหน้าทีเ่ ป็ นหน่ วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั และกาหนดให้ผตู้ รวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจารายไตรมาส โดยสัญญามีอายุคราวละ 2 ปี สิน้ สุดสัญญาครัง้ ต่อไปใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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 ที่ในการประเมิ นความเสี่ย งของแต่ ละหน่ วยงานและกระบวนการทางาน
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. นำงสำวจิรสุดำ สำเภำทอง เป็ นผูด้ แู ลและตัดสินใจในเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี ของบริษทั และบริษทั
ย่อย
2. นายสุวฒ
ั น์ แพร่กุลธาร เป็ นผูด้ แู ลและตัดสินใจในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับโรงงาน ของบริษทั และบริษทั ย่อย
3. นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์ เป็ นผูด้ แู ลและตัดสินใจในเรื่องอื่นๆ ของบริษทั และบริษทั ย่อย
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่

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 02-361 8989

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
: 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-009 9000
โทรสาร 02-009 9991

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
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-264 0777, 02-661 9190
โทรสาร 02-264 0789-90, 02-661 9192

จานวนปี ทเ่ี ป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริษทั
:3
ความสัมพันธ์หรือการมีสว่ นได้เสียกับ
: ไม่มี
บริษทั /บริษทั ย่อย /ผูบ้ ริหาร /ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว
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ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
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 2556
%
ล้านบาท
บริษทั
บริษทั ย่อย
รวม

ผลิ ตภัณฑ์/บริการ
น้ามันปาล์มดิบ
น้ามันพืชอื่นๆ
กลุ่มเนยเทียมและไขมันพืชผสม
ผลิตภัณฑ์ปาล์มอื่นๆ
กระแสไฟฟ้าจาหน่ายให้กบั กฟภ.

5,035.09
2,208.32
7,243.41

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

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

69.51
30.49
100.00

ปี 2556
ล้านบาท
418
3,990
593
415

ปี 2557 (ปรับปรุงใหม่)
%
ล้านบาท
6,097.85
2,336.97
8,434.82

%
5.77
55.09
8.18
5.73

72.29
27.71
100.00

ปี 2558
%
ล้านบาท
5,552.62
2,644.36
8,196.98

ปี 2557 (ปรับปรุงใหม่)
ล้านบาท
%
410
4.86
5,047 59.63
604
7.16
409
4.85

67.74
32.26
100.00

ปี 2558
ล้านบาท
456
4,481
585
516

23

0.32

27

0.32

25

0.31

558
1,135
112

7.70
15.66
1.55

855
971
111

10.13
11.52
1.33

1,204
821
110

14.69
10.01
1.34

7,243

8,435

8,197

หมายเหตุ : บริษทั เป็นตัวแทนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในประเทศ ให้กบั บริษทั อำหำรสำกล จำกัด (มหำชน) ตัง้ แต่เดือนมีนำคม 2549
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%
5.56
54.66
7.13
6.30
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การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในปี ที่ผ่านมา
คณะกรรมการ : นายวั ง ต้ า เลี ย ง ลาออกจากคณะกรรมการ ในต าแหน่ งประธาน
กรรมการบริ หาร
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 นายวัง ต้า เลียง ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งความจานงทีจ่ ะลาออกจากการเป็ น
กรรมการบริษทั และได้ย่นื หนังสือลาออกจากตาแหน่ งประธานกรรมการบริษทั โดยมีผลวันที่ 1 เมษายน 2558 โดย
ตลอดระยะเวลา 21 ปี ทีน่ ายวัง ต้า เลียงได้เข้ามาบริหารงานในบริษทั นับว่าเป็ นบุคคลทีม่ บี ทบาทสาคัญเป็ นอย่างยิง่
ท่านได้ให้คาแนะนาทีเ่ ป็ นประโยชน์อย่างมากต่อทีมผูบ้ ริหาร จากประสบการณ์ทส่ี งสมจากการด
ั่
าเนินธุรกิจมากว่า 40
ปี

คณะกรรมการ : การแต่ งตัง้ ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา กรรมการอิ สระ ให้ ด ารงตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการบริ ษทั
จากการทีน่ ายวัง ต้า เลียงได้เกษียณอายุและลาออกจากตาแหน่ งประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษทั (โดย
การเสนอของคณะกรรมการสรรหา) จึงมีมติเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 อนุ มตั ิแต่ งตัง้ ดร. อาจอง ชุมสาย ณ
อยุธยา กรรมการอิสระ ให้ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการบริษทั โดยให้มผี ลทันที
ดร. อาจองเคยด ารงต าแหน่ ง เป็ น สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร กรุ ง เทพมหานคร 3 สมัย และสมาชิก วุ ฒิ ส ภา
กรุงเทพมหานคร ท่านจบการศึกษาระดับปริญญาเอก 2 แห่ง จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
Imperial College London สหราชอาณาจักร และจากคณะศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปจั จุบนั เป็ นผูบ้ ริหาร
สูงสุดของโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี

คณะกรรมการ : การแต่งตัง้ ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิ น เป็ นกรรมการอิ สระ
จากการทีน่ ายวัง ต้า เลียงได้เกษียณอายุ คณะกรรมการสรรหาได้พจิ ารณาแต่งตัง้ ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิ น เป็ น
กรรมการอิสระ แทนตาแหน่ งกรรมการบริษทั ทีว่ ่างลง ดร.ลักขณาเคยดารงตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษัท
เซเรบอส (รู้จกั กันดีในชื่อตราสินค้า “แบรนด์ซุปไก่สกัด”) และมีประสบการณ์การทางานทางด้านการตลาดในธุรกิจ
อาหารมากว่า 30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาเคมี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท MBA
สาขาการตลาด จากประเทศเบลเยีย่ ม และปริญญาเอก ด้านการบริหาร (สาขาการตลาด) จากมหาวิทยาลัย Southern
Queensland ประเทศออสเตรเลีย
ประสบการณ์ ท่เี กี่ยวกับกิจกรรมทางสังคม ได้แก่ เป็ นคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้บริจ าคโลหิต รวมทัง้ เป็ น
คณะกรรมการจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
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ด้านการผลิ ตและการลงทุน : การปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตของแผนกบรรจุภณ
ั ฑ์
 โรงกลันน
่ ้ ามันพืชทีบ่ างปูได้ตดิ ตัง้ ระบบสูญญากาศระบบใหม่เพื่อ
กาจัดกลิน่ ทีห่ อกลันแล้
่ วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม 2558 ด้วยงบลงทุน
ประมาณ 31 ล้านบาท ซึง่ ระบบดังกล่าวจะช่วยลดผลกระทบด้าน
สิง่ แวดล้อม และสามารถประหยัดต้นทุนด้านพลังงานได้ประมาณ
ปี ละ 7.6 ล้านบาท
 โรงกลันน
่ ้ ามันพืชทีบ่ างปูได้ดาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิตในส่วนของแผนกบรรจุภณ
ั ฑ์ มีมลู ค่าการลงทุนประมาณ 400
ล้านบาท โดยเฟสแรกซึง่ มีมลู ค่าลงทุนประมาณ 140 ล้านบาท ได้
แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 และเฟสที่ 2 คาดว่าจะแล้ว
เสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559

ด้านการตลาด : กลุ่มผลิ ตภัณฑ์ใหม่
ผลิตภัณฑ์ตรำเนเชอเรลได้มกี ำรปรับปรุงรูปแบบฉลำกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มี
ควำมทัน สมัย และเหมำะกับ กลุ่ ม ผู้ บ ริโ ภคเป้ ำหมำยที่เ น้ น กำรรัก ษำ
สุขภำพ และยังได้วำงตลำดผลิตภัณฑ์ใหม่ดงั นี้:- น้ำมันมะพร้ำวสำหรับปรุงอำหำร 100%
- น้ำมันเมล็ดทำนตะวัน 100%
- น้ำมันคำโนล่ำ 100% ขนำดบรรจุ 5 ลิตร สำหรับเจำะกลุ่มลูกค้ำ
ประเภทธุรกิจร้ำนอำหำรและภัตตำคำรขนำดเล็ก
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ปัจจัยเสี่ยง
1. ความผันผวนของราคาน้ามันปาล์มและการแทรกแซงจากภาครัฐ
น้ ำมันปำล์มดิบ นับเป็ นสินค้ำโภคภัณฑ์ซ่งึ มีรำคำผันผวน ในปี 2558 รำคำเฉลี่ยรำยเดือน แกว่งตัวอยู่ใน
ช่วงกว้างระหว่าง 21.50 – 36.39 บาทต่อกิโลกรัม (2557 : 24.27 – 34.50 บาทต่อกิโลกรัม) โดยมีราคาเฉลีย่ ทัง้ ปี ท่ี
27.33 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 4.34 จากปี 2557 ในขณะทีร่ ำคำเฉลีย่ ในตลำดโลกอยู่ท่ี 19.24 บำทต่อกิโลกรัม ทัง้
ควำมผันผวนของรำคำในประเทศในระหว่ำงปี และควำมแตกต่ำงอย่ำงมำกระหว่ำงรำคำในประเทศและตลำดโลก ล้วน
เป็ นอุปสรรคสำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำคงคลังของบริษทั นอกจำกนัน้ ในช่วงฤดูกำลทีม่ ีผลผลิตปาล์มน้ ามันออก
สู่ตลาดในปริมาณมาก ปริมาณน้ ามันปาล์มดิบสะสมอยู่ในระดับสูง ทาให้ราคาผลปาล์มสดและน้ ามันปาล์มดิบลดลง
อย่างมาก อาจนาไปสู่เหตุการณ์ ประท้วงจากเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม จนหลายครัง้ ภาครัฐต้องเข้ามาแทรกแซงตลาด
น้ามันปาล์ม
ในปี 2558 ภาครัฐมีกำรกำหนดรำคำแนะนำขัน้ ต่ำในกำรซือ้ ผลปำล์มทะลำย ผลปำล์มร่วง และน้ ำมันปำล์มดิบ
โดยออกเป็ นประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร (ส.กกร.) รวมทัง้ สิน้ จำนวน 7 ฉบับ
(ดังรำยละเอียดทีป่ รำกฏในหัวข้อ “ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน”)
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 จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผูบ้ ริโภค
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
รูปที่ 1 : เหตุการณ์สาคัญรายไตรมาส
ปี 2558

ปริมาณการผลิ ต (เมตริกตัน)
ผลปาล์มสด น้ามันปาล์มดิบ

ราคา (บาทต่อกิ โลกรัม)
ผลปาล์มสด น้ามันปาล์มดิบ

ไตรมาสที่ 1

2,326,485

363,059

5.82

33.46

ไตรมาสที่ 2

4,245,500

713,767

4.51

26.58

ไตรมาสที่ 3

2,958,550

533,100

3.90

24.34

ไตรมาสที่ 4

2,437,940

458,548

4.38

24.96

รวม

11,968,475

2,068,475

เหตุการณ์สาคัญ
ปริมาณสต็อคน้ ามันปาล์มดิบในเดือน
ม.ค.เหลือ เพียง 117,197 ตัน รัฐบาล
อนุมตั ใิ ห้นาเข้า CPL 50,000 ตัน
ผลผลิตปาล์มสดสูงสุดในเดือน พ.ค. ที่
1.57 ล้านตัน ราคาตกต่ า รัฐบาลออก
ประกาศ ส.กกร. กาหนดราคาแนะนา
ฉบับแรก
ในขณะที่ อคส.ประกาศรับซื้อน้ ามัน
ปาล์มดิบจานวน 100,000 ตันจากโรง
สกัดฯ เพื่อดูดซับน้ ามันปาล์มส่วนเกิน
ในเดือน ส.ค. ราคาน้ ามันปาล์มดิบใน
ตลาดโลกอ่อนตัวต่าสุดที่ 1,867 ริง
กิตต่อ ตัน ในขณะที่ปริมาณสต็อค
น้ ามันปาล์มดิบในประเทศไทยสูงสุดที่
462,109 ตัน รัฐ บาลออกประกาศ
ส.กกร. จานวน 2 ฉบับ
ปริม าณผลผลิต ปาล์ม สดในประเทศ
ลดลงอย่างเห็นได้ชดั
ปริมาณสต็อคน้ ามันปาล์มของประเทศ
มาเลเซี ย สู ง สุ ด เป็ น ประวัติ ก ารณ์ ท่ี
2.91 ล้ า นตัน ในเดื อ น พ.ย. ราคา
น้ า มัน ดิบ เบรนท์ (Brent) และเวสต์
เท็กซัส (WTI) ลดลงต่ าสุดในรอบ 11
และ 6 ปี ตามล าดับ รัฐ บาลออก
ประกาศ ส.กกร. จานวน 4 ฉบับ

ทีม่ ำ : ตัวเลขจำกกรมกำรค้ำภำยใน

ภาวะอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มปี 2558 นับว่ามีความผันผวนอย่างยิง่ ปริมาณผลผลิตปาล์มสดโดยรวมในปี 2558 มีจานวน
ใกล้เคียงกับผลผลิตในปี 2557 ที่ 12 ล้านตัน ในขณะทีป่ ริมาณผลผลิตในแต่ละเดือนยังคงผันผวน โดยมีผลผลิตปาล์มสดต่าสุดใน
เดือนมกราคมทีป่ ระมาณ 4 แสนตันและสูงสุดในเดือนพฤษภาคมที่ 1.57 ล้านตัน รูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาในประเทศใน
ปี 2558 ค่อนข้างแตกต่างจากในอดีต ทีส่ ่วนใหญ่ราคาต่ าสุดจะปรากฏอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของแต่ละปี เนื่องจากเป็ นช่วงที่
ผลผลิตออกสูต่ ลาด
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รูปที่ 2 : ปริมาณและราคาผลปาล์มสดรายเดือน

ทีม่ ำ : กรมกำรค้ำภำยใน

ผลผลิตน้ามันปาล์มดิบทัง้ ประเทศในปี 2558 อยู่ท่ี 2,068,475 ตัน (2557 : 2,000,610 ตัน) อัตราการสกัดน้ ามัน (Oil Extraction
Rate : OER) โดยเฉลีย่ ทัง้ ปี อยู่ทร่ี อ้ ยละ 17.53 (2557 : ร้อยละ 17.18) อัตราการสกัดน้ ามันทีว่ ดั ได้นนั ้ ต่ ากว่ามาตรฐานทัวไป
่
เนื่องจากมีการแข่งขันกันในระดับสูงเพื่อซือ้ ผลปาล์มสดและการประกอบกิจการของลานเทปาล์มน้ ามัน เกิดขึน้ อย่างเสรี โดยไม่มี
มาตรการใดๆ เข้ามาควบคุมดูแล ซึง่ ทาให้จานวนลานเทอิสระเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว โดยปจั จุบนั ลานเทมีจานวนทัง้ สิน้ ประมาณ
2,000 แห่งทัวประเทศ
่
รูปที่ 3 : ปริมาณการผลิ ต และอัตราการสกัด
น้ามันปาล์มดิบ (OER) รายเดือน

ทีม่ ำ : กรมกำรค้ำภำยใน
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การเคลื่อนไหวของราคาน้ามันปาล์มดิบในประเทศเฉลีย่ รายเดือนในปี 2558 อยู่ในช่วงระหว่าง 21.50 – 36.39 บาทต่อกิโลกรัม
(2557 : 24.27 – 34.50 บาทต่อกิโลกรัม) ในขณะทีร่ าคาเฉลีย่ รายเดือนของผลปาล์มสดในประเทศเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 3.56 –
6.31 บาทต่อกิโลกรัม (2557 : 3.91 – 6.09 บาทต่อกิโลกรัม) (ตัวเลขจากกรมการค้าภายใน) โดยมีราคาเฉลีย่ ทัง้ ปี ของผลปาล์ม
สดและน้ามันปาล์มดิบที่ 4.65 และ 27.33 บาทต่อกิโลกรัม ตามลาดับ (2557 : 5.00 และ 28.57 บาทต่อกิโลกรัม)

2548

2549

2550

2552

2553

2554

ราคาน้ามันปาล์มดิ บขายส่งตลาด กทม.

2555

2556

27.33

28.57
24.05

25.24
23.27

30.86
28.89

36.59
32.63

29.10
27.02

24.33
21.96

28.96
28.56
2551

19.24

15.77
15.73

24.45
24.80
16.89
14.83

บาท / กิ โลกรัม

รูปที่ 4 : ราคาน้ามันปาล์มดิบขายส่งตลาด กทม.
เปรียบเทียบตลาดมาเลเซีย

2557

2558

ราคาน้ามันปาล์มดิ บตลาดมาเลเซีย

ทีม่ ำ : กรมกำรค้ำภำยใน

เหตุการณ์ดงั กล่าว ทาให้ประเทศไทยส่งออกไม่ได้ เกิดสต็อคน้ามันปาล์มสะสม และนาไปสูแ่ รงจูงใจในการลักลอบนาน้ามันปาล์ม
ราคาถูกเข้ามาโดยผิดกฏหมาย ปริมาณน้ามันปาล์มคงเหลือในรูปน้ามันปาล์มดิบ ณ สิน้ ปี 2558 อยู่ท่ี 334,692 ตัน เมื่อเทียบกับ
167,591 ตัน ณ สิน้ ปี 2557
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รูปที่ 5 : ปริมาณน้ามันปาล์มดิ บคงเหลือและ
การเคลื่อนไหวของราคารายเดือน

ทีม่ ำ : กรมกำรค้ำภำยใน

เหตุการณ์สาคัญ
(1) ปี 2558 เป็ นปี ท่รี ฐั บาลเข้าแทรกแซงตลาดปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มอย่างต่อเนื่อง โดยการกาหนดราคาแนะนาขัน้ ต่ า
ทัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามัน ดังนัน้ ราคาที่ควรเคลื่อนไหวไปตามกลไกตลาดสะท้อนอุป
สงค์อุปทานทีแ่ ท้จริงจึงถูกบิดเบือน และยังเกิดความแตกต่างระหว่างราคาในประเทศและตลาดโลกในระดับสูง ในระหว่างปี
ภาครัฐมีการออกประกาศสานักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ส.กกร.) รวมทัง้ สิน้ จานวน 7 ฉบับ
เพื่อกาหนดราคาแนะนาขัน้ ต่า
รูปที่ 6 : ประกาศสานักงานคณะกรรมการกลางว่า
ด้วยราคาสิ นค้าและบริการ (ส.กกร.)

ประกาศ ลงวันที่

จานวนวันที่
มีผลบังคับใช้

20 พ.ค. 2558
8 ก.ย. 2558
30 ก.ย. 2558
21 ต.ค. 2558
11 พ.ย. 2558
4 ธ.ค. 2558
28 ธ.ค. 2558

90
30
30
30
30
30
30

ราคาแนะนาขัน้ ตา่ ในการรับซื้อ (บาทต่อกิ โลกรัม)
ผลปาล์มทะลายและ
ผลปาล์มร่วง (OER 17%)
4.20
3.20
3.50
3.80
4.20
4.40
4.60

น้ามันปาล์มดิบ
26.20
20.30
22.08
23.84
26.20
27.37
28.55
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จำกประกำศดังกล่ำวข้ำงต้นมีผลให้ประเทศไทยสูญเสียศักยภำพในกำรส่งออกน้ ำมันปำล์มดิบ ซึ่งในปี 2557 มีจำนวน
167,060 ตัน ปริมำณสต็อ คน้ ำมัน ปำล์มดิบ ทัง้ ประเทศเพิ่ม ขึ้นอย่ำงรวดเร็ว จำกเดือ นกุ มภำพันธ์ 2558 ซึ่งมีประมำณ
155,870 ตัน เป็ น 384,798 ตัน ในเดือนพฤษภำคม 2558
ดังนัน้ เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2558 องค์กำรคลังสินค้ำ (อคส.) ได้ออกประกำศรับซือ้ น้ ำมันปำล์มดิบ ปี 2558 ตำมมำตรกำร
รักษำเสถียรภำพรำคำปำล์มน้ ำมันและน้ ำมันปำล์มจำกโรงงำนสกัดน้ ำมันปำล์มดิบปริมำณ 100,000 ตัน ในรำคำ 26.20
บำทต่ อ กิ โ ลกรัม (ภำยใต้ เ งื่ อ นไขที่ ก ำหนด) เพื่ อ ดู ด ซับ ปริ ม ำณน้ ำ มัน ปำล์ ม ดิ บ ส่ ว นเกิน ออกจำกระบบ ตำมมติ
คณะกรรมกำรนโยบำยและมำตรกำรช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2558 โดยมีระยะเวลำกำรรับซือ้
น้ ำมันปำล์มดิบตัง้ แต่ เดือนมิถุนำยน – พฤศจิกำยน 2558 ระยะเวลำระบำยจำหน่ ำยและระยะเวลำโครงกำรตัง้ แต่ เดือน
มิถุนำยน 2558 – มีนำคม 2559
แต่เนื่องจากมีการกาหนดวิธกี ารปฏิบตั แิ ละเงื่อนไขทีไ่ ม่ชดั เจนและไม่ครอบคลุมเพียงพอ อีกทัง้ ยังมีความล่าช้าไม่ทนั ต่อ
สถานการณ์ จึงทาให้นโยบายดังกล่าวไม่สมั ฤทธิผลตามเจตนารมย์
ของภาครัฐทีต่ ้องการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยตาม
์
เงื่อนเวลาทีก่ าหนดไว้ ทำให้ปริมำณสต็อคน้ำมันปำล์มดิบทัง้ ประเทศสะสมเพิม่ ขึน้ จำกเดือนพฤษภำคม 2558 ซึง่ มีประมำณ
384,798 ตัน เป็ น 449,268 ตัน ในเดือนตุลำคม 2558
และเพื่อช่วยดูดซับปริมำณน้ำมันปำล์มส่วนเกินทีเ่ หลือจำกกำรบริโภคอีกทำงหนึ่ง กระทรวงพลังงำน โดยกรมธุรกิจพลังงำน
จึงประกำศเพิม่ สัดส่วนผสมขัน้ ต่ ำของไบโอดีเซลในน้ ำมันดีเซลจำกร้อยละ 3.5 เป็ นร้อยละ 6.0 โดยให้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่
วันที่ 16 เมษำยน 2558 และปรับเพิม่ จำกร้อยละ 6.0 เป็ นร้อยละ 6.5 โดยให้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 3 สิงหำคม 2558
(2) ราคาน้ ามันปาล์มดิบในตลาดโลกโดยเฉลีย่ ต่ ากว่าปี 2557 โดยในปี 2558 ราคาน้ ามันปาล์มดิบในตลาดล่วงหน้ากาหนดส่ง
มอบเดือนทีส่ ามของประเทศมาเลเซีย (Bursa Malaysia Derivatives : 3rd Month) เฉลีย่ แล้วทัง้ ปี อยู่ทป่ี ระมาณ 2,235
ริงกิตต่อตัน เปรียบเทียบกับ 2,396 ริงกิตต่อตันในปี 2557 คิดเป็ นลดลงร้อยละ 6.72 โดยแตะระดับต่ าสุดที่ 1,867 ริงกิตต่อ
ตันเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เนื่องจากความกังวลในตัวเลขทางเศรษฐกิจทีแ่ สดงถึงภาวะอ่อนแอของประเทศจีน แม้ว่า
ในช่วงปี ทผ่ี ่านค่าเงินริงกิตของประเทศมาเลเซียจะอ่อนค่าลงมาร้อยละ 30 ซึง่ นับเป็ นปจั จัยหนุนราคาน้ามันปาล์ม
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รูปที่ 7 : ราคาน้ามันปาล์มในประเทศมาเลเซีย
รายเดือน

Source: http://www.indexmundi.com

(3) ปริมาณน้ ามันปาล์มคงเหลือของทัง้ ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียอยู่ในระดับสูงมาก โดยในเดือนพฤศจิกายน ปริมาณ
น้ามันปาล์มคงเหลือของประเทศมาเลเซียอยู่ในระดับสูงเป็ นประวัตกิ ารณ์ท่ี 2.91 ล้านตัน เนื่องจากอุปสงค์จากประเทศอินเดีย
สหรัฐฯ และจีนลดลงต่อเนื่อง
รูปที่ 8 : ปริมาณน้ามันปาล์มคงเหลือของประเทศ
มาเลเซีย
'000 ตัน
3,000
2,500

พ.ย.2558 : สูงสุดที่ 2.91 ล้านตัน
2556

2557

2558

2,000
1,500
1,000
500
0
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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รูปที่ 9 : ปริมาณผลผลิ ตน้ามันปาล์มดิ บของ
ประเทศมาเลเซีย
'000 ตัน
2,500

2556

2557

2558

ส.ค.2558 : สูงสุดที่ 2.05 ล้านตัน

2,000
1,500

1,000
500
0
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ทีม่ า : Malaysian Palm Oil Board

(4) ปจั จัยอื่นๆ ทีส่ ง่ ผลต่อตลาดโดยรวม ได้แก่
ปริมาณผลผลิตถัวเหลื
่ องทีอ่ อกสู่ตลาดเป็ นจานวนมาก ทาให้เกิดอุปทานส่วนเกิน และเกิดแรงกดดันไปทีร่ าคาน้ ามัน
ถัวเหลื
่ อง และต่อเนื่องไปยังราคาน้ามันปาล์ม
รูปที่ 10 : การเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลง
ราคาน้ามันถัวเหลื
่ องกับน้ามันปาล์ม

Source: http://www.indexmundi.com
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ราคาน้ามันปิ โตรเลียมทีต่ กต่าอย่างมากในไตรมาสที่ 4 โดยสัญญาล่วงหน้าน้ ามันดิบชนิดไลต์สวีตครูด หรือน้ ามันดิบ
เวสต์เทกซัสของสหรัฐฯ แตะระดับต่าสุดในรอบ 6 ปี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ที่ 35.35 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
ค่ำเงินดอลล่ำร์สหรัฐฯ ทีแ่ ข็งขึน้ จำกวิกฤติปญั หำหนี้สนิ ของกรีซในไตรมำสแรกของปี 2558
รูปที่ 11 : การเปรียบเทียบราคาน้ามันประเภทอื่น

กาลังการผลิ ต
1. โรงสกัดน้ ามันปาล์มดิ บ : การเพิม่ ขึน้ ของจานวนโรงสกัดน้ามันปาล์มจาก 91 โรงในปี 2556 เป็ นประมาณ 128 โรง
ในปจั จุบนั ทาให้กาลังการผลิตรวมของโรงสกัดมีประมาณ 25 - 30 ล้านตัน-ผลปาล์มสดต่อปี นับว่าสูงกว่าปริมาณผลปาล์มสดที่
ออกสูต่ ลาดในปี 2558 ที่ 12 ล้านตันเป็ นอย่างมาก จะเห็นว่าอัตราการใช้กาลังการผลิตของโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบอยู่ต่ ากว่าร้อย
ละ 50 ภาวะความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานมีอยู่ในระดับสูง ส่งผลต่อเสถียรภาพราคาและคุณภาพของผลปาล์มสด ซึง่
เป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ามันปาล์มของประเทศไทย
2. โรงกลันน
่ ้ ามันปาล์ม : ประเทศไทยมีโรงกลันน
่ ้ามันปาล์ม ซึง่ เป็ นอุตสาหกรรมปลายน้าจานวน 16 แห่ง มีกาลังการ
ผลิตทัง้ สิน้ ประมาณ 2.5 ล้านตัน-วัตถุดบิ ต่อปี และอัตราการใช้กาลังการผลิตอยู่ทป่ี ระมาณร้อยละ 70 ถึงแม้จานวนผูป้ ระกอบการ
จะเพิม่ ขึน้ จานวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบ เนื่องจากเป็ นการลงทุนทีต่ อ้ งใช้เงินทุนสูง และต้องอาศัยความรู้
ความชานาญและเทคโนโลยีระดับสูง แต่การแข่งขันในอุตสาหกรรมการกลันน
่ ้ามันปาล์มเริม่ มีความรุนแรงมากขึน้ ในช่วง 2-3 ปี ท่ี
ผ่านมา โดยผูป้ ระกอบการรายใหม่มกั ใช้กลยุทธ์ดา้ นราคามาทาการตลาด
3. เนยเที ยมและไขมันพืชผสม : คาดการณ์ว่าอัตราการใช้กาลังการผลิตของอุตสาหกรรมนี้จะต่ ากว่าร้อยละ 50 ใน
ปจั จุบนั มีผู้ประกอบการรายใหญ่ ในธุรกิจนี้อยู่ประมาณ 4 - 5 ราย โดยบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดในส่วนของธุรกิจ
เบเกอรีส่ าหรับร้านค้าปลีก
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คาดการณ์ ปริ มาณและแนวโน้ มราคาน้ามันปาล์มปี 2559
สถานการณ์ ปริมาณผลผลิตปาล์ม น้ ามันที่ออกสู่ตลาดลดลง และส่งผลให้ปริมาณน้ ามัน ปาล์มดิบลดลงไปด้วยในช่วง 2 เดือน
สุดท้ายของปี 2558 จะยังคงดาเนินต่อไปจนกระทังถึ
่ งฤดูกาลใหม่ของผลปาล์มซึง่ จะเริม่ มีผลผลิตมากขึน้ ในช่วงไตรมาสแรกของ
ปี 2559
อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าภาครัฐยังคงต้องออกประกาศกาหนดราคาแนะนาขัน้ ต่ าต่อไปในทุกๆ 30 วัน โดยการกาหนดราคา
แนะนาขัน้ ต่าดังกล่าว ภาครัฐพยายามกาหนดกรอบราคาตามคุณภาพของผลปาล์ม กลไกตลาด และสถานการณ์ปจั จุบนั แต่ใน
ความเป็ นจริง มีปจั จัยทัง้ ในและต่างประเทศทีเ่ ข้ามากระทบการเคลื่อนไหวของราคาน้ ามันปาล์มเป็ นจานวนมากและตลอดเวลา
ดังนัน้ จึงเกิดผลกระทบทีท่ าให้ตลาดเกิดการบิดเบือนและถูกแบ่งเป็ น 2 ตลาด 2 ราคาอีกด้วย
พืน้ ทีป่ ลูกปาล์มน้ามันในประเทศไทยเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ปี ละประมาณ 3 แสนไร่ จากการปรับเปลีย่ นชนิดพืชทีป่ ลูก โดยเฉพาะการโค่น
ล้มยางพารามาเป็ นการปลูกปาล์มน้ามันทดแทนอันเนื่องมาจากผลกระทบจากวิกฤติราคายางตกต่ าเป็ นเวลาติดต่อกัน อย่างไรก็
ตาม พืน้ ทีท่ เ่ี พิม่ ขึน้ จากการทาลายป่าหรือพืน้ ทีส่ งวนของรัฐลดลงสืบเนื่องจากการเข้มงวดของนโยบายรัฐบาล เหตุผลดังกล่าว
ควรทาให้ผลผลิตเพิม่ ขึน้ ในแต่ละปี แต่จากข้อเท็จจริง ปจั จัยจากสภาพอากาศย้อนหลังไปประมาณสองปี มผี ลกระทบต่อผลผลิต
เป็ นอย่างมาก จะเห็นได้จากปริมาณผลผลิตปาล์มน้ ามัน จานวน 11.9 ล้านตัน ในปี 2557 ซึง่ ใกล้เคียงกับปี 2558 ทัง้ นี้ เป็ นผล
มาจากการกระจายตัวของน้าฝนในสองปี ทผ่ี ่านมาขาดความต่อเนื่องตลอดจนอุณหภูมเิ ฉลีย่ มีค่าสูงติดต่อกัน
คาดว่าปริมาณผลผลิตในปี 2559 จะสูงขึน้ อยู่ทป่ี ระมาณ 13 – 14 ล้านตัน แม้ว่าคาดการณ์ว่าผลผลิตต่อไร่ในปี 2559 จะลดลง
แต่จะถูกชดเชยจากจากการขยายพืน้ ทีป่ ลูกแต่ละปี ซง่ึ มีผลทาให้พน้ื ทีเ่ ก็บเกีย่ วเพิม่ ขึน้ เป็ นประมาณ 4.5 ล้านไร่
ในปี 2559 คาดว่าความต้องการใช้น้ามันปาล์มเพื่อการบริโภคจะมีประมาณ 1 ล้านตัน ใกล้เคียงกับปี 2558 สาหรับความต้องการ
ใช้น้ ามันปาล์มเพื่อผลิตไบโอดีเซล ยังคงขึน้ อยู่กบั ราคาน้ ามันปิ โตรเลียมและราคาน้ ามันปาล์มดิบในประเทศเป็ นหลัก หากใน
ระยะยาวราคาน้ามันปิ โตรเลียมโดยเฉลีย่ ทรงตัวอยู่ในระดับไม่เกิน 40 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล นโยบายของกระทรวงพลังงาน
ทีจ่ ะบังคับใช้ B10 และ B20 อาจต้องชะลอออกไปหรือไม่ ในปี 2559 จึงมีความเป็ นไปได้ว่าสัดส่วนการผสมน้ามันปาล์มในน้ ามัน
ดีเซลจะยังคงอยู่ทร่ี อ้ ยละ 6.5 ตลอดทัง้ ปี ซึง่ ก็จะทาให้ปริมาณความต้องการใช้น้ามันปาล์มเพื่อผลิตไบโอดีเซลอยู่ทป่ี ระมาณ 8
แสนตัน
โดยรวมแล้ว การเคลื่อนไหวของราคาน้ามันปาล์มดิบในประเทศในปี 2559 คาดว่าจะยังคงเกิดส่วนต่างของราคาในระดับสูง โดย
เฉลีย่ ประมาณ 4-5 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อเทียบกับราคาน้ามันปาล์มดิบตลาดโลก โดยอยู่ท่รี ะดับ 25-26 บาทต่อกิโลกรัม และราคา
ผลปาล์มสดทีป่ ระมาณ 4.00-4.50 บาทต่อกิโลกรัม ตราบใดทีร่ าคาน้ ามันปิ โตรเลียมโดยเฉลีย่ ทรงตัวอยู่ในระดับไม่เกิน 60-70
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และราคาน้ามันปาล์มดิบในตลาดโลกโดยเฉลีย่ ในปี 2559 คาดว่าจะอยู่ทป่ี ระมาณ 2,400 ริงกิตต่อตัน
ปรับตัวสูงขึน้ จากปี 2558 ประมาณร้อยละ 10

47

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ามันปาล์มของโลกในปี 2559
1.ราคาน้ ามันปิ โตรเลียม : การดิ่งลงของราคาน้ ามัน ปิ โตรเลียม ซึ่งลดลงไปที่ระดับต่ ากว่า 30 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่ อ
บาร์เรลในช่วงปลายปี 2558 ได้สร้างความกดดันมายังตลาดน้ ามันปาล์มทันที การประกาศกลับมาของประเทศอิหร่านทีจ่ ะเพิม่
การผลิตน้ามันดิบเข้ามาในระบบ ทาให้มแี นวโน้มว่าราคาน้ามันปิ โตรเลียมน่าจะยังคงอยู่ในระดับต่ าต่อไป ทางด้านอุปสงค์ ต้อง
รอดูว่าเศรษฐกิจประเทศจีน ซึง่ มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของโลกและยังเป็ นประเทศทีใ่ ช้น้ ามันมากทีส่ ุดเป็ น อันดับสองของโลก
จะสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วหรือไม่ และหากเศรษฐกิจจีนยังไม่ฟ้ืนตัว โอกาสทีร่ าคาน้ามันปิ โตรเลียมจะปรับตัวสูงขึน้ ก็น่าจะ
เกิดขึน้ ได้ยาก
2. ปรากฏการณ์เอลนีโญ : ยังคงมีการคาดการณ์ถงึ ภาวะแห้งแล้งอันจะเกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญในปี 2559 แม้ว่า
ในขณะนี้ยงั ไม่สามารถประเมินความรุนแรงทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้แน่ชดั อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะส่งผลเพียงเล็กน้อยต่อราคาน้ ามันปาล์ม
เนื่องจากปริมาณสต็อคน้ ามันปาล์มของโลกทรงตัวอยู่ในระดับสูง แต่มี ความเป็ นไปได้ว่าสถานการณ์ ราคาน้ ามันปาล์มดิบใน
ตลาดโลกในช่วงครึง่ ปี แรกของปี 2559 อาจจะปรับตัวสูงขึน้ ได้จากกระแสข่าวดังกล่าว
3. ราคาของ seed oil : แนวโน้มขาขึน้ ของราคาน้ ามันปาล์มดิบอาจถูกจากัดโดยราคาของ seed oil ในกลุ่มประเทศใน
แถบยุโรปและสหรัฐอเมริกา ทีค่ าดว่ายังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่าตลอดทัง้ ปี
4. โครงการบังคับใช้ไบโอดีเซลของประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย : ประเทศมาเลเซียมีแผนบังคับใช้ B10 ทดแทน
B7 ภายในเดือนตุลาคม 2559 ส่วนประเทศอินโดนีเซีย ก็มไี ด้ประกาศจัดสรรการใช้ไบโอดีเซลในปริมาณ 1.86 ล้านกิโลลิตร
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 – เมษายน 2559 เพื่อระบายสต็อคน้ามันปาล์มในระบบออกไป โดยจะมีการนาภาษีส่งออกน้ ามัน
ปาล์มมาเป็ นกองทุนอุดหนุนอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลในประเทศทีใ่ ช้น้ามันปาล์มในสัดส่วนทีส่ งู ขึน้
5. การจัดตัง้ สภาประเทศผูผ้ ลิตน้ ามันปาล์ม (Council of Palm Oil Producing Countries - CPOPC) : เมื่อวันที่ 21
พฤศจิกายน 2558 ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย สองผู้ผลิตน้ ามันปาล์ม รายใหญ่สุดของโลกได้ลงนามในสัญญาจัดตัง้ สภา
ประเทศผู้ผลิตน้ ามันปาล์ม (CPOPC) มีหลักการเช่นเดีย วกับกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ ามันปิ โตรเลีย ม (Organization of
Petroleum Exporting Countries : OPEC) โดยการลงขันประเทศละ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อใช้ในการดาเนินการด้านต่าง ๆ
และจะมีการชักชวนประเทศผูผ้ ลิตน้ามันปาล์มอื่น ๆ อาทิ บราซิล โคลัมเบีย ไทย กานา ไลบีเรีย ไนจีเรีย ปาปวั นิวกินี ฟิ ลปิ ปิ นส์
และอูกานดา เข้าร่วมเป็ นสมาชิกเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในกลุ่มในด้านการต่อรองทางการตลาดและสร้างเสถียรภาพด้านราคา
โดยการบริหารจัดการสต็อ คน้ ามันให้มคี วามสอดคล้องกัน ซึ่งจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสาหรับอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มที่
กาลังประสบปญั หาจากราคาตกต่าและแก้ปญั หาการทาสวนปาล์มทีไ่ ม่ยงยื
ั่ น
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ภาพรวมทางด้านธุรกิ จ
1. เรือ่ งเด่นของสิ นค้า
1.1 น้ามัน
ปี 2558 บริษทั ได้ปรับปรุงรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่สาหรับผลิตภัณฑ์ตรา
หยก ให้มคี วามทันสมัย พร้อมทัง้ ยังได้แตกไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยได้วางตลาด
ผลิตภัณฑ์น้ ามันถัวเหลื
่ องตราหยกเพื่อเพิม่ ทางเลือกให้กบั ผู้บริโภค อีกทัง้ ยังได้
ตัดสินใจลงทุนเครื่องจักรใหม่เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการผลิตให้รองรับความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคได้เพิม่ ขึน้
กระแสรักสุขภาพในปี 2558 มาแรง ทัง้ ภาครัฐ และเอกชนรณรงค์ให้ชาว
ไทยใส่ใ จรัก สุข ภาพ สอดคล้อ งกับ จุ ด ยืน ของผลิต ภัณ ฑ์น้ า มัน พืช เพื่อ สุข ภาพ
ตราเนเชอเรล ทีส่ นับสนุ นให้คนไทยใส่ใจดูแลสุขภาพ โดยได้วางตลาดผลิตภั ณฑ์
น้ า มัน มะพร้า วสาหรับปรุง อาหาร 100% และน้ ามันเมล็ด ทานตะวัน 100% ซึ่ง
ผู้บริโภคให้การตอบรับเป็ นอย่างดี โดยหลังจากวางตลาดแล้วทางบริษัทได้ทา
กิจกรรมทางการตลาดเพื่อสื่อสารข้อมูลสินค้า และสาระความรู้ทเ่ี ป็ นประโยชน์ใน
การดูแลสุขภาพให้กบั ผูบ้ ริโภคผ่านทุกช่องทาง อาทิ สื่อทีวี สื่อวิทยุ สื่อสิง่ พิมพ์
และสื่อออนไลน์ รวมถึงจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ น้ ามันพืชเพื่อสุขภาพ
ของเนเชอเรล ได้อย่างชัดเจน
1.2 เนยเทียมและไขมันพืชผสม
ในส่วนของกลุ่มเนยเทียมและไขมันพืชผสม ปี 2558 ทางบริษทั ได้จดั
กิจกรรมเพื่อแนะนาผลิตภัณฑ์ดาร์ ก ช็อกโกแลต คอมพาวด์ ตราเดซี่ และการ
น าไปใช้ท าผลิต ภัณ ฑ์เ บเกอรี่ต่ า งๆ ได้อ ย่ า งหลากหลาย และช่ ว ยเพิ่ม มูล ค่ า
ให้กบั เบเกอรีเ่ มนูต่างๆ ให้กบั ผูป้ ระกอบการ ผ่านทางกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็ น การจัดสัมมนาเบเกอรี่ การจัดเวิรก์ ช็อป รวมถึงการจัดรายการส่งเสริม
การขายผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว ซึ่งผู้บริโภคให้การตอบรับเป็ นอย่างดี ช่วยตอกย้ า
ความเป็ นผูน้ าในกลุ่มผลิตภัณฑ์สาหรับธุรกิจเบเกอรีข่ องบริษทั ได้อย่างต่อเนื่อง
1.3 เครือ่ งดื่มและผลิ ตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรูป
ปี 2558 เป็ นปี ทด่ี ขี อง UFC การเติบโตอย่างมีผลกาไรมาจาก ยูเอฟซี
รีเฟรช น้ามะพร้าว 100% ซึง่ ได้รบั รางวัล 2 ดาวทองจากรสชาติและคุณภาพเป็ น
เลิศจากสถานบัน iTQi (สถาบันรสชาติและคุณภาพสากล) ณ กรุงบรัสเซลส์ ประ
เทศเบลเยีย่ ม
บริษัทได้มกี ารสนับสนุ น กิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ โดยเน้นผลิตภัณฑ์ ยู
เอฟซี รีเฟรช น้ามะพร้าว 100% ทัง้ ในและต่างประเทศ และได้สง่ เสริมภาพลักษณ์
ความเป็ นผู้นาตลาดน้ ามะพร้าวในนิวซีแลนด์ด้วยการเป็ นผู้สนับสนุ น หลักอย่าง
เป็ นทางการของการประกวดนางงามจักรวาลนิวซีแลนด์ ประจาปี 2558
นอกจากนี้ โฮมซอยสูตรผสมเม็ดแมงลัก และสูตรผสมลูกเดือย ยังได้รบั
รางวัลผลิตภัณภัณฑ์ท่ีมีนวัตกรรมใหม่ (เอเชีย อาคเณย์) จาก บริษัท ฟรอสท์
แอนด์ ซัลลิแวน ในปี 2558
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2. การขายและการกระจายสิ นค้า
2.1 ตลาดในประเทศ
ก) ช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่และร้านสะดวกซื้อ : ในปี 2558 ยอดขายน้ามันปาล์มมีการเติบโตแบบค่อยเป็ นค่อยไป
ควบคู่ไปกับเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่สาหรับสินค้าตราเฉพาะของร้านค้าทีว่ ่าจ้างให้บริษทั ผลิตกลับมียอดขายทีส่ งู ขึน้ สิง่ นี้
สะท้อนให้เห็นว่าราคามีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ ของผูบ้ ริโภคทีใ่ ส่ใจเรื่องค่าใช้จ่ายมากขึน้ แต่ในทางกลับกัน เป็ นทีน่ ่ าสนใจว่า ใน
กลุ่มน้ ามันพรีเมี่ยมกลับไม่ได้รบั ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และยังคงมียอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมาก ดังนัน้ ในปี
2559 เราจะขยายตลาดให้มคี วามหลากหลายทัง้ สินค้าและขนาด โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็ นผูน้ าตลาดในส่วนของน้ ามันเพื่อ
สุขภาพต่อไป
ข) ช่องทางการค้าปลีกแบบดัง้ เดิ ม : ในปี ทผ่ี ่านมาช่องทางการค้าแบบดัง้ เดิมยังคงเป็ นช่องทางทีส่ าคัญ แม้จะอยู่
ท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่สูงยิง่ ขึ้น ทัง้ จากการเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่ และผู้ประกอบการเดิมที่ต่างเน้นในเรื่องของ
นโยบายการแข่งขันด้านราคา
บริษทั จึงต้องปรับเปลีย่ นรูปแบบการนาเสนอสินค้า และช่องทางการจัดจาหน่ ายทีม่ ุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ทีเ่ ฉพาะเจาะจงมากยิง่ ขึน้ นาไปสูก่ ารกระจายตัวของตลาดสินค้าทีก่ ว้างมากขึน้ โดยไม่จากัดอยู่ในตลาดหรือพืน้ ทีเ่ ดิมๆ และเน้น
การตัดราคา ดังเช่นในอดีตอีกต่อไป
บริษัทมุ่งมันในการสร้
่
างความแข็งแกร่งให้ธุรกิ จเติบโตด้วยกลยุทธ์การเจาะตลาดและเพิม่ ช่องทางการจัดจาหน่ าย
ผสมผสานกับการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเพิม่ ศักยภาพและลดช่องว่างของตลาดลง ไม่ว่าจะเป็ นการสร้างเครือข่าย
ธุรกิจในระดับอาเภอ และการเพิม่ จานวนของลูกค้า
นอกจากนี้ บริษัทได้มีการขยายช่องทางออกไปในส่วนของลูกค้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรม และลูกค้าที่มีความ
ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นๆ เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์ขนาดใหญ่ และ สินค้าชนิดพิเศษ เพื่อสร้างคุณค่าทีแ่ ตกต่าง
ในขณะเดียวกัน บริษทั ยังคงเน้นการจาหน่ ายสินค้ากลุ่มน้ ามันพรีเมีย่ ม ภายใต้ตราสินค้า “เนเชอเรล” ซึง่ ยังคงมีการ
เจริญเติบโตอย่างมันคงและต่
่
อเนื่องในตลาดค้าปลีกแบบดัง้ เดิม
ในส่วนของบริษทั อาหารสากล จากัด (มหาชน) ผลไม้กระป๋องก็เป็ นสินค้าหลักของช่องทางค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ซึง่ การ
กระจายสินค้ากลุ่มนี้ ในอดีตจะเป็ นการขายในส่วนของซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิน่ และกลุ่ม HoReCa ในขณะทีป่ ี 2558 มีการเพิม่
การกระจายสินค้าออกไปในส่วนของค้าส่งกลุ่มเบเกอรีแ่ ละโรงงานแปรรูปต่างๆ
ค) ฟู้ ดเซอร์วิส : ในส่วนของกลุ่มฟู้ดเซอร์วสิ นัน้ การเติบโตอยู่ในระดับทรงตัว ซึ่งได้รบั ผลกระทบหลักจากกลุ่ม
ร้านอาหารจานด่วนและจากการรับประทานอาหารนอกบ้านลดลง เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองและการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง ทาให้กลุ่มโรงแรมมีอตั ราการเข้าพักเฉลีย่ ลดลง ปจั จัยเหล่านี้สง่ ผลกระทบต่อการขายกลุ่มฟู้ดเซอร์วสิ
อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม เรายังคงรักษาความเป็ นผู้นาตลาด โดยการสร้างจุดแข็งด้านการขนส่งและทีมขายที่มี
ประสิทธิภาพ ในสภาวะทีก่ ารขายชะลอตัว ทางบริษทั ยังคงเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ขนาดกลางและขนาดเล็กให้มากขึน้ ในปี ท่ี
ผ่านมาทีมฟู้ดส์เซอร์วสิ มียอดขายเติบโตมากกว่าร้อยละ 20 โดยเฉพาะกลุ่มน้ ามันพรีเมีย่ ม ได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดีและมี
ยอดขายทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนื่อง จากกระแสตอบรับดังกล่าว บริษทั จึงได้จดั ตัง้ ทีมขายสาหรับช่องทางนี้โดยเฉพาะ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อทีจ่ ะบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษทั ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยตรง
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2.2 ตลาดต่างประเทศ
ในปี 2558 บริษัทได้เริม่ ทาการส่งออกน้ ามันปาล์มหยกและน้ ามันถัวเหลื
่ องหยกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ลาว
กัมพูชา และ พม่า และได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดีจากผูบ้ ริโภคในประเทศนัน้ ๆ ทัง้ ในแง่ของคุณภาพสินค้า และการรับรู้ตรา
สินค้า นอกจากนี้ สินค้าน้ ามันเพื่อสุขภาพตราเนเชอเรล ได้เริม่ ทาการส่งออกไปยังประเทศ กัมพูชา พม่า ฮ่องกง และ ฝรังเศส
่
เช่นกัน และเพื่อเป็ นการสร้างและตอกย้าตราสินค้าในระยะยาวในแต่ละประเทศ ทางบริษทั ได้ทางานอย่างใกล้ชดิ กับคู่คา้ ธุรกิจใน
ประเทศนัน้ ๆ ในการลงทุนทาการตลาดอย่างต่อเนื่องไปยังช่องทางกระจายสินค้าและผูบ้ ริโภค เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษทั เติบโต
อย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น
ในส่วนของกลุ่มสินค้าเนยเทียมและไขมันพืชผสม บริษทั ได้เริม่ ทาการส่งออกสินค้าไปยังประเทศลาวและกัมพูชา โดยมี
การทาการตลาดรองรับ เช่นการจัดเบเกอรีเ่ วิรก์ ช็อป เพื่อสร้างความรู้ และการใช้สนิ ค้าให้กบั คู่คา้ ทางธุรกิจ ผูป้ ระกอบการเบเกอ
รี่ และผูบ้ ริโภค
ยอดขายของน้ามะพร้าว ยูเอฟซี รีเฟรช ยังคงเติบโตอย่างมากในปี 2558 สอดคล้องกับแนวทางของบริษทั ในการสร้าง
ตราสินค้า นอกจากนี้ การส่งออก ยูเอฟซี รีเฟรช น้ ามะพร้าว 100% ยังคงมีการเติบโตอย่างน่ า ประทับใจในหลายประเทศ
สาหรับตลาดสหรัฐอเมริกานัน้ ยังเป็ นการรับจ้างผลิตโดยส่วนใหญ่
ความต้องการของลูกค้าในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรมีเพิม่ ขึน้ จากข้อเรียกร้องของผูค้ ้าปลีก ซึง่ ผลิตภัณฑ์ท่ี
ขายจะต้องได้รบั การใบรับรองมาตรฐานของวัตถุดบิ การตรวจสอบแหล่งทีม่ า ทัง้ สาหรับตัวผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
การเพิม่ งบประมาณในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายสาหรับ ตราสินค้า ยูเอฟซี ส่งผลให้สดั ส่วน
การขายของผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า ยูเอฟซี มีเพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับยอดขายรวมของบริษทั
การส่งออกผักกระป๋อง โดยเฉพาะข้าวโพดอ่อนในน้าเกลือมียอดขายลดลง เนื่องจากความต้องการตลาดลดลงและยัง มี
สินค้าสต็อคคงค้างจากปี ก่อนอยู่ในตลาดอีกเป็ นจานวนมาก
การส่งออกเมล็ดข้าวโพดหวานมียอดขายดีขน้ึ อันเนื่องจากลูกค้ามี ความมันใจในคุ
่
ณภาพของ ยูเอฟซี สาหรับผลไม้
กระป๋อง โดยเฉพาะมะม่วงฝานและหันที
่ ส่ ง่ ไปยังญีป่ ุน่ มียอดลดลง เนื่องจากประสบปญั หาเรื่องปริมาณทีไ่ ม่เพียงพอและคุณภาพ
ของมะม่วง ผลิตภัณฑ์ผลไม้ทรอปิ คอลกระป๋องได้รบั ผลกระทบอย่างมากจากการขาดวัตถุดบิ ต้นทุนทีส่ งู ขึน้ และความล่าช้าของ
ฤดูกาลเก็บเกีย่ วสับปะรด
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ภาพรวมทางด้านการปฏิ บตั ิ งาน
1) การปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต
โรงกลัน
่ นำ้ มันพืชบำงปู
 ดาเนินการติดตัง้ ระบบสูญญากาศระบบใหม่เพื่อกาจัดกลิน่ ที่หอกลันได้
่ แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2558
โดยมีงบลงทุนประมาณ 31 ล้านบาท ทัง้ นี้ ระบบดังกล่าวจะช่วยลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม และสามารถ
ประหยัดต้นทุนด้านพลังงานได้ประมาณปี ละ 7.6 ล้านบาท

 ดาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในส่วนของแผนกบรรจุภณ
ั ฑ์ มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 400 ล้าน
บาท โดยเฟสแรกซึง่ มีมลู ค่าลงทุนประมาณ 140 ล้านบาท ได้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 โดยเฟส
ที่ 2 (มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 260 ล้านบาท) คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559
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โรงงำนสกัดนำ้ มันปำล์มดิบทีจ
่ งั หวัดตรัง
 เข้าร่วมโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบไอน้าในโรงงานสกัดน้ามันปาล์มและโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ
 เข้าร่วมโครงการสารวจและจัดทาแนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตก๊าชชีวภาพเป็ นพลังงานทดแทนใน
ภาคอุตสาหกรรม ทัง้ 2 โครงการอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร (ด้านความปลอดภัยและ
พลังงาน) ซึ่งเป็ นโครงการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพทัง้ ในด้าน
พลังงาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อ ม แก่โ รงงานที่มีก ารใช้แ ละจัด เก็บ ก๊า ชชีว ภาพ ตลอดจนพัฒ นา
บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับก๊าชชีวภาพเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ นต่อไป ภายใต้การ
ดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 เข้าร่วมในโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็ นสุข ซึง่ เป็ นโครงการของกรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข วัตถุ ประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นให้ประชากรวัยทางานที่ทางานในสถาน
ประกอบการมีสุขภาพดี ลดการเจ็บป่วยและประสบอันตราย รวมไปถึงสุขภาพจิตที่ดี ภายใต้การดูแลของ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

UFC จังหวัดล้ำปำง
 เข้าร่วมเป็ นสมาชิกในเครือข่ายการเพิม่ ผลผลิต (NPIN) ซึง่ บริษทั ในกลุ่มสมาชิกจะมีการแลกเปลีย่ นความรู้
และประสบการณ์ร่วมกัน พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อปรับปรุงการเพิม่ ผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต

ั ่ กรยานของ บริษทั อาหารสากล จากัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรมงาน Bike of Mom "ปนเพื
ั ่ ่อแม่"
 ทีมปนจั
ทีท่ างจังหวัดลาปางจัดขึน้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา
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UFC จังหวัดนครปฐม
 สร้างอาคารคลังสินค้า เพื่อเพิม่ พืน้ ทีส่ าหรับจัดเก็บผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป โดยมีพน้ื ทีท่ งั ้ หมด 1,250 ตารางเมตร
และสามารถจัดเก็บสินค้าได้ทงั ้ หมด 1,008 พาเลท

 ติดตัง้ ชัน้ วางสินค้าแบบไดร์ฟอินและซีเลคทีฟ สาหรับเก็บผลิตภัณฑ์น้ามะพร้าว UHT ช่วยเพิม่ ความสามารถ
ในการจัดเก็บได้ถงึ 1,972 พาเลท หรือเพิม่ ขึน้ จากเดิมร้อยละ 213 โดยสามารถรองรับการจัดเก็บน้ามะพร้าว
UHT ได้สงู ถึง 177 ตูต้ ่อเดือน
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 เครื่องแพ็คฟิ ล์มหดสาหรับไลน์เครื่องดื่มบรรจุกระป๋อง สามารถแพ็คผลิตภัณฑ์โดยใช้ฟิล์มแบบสีได้ สาหรับ
บรรจุภณ
ั ฑ์รปู แบบใหม่

 ติดตัง้ ระบบระบายอากาศและควบคุมอุณหภูมแิ บบอัตโนมัติสาหรับอาคารคลังสินค้าจัดเก็บผลิตภัณฑ์น้ า
มะพร้าว UHT เพื่อรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ในระหว่างการจัดเก็บ
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2) การได้รบั รางวัลและการรับรองตามมาตรฐานต่างๆ
โรงกลัน
่ นำ้ มันพืชบำงปู
 เข้าร่วมโครงการเพิม่ ผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ (DSD Productivity Project)
โดยเป็ นโครงการของกรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึง่ เป็ นโครงการส่งเสริมการเพิม่ ประสิทธิภาพ
และลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต

โรงงำนสกัดนำ้ มันปำล์มดิบทีจ
่ งั หวัดตรัง
 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2558 บริษัท ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ได้เป็ นผูแ้ ทนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต
ปาล์มน้ ามันรายย่อย อาเภอสิเกา-วังวิเศษ ในการเข้าร่วมงานรับรางวัล การรับรองมาตรฐานการผลิตน้ ามัน
ปาล์มอย่างยังยื
่ นตามกรอบ Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย
โดยโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มดิบของบริษัท ล่ าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) มีบทบาทสาคัญในการ
สนับสนุ นกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตปาล์มน้ ามันรายย่อยอาเภอสิเกา-วังวิเศษ ในการบริหารจัดการการผลิตน้ ามัน
ปาล์มให้ได้รบั การรับรองมาตรฐานตามกรอบ Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)
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 บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) รับมอบประกาศเกียรติคุณ โครงการสถานประกอบการปลอดภัย
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา
จากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558
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UPOIC จังหวัดกระบี่

 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) ได้รบั รางวัล CSR-DIW Continuous Awards ใน
โครงการส่งเสริมสถานประกอบการรวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นสุขอย่างยังยื
่ น (Corporate
Social Responsibility, Department of Industrial Works: CSR-DIW2558) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558
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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 และจัดสรรประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ ือหุน้ และผูเ้ กี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 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 ได้แ ก่
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 กีย่ วข้องกันและปฏิบตั ิ
ตามหลักการเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกาเนิด 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 วามเอาใจใส่และความรับผิดชอบต่อลูกค้า
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
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะร่วมพัฒนาและสร้างสัมพันธ์อนั ดีต่อชุมชนและสังคม ปฏิบตั ติ นให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอนั ดีของชุมชน และให้ความร่วมมือกับทุกฝา่ ยในชุมชนเพื่อการสร้างสรรค์สงั คมให้เติบโตอย่างยังยื
่ น
7 .1 ร่วมกิ จกรรมกีฬา “กะลาเสสัมพันธ์ ต้านยาเสพติ ดครังที
้ ่ 16 ประจาปี 2558”
โรงงานสกัดน้ ามันปาล์มดิบที่จงั หวัดตรังสนับสนุ นให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา “กะลาเสสัมพันธ์ ต้านยาเสพติดครัง้ ที่ 16
ประจาปี 2558” จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 5 เมษายน 2558 โดยองค์การบริหารส่วนตาบลกะลาเส อาเภอสิเกา จังหวัด
ตรัง เพื่อสนับสนุ นส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน รวมถึงสถานประกอบการในพืน้ ที่ได้สร้างเสริมพลานามัยร่างกาย มีความ
สามัคคี มีน้าใจเป็ นนักกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
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7.2 ร่ ว มปล่ อ ยพัน ธุ์ ป ลาเนื่ อ งในวโรกาส 12 สิ ง หาคม เพื่ อ ถวายเป็ นพระราชกุศ ลแด่ ส มเด็จ พระนางเจ้ า
พระบรมราชิ นีนาถ
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 โรงงานสกัดน้ ามันปาล์มดิบที่จงั หวัดตรังได้ร่วมกับตาบลควนกุน จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่
แหล่ง น้ าธรรมชาติ เพื่อ ถวายเป็ นพระราชกุ ศ ลแด่ สมเด็จ พระนางเจ้า พระบรมราชินี นาถเนื่ อ งใน วโรกาส 12 สิง หาคม ณ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หมู่ท่ี 2 ตาบลกะลาเส อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมีนายกเทศมนตรี ตาบลควนกุน
เป็ นประธานในพิธี

7.3 กิ จกรรมทาปุ๋ยหมักเพื่อชุมชนหัวสะพาน
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 โรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิบทีจ่ งั หวัดตรังได้จดั กิจกรรมสาธิตการทาปุ๋ยหมักจากวัสดุทเ่ี หลือจากการ
ผลิต อาทิ ใยปาล์ม, กากเนื้อเมล็ดในปาล์ม ให้กบั ชุมชนหัวสะพาน โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรนาวัสดุทไ่ี ม่ใช้แล้วทีเ่ หลือ
จากกระบวนการผลิตมาเพิม่ คุณค่า และสามารถลดค่าใช้จ่ายให้กบั กลุ่มเกษตรกร
7.3 จัดกิ จกรรมโครงการ “เพาะเห็ดเพื่อน้ อง”
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 โรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิบทีจ่ งั หวัดตรัง ได้จดั กิจกรรมโครงการ “เพาะเห็ดเพื่อน้อง” ภายใน
โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม ซึง่ เป็ นโรงเรียนในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงโรงงาน โดยการให้ความรูก้ บั เด็กนักเรียนเกีย่ วกับการเพาะเห็ด เพือ่
นามาเป็ นอาหารกลางวัน และต่อยอดเพื่อเป็ นอาชีพเสริมให้กบั โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
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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 มีรายได้จากการขายลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 8.7 ซึง่ มีผลมาจากราคาน้ ามันปาล์มดิบ (CPO) ปรับตัวลดลงร้อย
ละ 6.7 ทาให้ราคาขายต่อหน่วยปรับตัวลดลงในทิศทางเดียวกัน และปริมาณขายก็ลดลงร้อยละ 5.4 อย่างไรก็ตาม ราคา
น้ ามันปาล์มดิบปรับตัว ลดลงในอัตราส่วนที่มากกว่าราคาขาย จึงทาให้กาไรขัน้ ต้น สาหรับปี 2558 ของบริษทั เพิม่ ขึน้
10.3 ล้านบาท ในขณะที่กาไรสุทธิลดลง 76 ล้านบาท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 27.1 สาเหตุหลักมาจากเงินปนั ผลรับจาก
บริษทั ย่อย ในปี 2558 ลดลงจากปี ก่อน 90.6 ล้านบาท
บริษทั และบริษทั ย่อยได้รบั สิทธิพเิ ศษทำงภำษีตำมพระรำชบัญญัตสิ ง่ เสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุมตั ขิ อง
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนสำหรับกำรผลิตทีก่ ำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมดังนี้
บริษทั
บัตรส่งเสริมเลขที่
1815(2)/2549
1013(9)/2551
2093(2)/2550

สำหรับกิจกำร
ผลิตน้ำมันปำล์มดิบ
ผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ
ผลิตน้ำมันพืชบริสทุ ธิ ์

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

สาหรับกิจการ
สกัดน้ำมันปำล์มดิบและเมล็ดในปำล์มอบแห้งและผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ำจำกเชือ้ เพลิงชีวมวล
ผลิตพืชผักผลไม้
ผลิตพืชผักผลไม้บรรจุภำชนะผนึกและเต้ำเจีย้ ว
ผลิตพืชผักผลไม้แช่แข็ง
ผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ

สิท ธิพิเ ศษที่สำคัญ รวมถึง ได้ร ับ ยกเว้น ภำษีเ งิน ได้นิ ติบุ ค คลสำหรับ ก ำไรสุท ธิจ ำกกิจ กำรที่ไ ด้ร ับ กำรส่ง เสริม เป็ น
ระยะเวลำแปดปี นบั แต่วนั เริม่ มีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร (ยกเว้นบัตรส่งเสริมเลขที่ 1815(2)/2549, 2093(2)/2550,
1043(2)/2548, 2088(2)/2547, 2121(2)/2547 และ 2112(5)/2547 ได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลสำหรับกำไรสุทธิท่ี
ได้จำกกำรประกอบกิจกำรทีไ่ ด้รบั กำรส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่ำทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน
มีกำหนดเวลำแปดปี นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร)
ในปี 2558 บริษทั ย่อยทีม่ ธี ุรกิจสวนปาล์ม (UPOIC) มีขาดทุนสุทธิจานวน 12 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกาไรสุทธิจานวน
188 ล้านบาทในปี 2557 โดยมีผลกระทบทัง้ จำกปจั จัยภำยในและภำยนอกดังนี้
1. ปจั จัยภำยใน เกิดจำกปริมำณผลปำล์มสดของสวนลดลง ส่งผลให้ต้นทุนผลปำล์มสดของสวนสูงขึน้ ปริมำณผล
ปำล์มสดทีเ่ ข้ำกระบวนกำรผลิตในปี 2558 ของบริษทั ย่อยลดลงจำกปี 2557 ร้อยละ 8.2 โดยผลปำล์มทีม่ ำจำกสวน
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ทีเ่ ป็ นพืน้ ทีข่ องบริษทั ย่อยลดลง ร้อยละ 7.8 เนื่องมำจำกสภำพอำกำศแห้งแล้งที่ต่อเนื่องจำกปี 2557 ในช่วงทีต่ ้น
ปำล์มออกช่อ ส่งผลให้น้ำหนักต่อทะลำยลดลงและช่อดอกฝอ่
ในส่วนของผลปำล์มทีม่ ำจำกสวนทีเ่ ป็ นพื้นทีส่ มั ปทำน ลดลงร้อยละ 56.8 เนื่องมำจำกพืน้ ที่สมั ปทำนของบริษัท
ย่อยจำนวนทัง้ สืน้ 21,348.94 ไร่ ได้หมดอำยุลง ซึง่ นโยบำยภำครัฐในปจั จุบนั หำกจะมีกำรพิจำรณำต่อใบอนุ ญำต
เข้ำทำประโยชน์ในพืน้ ทีส่ มั ปทำน ก็จะพิจำรณำให้พน้ื ทีเ่ พียงแค่ครึง่ หนึ่งของพืน้ ทีท่ เ่ี คยได้เข้ำทำประโยชน์ โดยมี
รำยละเอียดดังนี้
1. พืน
้ ที่สมั ปทานของสวนเคียนซากับกรมป่าไม้จานวนพื้นที่ 8,588 ไร่ ได้หมดอายุลง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม

2557 และบริษัท ย่อยได้ดาเนินการต่ ออายุสญ
ั ญาเรียบร้อยแล้ว โดยได้จ ดทะเบียนทาสัญญาเช่าที่ดินกับ
กรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 จานวนพืน้ ที่ 4,294 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 50 ของพืน้ ทีท่ เ่ี คยได้เข้าทา
ประโยชน์จากใบอนุ ญาตกับกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2527 ซึง่ สัญญามีผลตัง้ แต่วนั ที่ 9 กรกฎาคม
2557 ถึง 8 กรกฎาคม 2572
2. พืน
้ ทีส่ มั ปทานของสวนชัยบุรกี บั กรมป่าไม้จานวนพื้นที่ 13,064 ไร่ ซึ่งหมดอายุลงในวันที่ 1 มกราคม 2558
บริษัท ย่ อยได้ย่ืนขออนุ ญ าตเข้า ทาประโยชน์ กบั กรมป่า ไม้ จานวนพื้นที่ 6 ,513 ไร่ ซึ่ง อยู่ใ นระหว่ า งการ

ดาเนินการพิจารณาของกรมปา่ ไม้ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 บริษทั ย่อยได้รบั ใบอนุ ญาตเก็บหาของป่าใน
พืน้ ทีส่ มั ปทานแปลงดังกล่าว โดยบริษทั ย่อยต้องชาระเงินค่าภาคหลวงในอัตราร้อยละ 10 ของราคาตลาดและ
ค่าบารุงปา่ ในอัตรา 2 เท่าของค่าภาคหลวง เมื่อเก็บเกีย่ วผลปาล์มน้ามัน บริษทั ย่อยจึงสามารถเริม่ เก็บเกีย่ ว
ผลปาล์มน้ามันในพืน้ ทีเ่ ขตปา่ สงวนแปลงดังกล่าวได้ตงั ้ แต่เดือนพฤษภาคม 2558

นอกจากนี้ ในระหว่า งปี 2558 บริษัท ย่ อยได้เ ริ่ม ดาเนิ น การปลูก ทดแทนในสวนสัมปทานที่ไ ด้ ต่อ อายุ สญ
ั ญา
เรียบร้อยแล้ว จานวนพืน้ ที่ 1,246 ไร่ และวางแผนทีจ่ ะดาเนินการต่อในปี 2559 อีกจานวน 1,410 ไร่ ส่วนทีเ่ หลือ
อีกจานวน 1,434 ไร่ จะดาเนินการในปี 2563 ซึง่ ในระยะเวลาดังกล่าวจะมีผลให้ผลปาล์มในพืน้ ทีด่ งั กล่าวลดลง
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น มีผลให้ตน้ ทุนผลปาล์มสดจากสวนของบริษทั ย่อย เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 22
2. ปจั จัยภายนอกเกิดจากนโยบายภาครัฐ โดยในระหว่างปี ภาครัฐมีการออกประกาศสานักงานคณะกรรมการกลางว่า

ด้วยราคาสินค้าและบริการ (ส.กกร.) กาหนดราคาแนะนาขัน้ ต่าในการซือ้ ผลปาล์มทะลาย ผลปาล์มร่วง และน้ามัน
ปาล์มดิบ รวมทัง้ สิน้ จานวน 7 ฉบับ โดยมีรายละเอียดของประกาศแต่ละฉบับดังนี้
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ปี 2558

ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3

ไตรมำสที่ 4

ประกาศ
ลงวันที่

20-พ.ค.-58
8-ก.ย.-58
30-ก.ย.-58
21-ต.ค.-58
11-พ.ย.-58
4-ธ.ค.-58
28-ธ.ค.-58

ราคาแนะนาขัน้ ตา่ ใน
การรับซื้อ
(บาทต่อกิ โลกรัม)
จานวน
วันที่มีผล ผลปาล์ม
บังคับใช้ ทะลายและ น้ามัน
ผลปาล์ม ปาล์ม
ร่วง
ดิ บ
(OER 17%)
90
4.20
26.20
30
3.20
20.30
30
3.50
22.08
30
3.80
23.84
30
4.20
26.20
30
4.40
27.37
30
4.60
28.55

รวม

ปริมาณการผลิ ต
(เมตริกตัน)

ราคา
(บาทต่อกิ โลกรัม)

ผลปาล์ม
สด

น้ามัน
ปาล์มดิ บ

ผล
ปาล์ม
สด

น้ามัน
ปาล์มดิ บ

2,326,485
4,245,500

363,059
713,767

5.82
4.51

33.46
26.58

2,958,550

533,100

3.90

24.34

2,437,940

458,548

4.38

24.96

11,968,475 2,068,475

ทีม่ ำ : ข้อมูลจำกกรมกำรค้ำภำยใน
จำกข้อมูลข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำภำครัฐเริม่ ออกประกำศฉบับแรกวันที่ 20 พฤษภำคม 2558 ซึ่งเป็ นช่วงฤดูกำลของ
ผลผลิตปำล์มสดได้ออกสูต่ ลำด มีผลให้รำคำผลปำล์มสดไม่ได้เป็ นไปตำมกลไกของอุปสงค์อุปทำน ทำให้ประเทศไทย
ต้องสูญเสียศักยภำพในกำรส่งออก ปริมำณสต็อคน้ ำมันปำล์มดิบทัง้ ประเทศสะสมเพิม่ ขึน้ จำกเดือนพฤษภำคม 2558
ซึง่ มีประมำณ 384,798 ตัน เป็ น 447,929 ตัน ในเดือนกันยำยน 2558 ดังนัน้ เมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2558 สานักงาน
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ส.กกร.) จึงได้ออกประกาศปรับ ราคาผลปาล์มสดลดลงจากราคา
กิโลกรัมละ 4.20 เหลือ 3.20 บาท น้ ามันปาล์มดิบลดลงจากราคากิโลกรัมละ 26.20 เหลือ 20.30 บาท มีผลให้สต็อค
น้ำมันปำล์มดิบของบริษทั ย่อยซึง่ มีอยู่ ณ ขณะนัน้ ต้องขำดทุน
หลังจำกประกำศเมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2558 กระทรวงพำณิชย์มคี วำมพยำยำมทีจ่ ะกำหนดรำคำแนะนำตำมรำคำตลำด
โดยให้รำคำเปลี่ยนแปลงสอดคล้องใกล้เคียงกับตลำดโลก แต่ปริมำณสต็อคน้ ำมันปำล์มดิบของบริษทั ย่อยทีม่ อี ยู่ใน
ปริมำณค่อนข้ำงสูงซึง่ เป็ นช่วงฤดูกำลของผลผลิตปำล์ม ก็ได้สร้ำงควำมเสียหำยให้กบั ผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อย
ในปี 2558 จนเกิดผลขำดทุน
ในส่วนของบริษทั ย่อย (UFC) มีรายได้จากการขายเพิม่ ขึน้ จากปี 2557 ร้อยละ 11.2 ผลประกอบการดีขน้ึ อย่างมาก
ส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของยอดขายในการส่งออกน้ ามะพร้าว และการปรับปรุงด้านการดาเนินงานอื่นๆ ยอดขาย
ของบริษทั ในปี 2558 มีอตั ราการเติบโตขึน้ ร้อยละ 14.7 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า อัตรากาไรขัน้ ต้นเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ
22.4 ในปี 2557 เป็ นร้อยละ 28 ในปี 2558 รายได้สทุ ธิหลังหักภาษีปรับตัวสูงขึน้ เป็ นสองเท่า จากเดิม 109.9 ล้านบาท
ในปี 2557 เป็ น 215.8 ล้านบาทในปี 2558
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จากเหตุการณ์ขา้ งต้น มีผลให้กาไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุ้น ของบริษทั ภายใต้งบการเงินรวม ลดลงจาก 380.7 ล้าน
บาทในปี 2557 เป็ น 311.4 ล้านบาทในปี 2558 คิดเป็ นลดลงร้อยละ 18.2 ทาให้อตั รากาไรสุทธิในปี 2558 เท่ากับร้อย
ละ 3.8 (2557 : ร้อยละ 4.5)
สาหรับการเปลีย่ นแปลงในรายการทีส่ าคัญอื่นๆ สาหรับปี 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายได้
รายได้จากการขาย : รายได้จากการขายของบริษทั และบริษทั ย่อยลดลง 237.8 ล้านบาทคิดเป็ นลดลงร้อยละ 2.8 โดย
มีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายของบริษทั ลดลง 602.5 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 8.7 เนื่องมาจากปริมาณขาย
ลดลงร้อยละ 5.4 และราคาขายถัวเฉลีย่ ต่อหน่ วยลดลงร้อยละ 3.5 ซึง่ เป็ นผลมาจากราคาน้ ามันปาล์มดิบซึง่ เป็ นต้นทุน
หลักปรับตัวลดลง
ในส่วนของรายได้จากการขายของบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 364.6 ล้านบาท คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 24.3 โดยรายได้
จากการขายผลิตภัณฑ์ปาล์มอื่นๆ เพิ่มขึน้ 113.5 ล้านบาท รายได้จากการจาหน่ ายไฟฟ้าลดลง 3.1 ล้านบาท กลุ่ม
เครื่องดื่มน้าผลไม้ ผักผลไม้กระป๋องและอื่นๆ เพิม่ ขึน้ 254.2 ล้านบาท
รายได้อื่น : บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อ่นื ที่มิได้เกิดจากการดาเนินงานตามปกติจานวน 93.6 ล้านบาทคิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 1.1 ของรายได้รวม โดยลดลง 5.4 ล้านบาท
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย : บริษทั และบริษทั ย่อยมีต้นทุนขายปี 2558 คิดเป็ นร้อยละ 84.4 ของรายได้จากการขาย (2557 : ร้อยละ
83.9) ในขณะทีต่ น้ ทุนขายในส่วนของบริษทั คิดเป็ นร้อยละ 89.6 (2557 : ร้อยละ 90.7) เนื่องมาจากราคาน้ ามันปาล์ม
ดิบปรับตัวลดลงตามทีไ่ ด้อธิบายไปแล้วข้างต้น
ในส่วนของบริษทั ย่อยทีม่ ธี ุรกิจสวนปาล์ม (UPOIC) มีอตั ราส่วนต้นทุนขายปี 2558 คิดเป็ นร้อยละ 95.3 ของรายได้จาก
การขาย (2557 : ร้อยละ 74.1) โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนถัวเฉลีย่ ต่อหน่ วยของผลปาล์มสดเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.7
โดยปริมาณผลปาล์มสดทีม่ าจากสวนของบริษทั ลดลงถึงร้อยละ 34.1 ในขณะทีป่ ริมาณผลปาล์มสดทีซ่ ้อื จากภายนอก
เพิม่ ขึน้ เพียงร้อยละ 16.7 ส่งผลให้ตน้ ทุนของบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้
ในส่วนของบริษทั ย่อย (UFC) มีอตั ราส่วนต้นทุนขายปี 2558 คิดเป็ นร้อยละ 72.2 ของรายได้จากการขาย (2557 : ร้อย
ละ 77.6) โดยทีก่ าไรขัน้ ต้นจากกลุ่มเครื่องดื่มเพิม่ ขึน้ ถึง 155.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 56.4
ค่าใช้จ่ายในการขาย : บริษทั และบริษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายของปี 2558 เท่ากับ 674.1 ล้านบาท (2557 : 620.6
ล้านบาท) เพิม่ ขึน้ 53.5 ล้านบาท โดยเพิม่ ขึน้ ในส่วนของบริษทั 8.5 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย และ
เพิม่ ขึน้ ในส่วนของบริษทั ย่อย 45 ล้านบาท เนื่องจากค่าขนส่งสินค้า ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร : บริษทั และบริษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารของปี 2558 เท่ากับ 219.5 ล้านบาท (2557 :
261.6 ล้านบาท) ลดลง 42.1 ล้านบาท โดยลดลงในส่วนของบริษทั 15 ล้านบาทเนื่องจากผลประโยชน์ของพนักงาน
และลดลงในส่วนของบริษัทย่อย (UPOIC) 36 ล้านบาท จากค่า ตัดจาหน่ ายต้นทุนสวนปาล์ม ที่เกิดขึ้นในปี 2557
ในขณะทีบ่ ริษทั ย่อย (UFC) มีค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ 9.6 ล้านบาท เนื่องจากค่าทีป่ รึกษา ค่าปรับภาษีมลู ค่าเพิม่ และค่าบริจาค
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ในปี 2558 บริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจการผลิตผักและผลไม้แช่แข็ง รับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิม่ ขึน้
35 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายทางการเงิ น : ในปี 2558 บริษทั และบริษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงิน เท่ากับ 48 ล้านบาท (2557 : 52.4
ล้านบาท)
กาไร
กาไรขัน้ ต้น : บริษทั และบริษทั ย่อยมีอตั รากาไรขัน้ ต้นปี 2558 ลดลงเป็ นร้อยละ 15.6 (2557 : ร้อยละ 16.1) โดยกาไร
ขัน้ ต้นในส่วนของบริษทั เพิม่ ขึน้ 10.3 ล้านบาท เนื่องจากราคาวัตถุดบิ ทีป่ รับตัวลดลงมากกว่าราคาขาย และกาไรขัน้ ต้น
ในส่วนของบริษทั ย่อย (UFC) เพิม่ ขึน้ 155.3 ล้านบาท โดยมีผลมาจากการขายกลุ่มเครื่องดื่มน้าผลไม้ทเ่ี พิม่ ขึน้ ในขณะ
ทีก่ าไรขัน้ ต้นในส่วนของบริษทั ย่อย (UPOIC) ลดลง 239.7 ล้านบาท ดังเหตุผลทีก่ ล่าวข้างต้น ส่งผลให้กาไรขัน้ ต้นของ
บริษทั และบริษทั ย่อยลดลงจานวน 78 ล้านบาท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 5.7
กาไรจากการดาเนิ นงาน : เนื่องจากกาไรขัน้ ต้นของบริษทั และบริษทั ย่อยลดลง รวมถึงมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ บริษทั และ
บริษทั ย่อยจึงมีกาไรจากการดาเนินงานสาหรับปี 2558 ลดลงจากปี 2557 จานวน 129.7 ล้านบาท
กาไรสุทธิ : บริษทั และบริษทั ย่อยมีกาไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ปี 2558 จานวน 311.4 ล้านบาท (2557:
380.7 ล้านบาท) ลดลง 69.3 ล้านบาท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 18.2 และมีอตั รากาไรสุทธิต่อรายได้รวมลดลงเป็ นร้อยละ
3.8 (2557 : ร้อยละ 4.5)
อัตราการจ่ายเงิ นปั นผล : ในปี 2558 บริษทั มีการจ่ายเงินปนั ผลจากผลดาเนินงานของปี 2557 ในอัตราหุน้ ละ 0.20
บาท คิดเป็ นร้อยละ 58.8 ของกาไรสุทธิ เปรียบเทียบกับปี 2557 ซึง่ มีการจ่ายเงินปนั ผลจากผลดาเนินงานของปี 2556
ในอัตราหุน้ ละ 0.20 บาท คิดเป็ นร้อยละ 42.6 ของกาไรสุทธิ ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายของบริษทั ทีก่ าหนดจ่ายเงินปนั ผล
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เป็ นจานวนไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละปี
ในระหว่างปี 2558 บริษทั ไม่มกี ารจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล
ในส่วนของบริษทั ย่อย (UPOIC) นัน้ เนื่องจากผลประกอบการในปี 2558 ขาดทุน จึงไม่มกี ารจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล
ในระหว่างปี 2558 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษทั ย่อย ได้พจิ ารณาจ่ายเงินปนั ผลประจาปี 2558 จากกาไร
สะสมของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ มีอยู่เป็ นจานวนเงิน 336 ล้านบาท ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท โดย
บริษทั ย่อยจะต้องนาเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอีกครัง้ เปรียบเทียบกับปี 2557 บริษทั ย่อยมีการจ่ายเงินปนั
ผลสาหรับผลการดาเนินงานของปี 2557 ในอัตราหุน้ ละ 0.30 บาท คิดเป็ นร้อยละ 58.1
สืบเนื่องจากผลการดาเนินงานทีด่ ขี น้ึ ของบริษทั ย่อย (UFC) ซึง่ ในปี 2558 มีกาไรสุทธิ 215.8 บาท และณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 มีกาไรสะสมจานวนเงิน 76.6 บาท ดังนัน้ คณะกรรมการของ UFC จึงประกาศจ่ายเงินปนั ผลสาหรับผล
การดาเนินงานของปี 2558 ในอัตราหุน้ ละ 0.55 บาท
มูลค่าตามบัญชี (คานวณจากจานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก) : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั มีมลู ค่าตามบัญชี
ต่อหุน้ เท่ากับ 3.43 บาท (คานวณจากจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักสุทธิ 820 ล้านหุน้ ) เพิม่ ขึน้ เมื่อเปรียบเทียบ
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กับปี 2557 ทีม่ มี ูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ เท่ากับ 3.38 บาท (คานวณจากจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักสุทธิ 820
ล้านหุน้ )

2.

ฐานะทางการเงิ น

สิ นทรัพย์
ณ สิน้ ปี 2558 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวมมูลค่าเท่ากับ 5,871 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากปี 2557 เป็ นจานวนเงิน
747.4 ล้านบาท คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.6 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี้


เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด : ณ สิน้ ปี 2558 บริษทั และบริษทั ย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดจานวน 479.9 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 267.1 ล้านบาท คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 125.5 ทัง้ นี้ มาจากการเพิม่ ขึน้ ใน
ส่วนของบริษทั จานวนเงิน 93.8 ล้านบาท ในขณะทีบ่ ริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ 173.3 ล้านบาท



ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น : ณ สิน้ ปี 2558 บริษทั และบริษทั ย่อยมีลูกหนี้การค้า - กิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
สุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็ นจานวนเงิน 1,112.8 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 19 ของสินทรัพย์รวม
(2557 : 891.2 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 17.4 ของสินทรัพย์รวม) ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี้การค้าที่ยงั ไม่ ถึง
กาหนดชาระของบริษทั โดยเพิม่ ขึน้ จากลูกหนี้การค้าทีย่ งั ไม่ถงึ กาหนดชาระและลูกหนี้การค้าค้างชาระไม่เกิน
3 เดือน โดยทีร่ ะยะเวลาการชาระหนี้ของลูกหนี้การค้าในปี 2558 มีระยะเวลา 46 วัน (2557 : 42 วัน)
นอกจากนี้ ลูกหนี้การค้า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันของบริษทั และบริษทั ย่อยทีย่ งั ไม่ถงึ กาหนดชาระเพิม่ ขึน้ 21.4
ล้านบาท
บริษทั และบริษทั ย่อยมีลกู หนี้การค้าทีค่ า้ งชาระเกินกว่า 3 เดือนและลูกหนี้เช็คคืนร้อยละ 3.8 ของลูกหนี้การค้า
ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน (2557 : 5.4) และได้มกี ารตัง้ สารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วร้อยละ 100.8 ของลูกหนี้ท่ี
ค้างชาระเกินกว่า 3 เดือนและลูกหนี้เช็คคืน (2557 : ร้อยละ 86.1)
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สิ นค้าคงเหลือ : ณ สิน้ ปี 2558 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ค้าคงเหลือสุทธิ 1,127.3 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
19.2 ของสินทรัพย์รวมลดลง 167.3 ล้านบาท (2557 : 1,294.6 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 25.3 ของสินทรัพย์
รวม) โดยลดลงในส่วนของบริษัทฯ 79.3 ล้านบาท และลดลงในส่วนของบริษัทย่อย 88 ล้านบาท เนื่องจาก
ปริม าณและราคาต่ อหน่ ว ยของสิน ค้า คงเหลือ ลดลง นอกจากนี้ บริษัท ย่อ ยได้มีบนั ทึก ปรับลดมูลค่ ำสินค้ำ
คงเหลือ ที่มีมูลค่ำต่ ำกว่ำรำคำตลำดเป็ นจำนวนเงิน 6 ล้ำนบำท และปรับ ลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ จำกกำร
เสือ่ มสภำพเป็ นจำนวนเงิน 6.9 ล้ำนบำท



สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น : ณ สิน้ ปี 2558 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึน้ 5.5 ล้านบาท
โดยลดลงในส่วนของบริษทั 1.5 ล้านบาท เนื่องจากค่าประกันจ่ายล่วงหน้า และเพิม่ ขึน้ ในส่วนของบริษทั ย่อย
7 ล้านบาท เนื่องจากค่าภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลชาระไว้เกิน



อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน : ณ สิน้ ปี 2558 ลดลง 21.5 ล้านบาท เนื่องจากบริษทั ย่อยบันทึกค่าเผื่อการ
ลดลงของมูลค่าจานวน 17 ล้านบาท สาหรับอาคารเพื่อสะท้อนมูลค่าจากการใช้ งาน และบันทึกค่าเสื่อมราคา
สาหรับปี
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ที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ : ณ สิน้ ปี 2558 บริษทั และบริษทั ย่อยมีมูลค่าสุทธิของทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
เพิม่ ขึน้ 340.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.3 โดยเพิม่ ขึน้ ในส่วนของบริษทั 252.6 ล้านบาท เนื่องจากการเพิม่
เครื่องจักรใหม่และการทดแทนเครื่องบรรจุ เก่าทีโ่ รงงานบางปู และเพิม่ ขึน้ ในส่วนของบริษทั ย่อย 87.8 ล้าน
บาท เนื่องจากเพิม่ สายการผลิตและบรรจุกลุ่มเครื่องดื่มทีโ่ รงงานนครปฐม



ต้นทุนสิ ทธิ การใช้ที่ดินป่ าสงวนและต้นทุนสวนปาล์ม : บริษทั และบริษทั ย่อยมีต้นทุนสิทธิการใช้ทด่ี นิ ป่า
สงวนและต้นทุนสวนปาล์มเพิม่ ขึน้ 11.8 ล้านบาท เนื่องจำกต้นทุนสวนปำล์มทีย่ งั ไม่พร้อมเก็บเกีย่ วของบริษทั
ย่อยเพิม่ ขึน้



สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน : ณ สิน้ ปี 2558 เพิม่ ขึน้ 1 ล้านบาทจากค่าซือ้ ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ของบริษทั ย่อย



สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น : ณ สิน้ ปี 2558 ลดลง 4.9 ล้านบาท เนื่องจากเงินมัดจาของบริษทั ย่อย

3.

แหล่งที่มาของเงิ นทุน

โครงสร้างเงิ นทุน ณ สิน้ ปี 2558 บริษัทและบริษทั ย่อยมีโครงสร้างเงินทุนมาจากส่วนของผูถ้ ือหุ้น 3,223.1
ล้านบาท และมาจากส่วนของหนี้สนิ 2,648.1 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 54.9 และร้อยละ 45.1 ของหนี้สนิ และส่วนของผู้
ถือหุน้ ซึง่ ในจานวนหนี้สนิ ดังกล่าวมาจากเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน 1,961.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 74.1 ของหนี้สนิ
รวม โดยแบ่งเป็ นเงินกูย้ มื ระยะสัน้ 1,785 ล้านบาท หรือร้อยละ 67.4 ของหนี้สนิ รวม และเป็ นเงินกู้ยมื ระยะยาว 176.4
ล้านบาท หรือร้อยละ 6.7 ของหนี้สนิ รวม ทัง้ นี้บริษทั และบริษทั ย่อยมีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 0.82
เท่า (2557 : 0.66 เท่า) โดยมีการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญดังนี้ :

ส่วนของผู้ถือหุ้น : ณ สิน้ ปี 2558 บริษทั และบริษัทย่อยมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพิม่ ขึน้ 129.3 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 4.2 เนื่องจากกาไรสุทธิของบริษทั และบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้



หนี้ สิน : ณ สิน้ ปี 2558 บริษทั และบริษทั ย่อยมีเงินกูย้ มื ดังนี้
(ก)
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินจานวน 1,785 ล้านบาท ประกอบด้วย
(1) จานวน 955 ล้านบาทเป็ นเงินกู้ยมื ของบริษทั ย่อย เพิม่ ขึน้ 65 ล้านบาท คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
7.3
(2) จานวน 400 ล้านบาทเป็ นเงินกูย้ มื ของบริษทั ย่อย ซึง่ มีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
(3) จานวน 255 ล้านบาทเป็ นเงินกู้ยมื ระยะสัน้ ของบริษัท เพิม่ ขึน้ 115 ล้านบาท คิดเป็ นเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 82.1
(4) จานวน 75 ล้านบาทเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถ่ งึ กาหนดชาระภายใน 1 ปี ของบริษทั ย่อยจากการ
กูย้ มื เงินมาซือ้ ทีด่ นิ สวนทับปริกจานวน 1,676.13 ไร่
(5) จานวน 25 ล้านบาทเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถ่ งึ กาหนดชาระใน 1 ปี ของบริษทั ย่อย
(6) จานวน 75 ล้านบาทเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถ่ งึ กาหนดชาระภายใน 1 ปี ของบริษทั
(ข)

เงินกูย้ มื ระยะยาวสุทธิจากส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายใน 1 ปี จานวน 176.4 ล้านบาท ประกอบด้วย
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(1) หนี้สนิ ระยะยำวจำนวน 62.5 ล้ำนบำทเป็ นเงินกู้ยมื ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระ

ภายใน 1 ปี ของบริษทั ย่อย คิดดอกเบีย้ ในอัตรำทีอ่ ำ้ งอิงกับอัตรำดอกเบีย้ THBFIX โดยมีเงื่อนไขกำรชำระเงิน
ต้นคืนเป็ นรำย 3 เดือน เริม่ ตัง้ แต่กนั ยำยน 2558 ถึง มิถุนำยน 2562
(2) หนี้สนิ ระยะยำวจำนวน 113.9 ล้ำนบำท เป็ นเงินกูย้ มื ระยะยำว - สุทธิจำกส่วนทีถ่ งึ กำหนดชำระ
ภำยใน 1 ปี ของบริษทั คิดดอกเบีย้ ในอัตรำทีอ่ ำ้ งอิงกับอัตรำดอกเบีย้ 3M BIBOR +1 ผ่อนชำระคืนทุก 3 เดือน
เป็ นระยะเวลำ 3 ปี กำรชำระเงินต้นงวดแรกเริม่ นับจำก 3 เดือนหลังจำกเบิกเงินกูง้ วดสุดท้ำย
สภาพคล่องทางการเงิ น
ในปี 2558 บริษัท และบริษัทย่อ ยมีสภาพคล่องทางการเงิน เพิ่มขึ้น จากปี 2557 โดยมีเ งินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 479.9 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ 267.1 ล้านบาท (2557 : 212.8) โดยมีปจั จัยทีส่ าคัญต่อการเปลีย่ นแปลงของ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินดังนี้
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน : ในปี 2558 บริษทั และบริษทั ย่อยมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
567.1 ล้านบาท (2557 : 595.9 ล้านบาท) ลดลง 28.8 ล้านบาท เนื่องจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ 354.5 ล้าน
บาท สินค้าคงเหลือลดลง 324 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ 138.6 ล้านบาท และค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ของบริษทั ย่อย เพิม่ ขึน้ 37.3 ล้านบาท
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมการลงทุน : ในปี 2558 บริษทั และบริษทั ย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 667.8
ล้านบาท (2557 : 197.9 ล้านบาท) เนื่องจากปี 2558 มีการขยายการลงทุนในเครื่องจักรทัง้ บริษทั และบริษทั ย่อย
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น : ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน
367.8 ล้านบาท (2557 : ใช้ไป 410.4 ล้านบาท) เพิม่ ขึน้ จากเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตราส่ วนของสิ นทรัพย์หมุนเวียนต่ อหนี้ สินหมุนเวียน : ปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตั ราส่วนสินทรัพย์
หมุนเวียนต่อหนี้สนิ หมุนเวียนเท่ากับ 1.17 เท่า (2557 : 1.29 เท่า)
อัตราส่วนสิ นทรัพย์คล่องตัวต่อหนี้ สินหมุนเวียน : อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวต่อหนี้สนิ หมุนเวียนปี 2558 เท่ากับ
0.68 เท่า (2557 : 0.59 เท่า)
อัตราผลตอบแทนสุทธิ ต่อสิ นทรัพย์รวม : ปี 2558 บริษทั และบริษทั ย่อยมีอตั ราผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์รวม
ร้อยละ 5.63 (2557 : ร้อยละ 8.53) เนื่องจากกาไรสุทธิสาหรับปี ลดลงร้อยละ 29.5 ในขณะทีส่ นิ ทรัพย์รวมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
14.6
อัตราผลตอบแทนสุทธิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น : ปี 2558 บริษทั และบริษทั ย่อยมีอตั ราผลตอบแทนสุทธิต่อส่วนของผูถ้ อื
หุน้ ร้อยละ 9.79 (2557 : ร้อยละ 14.76) เนื่องจากกาไรสุทธิสาหรับปี ลดลง
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น : ปี 2558 บริษทั และบริษทั ย่อยมีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ
0.82 เท่า (2557 : 0.66 เท่า) เนื่องจากเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินเพิม่ ขึน้ เพื่อใช้ขยายการลงทุน
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อัตราส่วนการหมุนเวียนของลูกหนี้ การค้า : ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 27.7 ในขณะทีร่ ายได้จากการ
ขายลดลงร้อยละ 2.8 เนื่องมาจากราคาขายถัวเฉลีย่ ที่ลดลง ส่งผลให้ในปี 2558 บริษัทและบริษทั ย่อยมีอตั ราส่วนการ
หมุนเวียนของลูกหนี้การค้าเท่ากับ 7.84 เท่า (2557 : 8.53 เท่า) โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลีย่ อยู่ท่ี 46 วัน (2557 :
42 วัน)
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสิ นค้าสาเร็จรูป : เนื่องจากต้นทุนขายของบริษทั และบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ ในขณะทีส่ นิ ค้า
คงเหลือลดลง ทาให้ในปี 2558 บริษทั และบริษทั ย่อยมีอตั ราส่วนการหมุนเวียนของสินค้าสาเร็จรูปเท่ากับ 11.43 เท่า
(2557 : 12.16 เท่า) โดยมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ อยู่ท่ี 32 วัน (2557 : 30 วัน)
อัตราส่วนการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ การค้า : เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื ปี 2558 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.2 ทา
ให้อตั ราส่วนการหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้าเท่ากับ 14.98 เท่า (2557 : 15.08 เท่า) โดยมีระยะเวลาชาระหนี้เฉลีย่ อยู่ท่ี
24 วัน (2557 : 24 วัน)

4.

รายจ่ายลงทุน

บริษัทและบริษัทย่อยยังคงมีการลงทุนซื้อที่ดนิ ปลูกปาล์ม โครงการการปลูกปาล์มทดแทน และโครงการ
ปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพเครื่องจักรในการผลิต


ในปี 2558 บริษัทมีโครงการผลิตขวดน้ ามันพืชเพื่อใช้เอง และโครงการเครื่องจักรทดแทนสาหรับ
แผนกบรรจุ เพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิมทีเ่ สือ่ มสภาพ โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 400 ล้านบาท ซึง่ ได้
เริม่ ทดสอบการใช้งานการผลิตขวดในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 และคาดว่าทัง้ 2 โครงการของบริษทั จะ
แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2559



ในปี 2558 บริษทั ย่อยมีการลงทุนซื้อที่ดนิ ปลูกปาล์มในพื้นทีต่ ่อเนื่องกับ สวนทับปริก จังหวัดกระบี่
เพื่อเพิม่ พืน้ ทีป่ ลูกปาล์ม และทาให้ค่าบริหารจัดการของสวนดังกล่าวลดลง
โครงการปลูกปาล์มทดแทน ในพืน้ ทีท่ เ่ี ป็ นสัมปทานในสวนเคียนซา ซึง่ บริษทั ย่อยได้รบั การต่อสัญญา
เช่ากับกรมธนารักษ์ในพืน้ ทีค่ รึง่ หนึ่งของพืน้ ทีท่ ท่ี าประโยชน์ บริษทั ย่อยได้เริม่ ดาเนินการปลูกปาล์ม
ทดแทนในปี 2558 ซึง่ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563



บริษทั ย่อย (UFC) ได้มุ่งเน้นในการขยายฐานตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มให้กว้างยิง่ ขึน้ โดยได้
ลงทุนในการติดตัง้ เครื่องบรรจุ เครื่องปิ ดผนึกภาชนะบรรจุ และเครื่องแพ็คหีบห่อพลาสติก (shrinkwrap) ใหม่ทท่ี นั สมัย เพื่อรองรับการเพิม่ ศักยภาพในการผลิตได้มากยิง่ ขึน้
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ปัจจัยและอิ ทธิ พลที่อาจมีผลต่อการดาเนิ นงานหรือฐานะการเงิ นในอนาคต
อ้างถึง “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน” ทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วข้างต้น

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริษทั บริษทั ย่อย และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ได้ใช้บริการสอบบัญชีจากสานักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีการ
จ่ายค่าตอบแทนให้แก่สานักงานสอบบัญชีดงั กล่าวในรอบปี บญ
ั ชีดงั นี้
ค่ำสอบบัญชี (บำท)
ของบริษทั
ของบริษทั ย่อย 2 บริษทั
ของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน 5 บริษทั
รวม

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

ปี 2559
1,560,000
2,030,000
710,000
4,300,000

2) ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)
บริษทั บริษทั ย่อย และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันได้มกี ารจ่ายค่าตอบแทนงานบริการอื่นให้แก่ผสู้ อบบัญชี ซึง่ ได้แก่
การตรวจสอบกิจการทีไ่ ด้รบั BOI และรำยกำรนำเข้ำเครื่องจักรเพื่อใช้ในการยื่นเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของ
บริษทั บริษทั ย่อย และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ค่ำตรวจสอบโครงกำร BOI (บำท)
ของบริษทั
ของบริษทั ย่อย 2 บริษทั
ของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน 2 บริษทั
รวม
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ปี 2558
300,000
440,000
100,000
840,000

ปี 2559
300,000
440,000
100,000
840,000

ผูถ้ ือหุ้นและการจัดการ
ผูถ้ ือหุ้น
ณ วันที่ 8 พฤษภำคม 2558 บริษทั มีผถู้ อื หุน้ รำยใหญ่ 10 รำยแรกดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ที่มา

ชื่อผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ล่ำสูง โฮลดิง้ จำกัด 1
HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD 2
CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD
LAM SOON CANNERY PTE LTD. 3
นำยสุวทิ ย์ เลำหะพลวัฒนำ
CIMB SECURITIES LIMITED
นำงสุภำภรณ์ สมิทธินนั ท์
นำงเพ็ญนิภำ ดวงสิทธิสมบัติ
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION
LIMITED, SINGAPORE BRANCH
นำยนิติ จงสวัสดิชั์ ย

ร้อยละของจานวนหุ้นสามัญ
ทัง้ หมดที่ออกและเรียกชาระแล้ว
42.11
20.00
10.99
7.48
3.43
1.62
1.24
0.70
0.70
0.65

: บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ :
1
บริษทั ล่ำสูง โฮลดิง้ จำกัด เป็นบริษทั โฮลดิง้ ทีม่ ธี ุรกิจเพือ่ กำรลงทุนในบริษทั อืน่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษทั ล่ำสูง โฮลดิง้ จำกัด มีผถู้ อื หุน้
ตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป ดังนี้
ร้อยละของจานวนหุ้นสามัญ
ลาดับ
ชื่อผูถ้ ือหุ้น
ทัง้ หมดที่ออกและเรียกชาระแล้ว
บริษทั น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด
51.00
1
(มีผถู้ อื หุน้ หลักคือ บริษทั กำลำที เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด โดยมีสทิ ธิออกเสียงร้อยละ
75.324 ทัง้ นี้ บริษทั ดังกล่ำวมีนำยวัง ต้ำ เลียง และภรรยำ ถือหุน้ ร้อยละ 54.39
นำยวัง ชำง ยิง ร้อยละ 31.58 และนำงสำววัง ยี ลิง ร้อยละ 14.03)
นำยวัง ต้ำ เลียง
24.50
2
3
นำยวัง ชำง ยิง
24.50
(ทัง้ นำยวัง ต้ำ เลียง และนำยวัง ชำง ยิง ไม่ได้ถอื หุน้ ในบริษทั ล่ำสูง (ประเทศไทย)
จำกัด (มหำชน))
2

HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD เป็นบริษทั โฮลดิง้ ทีม่ ธี ุรกิจเพือ่ การลงทุนในบริษทั อื่น และเป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักของ
ประเทศมาเลเซียชือ่ Bursa Malaysia Securities Berhad ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD คือ GEK POH
(HOLDINGS) SDN BHD ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถือหุน้ โดยรวมในสัดส่วนร้อยละ 59.18 โดยเป็นการถือหุน้ ทางตรง จานวนร้อยละ 54 และ
ทางอ้อมจานวนร้อยละ 5.18
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3

Lam Soon Cannery Pte. Ltd. เป็นบริษทั ดำเนินธุรกิจเพือ่ กำรลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 Lam Soon Cannery Pte. Ltd. มีผถู้ อื หุน้ ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
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นำยวัง ชำง ยิง
นำงสำววัง 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. ดร. อำจอง ชุมสำย ณ อยุธยำ
2. นำงสำวอัญชลี สืบจันทศิริ
3. รศ. ดร. ปรีชำ จรุงกิจอนันต์
4. นำยบรรจง จิตต์แจ้ง
5. ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ
6. ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
7. นำยวัง ชำง ยิง
8. นำงสำวปิ ยธิดำ สุขจันทร์
9. นำยอำพล สิมะโรจนำ
10. นำงสำวจิรสุดำ สำเภำทอง

ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหำร และทีป่ รึกษำฝำ่ ยโรงงำน
เลขำนุกำรบริษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ
1. ดร. อำจอง ชุมสำย ณ อยุธยำ
2. รศ. ดร. ปรีชำ จรุงกิจอนันต์
3. นำยบรรจง จิตต์แจ้ง
4. นำงสำวจิรสุดำ สำเภำทอง

กรรมกำรอิสระและประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
1 รศ. ดร. ปรีชำ จรุงกิจอนันต์
2. นำยบรรจง จิตต์แจ้ง
3. นำยวัง ชำง ยิง

กรรมกำรอิสระและประธำนคณะกรรมกำรกำหนด
ค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรบริหำร

คณะกรรมการสรรหา
1. ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ
2. รศ. ดร. ปรีชำ จรุงกิจอนันต์
3. นำยบรรจง จิตต์แจ้ง
4. นำยวัง ชำง ยิง

กรรมกำรอิสระและประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรบริหำร
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ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ สามารถดูได้ท่หี วั ข้อ “รายงานการ
ปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี” ข้อ 5.2
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)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษทั หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (2545-2558)
ประสบการณ์การทางานในปัจจุบนั
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
2. นายบรรจง จิ ตต์แจ้ง มีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินดังนี้
ประสบการณ์การทางานในอดีต
- กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่บริษทั มาลีสามพรานจากัด (มหาชน) ในช่วงปี 2538 - 2547
- ผูน้ าทีมผูบ้ ริหารดาเนินการฟื้นฟูกจิ การบริษทั ภายใต้การตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในช่วงปี 2539 - 2541 จนเป็ นผลสาเร็จ
ประสบการณ์การทางานในปัจจุบนั
- ผ่านหลักสูตรกรรมการของสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) สอบผ่านเป็ นสมาชิกอาวุโส
(Fellow Member) ของสถาบันฯ (IOD DCP 7/2001) และเป็ นกรรมการอาชีพ (IOD Chartered Director
Class 1/2007) ในสังกัดสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- เป็ นวิทยากร หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์ ในโครงการพัฒนากรรมการบริษทั (IOD DCP) ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ตัง้ แต่ปี 2548 ถึงปจั จุบนั
- กรรมการ สถาบันกรรมการบริษทั ไทย
2. การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการสรรหาเป็ นผูท้ าหน้าทีใ่ นการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มคี ุณสมบัตเิ หมาะสมจะเป็ นกรรมการ
แทนกรรมการทีจ่ ะครบกาหนดวาระในเดือนเมษายน 2559 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
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คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนัน้ ต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ทจ่ี ะเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระดูได้ทห่ี วั ข้อ “รายงานการปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี” 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 2558 คณะกรรมกำรมีกำรประชุมรวมทัง้ สิน้ 5 ครัง้ (วำระปกติ 4 ครัง้ และวำระพิเศษ 1 ครัง้ ) โดยมี
กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ
1. นำยวัง ต้ำ เลียง
(ลาออกเมือ่ 1 เมษายน 2558)

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

จานวนครังที
้ ่เข้าร่วมประชุม
1/1
4/4

(เข้ารับตาแหน่งแทนนายวัง ต้า เลียงเมือ่ 1เมษายน2558)

2. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
3. นำงสำวอัญชลี สืบจันทศิริ
4. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
5. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
6. ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ
7. นำยวัง ชำง ยิง
8. นำงสำวปิ ยธิดำ สุขจันทร์
9. นำยอำพล สิมะโรจนำ

5/5
5/5
5/5
5/5
2/5
5/5
5/5
5/5

4. รายชื่อและตาแหน่ งของผูบ้ ริหาร
รายชื่อผูบ้ ริหาร
1. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
2. นายวัง ชาง ยิง
3. นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์
4. นางรุง่ นภา พนมเชิง
5. นายคมกฤส ศิรวิ งศ์ไพรัช
6. นายศิรชิ ยั นาวาเศรษฐถาวร
7. นางสาวจิรสุดา สาเภาทอง
8. นายสุวฒ
ั น์ แพร่กุลธาร
9. นายวิรตั น์ สุวรรณรัตน์

ตาแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ผูจ้ ดั การฝา่ ยขายอุตสาหกรรม
ผูจ้ ดั การฝา่ ยขาย Modern Trade / Food Solution
ผูจ้ ดั การฝา่ ยขาย Traditional Trade
ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีและการเงิน
ผูจ้ ดั การฝา่ ยปฏิบตั กิ าร
ผูจ้ ดั การฝา่ ยทรัพยากรบุคคล
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5. ประวัติคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ
75 ปี
สัญชาติ
ไทย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ารงตาแหน่ง
- ประธานกรรมการ
1
บริษทั
- กรรมการ
-0บริษทั
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
9 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
ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั 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 2558
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครัง้ เข้าประชุม 5 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้าประชุม 4 ครัง้

หมายเหตุ :

79



ปจั จุบนั



อดีต

ผูถ้ ือหุ้นและการจัดการ
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิ ริ
กรรมการผูจ้ ดั การ
อายุ
57 ปี
สัญชาติ
ไทย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ร้อยละ 0.001
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ารงตาแหน่ง
- ประธานกรรมการ
-0บริษทั
- กรรมการ
2
บริษทั
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
21 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2538)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
ผ่ำนกำรอบรมจำกสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย
ประกำศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 36/2003
ประกำศนียบัตร 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 2558
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครัง้ เข้าประชุม 5 ครัง้

หมายเหตุ :
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3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิ จอนันต์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ
69 ปี
สัญชาติ
ไทย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ารงตาแหน่ง
- ประธานกรรมการ
-0บริษทั
- กรรมการ
3
บริษทั
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
9 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2550)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาเอก (Economics : Monetary Theory)
University of Missouri, Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั 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
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกากับดูแลกิจการทีด่ สี าหรับผูป้ ระกอบธุรกิจ
ตลาดทุน (CGI) รุ่นที่ 2/2015
ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษท
ั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
- ไม่มี ตาแหน่งในกิจการอื่น
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษท
ั หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
 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 2558
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครัง้ เข้าประชุม 5 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้าประชุม 4 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน 3 ครัง้ เข้าประชุม 3 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 1 ครัง้ เข้าประชุม 1 ครัง้
หมายเหตุ :
 ปจั จุบน
ั
 อดีต
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4. นายบรรจง จิ ตต์แจ้ง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ
67 ปี
สัญชาติ
ไทย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ารงตาแหน่ง
- ประธานกรรมการ
-0บริษทั
- กรรมการ
2
บริษทั
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
9 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2550)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์เครือ่ งกล
University of Akron ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั 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 รุ่นที่ 1/2014
ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมการอิสระ บริษท
ั ไทยออพติคอลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
- ไม่มี ตาแหน่งในกิจการอื่น
 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษท
ั ทีพบี ไี อ จากัด (มหาชน)
 กรรมการ สถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย
 กรรมการอาชีพ ในสังกัดสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย
 วิทยากร หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์ ของสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย
 กรรมการ สมาคมส่งเสริมผูล
้ งทุนไทย
 รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 กรรมการอานวยการสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 กรรมการผูจ
้ ดั การใหญ่ บริษทั มาลีสามพราน จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ :
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การเข้าร่วมประชุมปี 2558

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครัง้ เข้าประชุม 5 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้าประชุม 4 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน 3 ครัง้ เข้าประชุม 3 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 1 ครัง้ เข้าประชุม 1 ครัง้

5. ดาตุก๊ ไซม่อน ชิ ม คอง ยิบ
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา
อายุ
59 ปี
สัญชาติ
มาเลเซีย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ารงตาแหน่ง
- ประธานกรรมการ
-0บริษทั
- กรรมการ
1
บริษทั
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
9 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโท กฎหมาย, University College London,
London University ประเทศอังกฤษ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไม่ผ่ำนกำรอบรมจำกสถำบันกรรมกำรบริษทั 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 Deputy Chairman, Hap Seng Plantations Holdings Berhad ซึง่
เป็ นบริษทั 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
 อนุ ญาโตตุลาการ (Chartered Arbitrator)
 Fellow Member, สถาบันอนุ ญาโตตุลาการ ลอนดอนและมาเลเซีย
 ทีป
่ รึกษาและทนายความของศาลสูงประจามลรัฐซาบาห์และซาราวัก
 Justice of the Peace ประเทศมาเลเซีย
 นายทะเบียนโนตารี่ พับบลิค (Notary Public) ประเทศมาเลเซีย

หมายเหตุ :
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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 2558
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครัง้ เข้าประชุม 2 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 1 ครัง้ เข้าประชุม 1 ครัง้


6. ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิ น
กรรมการอิสระ
อายุ
62 ปี
สัญชาติ
ไทย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ารงตาแหน่ง
- ประธานกรรมการ
-0บริษทั
- กรรมการ
2
บริษทั
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
9 เดือน (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
Doctor of Business Administration (DBA), สาขาการตลาด,
University of Southern Queensland, ประเทศออสเตรเลีย
Master of Business Administration (MBA), สาขาการตลาด,
Catholic University of Leuven, ประเทศเบลเยีย่ ม
Bachelor of Science (BSC), สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไม่ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมการ บริษท
ั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งในกิจการอื่น
 กรรมการ บริษท
ั เซเรบอส (ประเทศไทย) จากัด
 กรรมการ บริษท
ั ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จากัด
 กรรมการ บริษท
ั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
 คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผูบ
้ ริจาคโลหิต สภากาชาดไทย
 ประธานมูลนิธเิ พื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
 กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
 กรรมการ บริษท
ั เทคโนเมดิคลั จากัด

หมายเหตุ :
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กรรมการบริหาร บริษทั เซเรบอส แปซิฟิค จากัด ประเทศสิงคโปร์
 ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหาร แผนกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
บริษทั เซเรบอส แปซิฟิค จากัด ประเทศสิงคโปร์
 ผูช
้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กลุ่มเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
บริษทั เซเรบอส แปซิฟิค จากัด ประเทศสิงคโปร์
 ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหาร บริษทั เซเรบอส (ประเทศไทย) จากัด
 ผูจ
้ ดั การฝา่ ยผลิตภัณฑ์ บริษทั ดีทแฮล์ม จากัด
 นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
การเข้าร่วมประชุมปี 2558
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 4 ครัง้ เข้าประชุม 4 ครัง้


7. นายวัง ชาง ยิ ง
กรรมการบริหาร กรรมการกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ
55 ปี
สัญชาติ
สิงคโปร์
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ารงตาแหน่ง
- ประธานกรรมการ
-0บริษทั
- กรรมการ
2
บริษทั
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
18 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2541)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี กฎหมาย (เกียรตินิยม), Oxford University ประเทศอังกฤษ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
ไม่ผ่ำนกำรอบรมจำกสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย
ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมการ บริษท
ั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
 กรรมการ Jurong Cement Limited (บริษท
ั มหาชนจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
ตาแหน่งในกิจการอื่น
 ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษท
ั อาหารสากล จากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษท
ั ล่าสูง โฮลดิง้ จากัด
 กรรมการ บริษท
ั น้ามันพืชกรุงเทพ จากัด
 ประธานกรรมการบริหาร บริษท
ั ล่าสูง (มาเลเซีย) เบอร์ฮาร์ด
 กรรมการบริหาร บริษท
ั ล่าสูง สิงคโปร์ จากัด
 สมาชิกของ Board of Governors, สิงคโปร์โพลีเทคนิค
 สมาชิกของ Advisory Board, Asian Civilisations Museum ประเทศสิงคโปร์
การเข้าร่วมประชุมปี 2558
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครัง้ เข้าประชุม 5 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน 3 ครัง้ เข้าประชุม 3 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 1 ครัง้ เข้าประชุม 1ครัง้
หมายเหตุ :
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8. นางสาวปิ ยธิ ดา สุขจันทร์
กรรมการบริหาร
อายุ
47 ปี
สัญชาติ
ไทย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ารงตาแหน่ง
- ประธานกรรมการ
-0บริษทั
- กรรมการ
2
บริษทั
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
3 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั 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 2558
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครัง้ เข้าประชุม 5 ครัง้

หมายเหตุ :
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9. นายอาพล สิ มะโรจนา
กรรมกำรทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหำร และทีป่ รึกษำฝา่ ยโรงงาน
อายุ
59 ปี
สัญชาติ
ไทย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ารงตาแหน่ง
- ประธานกรรมการ
-0บริษทั
- กรรมการ
1
บริษทั
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
21 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2538)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (เคมีวศิ วกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
ผ่ำนกำรอบรมจำกสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย
ประกำศนียบัตร 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 2558
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครัง้ เข้าประชุม 5 ครัง้

หมายเหตุ :

87



ปจั จุบนั



อดีต

ผูถ้ ือหุ้นและการจัดการ
10. นางรุง่ นภา พนมเชิ ง
ผูจ้ ดั การฝา่ ยขายอุตสาหกรรม
อายุ
57 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไม่ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั 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
43 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโท บริหารการเงิน มหาวิทยาลัย Exeter ประเทศอังกฤษ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไม่ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั 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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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 การฝา่ ยบัญชีและการเงิน
อายุ
45 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาการบัญชีตน้ ทุน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 208/2015
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) จำกัด
14. นายสุวฒ
ั น์ แพร่กลุ ธาร
ผูจ้ ดั การฝา่ ยปฏิบตั กิ าร
อายุ
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
คุณวุฒทิ างการศึกษา

47 ปี
ไม่มี
ไม่มี
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาสงขลานครินทร์
ไม่ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประสบการณ์
 ผูจ
้ ดั การทัวไป
่ กรรมการบริษทั ชัวร์เท็กช์ จากัด
 ผูจ
้ ดั การฝา่ ยปฏิบตั กิ าร บริษทั เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จากัด
 ผูจ
้ ดั การโรงงาน บริษทั เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จากัด
หมายเหตุ :
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15. นายวิ รตั น์ สุวรรณรัตน์
ผูจ้ ดั การฝา่ ยทรัพยากรบุคคล
อายุ
48 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารทัวไป,
่ มหาวิทยาลัยบูรพา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไม่ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ์
 ผูอ
้ านวยการฝา่ ยทรัพยากรบุคคล บริษทั ซาร่า ลี (ประเทศไทย) จากัด
 ผูอ
้ านวยการฝา่ ยทรัพยากรบุคคล บริษทั มอคโคน่า (ประเทศไทย) จากัด
 ผูจ
้ ดั การฝา่ ยทรัพยากรบุคคลโรงงาน บริษทั แคดเบอรี่ อาดัมส์ (ประเทศไทย) จากัด

หมายเหตุ :
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6. จานวนหุ้นสามัญที่กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ถืออยู่
รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหาร
1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
4. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
5. ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ
6. ดร ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
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
14. นายสุวฒ
ั น์ แพร่กุลธาร
15. นายวิรตั น์ สุวรรณรัตน์

จานวนหุ้นที่ถือ
จานวนหุ้นที่ถือ เพิ่มขึน้ (ลดลง)
จานวนหุ้นที่ถือ
ณ 31 ธันวาคม 2557
ในระหว่างรอบปี บัญชี
ณ 31 ธันวาคม 2558
9,140
9,140
100
100
-

7. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
- ค่าตอบแทนรวมของกรรมการจานวน 10 คน เป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 5,361,600 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. นายวัง ต้า เลียง

(ลาออกเมือ่ 1 เมษายน 2558)

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
(สิน้ สุดวันที่ 1 เมษายน 2558)

กรรมการอิสระ

396,000

ประธานกรรมการ 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
กรรมการบริหาร
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร และทีป่ รึกษาฝา่ ยโรงงาน

1,005,300

(เข้ารับตาแหน่งแทนนายวัง ต้า เลียงเมือ่ 1เมษายน2558) (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2558)

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. นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์
9. นายอาพล สิมะโรจนา

91

ค่าธรรมเนี ยม
กรรมการ ปี 2558
157,500

249,600
991,800
991,800
549,000
312,600
249,600
458,400
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- ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารของบริษทั ทีเ่ ข้าไปดารงตาแหน่งกรรมการบริหารในบริษทั ย่อย
จานวน 5 คน เป็ นจานวนเงิน 2,270,400 บาท
- ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ ริหารบริษทั จานวน 12 คน เป็ นจานวนเงิน 104,637,873 บาท*
- ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารของบริษทั ทีเ่ ข้าไปดารงตาแหน่งผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อย
จานวน 4 คน เป็ นจานวนเงิน 6,865,200 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 ค่าประกันอุบตั ิเหตุ และการทากรมธรรม์ประกันความรับผิด สาหรับ
กรรมการและผูบ้ ริหาร
สาหรับเงินกองทุนสารองเลีย้ งชีพนัน้ ผูบ้ ริหารของบริษทั ได้รบั สิทธิในอัตราเดียวกับพนักงานอื่นๆ ยกเว้น
นายวัง ชาง ยิง ไม่ได้รบั เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
8. กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ที่ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อยและ
บริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริษทั ย่อย

รายชื่อบริษทั
บริษทั

รายชื่อกรรมการ
และผูบ้ ริหาร
1. นายวัง ชาง ยิง
//
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
//
3. นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์
//
4. นายอาพล สิมะโรจนา
/
5. นางสาวจิรสุดา สาเภาทอง
///
หมายเหตุ
* หมายถึง ประธานกรรมการ
/ หมายถึง กรรมการ
// หมายถึง กรรมการบริหาร
/// หมายถึง ผูบ้ ริหาร

บมจ.
สหอุตสาหกรรม
น้ามันปาล์ม
/
//
//

บมจ. อาหาร
สากล

บริษทั ที่
เกี่ยวข้อง
(บริษทั ลา่ สูง
โฮลดิ้ง จากัด)
/
/
/
/

*

//
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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
ฝ่าฝื นไว้ในนโยบายการกากับ ดูแลกิจการ ซึ่งสามารถดูได้ท่ีหวั ข้อ “รายงานการปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแล
กิ จการที่ดี” 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 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 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 การทาธุรกรรมกับผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ และบริษัทย่อย บริษัทได้มรี ายงานไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของผู้สอบบัญชี ข้อ 6 แล้วเช่นกัน รวมถึงการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยเรื่องการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการจึงเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุ มภายในในเรื่อง
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
45 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 16 ปี
 ตรวจสอบภายใน บริษท
ั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จานวน 11 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 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็ นร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิ
เปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปนั ผลสาหรับผลการดาเนินงานในปี 2557 ในอัตราหุน้ ละ 0.20 บาท คิดเป็ นร้อยละ 58.8
ของกาไรสุทธิ
บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลในอัตราประมาณร้อยละ
50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ทัง้ นี้ยงั คงขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงานของบริษทั และสภาวะทางเศรษฐกิจด้วย
บริษทั อาหารสากล จากัด (มหาชน) มีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปนั ผลแก่ผถู้ อื หุน้ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 5 ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้ว ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั การลงทุนในอนาคตและความต้องการเงินทุน
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บุคคลที่มีผลประโยชน์ ร่วมและรายการระหว่างกัน
รายการระหว่ างกันกับบุคคลที่ มีผลประโยชน์ ร่วม ความจาเป็ น และความสมเหตุสมผลของ
รายการดังกล่าว
ในระหว่างปี บริษทั มีรายการธุรกิจทีส่ าคัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามทีต่ กลงร่วมกันระหว่างบริษทั และบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเหล่านัน้ ซึง่
เป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดงั นี้
รายการระหว่างกันกับบริษทั บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) (UPOIC) และบริษทั อาหารสากล
จากัด (มหาชน) (UFC)
มูลค่ารายการ
ความสัมพันธ์
บริษทั ย่อย

รายการ

(ล้านบาท)

2558

2557

ซือ้ วัตถุดบิ

750

755

ซือ้ สินค้าสาเร็จรูป

688

735

ขายสินค้าและบริการ

1

3

เงินปนั ผลรับ

34

125

ค่าเช่ารับ

2

2

รายได้คา่ บริการในการ
ขายและบริหาร

71

70

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
เพื่อให้คา่ ใช้จา่ ยในการขายและ
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 ยการขายและ
บริ ห าร ในการเป็ นตั ว แทน
จาหน่ายสินค้าให้กบั UFC

สาหรับยอดคงค้างระหว่างบริษัท บริษทั ย่อย และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
2557 สามารถดูรายละเอียดตามทีไ่ ด้เปิ ดเผยในหมายเหตุงบการเงินของบริษทั ข้อ 6
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บุคคลที่มีผลประโยชน์ ร่วมและรายการระหว่างกัน
มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน
ในปี 2558 บริษัทมีการซื้อน้ ามันปาล์มดิบ น้ ามันเมล็ดในปาล์มดิบ เมล็ดในปาล์ม และผลปาล์มสดจาก
บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) คิดเป็ นร้อยละ 21.51 (2557 : ร้อยละ 17.77) ของการซือ้ น้ ามัน
ปาล์มดิบ น้ ามันเมล็ดในปาล์มดิบ เมล็ดในปาล์ม และผลปาล์มสดทัง้ หมด ซึง่ เป็ นราคาตลาดและเป็ นไปตามธุรกิจ
การค้าปกติ ไม่มพี นั ธะผูกพันกันนอกเหนือจากสัญญาซื้อขายน้ ามันปาล์มดิบ และเป็ นไปตามประเพณีของการทา
ธุรกิจน้ามันปาล์มดิบ
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ ซึ่งเป็ นกรรมการผู้จดั การของบริษัท และบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม
จากัด (มหาชน) เป็ นผูอ้ นุมตั กิ ารซือ้ น้ ามันปาล์มดิบให้แก่ บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โดยทีก่ ารซือ้
ทุกครัง้ จะมีราคาอ้างอิงกับการซือ้ จากผูข้ ายรายอื่นๆ
ในส่วนของสินค้ายูเอฟซีนนั ้ บริษัทซือ้ สินค้าจากบริษทั อาหารสากล จากัด (มหาชน) ในราคาทีบ่ ริษทั ขาย
หักด้วยกาไรส่วนเพิ่ม คงที่ โดยมีการกาหนดราคากันระหว่างผู้บริหารของทัง้ สองบริษัทภายใต้เงื่อนไขเสมือนทา
รายการกับบุคคลภายนอก

แนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ได้มกี ารซือ้ ขายน้ามันปาล์มดิบกับ บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) ก่อนทีบ่ ริษทั
จะเข้ามาถือหุน้ และเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในบริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) โดยบริษทั มีการใช้
น้ามันปาล์มดิบเป็ นวัตถุดบิ หลัก
ในขณะทีน่ โยบายของรัฐเกีย่ วกับการนาเข้าน้ามันปาล์ม ดิบยังไม่มคี วามชัดเจน
ดังนัน้ การหลีกเลีย่ งรายการดังกล่าวจึงเป็ นไปค่อนข้างลาบาก อย่างไรก็ตาม บริษทั มีการซือ้ น้ามันปาล์มในราคา
เดียวกับทีม่ กี ารซือ้ จากผูข้ ายรายอื่น
บริษทั ยังคงเป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายให้กบั ยูเอฟซีเนื่องจากทาให้ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารของกลุม่ บริษทั
ลดลง
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ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจลงทุน
ข้อพิ พาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ไม่มคี ดีทางกฎหมายทีม่ ผี ลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษทั หรือ
บริษทั ย่อยทีม่ จี านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผูถ้ อื หุน้

พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต
- ไม่มี -
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ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือตั ๋วเงิ น

- ไม่มี -
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บริ ษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2558

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมของบริ ษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่ ง
ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ป
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ลํ่าสู ง
(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 อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและ
การนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จดั ทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า

บริษัท ลํา่ สู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่)
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั อื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ต้นทุนสิ ทธิ การใช้ที่ดินป่ าสงวนและ
ต้นทุนสวนปาล์ม
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

ณ วันที่
1 มกราคม 2557

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

7
6, 8
6
9

479,942,874
1,152,262,484
1,127,358,400
44,047,100
2,803,610,858

212,800,513
902,094,496
1,294,624,420
38,501,520
2,448,020,949

225,215,999
1,011,572,255
1,096,302,434
47,133,911
2,380,224,599

121,706,095
924,798,018
550,001,637
10,971,124
1,607,476,874

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

10
11
12
13
14
15
16

39,280,826
1,701,058
61,740,000
65,022,058
2,425,929,595

39,683,607
3,939,715
86,530,203
2,085,549,818

33,720,670
836,479
51,735,001
2,171,460,845

1,312,870,944
1,701,058
6,562,545
861,072,918

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

17

223,822,648
196,376,189
9,270,861
41,809,525
2,711,228
3,067,663,988
5,871,274,846

212,051,098
196,376,189
8,269,679
35,605,028
7,570,570
2,675,575,907
5,123,596,856

272,154,180
196,376,189
7,320,129
40,794,409
6,525,337
2,780,923,239
5,161,147,838

224,529
4,996,919
8,581,403
485,236
2,196,495,552
3,803,972,426

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

18
27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษัท ลํา่ สู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่)
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
ส่ วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ จาก
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ จาก
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
สํารองเผื่อค่าเช่าที่ดิน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

ณ วันที่
1 มกราคม 2557

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

19
6, 20
6

1,610,000,123
494,027,566
-

1,230,000,000
429,033,819
10,000,000

1,240,748,983
557,021,508
-

255,000,000
453,233,612
-

140,000,000
414,467,581
-

22

175,000,000

100,000,000

117,140,000

75,000,000

-

23

573,000
59,344,403
63,983,016
2,402,928,108

41,318,141
89,248,923
1,899,600,883

32,955,478
63,246,604
2,011,112,573

17,713,469
44,267,420
845,214,501

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

22

176,394,370

75,000,000

200,000,000

113,894,370

-

23

1,257,218
67,532,277
245,183,865
2,648,111,973

55,133,170
130,133,170
2,029,734,053

20,468,000
77,735,920
298,203,920
2,309,316,493

30,599,398
144,493,768
989,708,269

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

21

24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษัท ลํา่ สู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 820,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 820,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินทุน
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนเกินทุนหุน้ ซื้ อคืน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
25
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่
1 มกราคม 2557

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

820,000,000

820,000,000

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

241,970,265
5,269,100

107,122,983
1,725,637,966
(7,212,969)
2,892,787,345

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
1,665,658,684
(633,892)
2,814,264,157

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

330,375,528
3,223,162,873
5,871,274,846

339,923,246
3,093,862,803
5,123,596,856

331,843,355
2,851,831,345
5,161,147,838

2,814,264,157
3,803,972,426

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท ลํ่าสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย
เงินปั นผลรับ
6, 10
รายได้อื่น
6
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
26
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
15, 16
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุน
ในการร่ วมค้ า ค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและ
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
11
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
27
กําไรสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
27
รายการที่จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ ถกู บันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
27
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

8,196,978,004
190,725
93,643,110
8,290,811,839

8,434,822,051
95,070
99,073,707
8,533,990,828

6,329,287,950
34,197,991
107,102,157
6,470,588,098

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

6,915,350,316
674,119,134
219,547,289
35,000,000
7,844,016,739

7,075,231,231
620,619,944
261,629,728
7,957,480,903

5,674,005,937
430,852,931
110,391,098
6,215,249,966

6,286,769,265
422,353,069
125,409,840
6,834,532,174

446,795,100
5,222,219
452,017,319
(48,033,418)
403,983,901
(94,702,679)
309,281,222

576,509,925
5,962,937
582,472,862
(52,371,940)
530,100,922
(91,210,150)
438,890,772

255,338,132
255,338,132
(10,489,059)
244,849,073
(40,377,336)
204,471,737

330,982,476
330,982,476
(13,197,751)
317,784,725
(37,289,230)
280,495,495

(1,263,657)
252,732

1,153,236
(230,647)

(1,263,657)
252,732

1,153,236
(230,647)

(1,010,925)

922,589

(1,010,925)

922,589

-

24,267,184
(4,528,782)

-

2,983,044
(596,609)

(1,010,925)
308,270,297

19,738,402
20,660,991
459,551,763

(1,010,925)
203,460,812

2,386,435
3,309,024
283,804,519

บริษัท ลํ่าสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

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

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

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ

งบการเงินรวม
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
311,416,392

380,672,695

(2,135,170)
309,281,222

58,218,077
438,890,772

310,405,467

397,939,982

(2,135,170)
308,270,297

61,611,781
459,551,763

0.38

0.46

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

204,471,737

280,495,495

203,460,812

283,804,519

0.25

0.34

29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลํา่ สู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก ส่วนเกิน
ส่วนเกินทุน
หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุน้ สามัญ หุน้ ซื้ อคืน
5,269,100
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
820,000,000 241,970,265
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
32
โอนกลับเงินปั นผลของปี ก่อน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยลดลงจากการ
จ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อย
5,269,100
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
820,000,000 241,970,265
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รายการอื่นของ
กําไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลง
เบ็ดเสร็ จอื่น ที่เกิดจากผูถ้ ือหุน้
ส่วนเกิน(ตํ่ากว่า) ส่วนเกินทุน
ทุนจากการ
จากการ
รวม
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว วัดมูลค่าเงินลงทุน เปลี่ยนแปลง องค์ประกอบอื่น
รวม
สํารอง
ยังไม่ได้
ในหลักทรัพย์ สัดส่วนการถือหุน้
ของ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ตามกฎหมาย
จัดสรร
เผื่อขาย
ในบริ ษทั ย่อย ส่วนของผูถ้ ือหุน้
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
16,344,698
922,589
922,589
17,267,287
397,017,393
922,589
922,589
397,939,982
(164,000,000)
(164,000,000)
11,585
11,585
103,071,298

1,582,266,632

377,033

985,229

1,362,262

2,753,939,557

ส่วนของผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
331,843,355
58,218,077
3,393,704
61,611,781
-

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
2,851,831,345
438,890,772
20,660,991
459,551,763
(164,000,000)
11,585

(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 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
โอนกลับเงินปั นผลของปี ก่อน
จัดสรรสํารองตามกฎหมายของบริ ษทั ย่อย
ซื้อส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ย่อย
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยลดลงจากการ
จ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รายการอื่นของ
กําไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลง
เบ็ดเสร็ จอื่น ที่เกิดจากผูถ้ ือหุ ้น
ส่ วนเกิน
ส่ วนเกิน
(ตํ่ากว่า)ทุน
(ตํ่ากว่า)ทุน
กําไรสะสม
จากการวัดมูลค่า
จากการ
รวม
จัดสรรแล้ว เงินลงทุนใน เปลี่ยนแปลง องค์ประกอบอื่น
รวม
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 1,582,266,632
377,033
985,229
1,362,262
2,753,939,557
311,416,392
311,416,392
(1,010,925)
(1,010,925)
(1,010,925)
311,416,392
(1,010,925)
(1,010,925)
310,405,467
(164,000,000)
(164,000,000)
4,942
4,942
4,002,538
(4,050,000)
(47,462)

ส่ วนของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจ
รวม
ควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
339,923,246
3,093,862,803
(2,135,170)
309,281,222
(1,010,925)
(2,135,170)
308,270,297
(164,000,000)
4,942
47,462
-

ทุนเรื อนหุ ้นที่ออก ส่ วนเกิน
หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ ้นสามัญ
820,000,000 241,970,265
32
-

ส่ วนเกินทุน
หุ ้นซื้อคืน
5,269,100
-

-

-

-

49,147

-

-

(7,564,306)

(7,564,306)

(7,515,159)

7,125,059

(390,100)

820,000,000

241,970,265

5,269,100

107,122,983

1,725,637,966

(633,892)

(6,579,077)

(7,212,969)

2,892,787,345

(14,585,069)
330,375,528

(14,585,069)
3,223,162,873

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลํ่าสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
โอนกลับเงินปั นผลของปี ก่อน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

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

32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

820,000,000

241,970,265

ส่ วนเกินทุน
หุ ้นซื้อคืน
5,269,100
5,269,100

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ส่ วนเกิน(ตํ่ากว่า)ทุน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว จากการวัดมูลค่า
รวม
สํารอง
ยังไม่ได้
เงินลงทุนใน
องค์ประกอบอื่น
รวม
ตามกฎหมาย
จัดสรร
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย ของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
82,000,000
1,506,288,490
(545,556)
(545,556) 2,654,982,299
280,495,495
280,495,495
82,000,000

2,386,435
282,881,930
(164,000,000)
11,585
1,625,182,005

922,589
922,589
377,033

922,589
922,589
377,033

3,309,024
283,804,519
(164,000,000)
11,585
2,774,798,403

บริษัท ลํ่าสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
โอนกลับเงินปั นผลของปี ก่อน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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

32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

820,000,000

241,970,265

ส่ วนเกินทุน
หุ ้นซื้อคืน
5,269,100
5,269,100

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ส่ วนเกิน
(ตํ่ากว่า)ทุน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว จากการวัดมูลค่า
รวม
สํารอง
ยังไม่ได้
เงินลงทุนใน
องค์ประกอบอื่น
รวม
ตามกฎหมาย
จัดสรร
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย ของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
82,000,000
1,625,182,005
377,033
377,033
2,774,798,403
204,471,737
204,471,737
82,000,000

204,471,737
(164,000,000)
4,942
1,665,658,684

(1,010,925)
(1,010,925)
(633,892)

(1,010,925)
(1,010,925)
(633,892)

(1,010,925)
203,460,812
(164,000,000)
4,942
2,814,264,157

บริษัท ลํ่าสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์เพิม่ ขึ้น(ลดลง)
โอนกลับสํารองเผือ่ ค่าเช่าที่ดิน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กําไรจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กําไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายต้นทุนสวนปาล์ม
ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั อื่น
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงานลดลง(เพิม่ ขึ้น)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

403,983,901

530,100,922

244,849,073

317,784,725

243,803,729
(5,222,219)
(225,000)
1,025,008
13,241,926
35,000,000
(1,398,808)
5,515,730
690,096
32,067,862
(190,725)
44,766,335

265,383,712
(5,962,937)
5,899,722
(26,585,087)
(2,336,416)
(20,468,000)
4,010,256
(5,034,630)
(361)
37,862,605
293,196
29,879,207
(95,070)
49,332,743

88,344,494
(225,000)
246,817
343,396
(871,186)
551,744
17,862,574
(34,007,266)
(190,725)
8,349,622

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

773,057,835

862,279,862

325,253,543

302,884,824

(250,829,564)
161,337,049
(4,856,440)
4,859,342

103,685,861
(162,696,626)
13,141,530
(1,045,233)

(108,220,813)
78,999,431
1,482,100
32,999

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

58,331,744
(25,869,330)
(19,668,755)
696,361,881
(45,995,900)
(83,233,077)
567,132,904

(80,297,795)
25,684,429
(28,214,774)
732,537,254
(49,633,023)
(87,009,169)
595,895,062

30,456,161
(7,172,703)
(17,716,870)
303,113,848
(8,332,848)
(45,491,580)
249,289,420

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

บริษัท ลํ่าสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
2557
2558
(ปรับปรุ งใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิม่ ขึ้น
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินปั นผลรับจากการร่ วมค้า
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั อื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง(เพิม่ ขึ้น)
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั อื่นเพิม่ ขึ้น
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ต้นทุนสวนปาล์มเพิม่ ขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิม่ ขึ้น
เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
ชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชาํ ระเงิน
โอนต้นกล้าปาล์มไปบัญชีสินค้าคงเหลือ
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(390,100)
5,625,000
190,725
1,200,000
(61,740,000)
(75,000)
(579,308,659)
6,133,256
(36,495,392)
(2,959,770)
(667,819,940)

95,070
(1,950,000)
(179,229,346)
9,667,609
(23,771,375)
(2,702,013)
380
(197,889,675)

(380,100)
34,007,266
190,725
1,200,000
(331,553,988)
1,787,152
(680,770)
(295,429,715)

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

380,000,123
(10,000,000)
(38,941)
288,894,370
(112,500,000)
(178,526,155)
367,829,397
267,142,361
212,800,513
479,942,874

(10,748,983)
(40,000,000)
(142,140,000)
(217,531,890)
(410,420,873)
(12,415,486)
225,215,999
212,800,513

115,000,000
188,894,370
(163,941,086)
139,953,284
93,812,989
27,893,106
121,706,095

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

17,226,118
7,312,955
1,869,159

9,922,872
9,040,273
33,210,524
-

13,444,445
-

5,587,923
-

บริษัท ลํา่ สู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ลํ่าสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาํ เนาใน
ประเทศไทย โดยมีบริ ษทั ลํ่าสู ง โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็ นผูถ้ ือหุ น้
ใหญ่ ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯคือการผลิตและจําหน่ ายนํ้ามันปาล์ม ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยู่ที่
64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ นฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับที่ บริ ษ ทั ฯใช้เ ป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ นฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงิ น รวมนี้ จัด ทํา ขึ้ น โดยรวมงบการเงิ น ของบริ ษ ัท ลํ่า สู ง (ประเทศไทย) จํา กัด (มหาชน)
(ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

บริษัทย่ อยทีถ่ ือหุ้นโดยบริษัทฯโดยตรง
บริ ษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน)

บริษัทย่ อยทีถ่ ือหุ้นโดยบริษัท
สหอุตสาหกรรมนํา้ มันปาล์ ม จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั พันธ์ศรี วิวฒั น์ จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตราร้อยละของการถือหุน้
2558
2557
ร้อยละ
ร้อยละ

ประกอบธุรกิจการทําสวนปาล์ม
นํ้ามันและผลิตนํ้ามันปาล์มดิบ
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่าย
ผักและผลไม้แปรรู ป และ
เครื่ องดื่มบรรจุกระป๋ อง

ไทย

69.96

69.96

ไทย

98.83

98.76

เจ้าของสวนปาล์มนํ้ามัน

ไทย

100

100

1

ชื่อบริ ษทั

กิจการร่ วมค้ ากับบริษัท
สหอุตสาหกรรมนํา้ มันปาล์ ม 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
2558
2557
ร้อยละ
ร้อยละ

ผลิตและจําหน่ายเมล็ดพันธุ์
ปาล์มนํ้ามัน

ไทย

50

50

เจ้าของสิ ทธิเข้าทําประโยชน์ใน
เขตป่ าสงวนแห่งชาติ
เจ้าของสิ ทธิเข้าทําประโยชน์ใน
เขตป่ าสงวนแห่งชาติ

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ผลิตผักและผลไม้แช่แข็ง

ไทย

100

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 ทั้งนี้โดยการลดขนาดการผลิตและเลิกจ้างพนักงานประจําส่ วนใหญ่
ข)

บริ ษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิได้รับหรื อมี
ส่ วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสั่งการกิจกรรมที่
ส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค)

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

ง)

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

จ)

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจากงบ
การเงินรวมนี้แล้ว

2

ฉ)

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯและแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน
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
บริ ษทั ฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2557) และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภา
วิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรั บปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การ
ตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
มาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิ นของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งนี้ กาํ หนดให้กิจการต้องรั บรู ้รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิ มอนุ ญาตให้กิจการ
เลือกรับรู ้รายการดังกล่าวทันทีในกําไรขาดทุน หรื อในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อทยอยรับรู ้ในกําไร
ขาดทุนก็ได้
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้เนื่องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้รายการ
กําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นอยูแ่ ต่
เดิมแล้ว

3

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยใช้
แทนเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีสาํ หรับงบการเงินรวมที่เดิมกําหนดอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่ อง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาว่าผู ้
ลงทุนมีอาํ นาจการควบคุมหรื อไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ ผลู ้ งทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่เข้า
ไปลงทุ น ได้ หากตนมี สิทธิ ไ ด้รับ หรื อมี ส่วนได้เ สี ยในผลตอบแทนของกิ จการที่ เ ข้าไปลงทุ น และตน
สามารถใช้อาํ นาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้ว่าตนจะมี
สัดส่ วนการถื อหุ ้นหรื อสิ ทธิ ในการออกเสี ยงโดยรวมน้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญนี้
ส่ งผลให้ฝ่ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอาํ นาจควบคุมใน
กิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อไม่และจะต้องนําบริ ษทั ใดในกลุ่มกิจการมาจัดทํางบการเงินรวมบ้าง
การเปลี่ยนแปลงหลักการนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่ วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่ อง ส่ วนได้เสี ยในการ
ร่ วมค้า ซึ่งได้ถูกยกเลิกไป มาตรฐานฉบับนี้กาํ หนดให้กิจการที่ลงทุนในกิจการใดๆต้องพิจารณาว่าตนมีการ
ควบคุมร่ วม (Joint control) กับผูล้ งทุนรายอื่นในกิจการนั้นหรื อไม่ หากกิจการมีการควบคุมร่ วมกับผูล้ งทุน
รายอื่นในกิจการที่ถูกลงทุนนั้นแล้วให้ถือว่ากิจการนั้นเป็ นการร่ วมการงาน (Joint arrangement) หลังจาก
นั้น กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการกําหนดประเภทของการร่ วมการงานนั้นว่าเป็ น การดําเนิ นงานร่ วมกัน
(Joint operation) หรื อ การร่ วมค้า (Joint venture) และบันทึกส่ วนได้เสี ยจากการลงทุนให้เหมาะสมกับ
ประเภทของการร่ วมการงาน กล่าวคือ หากเป็ นการดําเนินงานร่ วมกัน ให้กิจการรับรู ้ส่วนแบ่งในสิ นทรัพย์
หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการดําเนิ นงานร่ วมกันตามส่ วนที่ตนมีสิทธิ ตามสัญญาในงบ
การเงินเฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็ นการร่ วมค้า ให้กิจการรับรู ้เงินลงทุนในการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้
เสี ยในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย หรื องบการเงินรวม (หากมี) และรับรู ้เงินลงทุนใน
การร่ วมค้าตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
การนํามาตรฐานข้างต้นมาใช้ทาํ ให้บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งต้องเปลี่ยนวิธีในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในการ
ร่ วมค้าจํานวนหนึ่ งแห่ ง จากวิธีรวมตามสัดส่ วนมาเป็ นวิธีส่วนได้เสี ย บริ ษทั ฯได้ปรั บย้อนหลังงบการ
เงินงวดก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบเพื่อสะท้อนผลของการเปลี่ยนแปลงข้างต้น
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จํานวนเงิ นของรายการปรั บปรุ งที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิ นและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จมีดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
งบแสดงฐานะการเงิน
เงินลงทุนในการร่ วมค้าเพิ่มขึ้น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนลดลง
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง
หนี้สินหมุนเวียนลดลง
หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง

39,684
(26,010)
(19,026)
(4,490)
(862)

ณ วันที่
1 มกราคม 2557
33,721
(15,564)
(19,669)
(1,512)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2557

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กําไรขาดทุน:
รายได้ลดลง
ค่าใช้จ่ายลดลง
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้าเพิม่ ขึ้น
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง

(16,047)
(9,649)
5,963
(435)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนได้ เสี ยในกิจการอืน่
มาตรฐานฉบับนี้ กาํ หนดเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่ วนได้เสี ยของกิจการในบริ ษทั ย่อย การร่ วม
การงาน บริ ษทั ร่ วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่อ
งบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนี้กาํ หนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่า
ยุติ ธ รรม กล่ า วคื อ หากกิ จ การต้อ งวัด มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิ น ใดตามข้อ กํา หนดของ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และใช้วิธี
เปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปในการรับรู ้ผลกระทบจากการเริ่ มใช้มาตรฐานนี้
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ข.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหว่างปี ปั จจุ บนั สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรั บปรุ ง
(ปรับปรุ ง 2558) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบ
การเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ระหว่างประเทศ
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่ รวมถึงแนว
ปฏิบตั ิทางบัญชีดงั กล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ ยกเว้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่ อง เกษตรกรรม และแนวปฏิบตั ิทางบัญชี สาํ หรับการวัดมูลค่าและรับรู ้
รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงิน
ในปี ที่เริ่ มใช้ ซึ่งยังไม่สามารถสรุ ปผลได้ในขณะนี้

4.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ

4.1 การรับรู้รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนยั สําคัญ
ของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้าโดย
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สําหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในการรับเงินปั นผล
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คล่องสู ง ซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดื อนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการ
เบิกใช้
4.3 ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะ
สูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
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 นลงทุนในหลักทรั 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)

เงินลงทุนในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย

ง)

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทําการ
สุ ดท้ายของปี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
บริ ษทั ฯใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน

7

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 ส้ น ตรงตามอายุก ารให้
ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินที่ได้รับสุ ทธิ จากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงวดที่ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
4.7 ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่า
เผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ 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
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4.8 ต้ นทุนสิ ทธิการใช้ ทดี่ ินป่ าสงวนและต้ นทุนสวนปาล์มและค่ าตัดจําหน่ าย
ต้นทุนสิ ทธิการใช้ที่ดินป่ าสงวนและต้นทุนสวนปาล์มแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผือ่
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงยอดเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่ งสิ ทธิ
การใช้ที่ดินป่ าสงวนและในการปลูกต้นปาล์มซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ตน้ ปาล์มจะให้ผลผลิต
ค่าตัดจําหน่ ายของต้นทุนสิ ทธิ การใช้ที่ดินป่ าสงวนและต้นทุนสวนปาล์มคํานวณจากราคาทุนของต้นทุน
สิ ทธิ การใช้ที่ดินป่ าสงวนและต้นทุนสวนปาล์มที่พร้อมเก็บเกี่ยวโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ผลผลิตของ
ต้นปาล์มที่ เหลื ออยู่ (การให้ผลผลิ ตของต้นปาล์มโดยปกติ มีระยะเวลา 25 ปี ) หรื อตามอายุสัมปทานที่
เหลืออยูแ่ ล้วแต่อย่างใดจะตํ่ากว่า
ค่าตัดจําหน่ายรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการตัดจําหน่ายสําหรับต้นทุนสวนปาล์มที่ยงั ไม่พร้อมเก็บเกี่ยว
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปลูกปาล์มซ่ อมและปลูกปาล์มเพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีการเก็บเกี่ยวแล้วจะถือเป็ น
ค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนทั้งจํานวน
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 ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
(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
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

5 ปี
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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 เงิ นอุดหนุ 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
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 ยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิ จการ
ให้กบั หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรื อกลุ่มของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)ที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริ ษทั ฯจะทําการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่ วย
ของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรื อกลุ่มของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคื นของหน่ 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 จการที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อ
พนักงานของบริ ษทั ฯที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
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4.14 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่เช่ าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงิ นที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึก
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อม
ราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
4.15 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่
ใช้ในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวม
วัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่ เ ป็ นเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่า เป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ ยน ณ วัน ที่ ที่เ กิ ด รายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ 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 บ่งชี้ ว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจ
ด้อยค่า และจะทําการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็ นรายปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ขาดทุนจาก
การด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้
สิ นทรั พย์แล้วแต่ ราคาใดจะสู งกว่า ในการประเมิ นมู ลค่าจากการใช้สินทรั พย์ บริ ษ ทั 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 ายมี ความรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถ
ต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
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4.17 หุ้นทุนซื้อคืน
หุ ้นทุนซื้ อคืนแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนเป็ นรายการหักจากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด
หากราคาขายของหุน้ ทุนซื้อคืนสู งกว่าราคาซื้อหุน้ ทุนซื้อคืน บริ ษทั ฯจะรับรู ้ผลต่างเข้าบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ น้
ทุนซื้ อคืนและหากราคาขายของหุ ้นทุ นซื้ อคื นตํ่ากว่าราคาซื้ อหุ ้นทุ นซื้ อคืน บริ ษทั ฯจะนําผลต่ างหักจาก
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ทุนซื้อคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงนําผลต่างที่เหลืออยูไ่ ปหักจากบัญชีกาํ ไรสะสม
4.18 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
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 งจ่ายให้แก่ พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย
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

12

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 ิ
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 พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรั บผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมู ลค่ าตามบัญชี 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
ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน
สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กําไรขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูก
บันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน ส่ วนเกินหรื อส่ วนลดที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาจะถูกตัดจําหน่ายด้วย
วิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้
บริ ษทั ย่อยรับรู ้จาํ นวนสุ ทธิของดอกเบี้ยที่ได้รับจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
เป็ นรายได้/ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
4.22 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิ ดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะ
เดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่
สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื่ นที่ สามารถสังเกตได้ของสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่าง
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัด
มูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
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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 นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื 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 โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ ที่
คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่บนั ทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขาย
ในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้ อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจําลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูใ่ นตลาด โดยคํานึงถึงความเสี่ ยงทางด้านเครดิต (ทั้ง
ของธนาคารและคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่ องมือ
ทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคํานวณ อาจมี
ผลกระทบต่ อมู ลค่ า ยุติ ธรรมที่ แ สดงอยู่ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น และการเปิ ดเผยลําดับชั้น ของมู ลค่ า
ยุติธรรม
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 นทุนสวนปาล์มและค่ าตัดจําหน่ าย
ในการคํานวณค่าตัดจําหน่ ายของต้นทุนสิ ทธิ การใช้ที่ดิน ป่ 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 อหน่ วยของ
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของ
กระแสเงินสดนั้นๆ
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี
และขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมีกาํ ไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ 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 อกิจการที่เกี่ ยวข้องกัน รายการ
ธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2558
2557
รายการธุรกิจกับบริษัทย่ อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ซื้ อวัตถุดิบ
ซื้ อสิ นค้าและบริ การ
ขายสิ นค้าและบริ การ
เงินปันผลรับ
ค่าเช่ารับ
รายได้ค่าบริ การในการขายและ
บริ หาร

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2558
2557

นโยบายการกําหนดราคา

-

-

750
688
1
34
2
71

รายการธุรกิจกับบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ขายสิ นค้า
112
ซื้ อสิ นค้า
3

29
2

-

-

-

1

-

-

12

-

1

-

18

6

-

-

ราคาตลาด

1
6

1
-

-

-

เกณฑ์ที่ตกลงร่ วมกัน
ตามจํานวนที่กิจการร่ วมค้าประกาศจ่าย

ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
รายการธุรกิจกับกิจการร่ วมค้ า
ซื้ อเมล็ดพันธุ์ปาล์มนํ้ามันและ
ผลปาล์มสด
ค่าเช่าที่ดินรับ
เงินปันผลรับ

755
735
3
125
2
70

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

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาขายหักค่าใช้จ่ายทางการตลาดและ
กําไรขั้นต้น
อัตราดอกเบี้ย THBFIX + ร้อยละ 0.50
ต่อปี
เรี ยกเก็บตามจริ ง
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ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 8)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
452,280
452,280
51,487,725 25,619,404
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
รวมลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
- กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
51,940,005 26,071,684
(20,780,523) (20,780,523)
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
5,291,161
31,159,482
- กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน - สุ ทธิ
เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้ นแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
รวมเงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้ น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

12,425,543
13,461

14,161,878
5,250

12,439,004
-

14,167,128
-

12,439,004

14,167,128

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 20)
บริ ษทั ย่อย
9,567,930
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
9,567,930
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

701,335
701,335

141,396,403
141,396,403

140,208,273
140,208,273

10,000,000
10,000,000

-

-

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

-
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ยอดคงค้างของเงินกูย้ ืมระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ ืม
ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

บริ ษทั
บริ ษทั ลํ่าสูง โฮลดิ้ง จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
10,000,000
10,000,000

ชําระคืน
(10,000,000)
(10,000,000)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
-

เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้ นแก่กจิ 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
เมื่อวันที่ 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 ค่าตอบแทน เพื่ อให้
สอดคล้องกับวิธีปฏิบตั ิโดยทัว่ ไปในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 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 2558 บริ ษทั ฯได้รับรายได้จากค่าบริ การในการขายและบริ หารจากบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเป็ นจํานวน
เงิน 71 ล้านบาท (2557: 70 ล้านบาท)
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะสั้น
ของพนักงาน ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร
เป็ นจํานวนเงิน 142 ล้านบาท และ 153 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 80 ล้านบาท และ 93 ล้านบาท
ตามลําดับ)
7.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

งบการเงินรวม
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
3,892,729
3,863,556
942,976
476,050,145 208,936,957 120,763,119
479,942,874 212,800,513 121,706,095

1,017,524
26,875,582
27,893,106

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํามีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง
0.85 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.25 ต่อปี )
8.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนือ้ นื่
งบการเงินรวม
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คา้ งชําระนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

22,402,322

1,012,467

28,462

16,752

8,730,298
452,280
31,584,900
(452,280)
31,132,620

4,260,164
452,280
5,724,911
(452,280)
5,272,631

28,462
28,462

16,752
16,752
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งบการเงินรวม
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คา้ งชําระนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า
ลูกหนี้เช็คคืน
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้ การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
รวมลูกหนี้ การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รายได้คา้ งรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้คา้ งรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เง◌ินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เง◌ินทดรองจ่ายแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
รวมลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่ - สุ ทธิ

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

29,468,992
13,595,088
912,527,182

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

29,468,992
8,631,774
728,634,253

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

171,151,238
141,043
1,206,881
28,422,405
1,156,512,829
(43,709,128)
1,112,803,701
1,143,936,321

124,651,464
2,646,768
5,067,408
28,714,032
934,429,844
(43,227,149)
891,202,695
896,475,326

152,491,797 89,940,357
74,803
624,614
38,379
179,058
2,314,438
2,845,803
921,654,436 811,090,822
(10,436,060) (10,817,772)
911,218,376 800,273,050
911,246,838 800,289,802

26,862
18,530
1,112,724
5,483,396
7,096,074
4,195,462
1,769,167
2,499,014
- 11,297,818
8,666,980
1,119,763
926,988
20,328,243 20,328,243
711,993
478,190
29,282,935 25,947,413 14,179,709 16,649,390
(20,956,772) (20,328,243)
(628,529)
5,619,170 13,551,180 16,649,390
8,326,163
1,152,262,484 902,094,496 924,798,018 816,939,192
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9.

สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: บาท)

ราคาทุน
2558
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบ
สิ นค้าระหว่างทาง
วัสดุสิ้นเปลือง
และอะไหล่
รวม

590,861,799
365,201,562
91,149,334
2,276,524

2557
(ปรับปรุ งใหม่)
649,972,038
461,431,585
88,884,327
18,988,210

116,361,038 100,598,191
1,165,850,257 1,319,874,351

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็ น
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
(19,584,084) (10,984,945)
(13,742,959) (11,948,879)
(5,164,814)
(38,491,857)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
571,277,715 638,987,093
365,201,562 461,431,585
77,406,375
76,935,448
2,276,524
18,988,210

(2,316,107) 111,196,224
98,282,084
(25,249,931) 1,127,358,400 1,294,624,420
(หน่วย: บาท)

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

2558
100,851,545
363,534,971
52,098,006
2,276,523

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

31,691,253
550,452,298

24,710,144
629,451,729

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็ น
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
2558
2557
(450,661)
(450,661)

(107,265)
(107,265)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2558
2557
100,851,545
70,626,491
363,534,971 459,306,076
52,098,006
55,820,808
2,276,523
18,988,210
31,240,592
550,001,637

24,602,879
629,344,464

ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
เป็ นจํานวน 0.3 ล้านบาท (2557: 0.1 ล้านบาท) และบริ ษทั ย่อยบันทึกปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือเป็ น
จํานวน 12.9 ล้านบาท (2557: กลับรายการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือเป็ นจํานวน 26.2 ล้านบาท)
โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนขาย
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริ ษทั

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2558
2557

สัดส่ วนเงินลงทุน
2558 2557
ร้อยละ ร้อยละ

บริ ษทั สหอุตสาหกรรม
นํ้ามันปาล์ม จํากัด
(มหาชน)
324,050,000 324,050,000
บริ ษทั อาหารสากล
จํากัด (มหาชน)
525,000,000 525,000,000
รวม

69.96

69.96

98.83

98.76

หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่ อย - สุ ทธิ

(หน่วย: บาท)
เงินปั นผลที่บริ ษทั ฯรับ
ระหว่างปี
2558
2557

ราคาทุน
2558

748,343,849

2557

748,343,849 34,007,266 124,693,311

1,333,966,824 1,333,586,724 34,007,266 124,693,311
(21,095,880) (21,095,880)
1,312,870,944 1,312,490,844
585,622,975

585,242,875

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินลงทุนในบริ ษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) มีมูลค่ายุติธรรม
ซึ่งคํานวณจากราคาเสนอซื้อครั้งสุ ดท้ายของหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตามจํานวนหุ น้ สามัญ
ที่บริ ษทั ฯถืออยู่ ณ วันสิ้ นงวดเป็ นจํานวน 1,056 ล้านบาท (2557: 2,256 ล้านบาท)
11. เงินลงทุนในการร่ วมค้ า
11.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงิ นลงทุนในการร่ วมค้าซึ่ งเป็ นเงิ นลงทุนในกิ จการที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั อื่นควบคุมร่ วมกันมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
การร่ วมค้า

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั สยามเอลิทปาล์ม ผลิตและจําหน่าย
จํากัด
เมล็ดพันธุ์ปาล์ม
นํ้ามัน
รวม

สัดส่ วนเงินลงทุน
2558
2557
ร้อยละ
ร้อยละ

50

50

ราคาทุน
2558

2557

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)

25,000,000 25,000,000 39,280,826 39,683,607
25,000,000 25,000,000 39,280,826 39,683,607
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11.2 ส่ วนแบ่งกําไรและเงินปั นผลรับ
ในระหว่างปี บริ ษทั ย่อยรับรู ้ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้าในงบการเงินรวมและรับรู ้เงินปั นผล
รับจากกิจการดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้
(หน่วย: บาท)

การร่ วมค้า

บริ ษทั สยามเอลิทปาล์ม จํากัด
รวม

งบการเงินรวม
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน
ในการร่ วมค้า
เงินปั นผลรับ
2558
2557
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
5,222,219
5,962,937
5,625,000
5,962,937
5,625,000
5,222,219

-

11.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของการร่ วมค้า
บริ ษทั สยามเอลิทปาล์ม จํากัด
สรุ ปรายการฐานะทางการเงิน

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินรวม
สิ นทรัพย์ สุทธิ
สัดส่ วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
สั ดส่ วนตามส่ วนได้ เสียของกิจการในสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
การตัดรายการระหว่างกัน
มูลค่ าตามบัญชีของส่ วนได้ เสี ยของกิจการในการร่ วมค้ า

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
41,901
52,264
44,033
44,427
85,934
96,691
(4,481)
(9,225)
(2,892)
(1,723)
(7,373)
(10,948)
78,561
85,743
50
50
39,281
42,872
(3,188)
39,281
39,684
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สรุ ปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
47,137
44,766
(18,501)
(12,323)
(24,008)
(18,948)
4,628
13,495
(560)
(870)
4,068
12,625
4,068
12,625
50
50
2,034
6,313
3,188
(350)
5,963
5,222

รายได้
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สัดส่ วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
สั ดส่ วนตามส่ วนได้ เสียของกิจการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การตัดรายการระหว่างกัน
ส่ วนแบ่ งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่ วมค้ า

12. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
งบการเงินรวม
บริ ษทั

บริ ษทั ยูเนี่ยน เฟรช จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

หยุดดําเนินกิจการ

ไทย

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2558
2557
ล้านบาท
ล้านบาท
30
30

สัดส่ วนเงินลงทุน
2558
2557
ร้อยละ
ร้อยละ
40
40
(หน่วย: บาท)

บริ ษทั

ราคาทุน
2558

2557

งบการเงินรวม
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของ
มูลค่าตามบัญชีตาม
เงินลงทุน
วิธีราคาทุน - สุ ทธิ
2558
2557
2558
2557

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2558
2557

บริ ษทั ยูเนี่ยน เฟรช
จํากัด

12,000,000

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

-

-

-

-
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13. เงินลงทุนระยะยาวอืน่
งบการเงินรวม
2558
2557
เงินลงทุนระยะยาวอืน่ - ราคาทุน
ตราสารทุน
หุน้ บมจ. อิชิตนั กรุ๊ ป
กองทุนเปิ ดกําไรเพิม่ พูน
กองทุนเปิ ดทีซีเอ็ม หุ น้ ทุน
กองทุนเปิ ดเกียรตินาคิน
หุ น้ บมจ. ดาต้าแมท
หุ น้ บมจ. แสตนดาร์ดชาร์เตอร์
รวม
บวก: กําไร(ขาดทุน)ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวอืน่ - มูลค่ ายุติธรรม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

975,000
1,000,000
300,000
200,000
16,265
2,160
2,493,425

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

975,000
1,000,000
300,000
200,000
16,265
2,160
2,493,425

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

(792,367)
1,701,058

471,290
3,939,715

(792,367)
1,701,058

471,290
3,939,715

14. เงินให้ ก้ยู มื ระยะยาวแก่ บริษัทอืน่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีเงินให้กูย้ ืมระยะยาวที่ไม่มีหลักประกันแก่บริ ษทั อื่นเป็ น
จํานวนประมาณ 62 ล้านบาท ซึ่ งคิดดอกเบี้ยในอัตรา THBFIX บวกร้อยละ 1 ต่อปี และมีกาํ หนดชําระคืน
ทุกสิ้ นเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี โดยจะสิ้ นสุ ดในเดือนมิถุนายน 2583
15. อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

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

งบการเงินรวม
อาคาร
สํานักงาน
รวม
142,295,823 206,090,886
(77,476,304) (77,476,304)
(58,754,924) (63,592,524)
6,064,595
65,022,058

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคาร
สํานักงาน
ที่ดิน
รวม
5,614,750 33,973,158 39,587,908
- (33,025,363) (33,025,363)
5,614,750
947,795
6,562,545
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(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
สํานักงาน
รวม
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
สํานักงาน
ที่ดิน
รวม
5,614,750 33,973,158 39,587,908
- (31,326,705) (31,326,705)
5,614,750
2,646,453
8,261,203

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับปี 2558 และ 2557 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
โอนเปลี่ยนประเภทสิ นทรัพย์
ซื้ อเพิ่มระหว่างปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
กลับรายการ(บันทึก)ค่าเผือ่ การด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
2557
2558
86,530,203
51,735,001
33,210,524
75,000
(4,506,867)
(751,738)
(17,076,278)
2,336,416
65,022,058
86,530,203

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
8,261,203
9,959,861
(1,698,658)
(1,698,658)
6,562,545
8,261,203

บริ ษทั ฯประเมินมูลค่ายุติธรรมสําหรับที่ดินและอาคารสํานักงานให้เช่าของบริ ษทั ฯโดยใช้วิธีพิจารณาจาก
รายได้ (Income Approach) ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่ายุติธรรมมีจาํ นวนประมาณ 26 ล้านบาท
(2557: 26 ล้านบาท) ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคาดังกล่าวอ้างอิงจากข้อมูลภายในบริ ษทั ฯ
มูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารของบริ ษทั ย่อยประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบ
ราคาตลาด (Market Approach) สําหรับที่ดิน และใช้วิธีตน้ ทุนทดแทน (Replacement cost) สําหรับอาคาร
เนื่ องจากไม่เป็ นอาคารที่ให้เช่ าจึ งไม่สามารถใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ได้ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่ายุติธรรมสําหรับที่ดินและอาคารมีจาํ นวนประมาณ 95 ล้านบาท และ 62 ล้าน
บาท ตามลําดับ (2557: 48 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท ตามลําดับ)
ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าจํานวน 17 ล้านบาท สําหรับอาคารเพื่อสะท้อน
มูลค่าจากการใช้
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16. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: บาท)

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 (ปรับปรุ งใหม่)
ซื้อเพิ่ม
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็ นต้นทุน
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า(โอนออก)
โอนไปอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ปรับปรุ งใหม่)
ซื้อเพิ่ม
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็ นต้นทุน
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า(โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ที่ดินและส่ วน
ปรับปรุ งที่ดิน

ที่ดินระหว่าง
การพัฒนา

698,643,335
3,511,770
(4,010,245)
(9,203,577)
688,941,283
71,483,500
760,424,783

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

1,003,735,980 2,506,088,742
5,950,229
50,247,900
39,071
185,014
(339,746)
(39,148,391)
9,789,333
77,551,429
(127,186,063)
891,988,804 2,594,924,694
18,375,307
35,587,645
151,531
134,051
(17,513,386)
103,540,179
282,612,157
1,014,055,821 2,895,745,161

111,294,529
3,098,938
(2,045,978)
765,784
113,113,273
3,225,446
(1,622,354)
329,045
115,045,410

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

252,561,597
8,650,484
(23,319,489)
9,574,264
247,466,856
15,506,976
(17,273,611)
6,941,057
252,641,278

78,667,107 4,727,467,046
110,069,021
181,528,342
98,257
322,342
(68,863,849)
(97,680,810)
- (136,389,640)
91,153,575 4,704,064,241
443,767,179
587,946,053
249,429
535,011
(36,409,351)
(393,422,438)
141,747,745 5,256,135,954

รวม

28

(หน่วย: บาท)

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 (ปรับปรุ งใหม่)
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่โอนไปอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ปรับปรุ งใหม่)
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ลดลงระหว่างปี สําหรับส่ วนที่โอนไป
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เพิม่ ขึ้นระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

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

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

ที่ดินและส่ วน
ปรับปรุ งที่ดิน

ที่ดินระหว่าง
การพัฒนา

-

-

595,654,047 1,566,778,003
44,828,681
150,348,892
(293,692)
(34,979,692)

96,026,559
5,141,365
(1,973,841)

177,203,535
25,589,013
(22,973,389)

-

2,435,662,144
225,907,951
(60,220,614)

-

-

(63,689,822)
576,499,214 1,682,147,203
41,655,606
153,092,495
(13,709,466)
618,154,820 1,821,530,232

99,194,083
4,871,817
(1,587,260)
102,478,640

179,819,159
25,823,199
(16,378,177)
189,264,181

-

(63,689,822)
2,537,659,659
225,443,117
(31,674,903)
2,731,427,873

14,638,278

-

39,489,294

66,216,486

-

-

-

120,344,058

14,638,278
14,638,278

-

(39,489,294)
-

66,216,486
17,462,002
83,678,488

159,096
159,096

302,624
302,624

-

(39,489,294)
80,854,764
17,923,722
98,778,486

ยานพาหนะ

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

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

ที่ดินและส่ วน
ปรับปรุ งที่ดิน

ที่ดินระหว่าง
การพัฒนา

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ปรับปรุ งใหม่)

674,303,005

76,475,756

315,489,590

846,561,005

13,919,190

67,647,697

91,153,575

2,085,549,818

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

745,786,505

76,475,756

395,901,001

990,536,441

12,407,674

63,074,473

141,747,745

2,425,929,595

ยานพาหนะ

รวม

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2557 (202.5 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

225,907,951

2558 (204.6 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

225,443,117
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(หน่วย: บาท)

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ซื้อเพิม่
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า(โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิม่
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า(โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์โรงงาน เครื่ องตกแต่ง
อาคารและส่ วน และอุปกรณ์สวน ติดตั้งและ
อุปกรณ์
และระบบบําบัด
ปรับปรุ ง
อาคาร
นํ้าเสี ย
สํานักงาน
ยานพาหนะ
303,426,959
(272,843)
3,204,728
306,358,844
23,000
78,551,119
384,932,963

1,148,020,952
19,778,331
(22,916,504)
17,921,487
1,162,804,266
9,833,055
(3,313,327)
221,888,964
1,391,212,958

37,579,526
605,789
(433,880)
605,230
38,356,665
582,067
(111,465)
329,045
39,156,312

47,267,448
2,485,000
(2,342,960)
47,409,488
9,175,260
(4,982,330)
51,602,418

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

รวม

12,447,716
55,872,185
(21,731,445)
46,588,456
319,797,128
(300,769,128)
65,616,456

1,571,066,476
82,253,075
(25,966,187)
1,627,353,364
339,410,510
(8,407,122)
1,958,356,752
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์โรงงาน เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อาคารและส่ วน และอุปกรณ์สวน
อุปกรณ์
ปรับปรุ ง และระบบบําบัด
อาคาร
นํ้าเสี ย
สํานักงาน
ยานพาหนะ

ที่ดิน
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

รวม

-

209,014,471
14,578,105
(272,836)
223,319,740
15,103,937
238,423,677

687,759,879
60,025,444
(22,881,598)
724,903,725
64,395,445
(3,009,083)
786,290,087

33,435,658
1,770,681
(431,538)
34,774,801
1,641,996
(111,443)
36,305,354

33,351,488
4,882,846
(2,342,956)
35,891,378
4,743,968
(4,370,630)
36,264,716

-

963,561,496
81,257,076
(25,928,928)
1,018,889,644
85,885,346
(7,491,156)
1,097,283,834

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

25,835,645

83,039,104

437,900,541

3,581,864

11,518,110

46,588,456

608,463,720

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

25,835,645

146,509,286

604,922,871

2,850,958

15,337,702

65,616,456

861,072,918

ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2557 (71.1 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
2558 (75.8 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

81,257,076
85,885,346
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ในระหว่างปี 2558 บริ ษทั ย่อยได้รวมต้นทุนการกูย้ ืมเข้าเป็ นราคาทุนของโครงการต่อเติมอาคารและติดตั้ง
เครื่ องจักรจํานวน 0.5 ล้านบาท (2557: 0.3 ล้านบาท) ต้นทุนการกูย้ มื นี้ เกิดจากเงินกูท้ ี่กมู้ าเพื่อวัตถุประสงค์
ทัว่ ไปแต่บริ ษทั ย่อยได้นาํ มาใช้ในโครงการนี้ โดยคํานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุนซึ่ งเป็ นอัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของเงินกูด้ งั กล่าวในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 2.39 ถึงร้อยละ 3.14 ต่อปี (2557: อัตราเฉลี่ยร้อยละ
2.82 ถึงร้อยละ 3.44 ต่อปี )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จาํ นวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้ว
แต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรั พย์ดงั กล่าวมี
จํานวนประมาณ 1,585 ล้านบาท (2557: 1,362 ล้านบาท) เฉพาะของบริ ษทั ฯมีจาํ นวนประมาณ 615 ล้านบาท
(2557: 532 ล้านบาท)
นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สญ
ั ญา
เช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 2.5 ล้านบาท
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17. ต้ นทุนสิ ทธิการใช้ ทดี่ ินป่ าสงวนและต้ นทุนสวนปาล์ม

งบการเงินรวม

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

ต้นทุนสิ ทธิการ
ใช้ที่ดินป่ าสงวน
และต้นทุนสวน
ปาล์มที่พร้อม
เก็บเกี่ยว

ต้นทุนสวน
ปาล์มที่ยงั ไม่
พร้อมเก็บเกี่ยว

634,085,461
(49,064,274)
8,286,571
593,307,758
(54,203,878)
2,567,350
541,671,230

26,206,271
23,771,375
(17,326,844)
32,650,802
36,495,392
(9,880,305)
59,265,889

660,291,732
23,771,375
(49,064,274)
(9,040,273)
625,958,560
36,495,392
(54,203,878)
(7,312,955)
600,937,119

294,119
294,119
294,119

388,137,552
36,971,579
(11,201,669)
413,907,462
11,895,157
(48,688,148)
377,114,471

-

388,137,552
36,971,579
(11,201,669)
413,907,462
11,895,157
(48,688,148)
377,114,471

46,060
11,765
57,825
11,765
69,590

179,400,296

32,650,802

212,051,098

236,294

164,556,759
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่ าตัดจําหน่ ายสํ าหรับปี (รวมอยู่ในต้ นทุนการผลิต)

59,265,889

223,822,648

224,529

2557

36,971,579

11,765

2558

11,895,157

11,765

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 (ปรับปรุ งใหม่)
ซื้ อเพิ่ม
ตัดจําหน่าย
โอนเข้า(โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ปรับปรุ งใหม่)
ซื้ อเพิ่ม
ตัดจําหน่าย
โอนเข้า(โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 (ปรับปรุ งใหม่)
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับส่ วนที่ตดั จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ปรับปรุ งใหม่)
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับส่ วนที่ตดั จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ปรับปรุ งใหม่)

รวม
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บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์แบ่งออกเป็ นพื้นที่ที่บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีโฉนดที่ดินและเอกสาร
แสดงกรรมสิ ทธิ์อื่นๆ (น.ส. 3ก. และ น.ส. 3) จํานวนประมาณ 12,494 ไร่ ส่ วนที่เหลือบริ ษทั ย่อยได้รับโอน
การครอบครองมาและกําลังอยูใ่ นระหว่างการดําเนินการให้ได้มาซึ่งเอกสารแสดงสิ ทธิตามกฎหมาย
หนังสื ออนุญาตจากกรมป่ าไม้ให้บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งเข้าทําประโยชน์หรื 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
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้รับใบอนุญาตเก็บหาของป่ าในพื้นที่แปลง
ดังกล่าว โดยบริ ษทั ย่อยต้องชําระเงินค่าภาคหลวงในอัตราร้อยละ 10 ของราคาตลาด และค่าบํารุ งป่ าใน
อัตรา 2 เท่าของค่าภาคหลวง เมื่อเก็บเกี่ยวผลปาล์มนํ้ามัน
18. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ่ งได้แก่ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
2557 แสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2558
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

58,840,917
(49,570,056)
9,270,861

2557
(ปรับปรุ งใหม่)
55,881,147
(47,611,468)
8,269,679

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
25,942,366
25,261,596
(20,945,447)
(20,196,722)
4,996,919
5,064,874

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับปี 2558 และ 2557 แสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2558
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซื้ อเพิ่ม - ราคาทุน
จําหน่าย - ราคาตามบัญชี
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

8,269,679
2,959,770
(1,958,588)
9,270,861

2557
(ปรับปรุ งใหม่)
7,320,129
2,702,013
(19)
(1,752,444)
8,269,679

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
5,064,874
680,770
(748,725)
4,996,919

5,126,205
592,600
(19)
(653,912)
5,064,874

35

19. เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: บาท)
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
2557
2558
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
รวม

งบการเงินรวม
2558
2557

1.95 - 4.50 2.30 - 4.75 1,610,000,123 1,230,000,000
1,610,000,123 1,230,000,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
255,000,000
255,000,000

140,000,000
140,000,000

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการคํ้าประกัน
20. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่
งบการเงินรวม
2558
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ค่าซื้ อเครื่ องจักร
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

367,614
280,975,865
9,193,005
69,696,287
7,311
19,470,368
114,317,116
494,027,566

2557
(ปรับปรุ งใหม่)
245,651,567
456,722
50,582,005
244,613
9,922,872
122,176,040
429,033,819

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557

141,082,533
205,657,053
33,246,908
313,870
13,444,445
59,488,803
453,233,612

140,195,424
172,366,883
31,663,797
12,849
5,587,923
64,640,705
414,467,581

21. หนีส้ ิ นหมุนเวียนอืน่

รายได้รับล่วงหน้า
เงินปันผลค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
10,363,383
19,134,631
4,340,997
4,141,093
49,278,636
65,973,199
89,248,923
63,983,016

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
1,078,933
10,363,383
32,825,104
44,267,420

19,134,631
1,024,961
31,226,559
51,386,151
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22. เงินกู้ยมื ระยะยาว
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2557
2558

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2558
2557

188.89

-

188.89

-

3M BIBOR +1

2

75.00

175.00

-

-

BIBOR + 1

3

87.50

-

-

-

THBFIX

351.39

175.00

188.89

-

(175.00) (100.00)

(75.00)

-

176.39

113.89

-

วงเงินกู้
บริษัทฯและบริษัทย่ อย
1

รวมเงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ จากส่ วน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

75.00

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

การชําระคืนเงินกู้

ผ่อนชําระคืนทุก 3 เดือน เป็ นระยะเวลา
3 ปี การชําระเงินต้นงวดแรกเริ่ มนับ
จาก 3 เดือนหลังจากเบิกเงินกูง้ วด
สุ ดท้าย
ผ่อนชําระคืนทุก 3 เดือน เริ่ มเดือน
กุมภาพันธ์ 2557 รวมผ่อนชําระ 12 งวด
ผ่อนชําระคืนทุก 3 เดือน เริ่ มเดือน
กันยายน 2558 รวมผ่อนชําระ 15 งวด

หลักประกันเงินกูย้ มื

ไม่มีหลักประกัน

ไม่มีหลักประกัน
ไม่มีหลักประกัน
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ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืม บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น
เงื่ อนไขการจ่ายเงิ นปั นผล อัตราส่ วนการถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ และการดํารงอัตราส่ วนทาง
การเงินบางประการให้เป็ นไปตามอัตราที่กาํ หนดในสัญญา เป็ นต้น
23. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหน่าย
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2558
2,097,430
(267,212)
1,830,218
(573,000)
1,257,218

บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ทาํ สัญญาเช่ าการเงิ นกับบริ ษทั ลี สซิ่ งเพื่อเช่ ายานพาหนะสําหรั บใช้ในการ
ดําเนิ นงานของกิจการ โดยมีกาํ หนดการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ย
ประมาณ 4 ปี
บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้ อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า

(หน่วย: บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
1 - 4 ปี
รวม
ไม่เกิน 1 ปี
641,224
1,456,206
2,097,430
(198,988)
(267,212)
(68,224)
573,000
1,257,218
1,830,218
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24. สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2558

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ต้นปี
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่ วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ปลายปี
หนี้สินในช่วงที่เปลี่ยนแปลงที่ยงั ไม่รับรู้
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

โครงการ
ผลประโยชน์
พนักงานหลัง
ออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน
75,051,958
6,429,445
3,796,502
(19,202,755)

66,075,150
66,075,150

2557 (ปรับปรุ งใหม่)

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
1,710,493
149,999
62,635
(466,000)

รวม
76,762,451
6,579,444
3,859,137
(19,668,755)

โครงการ
ผลประโยชน์
พนักงานหลัง
ออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน
115,646,412
7,069,296
4,243,208
(27,639,774)

1,457,127
1,457,127

67,532,277
67,532,277

(49,831,872)
(20,641,522)
46,206,210
75,051,958
(20,850,676)
54,201,282

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

รวม
121,056,401
7,248,196
4,312,800
(28,214,774)

(180,229)
(626,730)
(2,566,029)
1,710,493
(778,605)
931,888

(50,012,101)
(21,268,252)
43,640,181
76,762,451
(21,629,281)
55,133,170
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ต้นปี
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่ วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ปลายปี
หนี้สินในช่วงที่เปลี่ยนแปลงที่ยงั ไม่รับรู้
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

โครงการ
ผลประโยชน์
พนักงานหลังออก
จากงานตาม
กฎหมายแรงงาน
41,641,584
2,720,254
2,031,303
(17,250,870)

29,142,271
29,142,271

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
1,710,493
149,999
62,635
(466,000)

1,457,127
1,457,127

2557
โครงการ
ผลประโยชน์
พนักงานหลังออก
จากงานตาม
กฎหมายแรงงาน
รวม
43,352,077
62,291,237
2,870,253
3,438,772
2,093,938
2,638,715
(17,716,870)
(23,744,096)

30,599,398
30,599,398

(20,207,868)
(7,098,957)
24,323,781
41,641,584
(12,119,778)
29,521,806

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

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

(180,229)
(626,730)
(2,566,029)
1,710,493
(778,605)
931,888

(20,388,097)
(7,725,687)
21,757,752
43,352,077
(12,898,383)
30,453,694
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยูใ่ นส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2558

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

โครงการ
ผลประโยชน์
พนักงานหลัง
ออกจากงาน
ตามกฎหมาย
แรงงาน
6,429,450
3,796,497

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
149,999
62,635

20,850,676
31,076,623

778,605
991,239

2557 (ปรับปรุ งใหม่)

รวม
6,579,449
3,859,132

โครงการ
ผลประโยชน์
พนักงานหลัง
ออกจากงาน
ตามกฎหมาย
แรงงาน
7,069,296
4,243,208

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
178,900
69,592

รวม
7,248,196
4,312,800

21,629,281
32,067,862

20,912,594
32,225,098

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

(3,372,988)
21,691,199
29,879,207

19,549,554
12,518,308

20,526,877
9,352,330
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

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

โครงการ
ผลประโยชน์
พนักงานหลัง
ออกจากงาน
ตามกฎหมาย
แรงงาน
2,720,254
2,031,303

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
149,999
62,635

12,119,778
16,871,335

778,605
991,239

2557

รวม
2,870,253
2,093,938

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

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
178,900
69,592

รวม
3,617,672
2,708,307

12,898,383
17,862,574

12,181,688
18,259,175

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

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

10,099,742
7,762,832

9,984,591
5,928,693
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า เป็ น
จํานวนประมาณ 17.1 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน 9.7 ล้านบาท) (2557: จํานวน 19.7 ล้าน
บาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน 17.7 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยประมาณ 14 - 27 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 17 - 27 ปี ) (2557: 14 - 27 ปี งบ
การเงินเฉพาะกิจการ: 17 - 27 ปี )
สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
(ขึ้นกับช่วงอายุ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2558
2557
2558
2557
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
4.30 - 4.80
4.30 - 4.80
4.52, 4.77
4.52, 4.77
5.0
5.0
5.0
5.0
0 - 46

0 - 46

0 - 46

0 - 46

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาํ คัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

งบการเงินรวม
เพิม่ ขึ้น 0.5% ลดลง 0.5%
(2.55)
2.73
3.39
(3.20)
(0.21)
3.98

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึ้น 0.5% ลดลง 0.5%
(1.16)
1.22
1.58
(1.51)
(1.78)
1.87

25. 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 วนการถือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
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26. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

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

งบการเงินรวม
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
6,066,346,226 6,547,306,566 4,485,809,494 5,120,288,587
155,340,262 (152,970,186)
774,787,933
243,803,729
129,279,132
163,553,135
109,415,407
39,882,083
35,000,000

787,784,314
265,383,712
165,640,156
154,626,393
113,641,379
33,883,761
-

65,546,051

(62,132,974)

305,154,676
88,344,494
97,824,530
163,553,135
33,623,797
7,468,962
-

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

27. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
นิติบุคคลของปี ก่อน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

94,850,444

90,780,198

40,524,518

35,627,132

5,804,000

-

-

-

(5,951,765)

429,952

(147,182)

1,662,098

94,702,679

91,210,150

40,377,336

37,289,230
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จํานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2558
2557
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลกําไร
(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผือ่ ขาย
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลกําไรจาก
การประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอี่น

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(252,732)

230,647

(252,732)

230,647

(252,732)

4,528,782
4,759,429

(252,732)

596,609
827,256

รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ มีดงั นี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณ
อัตราภาษี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติ
บุคคลของปี ก่อน
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
ขาดทุนทางภาษีสาํ หรับปี ที่ยงั ไม่ได้บนั ทึกเป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
การส่ งเสริ มการลงทุน (หมายเหตุ 28)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ หกั ได้เพิ่มขึ้น
อื่น ๆ
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

งบการเงินรวม
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
403,983,901 530,100,922 244,849,073

317,784,725

ร้อยละ 15
และ 20

ร้อยละ 15
และ 20

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

87,575,817

128,213,885

48,969,815

63,556,945

5,804,000

-

-

-

5,774,435
(1,044,444)
(8,828,959)
12,669,451
(7,205,820)
(41,801)
1,322,862

9,405,259
(1,192,587)
(17,097,167)
6,919,630
(35,220,198)
181,328
(37,003,735)

(2,817,545)
1,252,084
(7,027,018)
(8,592,479)

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

94,702,679

91,210,150

40,377,336

37,289,230
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ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2557
2558
2557
2558
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
รวม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ

20,352,298
3,154,604
2,400,000

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

2,212,918
90,132
-

2,163,555
21,453
-

158,474
3,365,525
11,469,175
909,449
41,809,525

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

158,474
6,119,879
8,581,403

6,090,739
8,275,747

41,809,525

94,258
94,258
35,605,028

8,581,403

94,258
94,258
8,181,489

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ย่อยมีรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้จาํ นวน 480 ล้านบาท (2557: 445 ล้านบาท) ที่บริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี เนื่องจากบริ ษทั ย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริ ษทั ย่อยอาจไม่มีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนํา
ผลแตกต่างชัว่ คราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ของบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนรวม 345 ล้านบาท ซึ่ งจะทยอยสิ้ นสุ ดระยะเวลาการ
ให้ประโยชน์ภายในปี 2565
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28. การส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ พิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมตั ิ
ของคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนสําหรับการผลิตที่กาํ หนดไว้ในบัตรส่ งเสริ มดังนี้
บริษัทฯ
บัตรส่ งเสริ มเลขที่
1815(2)/2549
1013(9)/2551
2093(2)/2550

สําหรับกิจการ
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
สกัดนํ้ามันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มอบแห้งและผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ าจากเชื้ อเพลิง
ชีวมวล
ผลิตพืชผักผลไม้
ผลิตพืชผักผลไม้บรรจุภาชนะผนึกและเต้าเจี้ยว
ผลิตพืชผักผลไม้แช่แข็ง
ผลิตไฟฟ้ าจากก๊าซชีวภาพ

สิ ทธิพิเศษที่สาํ คัญรวมถึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
เป็ นระยะเวลาแปดปี นับแต่วนั เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการ (ยกเว้นบัตรส่ งเสริ มเลขที่ 1815(2)/2549,
2093(2)/2550, 1043(2)/2548, 2088(2)/2547, 2121(2)/2547 และ 2112(5)/2547 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สําหรับกําไรสุ ทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน
ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกาํ หนดเวลาแปดปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการ)
รายได้ของบริ ษทั ฯสําหรับปี 2558 และ 2557 จําแนกตามกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและไม่ได้รับ
การส่ งเสริ มการลงทุนสรุ ปได้ดงั นี้
กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
2558
2557

กิจการที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ ม
2558
2557

รายได้ จากการขาย
รายได้จากการขายในประเทศ 1,483,091,071 2,118,585,245 4,657,105,797 4,503,187,149
20,898,195
44,976,459 168,192,887 264,989,585
รายได้จากการส่ งออก
1,503,989,266 2,163,561,704 4,825,298,684 4,768,176,734
รวมรายได้จากการขาย

2558

(หน่วย: บาท)
รวม
2557

6,140,196,868 6,621,772,394
189,091,082 309,966,044
6,329,287,950 6,931,738,438
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29. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี

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

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2558
2557
2558
(ปรับปรุ งใหม่)
311,416
380,673
204,472
280,495
820,000
820,000
820,000
820,000
0.38
0.46
0.25
0.34

30. 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 ย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็ 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
ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการจัดสรรทรั พยากรและการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน บริ ษทั ฯประเมิ นผลการ
ปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานและสิ นทรัพย์รวมซึ่ งวัดมูลค่า
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานและสิ นทรัพย์รวมในงบการเงิน
การบันทึ กบัญชี สําหรั บรายการระหว่างส่ วนงานที่ รายงานเป็ นไปในลักษณะเดี ยวกับการบันทึ กบัญชี
สําหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
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ข้อมูลรายได้ กําไร และสิ นทรั พย์รวมของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ส่ วนงานผลิตและจําหน่าย
ผักและผลไม้
นํ้ามันปาล์ม
แปรรู ป
2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุ ง
ใหม่)

รายได้จากการขายให้ลูกค้า
ภายนอก
6,839 6,626 1,358
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
750
755
688
ดอกเบี้ยจ่าย
(21)
(21)
(27)
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (172) (191)
(72)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(48)
(71)
(47)
กลับรายการขาดทุน(ขาดทุน)
(35)
จากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
กําไรของส่ วนงาน
715
869 568

สิ นทรัพย์ รวมของส่ วนงาน
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียน ที่ไม่รวม
เครื่ องมือทางการเงินและ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี

1,809
735
(31)
(74)
(20)
2
488

ส่ วนงานผลิตและจําหน่าย
ผักและผลไม้
นํ้ามันปาล์ม
แปรรู ป
2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุ ง
ใหม่)
5,454 4,949 1,755 1,405
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37

(148)

(137)

รวม
2558 2557
(ปรับปรุ ง
ใหม่)

รายการตัดบัญชี
ระหว่างกัน
2558
2557

8,197 8,435
1,438 1,490 (1,438)
(48)
(52)
(244) (265)
(95)
(91)
(35)
1,283

2
1,357

(1)

งบการเงินรวม
2558
2557
(ปรับปรุ ง
ใหม่)

(1,490)
-

8,197
(48)
(244)
(95)

8,435
(52)
(265)
(91)

3

(35)
1,282

2
1,360

(หน่วย: ล้านบาท)
รายการตัดบัญชี
ระหว่างกัน
2558
2557

รวม
2558 2557
(ปรับปรุ ง
ใหม่)
7,209 6,354 (1,338)

386

(100)

-

(1,230)

-

งบการเงินรวม
2558
2557
(ปรับปรุ ง
ใหม่)
5,871
5,124

386

(100)

บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัทย่อ ยใช้เ กณฑ์ใ นการกํา หนดราคาระหว่างกัน ตามที่ ก ล่ า วไว้ใ นหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้อ 6
ข้ อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
ในปี 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขายในประเทศคิดเป็ นร้อยละ 82 ของรายได้จากการขาย
รวม (2557: ร้อยละ 85) และรายได้จากการขายต่างประเทศคิดเป็ นร้อยละ 18 ของรายได้จากการขายรวม
(2557: ร้อยละ 15)
ข้ อมูลเกี่ยวกับลูกค้ ารายใหญ่
ในปี 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้าภายนอกรายใดที่ มีมูลค่าเท่ากับหรื อ
มากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ
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31. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนใน
อัตราร้อยละ 2 - 5 ของเงิ นเดื อน กองทุนสํารองเลี้ยงชี พของบริ ษทั ฯบริ หารโดยบริ ษทั หลักทรั พย์จดั 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 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้เงินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจํานวนประมาณ 11.1 ล้าน
บาท (2557: 10.7 ล้านบาท) เฉพาะของบริ ษทั ฯจํานวนประมาณ 5.3 ล้านบาท (2557: 5.4 ล้านบาท)
32. เงินปันผล

อนุมตั ิโดย
บริษัทฯ
สํ าหรับปี 2557
เงินปั นผลประจําปี 2556

ที่ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้
วันที่ 25 เมษายน 2557

รวมเงินปันผลสํ าหรับปี 2557
สํ าหรับปี 2558
เงินปั นผลประจําปี 2557

ที่ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้
วันที่ 24 เมษายน 2558

รวมเงินปันผลสํ าหรับปี 2558
บริษัทย่ อย
สํ าหรับปี 2557
เงินปันผลประจําปี 2556
เงินปันผลระหว่างกาลสําหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคมถึง
เดือนกันยายนของปี 2557
รวมเงินปันผลสํ าหรับปี 2557
สํ าหรับปี 2558
เงินปันผลประจําปี 2557
รวมเงินปันผลสํ าหรับปี 2558

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

ที่ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้
วันที่ 24 เมษายน 2558

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

129,620,000

0.40

48,607,500
178,227,500

0.15
0.55

48,607,185
48,607,185

0.15
0.15
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33. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
33.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายจ่ายฝ่ ายทุนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารและการซื้อ
เครื่ องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะที่จะต้องชําระในอนาคตเป็ นจํานวนเงินประมาณ 71.1 ล้านบาท 2.7 ล้าน
เยน และ 0.7 ล้านยูโร (2557: 50.0 ล้านบาท 0.7 ล้านเหรี ยญสิ งคโปร์ และ 39,000 ยูโร) เฉพาะของบริ ษทั ฯ
จํานวนประมาณ 39.8 ล้านบาท 2.7 ล้านเยน และ 0.7 ล้านยูโร (2557: 8.3 ล้านบาท 0.7 ล้านเหรี ยญสิ งคโปร์
และ 39,000 ยูโร)
33.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ
ซึ่งสัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้
นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน อายุของสัญญามี
ระยะเวลา 14 และ 15 ปี ทั้งนี้บริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานที่บอกเลิก
ไม่ได้ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

24.4
71.5
16.0

21.8
63.8
15.4

33.3 การคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อคํ้าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยเหลืออยูเ่ ป็ นจํานวนประมาณ 32.1 ล้านบาท (2557: 16.1 ล้านบาท) ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับภาระผูกพัน
ทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ซึ่งประกอบด้วย หนังสื อคํ้าประกันเพื่อคํ้า
ประกันการนําเข้าสิ นค้า การใช้ไฟฟ้ าและอื่น ๆ เฉพาะของบริ ษทั ฯ: เพื่อคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้ าและอื่น ๆ
จํานวน 10.1 ล้านบาท (2557: 9.1 ล้านบาท)
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33.4 หนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
(1) ในปี 2547 บริ ษ ทั ย่อ ยแห่ ง หนึ่ ง ได้รับ จดหมายเชิ ญ จากสํานักงานปฏิ รูปที่ ดิ น เพื่อ เกษตรกรรม
(ส.ป.ก.) เกี่ ยวกับปั ญหาที่ ดินทับซ้อนกับที่ ดิน 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 ย่อยไปดําเนิ นการกระจายสิ ทธิ โดยได้มีการดําเนินการกระจาย
สิ ทธิ แล้วจํานวนพื้นที่ 4,994.10 ไร่ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ย่อยได้มีการตรวจสอบพบในภายหลังว่ามี
จํานวนพื้นที่ 1,459 ไร่ เศษ ซึ่ งมีราคาทุนของที่ดินและมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีคงเหลือของต้นทุนสวน
ปาล์มนํ้ามันบนที่ดินดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวนประมาณ 10 ล้านบาทได้กระจาย
สิ ทธิทบั ซ้อนกับโฉนดที่ดินของบริ ษทั ย่อย ซึ่งบริ ษทั ย่อยอยูใ่ นระหว่างการดําเนิ นการเพื่อให้ ส.ป.ก.
ยกเลิกพื้นที่ที่ทบั ซ้อนดังกล่าว
(2) 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 ย่อย
ขอแสดงเจตนายินยอมให้ ส.ป.ก. นําที่ดินเนื้อที่ประมาณ 80 ไร่ ไปดําเนิ นการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 บริ ษทั ย่อยได้รับหนังสื อจากสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
สุ ราษฎร์ ธานี แจ้งให้บริ ษทั ย่อยออกจากที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินเนื้ อที่ประมาณ 133 ไร่ พร้อมรื้ อถอนสิ่ งปลูก
สร้ างภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับหนังสื อฉบับดังกล่าว เนื่ องจากบริ ษทั ย่อยไม่ มีเอกสารสิ ทธิ ในที่ ดิน
ดังกล่ าว ซึ่ งราคาทุ นของที่ ดินและมูลค่าสุ ทธิ คงเหลื อตามบัญชี ของต้นทุนสวนปาล์มนํ้ามันบนที่ ดิ น
ดังกล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ 0.2 ล้านบาท บริ ษทั ย่อยได้บนั ทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์สาํ หรับ
ต้นทุนดังกล่าวแล้วทั้งจํานวนในปี 2552
ส่ วนที่ดินในเขตป่ าจําแนก ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยกําลังอยูร่ ะหว่างการเจรจากับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปั ญหาสําหรับที่ดินดังกล่าว
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(3) 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 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2572
เมื่ อ วัน ที่ 27 เมษายน 2558 บริ ษ ทั ย่อ ยแห่ งหนึ่ ง ได้รับ ใบอนุ ญ าตเก็บ หาของป่ าในเขตป่ าสงวน
แห่ งชาติ
34. ลําดับชั้นของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่า
ยุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ระดับ 1

งบการเงินรวม
ระดับ 2
ระดับ 3

สิ นทรัพย์ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ตราสารทุน

0.9

0.8

-

สิ นทรัพย์ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

-

182.5

รวม

1.7

182.5
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(หน่วย: ล้านบาท)
ระดับ 1
สิ นทรัพย์ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ตราสารทุน
สิ นทรัพย์ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

0.9

0.8

-

1.7

1,056.0
-

-

25.7

1,056.0
25.7

35. เครื่องมือทางการเงิน
35.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107
“การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อ่ืน เงินให้กยู้ ืม เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น เงินกูย้ ืมระยะสั้นและ
เงินกูย้ ืมระยะยาว บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงที่เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมี
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้า ลูกหนี้ อื่นและเงินให้
กู้ยืม ฝ่ ายบริ ห ารควบคุ มความเสี่ ยงนี้ โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุ มสิ นเชื่ อที่
เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการให้
สิ นเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จาํ นวนมากราย จํานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอาจ
ต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่ อคือมูลค่าตามบัญชี ของลูกหนี้ และเงิ นให้กูย้ ืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากธนาคาร เงินให้กยู้ ืม
เงินกูย้ ืมระยะสั้น และเงินกูย้ ืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั รา
ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่สาํ คัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ย และสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด
หรื อวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ปรับขึ้นลง
ภายใน
มากกว่า
ตามอัตรา
ไม่มีอตั รา
1 ปี
1-4 ปี
ตลาด
ดอกเบี้ย
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด
ลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่
บริ ษทั อื่น
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน
เจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

421

59

480

0.05 - 0.85

-

-

-

1,152

1,152

-

-

-

483

655

-

955

-

-

1
656

1
1

62

1,211

62
1,694

THBFIX + 1

-

1,610

1.95 - 4.50

351

494
-

494
351

1,306

494

2
2,457

3M BIBOR+1,
THBFIX, BIBOR+1
7.15

55

(หน่วย: ล้านบาท)

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

208

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

5

213

0.10 - 1.25

902
907

902
1,115

-

-

-

-

-

340

-

890

-

-

-

429

429

100
440

-

10
75
975

429

10
175
1,844

208

-

1,230

2.30 - 4.75
THBFIX + 0.50
BIBOR + 1

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

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ยูโร
เยน

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2558
(ล้าน)
(ล้าน)
2.1
0.4
-

2.2
0.2
-

หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
(ล้าน)
(ล้าน)
0.8
0.1
33.4

0.9
0.1
-

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
36.0886
32.9630
39.4388
40.0530
0.3028
-
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสญ
ั ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

สกุลเงิน

จํานวนที่ขาย
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
(ล้าน)
(ล้าน)

ยูโร

0.6

0.6

อัตราแลกเปลี่ยนตาม
สัญญาของจํานวนที่ขาย
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
40.2000 - 41.3640

วันครบกําหนดตามสัญญา

ภายในเดือนเมษายน 2559

35.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่ องจากเครื่ องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอตั รา
ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือ
ทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
36. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย คือการจัดให้มีซ่ ึงโครงสร้างทุนที่
เหมาะสมเพื่อสนับสนุ นการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและเสริ มสร้างมูลค่าการถือหุ ้นให้แก่
ผูถ้ ือหุ น้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 0.82:1 (2557: 0.66:1)
และเฉพาะบริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุน: 0.35:1 (2557: 0.24:1)
37. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิเสนอจ่ายเงินปั นผลจากผล
กําไรของปี 2558 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท รวมเป็ นเงินปันผลทั้งสิ้ นประมาณ 123 ล้านบาท
เมื่ อวัน ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั สหอุ ตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด
(มหาชน) (“บริ ษทั ย่อย”) ได้มีมติอนุมตั ิเสนอจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสมให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ
0.10 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ นประมาณ 32 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั
ย่อย”) ได้มีมติอนุมตั ิเสนอจ่ายเงินปั นผลจากผลกําไรของกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนของปี 2558
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตรา หุน้ ละ 0.55 บาท รวมเป็ นเงินปันผลทั้งสิ้ นประมาณ 28.88 ล้านบาท
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะนําเสนอเพื่อขออนุ มตั ิ การจ่ ายเงิ นปั นผลดังกล่าวในที่ ประชุ มสามัญประจําปี
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยต่อไป
38. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
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