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·¦´¡¥r¦ª¤
®¸Ê·¦ª¤
nª °¼oº°®»o

·¦´¡¥r¦ª¤ (¨oµµ)
4,658

4,797
2,352
2,445

4,816
2,391
2,425

9,522
9,600
1,389
354

6,870
6,932
1,188
358

7,484
7,551
1,036
199

4,658
2,386
2,272

¦µ¥Åoµµ¦ µ¥
¦µ¥Åo¦ª¤
ÎµÅ¦ ´Êo
ÎµÅ¦»·

5,000

2551

®nª¥: ¨oµµ
2552
2553

4,797

4,816

4,000
3,000
2,000

·¦´¡¥r¦ª¤ Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 0.41 ÁºÉ°µ:1) Á·  Â¨³¦µ¥µ¦Á¸ ¥ Án µ Á·   °¨»n ¤ ¦· ¬´  ¤¸ Îµ ª
361.18 ¨oµµÁ¡·É¤ ¹Ê 154.76 ¨oµµ ·Á}Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³
74.97
2) ¨¼ ®¸Ê µ¦o µ -· µ¦¸É Å¤nÁ ¸É¥ ª o° ´ » ·® ¨´ ®´  n µ ÁºÉ ° ®¸Ê
´¥³¼ ¨¨ 28.64 ¨oµµÁ} 855.03 ¨oµµ
3) ·oµÁ®¨º°¨¨ 66.94 ¨oµµ ¹É¤¸µÁ®»®¨´¤µµµ¦
µÂ¨ÊÎµ¤´µ¨r¤Änª¨µ¥e 2553

1,000
0
2551

2552

2553

¦µ¥Åo¦ª¤ (¨oµµ)
10,000

¦µ¥Åo¦ª¤ Á¡·É¤ ¹Ê 619 ¨oµµ ÁºÉ°µ¦µ¥Åoµµ¦ µ¥Ä
nª¨· £´ r °¦·¬´  Á¡·É¤ ¹Ê 564.13 ¨oµ µ· Á} ¦o° ¥¨³
10.69

9,600

8,000

6,932

7,551

6,000
4,000
2,000
2551

2552

2553

ÎµÅ¦»· (¨oµµ)
400

354

Î µ Å¦»  · ¦· ¬´  Â¨³¦· ¬´  ¥n ° ¥¤¸ Î µ Å¦»  · n ª ¸É Á }  °¼o º ° ®»o 
¦·¬´Ä®n¨¨ 159.37 ¨oµµ ·Á}¨¨¦o°¥¨³ 44.48 Â¨³¤¸
°´¦µÎµÅ¦»·n°¦µ¥Åo¦ª¤¨¨Á}¦o°¥¨³ 2.63

358

300

199

200
100
0
2551

2552

2553
1

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท (งบการเงินรวม)
´nª®¸Ê·n°nª¼oº°®»o (Ánµ)
1.50
1.05
1.00

0.96

0.99

°´¦µnª®¸Ê·n°nª¼oº°®»o
2553 (2552: 0.96 Ánµ)

Á¡·É¤ ¹ÊÁ} 0.99 Ánµ Äe

0.50
0.00
2551

2552

2553

ÎµÅ¦»·n°®»o (µ)
0.50

0.43

0.44

ÎµÅ¦»·n°®»o ¨¨µ 0.44 µÄe 2552 Á} 0.24 µ
Äe 2553

0.40
0.30

0.24

0.20
0.10
0.00
2551

2552

2553

Á·{¨n°®»o (µ)
0.30

0.25
0.20

0.20

0.15

0.10
0.00
2551

2

2552

2553

Á·  {  ¨n ° ®»o  : µµ¦¦³» ¤ ³¦¦¤µ¦Á¤ºÉ ° ª´  ¸É
25/2/2554 ¤¸¤·Ä®onµ¥Á·{¨µ¤Îµ®¦´¨µ¦ÎµÁ·µ °
e 2553 Ä°´¦µ®»o¨³ 0.15 µ ·Á} ¦o°¥¨³ 55.2 °ÎµÅ¦
»· ¹ÉÁ}Åµ¤Ã¥µ¥ °¦·¬´¸ÉÎµ®ªnµ³nµ¥Á·{¨
Å¤nÉÎµªnµ¦o°¥¨³ 40 °ÎµÅ¦»·®¨´µÎµ¦³£µ¬¸Â¨oª
´Ê¸Ê ¦·¬´³o°ÎµÁ°¸É¦³»¤µ¤´¦³Îµe¼oº°®»o ¦´Ê¸É
1/2554 Á¡ºÉ°¡·µ¦µ°»¤´·n°Å

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท (งบการเงินรวม)
°´¦µnªµµ¦Á·

°´¦µÎµÅ¦»·n°¦µ¥Åo¦ª¤
°´¦µ¨°Ân°nª °¼oº°®»o
°´¦µ¨°Âµ·¦´¡¥r¦ª¤

o°¤¼¨´ªÁ¨ n°®»o

ÎµÅ¦»·n°®»o
Á·{¨nµ¥n°®»o
Á·{¨n°®»o (µ¤ª¨µ¦ÎµÁ·µ)
¤¼¨nµµ¤´¸n°®»o
®¤µ¥Á®» :

(®nª¥: %)
2551

2552

2553

3.69
16.67
7.88

5.17
15.20
7.58

2.63
8.17
4.14

2551

2552

2553

0.43
0.10
0.20
2.28(2)

0.44
0.20
0.25
2.57(2)

0.24
0.25
0.15(1)
2.60(2)

(®nª¥: µ)

(1)

µ¤¤·µµ¦¦³»¤³¦¦¤µ¦Á¤ºÉ°ª´¸É 25 »¤£µ¡´r 2554 Á¡ºÉ°ÎµÁ°¸É¦³»¤µ¤´¦³Îµe¼oº°®»o
¦´Ê¸É 1/2554 n°Å
(2)
°´¦µnªµµ¦Á·Á¡µ³¦·¬´
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สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
e 2553 ´Á}e¸Éµµ¦roµ¦µµÂ¨³¦·¤µÊÎµ¤´µ¨r¤·Ä¦³Á«¤¸ªµ¤´ª°¥nµ
¤µ ¦µµÁ¨¸É¥¦µ¥Áº°Âªn´ª°¥¼nÄnª¦³®ªnµ 25.38 - 43.80 µn°·Ã¨¦´¤ (Á¸¥´ 21.48
- 27.51 µn°·Ã¨¦´¤Äe 2552) Ã¥Ä¦¹É®¨´ °e ¦µµ¦´´ª¼ ¹Ê°¥nµ¦ªÁ¦ÈªÂ¨³n°ÁºÉ°
ÁºÉ°µ¨¨·¸Éo°¥¨ µ£µª³ Â¨o °µ´Êµ¦¸ÉÊÎµnª¤®´ÄÁ £µÄoÄÁº°
»¨µ¤ 2553 ÎµÄ®oÅ¤nµ¤µ¦ÁÈÁ¸É¥ª¨¨·µ¨r¤ÊÎµ¤´Ä®¨µ¥¡ºÊ¸É

Insert MD
picture

¦³°´°»rµ¼o¨·ÅÃ°¸Á¨¸É¤¸¤µ ¹Êµµ¦¦³µ«ÄoÅÃ°¸Á¨ B3 ÄÁº°
¦µ¤ 2553 ¥·Én¨¦³ÎµÄ®o¦µµ¨µ¨r¤¼ ¹Ê°¥nµÅ¤nÁ¥¦µ¤µn° Ã¥¦µµ
¨µ¨r¤°¥¼n¸É 7.65 µn°·Ã¨¦´¤ Â¨³¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤·°¥¼n¸É 48.38 µn°·Ã¨¦´¤  ·Êe
2553 Ä ³¸ÉÊÎµ¤´µ¨r¤Á®¨º°Ä¦³¨¨Á}°¥nµ¤µµ 133,024 ´-ÊÎµ¤´µ¨r¤· 
·ÊÁº°»¨µ¤ Á®¨º°Á¡¸¥ 67,787 ´  ·ÊÁº°´ªµ¤ ´Á}¦³´¸ÉÉÎµ¤µÁ¤ºÉ°Á¸¥´
¦·¤µÊÎµ¤´µ¨r¤Á®¨º°Ä£µª³·¸É¦³¤µ 120,000 - 130,000 ´ ¹ÉÎµÅ¼n£µª³µ¦ µ
Â¨¸Éª·§·°¥nµ¤µÄ¦¹É®¨´ °e 2553
³¦¦¤µ¦Ã¥µ¥µ¨r¤ÊÎµ¤´Â®nµ· Ä¦µª¦³»¤Á¤ºÉ°ª´¸É 6 ¤¦µ¤ 2554 ¹Á®È°Ä®o
°rµ¦¨´·oµÎµÁ oµÊÎµ¤´µ¨r¤·Â¥Å (Crude Palm Olein) Îµª 30,000 ´ £µ¥Äo
¦°ªµ¤¨Á µ¦oµÁ¦¸°µÁ¸¥ (AFTA) Á¡ºÉ°¦¦Áµ£µª³µ¦ µÂ¨ÊÎµ¤´µ¨r¤ Â¨³
n°¤µ³¦¦¤µ¦Ã¥µ¥µ¨r¤ÊÎµ¤´Â®nµ· Ä¦µª¦³»¤°¸¦´ÊÁ¤ºÉ°ª´¸É 1 »¤£µ¡´r 2554
Åo°»¤´·Ä®oÎµÁ oµÊÎµ¤´µ¨r¤·Â¥Å (Crude Palm Olein) °¸Îµª 120,000 ´ £µ¥Äo¦°
ªµ¤¨Á µ¦oµÁ¦¸°µÁ¸¥ (AFTA) ÁnÁ·¤
µµ¦¸ÉÊÎµ¤´µ¨r¤¦·»·Í¦¦» ª ¹ÉÁ}¨·£´r®¨´ °¦·¬´¼ª»¤¦µµÎµ®nµ¥Ã¥
¦¤µ¦oµ£µ¥Ä ¦³¦ª¡µ·¥r ´Á}°»¦¦Îµ´Äµ¦ÎµÁ·µ °»¦· °¦·¬´
Ã¥Á¡µ³°¥nµ¥·É  Äe¸ÉÁ·  £µª³µ¦ µÂ¨ÊÎµ ¤´ µ¨r¤ °¥nµ ¦»Â¦Án Äe 2553 Â¤oªn µ
¦³¦ª¡µ·¥r³¦´Á¡µ¦µµÎµ®nµ¥¨¸ÊÎµ¤´µ¨r¤¦·»·Í¦¦» ª 1 ¨·¦µ 38 µ
Á} 47 µ (¦ª¤£µ¬¸¤¼¨nµÁ¡·É¤) ÄÁº°¤¦µ¤ 2554 ÂnÈ¥´Å¤n°¨o°´o» °ÊÎµ¤´
µ¨r¤·¸É¼ªnµÁ¡µ¦µµÎµ®nµ¥¸É¦³¦ª¡µ·¥r¦´Ä®o
¨µ¦ÎµÁ·µ
£µª³µ¦ µÂ¨ÊÎµ¤´µ¨r¤Åon¨¦³n°¨¨·Â¨³¦³··£µ¡µ¦¨· °Ã¦¨´ÉÊÎµ¤´
°¦·¬´ °µ¸Êµ¦¸É¦·¬´Å¤nµ¤µ¦¦´¦µµÎµ®nµ¥Ä®o´Â¨³Á¡¸¥¡°n°µ¦¦´´ª¼ ¹Ê
°¥nµ¦ªÁ¦Èª °o»ÊÎµ¤´µ¨r¤· ¦ª¤¹nµÁ·µ¸ÉÂ È´ª ¹Én¨¦³n°µ¦ÎµÁ·µ
°¦·¬´¥n°¥¸É¡¹É¡·¦µ¥Åoµµ¦n°° ÎµÄ®o¨¦³°µ¦ °¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¨¨Äe
2553 Ã¥¤¸¦µ¥Åoµµ¦ µ¥ 7,484 ¨oµµ Á¡·É¤ ¹Êµe 2552 Îµª 614 ¨oµµ ·Á}
Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³8.94 Ä ³¸ÉÎµÅ¦»·¨¨Á} 199 ¨oµµ ¨¨µe 2552 Îµª 159 ¨oµ
µ ·Á}¦o°¥¨³ 44.48
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สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
µ¦¨·Â¨³µ¦¨»
Äe 2553 ¨»n¤¦·¬´¤¸µ¦¨»ÄÃ¦µ¦nªÄ®n¸ÉÁ}¨´¬³µ¦¨»¸Én°ÁºÉ°µen°®oµ ¦ª¤¹µ¦¨»Á¡ºÉ°
¦´¦»¦³··£µ¡µ¦¨·Â¨³µ¦¡´µ»¨µ¦ Å¡¦o°¤Ç ´µ¦¼Â¨¦´¬µ·ÉÂª¨o°¤ ¹É³Åo°·µ¥¦µ¥¨³Á°¸¥Ân
¨³Ã¦µ¦ÅªoÄ®´ª o° “£µ¡¦ª¤µoµµ¦·´·µ¦”
µ¦¨µ
Ä¦°e¸Énµ¤µÁ¡ºÉ°°¦´¦³Âµ¦ÄnÄ» £µ¡ °¼o¦·Ã£ ¦·¬´Åo°°¨·£´rÊÎµ¤´¤³°°¸°·º° ÊÎµ¤´
¤³°¦·»·ÍÂ¨³ÊÎµ¤´¤³°nµ¦¦¤ª·¸ ¦µÁÁ°Á¦¨ ³Á¸¥ª´¦·¬´Åo¡´µ¨·£´rÁ¥Á¸¥¤Â¨³Å ¤´¡ºÄ®o¤¸
»¤´·¸É¸ ¹Ê ¦ª¤¹µ¦¡´µ¦¦»£´rÄ®o´¤´¥ °µ´Ê ¦·¬´ °µ®µ¦µ¨ Îµ´ (¤®µ) ¥´Åoªµ¨µ
¨·£´ rÂ³pª¥¦¦»¦³l° ¦µ¥¼Á°¢¸ ¹ÉÁ}·oµÄ®¤n¸Éªµ¨µ¦´ÊÂ¦ÄÁ¤º °Å¥ Â¨³¥´ Åo Á¡·É¤ µÁ¨º° ¸É
®¨µ®¨µ¥¤µ ¹Ê °·oµ¨»n¤°Â¨³Á¦ºÉ°¦»¦Á¡ºÉ°°°ªµ¤o°µ¦ °¼o¦·Ã£µ¤¦³Â °µ¦Îµ°µ®µ¦
¦´¦³µÁ°Ä¦´ªÁ¦º°¸ÉÁ·Ã ¹Ê°¥nµn°ÁºÉ°Â¨³Åo¦´ªµ¤·¥¤Ä®¨µ¥¦³Á« ÅoÂn °´Å °´Á¦¸Ê¥ª®ªµ
Â¨³¡¦·ÂÎµÁ¦È¦¼ °µ´Ê ¦·¬´ °µ®µ¦µ¨ Îµ´ (¤®µ) Åo¦´µ¦ ¹Ê³Á¸¥ SID (Submission Identifier)
Îµ®¦´¨·£´rÊÎµ¤³¡¦oµªµ°rµ¦°µ®µ¦Â¨³¥µ ¦³Á«®¦´°Á¤¦·µ ¹É´Á}Ã°µµµ¦oµ¸É¸¸É³ÎµÄ®o¦·¬´
µ¤µ¦ ¥µ¥¨µn°°Å¥´¦³Á«®¦´°Á¤¦·µÅo¤µ ¹Ê
ªµ¤¦´·°n°»¤ ´¤ Â¨³·ÉÂª¨o°¤
Äµ³°r¦¸ÉÂªµ¤¦´·°n°´¤Â¨³·ÉÂª¨o°¤ª¼nÅ´µ¦ÎµÁ·»¦·¤µÃ¥¨° µ¦Ä®oªµ¤Îµ´oµ
´¤Â¨³·ÉÂª¨o°¤ ¹Á}®¹ÉÄ¦¦¥µ¦¦ °µ¦ÎµÁ·»¦·¸É¦·¬´ÅoÎµ®Åªo ¹É³Á®ÈÅoµ¨ÎµÁ¦ÈÄÁ¦ºÉ° °
·¦¦¤¸ÉÅo¦´µ¦¦´¦°nµÇ Án µ¦¸É¦·¬´¥n°¥¸ÉÎµÁ·»¦·ªµ¨r¤ÊÎµ¤´º° ¦·¬´®°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤
Îµ´ (¤®µ) Åo¦´¦µª´¨¦·¬´³Á¸¥¸Ánoµªµ¤¦´·°n°´¤Â¨³·ÉÂª¨o°¤Äµ¦³µ¦¨¦µª´¨ SET
AWARDS 2010
°µ´Ê ¥´¤¸·¦¦¤µ´¤Â¨³·ÉÂª¨o°¤°ºÉÇ ¸ÉÁ¦·É¤oÄe 2553 ÅoÂn Ã¦µ¦¨¼µ¨r¤ÊÎµ¤´ÄÃ¦Á¦¸¥Á¡ºÉ°
Á¨·¤¡¦³Á¸¥¦· 5 ´ªµ¤®µ¦µ Á· ¹Êµµ¦¦³®´¹ªµ¤Îµ´ °µ¦¨¼µ¨r¤ÊÎµ¤´µ¤®¨´ª·¸µ¦·´·¸É
¼o°Â¨³Á}¤·¦´·ÉÂª¨o°¤ Ã¥Äoµ«¹¬µÁ}«¼¥r¨µÁ¡ºÉ°Ä®oªµ¤¦¼o Â¨³ f°¦¤´Á¦¸¥ ¦¼ °µµ¦¥r Â¨³
Á¬¦¦¸ÉÁ¸É¥ª o°Ä®o¤¸ªµ¤¦¼oªµ¤ÎµµÁ¦ºÉ°µ¨r¤ÊÎµ¤´ µ¤µ¦¦oµ¦µ¥Åo¸É¥´É¥ºÂ¨³¡¹É¡µ´ªÁ°µ¤®¨´Á«¦¬·
¡°Á¡¸¥Åo Â¨³¥´ÎµÁ·µ¦n°ÁºÉ°Äµ¦´ f°¦¤Ä®oªµ¤¦¼oÁ¦ºÉ°µ¨r¤ÊÎµ¤´´Á¬¦¦¦µ¥¥n°¥Äµ¦¼Â¨´µ¦ª
µ¨r¤ÊÎµ¤´Á¡ºÉ°Ä®oÅo¨¨·¼Ân¤¸o»¸ÉÉÎµ
¦·¬´Â¨³¦·¬´ ®°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤ Îµ´ (¤®µ) ¹ÉÁ}¦·¬´¥n°¥ÅoÁ oµ¦nª¤Á}¤µ· °³ÎµµÁ¡µ³·
Äµ¦´Îµ¦nµ¤µ¦µÎµ®¦´¨»n¤Á¬¦¦¦µ¥¥n°¥ Â¨³Á}®¹ÉÄ¼o¦·Á¦·É¤Äµ¦´Îµ´ª¸Êª´Â¨³Âª·´·Îµ®¦´¦³Á«
Å¥Á¡ºÉ°µ¦¨·ÊÎµ¤´µ¨r¤°¥nµ¥´É¥º£µ¥Äo¦° RSPO
°µ¸Ê ¦·¬´Â¨³¦·¬´ ®°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤ Îµ´ (¤®µ) Åo´Ã¦µ¦ª·´¥Â¨³¡´µ¡´»rµ¨r¤ÊÎµ¤´ Â¨³¥´
ÅoÁ oµ¦nª¤Ã¦µ¦nµÇ ¸É¤¸ª´»¦³rÁ¡ºÉ°nª¥¨¨¦³µµ¦¨·µ¨r¤ÊÎµ¤´Â¨³ÊÎµ¤´µ¨r¤ ¸É¤¸n°£µª³Ã¨¦o°
Án Ã¦µ¦«¹  ¬µ¨Åµ¦¡´ µ¸É  ³°µ (CDM), Ã¦µ¦µ¦¨· ¦³ÂÅ¢¢jµ µ³¨µ¥µ¨r¤ Á¨n µ (BIOMASS)
Ã¦µ¦µ¦¨·¦³ÂÅ¢¢jµµÊÎµÁ¸¥ °¦³ªµ¦¨· °Ã¦µ (BIOGAS) Â¨³Ã¦µ¦Îµ¦n° “µ¦«¹¬µµ¦¨n°¥
pµÁ¦º°¦³µ°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤ °¦³Á«Å¥” Á}o
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สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
Â¨³¥´¤¸·¦¦¤°ºÉÇ °¸¤µ¤µ¥¸É¨»n¤¦·¬´¤¸nª¦nª¤nª¥Á®¨º°Â¨³°Â»¤¨°e¸Énµ¤µ ¦³°oª¥Ã¦µ¦
®¨´µÁ ¸¥ªÁ¡ºÉ°¤¼¨··°µµÁ¡ºÉ°¡¹É (£µ²) ¥µ¤¥µ, µ¦¦·µÃ¨®·Â¨³°ª´¥ª³Á¡ºÉ°nª¥¸ª·Á¡ºÉ°¤»¬¥r, µ¦¦·µ¦´¡¥r
·É °nª¥Á®¨º°¼o¦³£´¥ÊÎµnª¤®¨µ¥´®ª´Ä£µ¨µ Á}o
oµ¦´¡¥µ¦¤»¬¥rÂ¨³ª´¦¦¤°r¦
¦·¬´Ä®oªµ¤Îµ´Äoµµ¦¡´µ»¨µ¦°¥nµn°ÁºÉ° ¦ª¤´Êµ¦Áo¥ÊÎµÄÁ¦ºÉ°µ¦¦oµª´¦¦¤°r¦ Ã¥Änª
°µ¦¡´µ»¨µ¦´Ê³Ä®oªµ¤Îµ´Á¦ºÉ° °£µª³¼oÎµÄ®o´®´ª®oµµ»¦³´ Á¡ºÉ°Ä®oµ¤µ¦¦·®µ¦¸¤µÅo
°¥nµ¤¸¦³··£µ¡ ¡¦o°¤Ç ´µ¦¡´µÂ¨³ f´¬³¡´µ¦³´·´·µ¦ Ã¥µ¦nÁ¦·¤¡´µ£µ¥Ä¸É¤¸ªµ¤¦¼o
ªµ¤µ¤µ¦Ä®o¤¸Ã°µÁ·Ãoµª®oµÄ®o µ¸Éµ¦µ ¤¸µ¦ªµÂµ¦¡´µ¡´µÁ¡ºÉ°Ä®o°¨o °´Ã¥µ¥
»£µ¡ °¦·¬´¸ÉÎµ®Åªo 3 Á¦ºÉ°®¨´º°
- ¦·µ¦¸Á¥¸É¥¤
- ÁÈ¤Áe~¥¤»£µ¡
- ¤»n¤´É¡´µ
Äµ¤´ªÂ³¦¦¤µ¦¦·¬´ ¼o¦·®µ¦ Â¨³¡´µ ° °¡¦³»¼oº°®»o ¨¼oµ Â¨³¼noµ ¸ÉÄ®oªµ¤ÅªoªµÄÂ¨³Ä®o
µ¦´»µ¦ÎµÁ·µ °¨»n¤¦·¬´oª¥¸¨°¤µ

µ¥ª´ oµ Á¨¸¥
¦³µ¦¦¤µ¦
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µ¥¤´¥ ª´·Í´¥
¦¦¤µ¦¼o´µ¦

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
³¦¦¤µ¦¦ª° ¦³°oª¥¦¦¤µ¦°·¦³ 3 nµ ´n°Å¸Ê
¦. °µ° »¤µ¥  °¥»¥µ
¦³µ³¦¦¤µ¦¦ª°Â¨³¦¦¤µ¦°·¦³
¦«. ¦. ¦¸µ ¦»·°´r
¦¦¤µ¦¦ª°Â¨³¦¦¤µ¦°·¦³
µ¥¦¦ ·rÂo
¦¦¤µ¦¦ª°Â¨³¦¦¤µ¦°·¦³
µµª°´¨¸ º´«·¦·
Á¨ µ»µ¦³¦¦¤µ¦¦ª°Â¨³¦¦¤µ¦¦·®µ¦
Äe 2553 ³¦¦¤µ¦¦ª°Åo·´·®oµ¸Éµ¤ °Á µ¦·´·µ ®oµ¸É Â¨³ªµ¤¦´·°µ¤ o°Îµ® °
¨µ®¨´  ¦´ ¡ ¥r Â ®n  ¦³Á«Å¥ ¦ª¤¹  ªµ¤¦´  ·  °¸É Å o ¦´  ¤°®¤µ¥µ³¦¦¤µ¦ Ã¥¦· ¬´  ¤¸  µ¦¦³» ¤
³¦¦¤µ¦¦ª°´Ê·Ê 4 ¦´Ê ¦»µ¦³Îµ´Åo´¸Ê
1. °»¤´·µ¦Á·¦µ¥Å¦¤µÂ¨³°µµ¦Á·¦³Îµe ¹É¦ª¤¹µ¦ÁdÁ¥ o°¤¼¨Äµ¦Á· °¦·¬´
Á¡ºÉ°ÎµÁ°Ä®o³¦¦¤µ¦¦·¬´¡·µ¦µ¦´¦µªnµ µ¦Á·ÅoÂµ³µ¦Á· °¦·¬´°¥nµ¼o°¦oª Â¨³
´Îµ ¹Êµ¤¤µ¦µµ¦´¸¸É¦´¦°Ã¥´ÉªÅ ¦ª¤´Ê¤¸µ¦ÁdÁ¥ o°¤¼¨Îµ´°¥nµÁ¡¸¥¡° ¼o°Â¨³¦oªÄ®¤µ¥
Á®»¦³°µ¦Á·
2. ¡·µ¦µ¦µ¥µ¨µ¦¦ª°Â¨³ o°Á°Â³ °¼o¦ª°£µ¥Ä ÄÁ¦ºÉ°¦³µ¦ª»¤£µ¥Ä¦·¬´
¹ÉÅo·´·µ¦ª°£µ¥Äµ¤Âµ¦¦ª°¦³Îµe Â¨³ÎµÁ°n° iµ¥¦·®µ¦Á¡ºÉ°¡·µ¦µ¦´¦»Â¨³ÂoÅ µ¤
ªµ¤Á®¤µ³¤ Ã¥Äe 2553 ¦»Åoªnµ¦·¬´¤¸¦³µ¦ª»¤£µ¥ÄÄnªÎµ´¸ÉÁ®¤µ³¤Â¨³¤¸¦³··¨ ¤¸µ¦Îµ´
¼Â¨·µ¦¸É¤¸ªµ¤Ã¦nÄ Å¤n¡ o°¡¦n°¸ÉÁ}µ¦³Îµ´
3. ¦³»¤¦nª¤´¼o¦·®µ¦ ¼o°´¸£µ¥° Â¨³¼o¦ª°£µ¥Ä Á¡ºÉ°Ä®o o°Á°Â³¸É¤¸¦³Ã¥rn°µ¦
¦·®µ¦µ Ã¥ iµ¥¦·®µ¦ÅoÎµµ¦¦´¦»ÂoÅ ´Ê°µ¦·´·µµ¤ o°Á°Â³°¥nµÁ®¤µ³¤ ÎµÄ®oµ¦Îµµ¤¸
¦³··£µ¡¤µ¥·É ¹Ê
°µ¸Ê Äe 2553 ³¦¦¤µ¦¦ª°¥´Åo¤¸µ¦¦³»¤´¼o°´¸£µ¥° Ã¥Å¤n¤¸¼o¦·®µ¦Á oµ¦nª¤
¦³»¤oª¥Îµª 2 ¦´Ê ¹É¼o¦·®µ¦¤¸µ¦ÁdÁ¥ o°¤¼¨n°¼o°´¸£µ¥°°¥nµ¦oªÂ¨³Å¤n¡ o°¡¦n°ÄÇ
4. ¦³»¤¦nª¤´¼o¦·®µ¦Â¨³¼o°´¸£µ¥°Ä¦³ÁÈ¤µ¦µµ¦´¸´Ä®¤n¸É³¤¸¨´´Äo Â¨³µ¦
Á¦¸¥¤ªµ¤¡¦o°¤ °¦·¬´
5. ¡·µ¦µn°°µ¥»´µoµÎµ´µ ¦.ª·¦´ Â°r Â°Ã·Á°r Á}¼o¦ª°£µ¥Ä °¦·¬´°°Å°¸ 2
e ·Ê»´µ¦´Ên°ÅÄª´¸É 31 ´ªµ¤ 2554 ¦ª¤¹Îµ®nµ¦ª°Â¨³Âµ¦ª°¦³Îµe 2553
6. ¡·µ¦µ¦µ¥µ¦ÄÂÎµ¦ªÁ¸É¥ª´µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦¸É¦·¬´¥´Å¤nÅoÎµ¤µ·´·µ¤®¨´µ¦Îµ´¸É¸
°·µ¦
7. ¡·µ¦µnµÄonµ¥ °´·«µ¦r¦³´£´¥Äµ¦¦³¤µ¨¦³Ã¥r °¡´µµ¤¤µ¦µµ¦´¸
´¸É 19 (IAS 19)
8. ¦µ¥µ¨µ¦¦³»¤Â¨³¨µ¦·´·µ °³¦¦¤µ¦¦ª°n°³¦¦¤µ¦¦·¬´
9. ÎµÁ°n°³¦¦¤µ¦¦·¬´Á¡ºÉ° °°»¤´·¸É¦³»¤µ¤´¼oº°®»o¦³Îµe 2554 Á¡ºÉ°Ân´Ê¼o°´¸µ
¦·¬´Îµ´µ Á°·r Â°r ¥´ Îµ´ Á}¼o°´¸ °¦·¬´Îµ®¦´e 2554 n°Å ¡¦o°¤´Á°nµ°´¸Îµ®¦´e
2554
10. ¡·µ¦µÂ¦³Á¤·Á°Á¦ºÉ°µ¦·´·µ¤®¨´µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦¸É¸ (Corporate Government Self
Assessment) Á¡ºÉ°Á}Á¦ºÉ°¤º°Ä®o¦·¬´ÄoÁ}µ¦£µ¥ÄÄµ¦¡´µ¦³µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦Ä®oÁ}Åµ¤®¨´µ¦Îµ´
¼Â¨·µ¦¸É¸
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
³¦¦¤µ¦¦ª°¤¸ªµ¤Á®Èªnµ ¼o¦·®µ¦ °¦·¬´Åo·´·µ£µ¥Äo¦³µ¦ª»¤£µ¥Ä¸É¸ Å¤n¡ªnµ¤¸µ¦¨³Á¤·
®¤µ¥®¦º° o°´´nµÇ ¹É¦·¬´o°¡¹·´·

¦. °µ° »¤µ¥  °¥»¥µ
¦³µ³¦¦¤µ¦¦ª°
25 »¤£µ¡´r 2554
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

³¦¦¤µ¦¦·¬´Åo¡·µ¦µµ¦Á·¦ª¤ °¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥ Â¨³ o°¤¼¨¸É¦µÄ¦µ¥µ¦³ÎµeÂ¨oª Á®Èªnµ
µ¦Á·´¨nµª´Îµ ¹Êµ¤¤µ¦µµ¦´¸¸É¦´¦°´ÉªÅÄ¦³Á«Å¥ Ã¥Á¨º°ÄoÃ¥µ¥´¸¸ÉÁ®¤µ³¤Â¨³º°
·´·°¥nµ¤ÉÎµÁ¤° Â¨³Äo»¨¥¡··°¥nµ¦³¤´¦³ª´Â¨³¦³¤µµ¦¸É¸¸É»Äµ¦´Îµ ¦ª¤´Ê¤¸µ¦ÁdÁ¥ o°¤¼¨Îµ´
°¥nµÁ¡¸¥¡°Ä®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á· ³¦¦¤µ¦¦·¬´Åo´Ä®o¤¸µ¦Îµ¦¦´¬µÅªo¹É¦³ª»¤£µ¥Ä¸É¤¸
¦³··¨ Á¡ºÉ°Ä®o¤´ÉÄÅoªnµµ¦´¹ o°¤¼¨µ´¸¤¸ªµ¤¼o° ¦oª Â¨³Á¡¸¥¡°¸É³¦´¬µÅªo¹É¦´¡¥r·Â¨³Á¡ºÉ°
j°´Å¤nÄ®oÁ·µ¦»¦·®¦º°µ¦ÎµÁ·µ¦¸É··°¥nµ¤¸µ¦³Îµ´
´Ê¸Ê ³¦¦¤µ¦¦·¬´ÅoÂn´Ê³¦¦¤µ¦¦ª°Á}¼o¦´·°Á¸É¥ª´»£µ¡ °¦µ¥µµµ¦Á·Â¨³¦³
µ¦ª»¤£µ¥Ä ¦ª¤¹¦³ªµ¦nµÇ Ä®o¤¸µ¦´Îµ°¥nµ¼o°µ¤¤µ¦µµ´¸¸É¦´¦°´ÉªÅ Â¨³¤¸µ¦ÁdÁ¥
o°¤¼¨°¥nµÃ¦nÄ
Äµ¦ÎµÁ·µ °¦·¬´Ä¦°e 2553 ³¦¦¤µ¦¦ª°Åo¡·µ¦µÂ¨oª Á®Èªnµ³¦¦¤µ¦¨°¼o¦·®µ¦¤¸
ªµ¤¤»n¤´ÉÄµ¦·´·®oµ¸ÉÁ¡ºÉ°Ä®o¦¦¨»Ájµ®¤µ¥ °°r¦ ÅoÄ®oªµ¤Îµ´°¥nµ¥·Én°µ¦ÎµÁ·µ£µ¥Äo¦³µ¦
ª»¤£µ¥Ä¸É¸ ¤¸µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥¸ÉÁ®¤µ³¤ ¤¸¦³µ¦Á«µ¦ºÉ°µ¦ o°¤¼¨´»µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦¸É¤¸
¦³··¨ Ã¥Å¤n¡µ¦¨³Á¤·®¤µ¥®¦º° o°´´nµÇ ¸ÉÁ}µ¦³Îµ´¹É¦·¬´o°¡¹·´· ¨nµªº° ¦³µ¦
ª»¤£µ¥Ä °¦·¬´Ã¥¦ª¤°¥¼nÄ¦³´¸Énµ¡°Ä Â¨³µ¤µ¦¦oµªµ¤ÁºÉ°¤´É°¥nµ¤¸Á®»¨n°ªµ¤ÁºÉ°º°Åo °
µ¦Á·¦ª¤ °¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2553
ªµ¤Á®È °³¦¦¤µ¦¦ª°Á¸É¥ª´Á¦ºÉ°¸Ê¦µÄ¦µ¥µ °³¦¦¤µ¦¦ª°¹ÉÂÅªoÄ¦µ¥µ
¦³ÎµeÂ¨³ÂÂ¦µ¥µ¦ o°¤¼¨¦³Îµe (Â 56-1) Â¨oª

µ¥ª´ oµ Á¨¸¥
¦³µ¦¦¤µ¦

µ¥¤´¥ ª´·Í´¥
¦¦¤µ¦¼o´µ¦
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
¦·¬´Åo¦³®´¹ªµ¤Îµ´ °µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦¸É¸ °´Á}{´¥Äµ¦Á¦·¤¦oµÄ®o°r¦ÎµÁ·»¦·oª¥ªµ¤
Ã¦nÄ Á}¦¦¤ Â¨³·´·n°¼o¤¸nªÅonªÁ¸¥°¥nµÁnµÁ¸¥¤´ ¤¸¦³µ¦¦·®µ¦´µ¦¸É¤¸¦³··£µ¡ Ã¥¤¸Ájµ®¤µ¥
Ä®o»¦·Á·Ã°¥nµ¤¸Á¸¥¦£µ¡ ¹Åo¤¸µ¦Îµ®Ã¥µ¥µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦Á¡ºÉ°Ä®oÁ}®¨´Äµ¦ÎµÁ·»¦·
Ã¥µ¥µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦ °¦·¬´¤¸ÁºÊ°®µ¦°¨»¤Â¨³°¨o°´®¨´µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦¸É¸ °¨µ®¨´¦´¡¥r
Â®n¦³Á«Å¥ ¹ÉÅoÂn 1) ·· °¼oº°®»oÂ¨³µ¦·´·n°¼oº°®»o°¥nµÁnµÁ¸¥¤´ 2) µ °¼o¤¸nªÅoÁ¸¥
3) µ¦ÁdÁ¥ o°¤¼¨Â¨³ªµ¤Ã¦nÄ 4) ªµ¤¦´·° °³¦¦¤µ¦
³¦¦¤µ¦Åo¤°®¤µ¥Ä®o³¦¦¤µ¦¦ª° Îµ®Â·´·Â¨³¤µ¦µ¦·µ¤ Á¡ºÉ°Ä®o¤¸µ¦·´·µ¤Ã¥µ¥
µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦ Â¨³¦³Á¤·¨µ¦·´·µ¤Ã¥µ¥ Â¨³Ä®oÎµÂ³ÎµÁ¡ºÉ°¦´¦»Ã¥µ¥´¨nµªµ¤ªµ¤Á®¤µ³¤

1. ·· °¼oº°®»oÂ¨³µ¦·´·n°¼oº°®»o°¥nµÁnµÁ¸¥¤´
¾

¾

¾

¾

¾

¾
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´Ä®o¤¸µ¦¦³»¤µ¤´¦³Îµe¼oº°®»o£µ¥Ä¸ÉÁº°´Ânª´·Ê» °¦°e´¸ °¦·¬´ Á¡ºÉ°¡·µ¦µ
¦µ¥µ¦³Îµe °³¦¦¤µ¦ ¹ÉÂ¹¨µ¦ÎµÁ·µ¦ °¦·¬´Ä¦°e¸Énµ¤µ »¨ Â¨³ÎµÅ¦
µ» µ¦nµ¥Á·{¨Â¨³´¦¦Á·ÅªoÁ}»Îµ¦°µ¤®¤µ¥ µ¦Á¨º°´Ê¦¦¤µ¦Â¦¦¤µ¦¸É
°°µ¤ªµ¦³¦ª¤¹nµ°Â¦¦¤µ¦ Ân´Ê¼o°´¸Â¨³Îµ®nµ°Â
´Ä®o¤¸µ¦¦³»¤ª·µ¤´¼oº°®»oµ¤¸É³¦¦¤µ¦Á®È¤ª¦ ®¦º°¼oº°®»o¦ª¤´´Îµª®»oÅoÅ¤no°¥ªnµ
®¹ÉÄ®oµ °Îµª®»o¸ÉÎµ®nµ¥Åo´Ê®¤ ®¦º°¼oº°®»oÅ¤no°¥ªnµ¥¸É·®oµ ¹É¤¸®»o´¦ª¤´ÅoÅ¤no°¥ªnµ
®¹ÉÄ· °Îµª®»o¸ÉÎµ®nµ¥Åo´Ê®¤³Á oµºÉ°´Îµ®´º° °Ä®o³¦¦¤µ¦Á¦¸¥¦³»¤¼oº°®»o ´Ê¸Ê
o ° ¦³» ºÉ ° ¼o º ° ®»o  ´  ¨n µ ªÂ¨³Á®»  ¨Äµ¦¸É °Ä®o Á ¦¸ ¥ ¦³» ¤ Åªo Ä ®o ´  ÁÄ®´  º ° ´  ¨n µ ª Ã¥
³¦¦¤µ¦o°´µ¦¦³»¤¼oº°®»o£µ¥Ä 1 Áº°´Ânª´¸ÉÅo¦´®´º°µ¼o°º ®»o
Äµ¦Á¦¸¥¦³»¤¼oº°®»o ¦·¬´³o°´ÎµÁ}®´º°´¦³»¤ ¦³»µ¸É ª´ Áª¨µ ¦³Á¸¥ªµ¦³µ¦
¦³»¤ Â¨³Á¦ºÉ°¸É³Á°n°¸É¦³»¤ ¡¦o°¤oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥µ¤¤ª¦ Ã¥¦³»ªnµÁ}Á¦ºÉ°¸É³Á°Á¡ºÉ°¦µ
Á¡ºÉ°°»¤´· ®¦º°Á¡ºÉ°¡·µ¦µ ¦ª¤´Êªµ¤Á®È °³¦¦¤µ¦ÄÁ¦ºÉ°´¨nµªÂ¨³´nÄ®o¼oº°®»oÂ¨³µ¥
³Á¸¥¦µÅ¤no°¥ªnµ 14 ª´n°ª´¦³»¤
´n®´º°¤°´³Ä¦¼Â¸É¼oº°®»oµ¤µ¦¦³»ªµ¤Á®ÈÄµ¦¨³ÂÁ¸¥Åo ¡¦o°¤´®´º°Á·
¦³»¤ Ã¥¦³»Á°µ¦¸Éo°ÄoÄµ¦¤°´³Â¨³ ´Ê°Äµ¦Á oµ¦nª¤¦³»¤°¥nµ´Á ¼oº°®»o¸ÉÅ¤n
µ¤µ¦Á oµ¦nª¤¦³»¤ Ân¦³r³Äo··°°Á¸¥°µ¤°´³Ä®o»¨°ºÉÁ oµ¦nª¤¦³»¤Â¨³°°Á¸¥Â
 ®¦º°³¤°´³Ä®o¦¦¤µ¦°·¦³ °¦·¬´ÈÅo
Äµ¦¦³»¤¼oº°®»oo°¤¸¼oº°®»oÂ¨³¼o¦´¤°´³µ¼oº°®»o (oµ¤¸) ¤µ¦³»¤Å¤no°¥ªnµ¥¸É·®oµ Â¨³
o°¤¸®»o´¦ª¤´ÅoÅ¤no°¥ªnµ®¹ÉÄµ¤ °Îµª®»o¸ÉÎµ®nµ¥Åo´Ê®¤¹³¦Á}°r¦³»¤ Ã¥¤¸
¦³µ¦¦¤µ¦Îµ®oµ¸ÉÁ}¦³µ¸É¦³»¤ Â¨³³ÎµÁ·µ¦¦³»¤Ä®oÁ}Åµ¤¨Îµ´¦³Á¸¥ªµ¦³¸É
Îµ®ÅªoÄ®´º°Á·¦³»¤
µ¦Äo´¦¨³ÂÁ¸¥³ÄoÄ¦¸¸É¤¸¼oº°®»onµÄ¨³ÂÁ¸¥Å¤nÁ®Èoª¥ ®¦º°°°Á¸¥Äªµ¦³´ÉªÅ
Â¨³ÄoÄªµ¦³Îµ´ Án µ¦Ân´Ê¦¦¤µ¦ µ¦Îµ¦µ¥µ¦¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´ µ¦Îµ¦µ¥µ¦Åo¤µ®¦º°Îµ®nµ¥Å
¹É·¦´¡¥r µ¦ÂoÅ ®´º°¦·r· Â¨³ o°´´ Á}o

¦µ¥µµ¦·´·µ¤®¨´µ¦¶´¼Â¨·µ¦¸É¸
¾

¾
¾
¾

ÁdÃ°µÄ®o¼oº°®»onªo°¥Á°Á¦ºÉ°Á¡ºÉ°¦¦»Á}ªµ¦³µ¦¦³»¤Á}µ¦¨nª®oµ Â¨³Á°ºÉ°»¨¸É¤¸
»¤´·Á®¤µ³¤Á oµÎµ¦Îµ¦ÎµÂ®n¦¦¤µ¦ Ã¥Ä®o¤¸µ¦Á¥Â¡¦n®¨´Ár´¨nµªnµµÁªÈÅr °
¦·¬´ ®¦º°nÁ}®¤µ¥°·Á¨Ã¦·r¤µ¸É company.secretary@lamsoon.co.th
ÁdÃ°µÄ®o¼oº°®»onÎµµ¤¸ÉÁ¸É¥ª o°´ªµ¦³µ¦¦³»¤¹¦¦¤µ¦¨nª®oµn°ª´¦³»¤ Ã¥nnµµ
Website °¦·¬´ ®¦º°nÁ}®¤µ¥°·Á¨Ã¦·r¤µ¸É company.secretary@lamsoon.co.th
´Ä®o¤¸µ¦Á¥Â¡¦nÁ°µ¦µ¦¦³»¤nµÇ ¡¦o°¤®´º°Á·¦³»¤nµµÁªÈÅr °¦·¬´°¥nµo°¥ 30
ª´n°ª´¦³»¤ Á¡ºÉ°Ä®o¼oº°®»oµ¤µ¦«¹¬µ o°¤¼¨¦³°µ¦¦³»¤¨nª®oµ
´¹¦³ÁÈÎµ´¸É¼oº°®»o´µ¤¡¦o°¤´ÊÎµ¸ÊÂ °³¦¦¤µ¦ ¦ª¤´Ê´¹ÎµªÁ¸¥ °¼oº°®»o
¸ÉÁ®È° Å¤nÁ®È° Â¨³°°Á¸¥Åªo°¥nµ´ÁÄ¦µ¥µµ¦¦³»¤ ¦·¬´¤¸µ¦Á¥Â¡¦n¦nµ¦µ¥µµ¦
¦³»¤¼oº°®»oÅªoÄÁªÈÅr °¦·¬´£µ¥Ä 14 ª´´µª´¦³»¤Á¦È·Ê Á¡ºÉ°Ä®o¼oº°®»oµ¤µ¦¦ª°
ªµ¤¼o° Â¨³Äo··´oµÅo®µÎµÁ}Ã¥Å¤no°¦°¹µ¦¦³»¤¦´Ên°Å

2. ·· °¼o¤¸nªÅoÁ¸¥
¦·¬´¤¸Ã¥µ¥¦´¬µ··Â¨³¨¦³Ã¥r °¼o¤¸nªÅoÁ¸¥¨»n¤nµÇ Å¤nªnµ³Á} ¡´µ ®¦º°¼oº°®»o Áoµ®¸Ê ¨¼oµ ¼noµ
¼nÂ n »¤Â¨³´¤ ÂnÁºÉ°µªµ¤µ®ª´ °¼o¤¸nªÅonªÁ¸¥°µÂnµ´ ´´Ê ¦·¬´³¡·µ¦µ¹··µ¤
®¤µ¥¸ÉÂn¨³¨»n¤¡¹Åo¦´°¥nµ¨³Á°¸¥¦°° Â¨³¼Â¨Ä®o¤´ÉÄªnµ··´¨nµªÅo¦´ªµ¤»o¤¦°Â¨³·´·oª¥ªµ¤
¦³¤´¦³ª´ Ã¥ÅoÎµ®Âªµµ¦°°ªµ¤o°µ¦ °¼o¤¸nªÅonªÁ¸¥ ÅªoÁ}®´ª o°Á¡µ³Ä¦¦¥µ¦¦µ
»¦· °¦·¬´

¨ÅÄµ¦ÂoÁµ³Â®¦º° o°¦o°Á¦¸¥ °¼o¤¸nªÅoÁ¸¥
2.1

µ¦ÁdÃ°µÄ®o¼o¤¸nªÅoÁ¸¥ÂoÁµ³Â®¦º° °o ¦o°Á¦¸¥
¼o¤¸nªÅoÁ¸¥Ä¤¸ªµ¤¦³r³·n°´³¦¦¤µ¦¦·¬´Ã¥¦Ã¥Å¤nnµ¼o¦·®µ¦ °¦·¬´
Á¡ºÉ°Âªµ¤·Á®ÈnµÇ Á¸É¥ª´µ¦ÎµÁ·»¦·¦ª¤´Êµ¦ÂoÁµ³Â ®¦º° o°¦o°Á¦¸¥nµÇ Án
¦µ¥µµµ¦Á·¸ÉÅ¤n¼o° µ¦¦³Îµ·®¤µ¥®¦º°¦¦¥µ¦¦ ®¦º°¦³µ¦ª»¤£µ¥Ä¸É
¡¦n° Á}o Ã¥Ä®onÅ¥´³¦¦¤µ¦¦ª° °¦·¬´Ã¥¦´¸Ê :-

• nµÅ¦¬¸¥r :

• nµ E-MAIL ADDRESS :

µ¥¦¦ ·rÂo
¦¦¤µ¦¦ª°
¦·¬´ ¨ÉÎµ¼ (¦³Á«Å¥) Îµ´ (¤®µ)
64 °¥µµ-¦µ 25
Â ªµµ Á µµ ¦»Á¡² 10260
banchong_ch@yahoo.com
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¦µ¥µµ¦·´·µ¤®¨´µ¦¶´¼Â¨·µ¦¸É¸
2.2

µ¦»o¤¦°¼oÂoÁµ³Â®¦º° o°Á¦¸¥¦o°
¼o¤¸nªÅoÁ¸¥¸ÉÂoÁµ³Â®¦º° o°¦o°Á¦¸¥µ¤ 2.1 oµoÅ¤no°ÁdÁ¥ºÉ°Ân°¥nµÄ

2.3

µ¦ÎµÁ·µ¦®¨´µ¤¸¼oÂoÁµ³Â®¦º° o°¦o°Á¦¸¥
Ä®o³¦¦¤µ¦¦ª° °¦·¬´ÎµÁ·µ¦¦ª° o°¤¼¨®¦º° o°ÁÈ¦·µ¤¸É¤¸¼oÂoÁµ³Â®¦º° o°
¦o°Á¦¸¥µ¤ 2.1 oµo Â¨oªÎµÁ°Ä®o³¦¦¤µ¦¦·¬´Åo¦´¦µ£µ¥Ä 30 ª´´µª´¸ÉÅo¦´Âo

2.4

¤µ¦µ¦ÂoÅ Â¨³Á¥nµÁ¸¥®µ¥
Ä¦¸¸É¼o¤¸nªÅoÁ¸¥Åo¦´ªµ¤Á¸¥®µ¥µµ¦¨³Á¤···µ¤®¤µ¥Ã¥¦·¬´ ³¦¦¤µ¦³¦¸
ÂoÅ o°¡¦n° ®¦º°¨¦³¸ÉÁ· ¹ÊÃ¥¤·´oµ ¦ª¤´Ê®µ¤µ¦µ¦j°´¤·Ä®oÁ·Á®»µ¦r´¨nµª
¹Ê°¸ Â¨³³¡·µ¦µÁ¥nµÁ¸¥®µ¥Ä®o¼o¼¨³Á¤·µ¤®¤µ¥°¥nµÁ®¤µ³¤

3. µ¦ÁdÁ¥ o°¤¼¨Â¨³ªµ¤Ã¦nÄ
¦·¬´Ä®oªµ¤Îµ´´µ¦ÁdÁ¥ o°¤¼¨°¥nµÁ®¤µ³¤Á¡ºÉ°Ä®o¼oº°®»oÄo¦³°µ¦´·Ä¨» ¦ª¤¹µ¦´·ÄÄo
··°°Á¸¥Äµ¦¦³»¤¼oº°®»o Â¨³¤¸µ¦¦³Á¤·¦³··£µ¡ °¦³ªµ¦ÁdÁ¥ o°¤¼¨Á}¦³¥³Ç Ã¥Åo¤¸µ¦
ÁdÁ¥ o°¤¼¨Â¨³ÎµÁ·µ¦ÄÁ¦ºÉ°nµÇ´¸Ê
¾

ÁdÁ¥ o°¤¼¨´n°Å¸Ê´Ê£µ¬µÅ¥Â¨³£µ¬µ°´§¬ Â¨³¤¸µ¦¦´¦» o°¤¼¨ÄÁªÈÅr °¦·¬´Ä®oÁ}
{»´Á}¦³¥³Ç
o Ã¥µ¥µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦
o ¦¦¥µ¦¦»¦·
o Ã¦¦oµ¼oº°®»o
o Ã¦¦oµ³¦¦¤µ¦
o ª·´¥´«r/£µ¦·
o Ã¥µ¥·ÉÂª¨o°¤
o ¦µ¥µ¦³Îµe
o Â 56-1 (Á¡µ³£µ¬µÅ¥)
o µ¦Á·
o ®´º°Á·¦³»¤¼oº°®»o ¡¦o°¤Á°µ¦Äµ¦¦³»¤
o ¦µ¥µµ¦¦³»¤¼oº°®»o
o
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¦µ¥µµ¦·´·µ¤®¨´µ¦¶´¼Â¨·µ¦¸É¸
¾

´n¦µ¥µ o°¤¼¨¦³Îµª °µ·Án µ¦Á· Â 56-1 Â¨³¦µ¥µ¦³Îµen°¨µ®¨´¦´¡¥r² Â¨³
.¨.. °¥nµ¼o° ¦oª£µ¥ÄÁª¨µ¸ÉÎµ®

¾

¤¸µ¦¦µ¥µ nµªÁ¸É¥ª´µ¦Á¨¸É¥Â¨¸ÉÎµ´Â¨³°µ¤¸¨¦³°¥nµ¤¸´¥Îµ´n°¦µµ®¨´¦´¡¥rµ¤
o°´´ °¨µ®¨´¦´¡¥r²

¾

³¦¦¤µ¦¦·¬´Á}¼o¦´·°n°µ¦Á·Â¨³¦µ¥µµµ¦Á· ¹É¨µ¤Ã¥¦³µ¦¦¤µ¦ Â¨³
¦¦¤µ¦¼o´µ¦µ¤¸É¦µÄ¦µ¥µ¦³Îµe Â¨³Â 56-1 ¹ÉÅo´Îµ ¹Êµ¤¤µ¦µµ¦´¸¸É¦´¦°
´ÉªÅÃ¥Á¨º°ÄoÃ¥µ¥´¸¸ÉÁ®¤µ³¤´»¦·Â¨³º°·´·°¥nµ¤ÉÎµÁ¤° ¦ª¤´Ê®¤µ¥Á®»¦³°
µ¦Á·¹É¤¸¼o°´¸°·¦³Á}¼o¦ª°³o°Åo¦´µ¦°µµ³¦¦¤µ¦¦ª°Á¡ºÉ°Ä®o¤´ÉÄªnµ
¤¸µ¦ÁdÁ¥ o°¤¼¨¸ÉÎµ´°¥nµÁ¡¸¥¡°

¾

Ä®o¦¦¤µ¦¦·®µ¦Îµ®oµ¸É·n°ºÉ°µ¦´¼o¨» ´Ê¸ÉÁ}»¨Â¨³µ´ ¼oº°®»o ´ª·Á¦µ³®rÂ¨³£µ¦´¸É
Á¸É¥ª o° Ã¥·n° ° o°¤¼¨¦·¬´Åo¸ÉÃ¦«´¡r 02-361 8959/87 ®¦º°Ã¦µ¦ 02-361 8988/9 ®¦º°®¤µ¥
°·Á¨Ã¦·r company.secretary@lamsoon.co.th ®¦º°nµµÁªÈÅr¦·¬´

4. ªµ¤¦´·° °³¦¦¤µ¦
4.1

³¦¦¤µ¦¦·¬´
4.1.1 Ã¦¦oµ³¦¦¤µ¦
°r¦³° °³¦¦¤µ¦¦·¬´¦³°oª¥Îµª¦¦¤µ¦µ¤ o°´´Å¤nÁ· 9  Ã¥¤¸Îµª
¦¦¤µ¦°·¦³°¥nµo°¥ 1 Ä 3 °Îµª¦¦¤µ¦´Ê®¤ Âno°Å¤no°¥ªnµ 3 

4.1.2 ®oµ¸ÉÂ¨³ªµ¤¦´·° °³¦¦¤µ¦
1. ¤¸nª¦nª¤Äµ¦´·Ä ®¦º°Ä®oªµ¤Á®È°Äµ¦Îµ®ª·´¥´«r £µ¦· ¨¥»r Ájµ®¤µ¥ ªµ¤
Á¸É¥ Âµ Â¨³¦³¤µ °¦·¬´
2. ª»¤Îµ´¼Â¨Ä®o iµ¥¦·®µ¦ÎµÁ·µ¦Ä®oÁ}Åµ¤Â»¦· Á¡ºÉ°¦¦¨»¹Ájµ®¤µ¥Â¨³Á¡·É¤ªµ¤
¤´É´ÉÂn¼oº°®»o
3. Îµ ®Ã¥µ¥µ¦Îµ ´¼ Â¨· µ¦ Â¨³n Á¦·¤ Ä®o» Ä°r ¦·´·µ¤Ã¥µ¥¸ÉÎµ ®
¦ª¤¹µ¦¦³Á¤·¨µ¦·´· Â¨³ªÃ¥µ¥´¨nµª°¥nµo°¥e¨³ 1 ¦´Ê
4. Îµ®¦¦¥µ¦¦»¦· Ã¥Ä®o¦°¨»¤¼o·´·´ÊÄ¦³´¦¦¤µ¦ ¼o¦·®µ¦ Â¨³¡´µ Â¨³
nÁ¦·¤Ä®o»Ä°r¦·´·µ¤Ã¥µ¥¸ÉÎµ® ¦ª¤¹Îµ®¤µ¦µ¦·µ¤µ¦·´· Â¨³
µ¦¦³Á¤·¦³··¨µ¦·´·Á}¦³Îµ
5. ´Ä®o¤¸¦³µ¦ª»¤£µ¥Ä µ¦¦ª°£µ¥Ä Â¨³¤µ¦µ¦µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ ¦ª¤´Ê¤¸µ¦
·µ¤µ¦ÎµÁ·µ¦ÄÁ¦ºÉ°´¨nµª°¥nµ¤ÉÎµÁ¤°
6. Ân  ´Ê  ³¦¦¤µ¦»  ¥n ° ¥n µ Ç ¦ª¤¹  µ¦Î µ ®µ®o µ ¸É Â¨³ªµ¤¦´  ·  ° °
³¦¦¤µ¦»¥n°¥´ÊÇ
7. ´Ä®o¤¸µ¦ºÉ°µ¦°¥nµ´Án°µ ®oµ¸É Â¨³ªµ¤¦´·° °³¦¦¤µ¦ ¦¦¤µ¦
¦ª° ¦¦¤µ¦Îµ®nµ°Â ¦¦¤µ¦¦¦®µ iµ¥¦·®µ¦ Â¨³¡´µ
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8. ¦´·°n°µ¦ÁdÁ¥µ³µ¦Á· °¦·¬´Ä¦µ¥µµ¦Á· °¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥Ä
¦µ¥µ¦³Îµe Â¨³ÂÂ¦µ¥µ¦ o°¤¼¨¦³Îµe (Â56-1) ¦ª¤¹µ¦ÁdÁ¥ o°¤¼¨Â¨³µ¦³
Á«nµÇ Ä®oÁ}Åµ¤®¤µ¥Â¨³®nª¥µ¦µµ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°
9. Î µ ®ÂªµÎ µ ®¦´  µ¦¡·  µ¦µªµ¤Á®¤µ³¤ °µ¦Î µ ¦µ¥µ¦¸É ° µ¤¸  ªµ¤ ´  Â¥o  µ
¨¦³Ã¥r
10. ´Ä®o¤¸µ¦¦³»¤³¦¦¤µ¦°¥nµo°¥µ¤Áº°n°¦´Ê Â¨³µ¦¦³»¤¼oº°®»o°¥nµo°¥e¨³¦´Ê
11. ®oµ¸ÉÂ¨³ªµ¤¦´·°°ºÉ¸ÉÎµ®Ã¥®¤µ¥Â¨³¤·¸É¦³»¤¼oº°®»o

4.1.3 Á¨ µ»µ¦¦·¬´
¦·¬´o°´Ä®o¤¸Á¨ µ»µ¦¦·¬´µ¤¤µ¦µ 89/15
¡.«. 2551 Ã¥¤¸®oµ¸ÉÂ¨³ªµ¤¦´·°´¸Ê
1. ´ÎµÂ¨³ÁÈÁ°µ¦´n°Å¸Ê
¾

³Á¸¥¦¦¤µ¦

¾

®´º°´¦³»¤³¦¦¤µ¦ Â¨³¼oº°®»o

¾

¦µ¥µµ¦¦³»¤³¦¦¤µ¦ Â¨³¼oº°®»o

¾

¦µ¥µ¦³Îµe °¦·¬´

°¡¦³¦µ´´·®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ®¨´¦´¡¥r

2. ·µ¤Ä®o¤¸µ¦Îµ¤·¸É¦³»¤³¦¦¤µ¦/¼oº°®»oÅ·´·
3. ÁÈ¦´¬µ¦µ¥µµ¦¤¸nªÅoÁ¸¥¸É¦µ¥µÃ¥¦¦¤µ¦ ®¦º°¼o¦·®µ¦ Â¨³´nÎµÁµÄ®oÂn¦³µ
¦¦¤µ¦Â¨³¦³µ¦¦¤µ¦¦ª°£µ¥Ä 7 ª´Îµµ¦ ´µª´¸ÉÅo¦´¦µ¥µ´¨nµª
4. Ä®oÎµÂ³ÎµÂn¦¦¤µ¦Á¸É¥ª´ o°®¤µ¥ Â¨³¦³Á¸¥·´·nµÇ ¸ÉÁ¸É¥ª o°¦ª¤¹µ¦Îµ´¼Â¨Ä®o
¦·¬´ ³¦¦¤µ¦ Â¨³ iµ¥´µ¦·´·µ¤°¥nµ¼o°
5. ¼Â¨Ä®o¦·¬´¤¸µ¦ÁdÁ¥ o°¤¼¨Â¨³¦µ¥µµ¦Á«µ¤¦³Á¸¥·´· °¨µ®¨´¦´¡¥r² Â¨³
Îµ´µ .¨.. ¦ª¤¹®¤µ¥nµÇ ¸ÉÁ¸É¥ª o°
6. ·n°¦³µµ´®nª¥µÎµ´¼Â¨¸ÉÁ¸É¥ª o°
7. ÎµÁ·µ¦°ºÉµ¤¸É³¦¦¤µ¦¤°®¤µ¥ Â¨³/®¦º°³¦¦¤µ¦Îµ´¨µ»¦³µ«Îµ®

4.1.4 ¦³ªµ¦¦¦®µ¦¦¤µ¦
³¦¦¤µ¦¦¦®µÎµ®oµ¸ÉÁ°ºÉ°»¨¸ÉÁ®¤µ³¤ Á¡ºÉ°Ä®o³¦¦¤µ¦¦·¬´¡·µ¦µÂn´Ê®¦º°
Á°¸É¦³»¤¼oº°®»oÁ¨º°´Êµ¤®¨´Ár¸ÉÎµ®Ä o°´´ °¦·¬´
³¦¦¤µ¦¦¦®µ
ÎµÁ·µ¦¦¦®µ ¦³Á¤· Á¨º°¦¦ Â¨³Á°ºÉ°¼o¸Énµµ¦¡·µ¦µn°³¦¦¤µ¦
³¦¦¤µ¦¦·¬´  ³¡·  µ¦µ¹¦³µ¦r¸É Îµ ´  Î µ ®¦´ µ¦Î µ ®oµ ¸É °³¦¦¤µ¦¦·¬´ 
¨°¡·µ¦µ¹ªµ¤µ¤µ¦¸É³nª¥Ä®oµ¦ÎµÁ·µ¦ °³¦¦¤µ¦Á}Å°¥nµ¦°°¦´»¤
¥·É ¹Ê ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦´·Äµ»¦·°¥nµ¤¸Á®»¨ ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦·Á·¨¥»r ªµ¤Á}
¼oÎµ ¦ª¤´Êªµ¤ÎµµÄª·µ¸¡ ªµ¤ºÉ°´¥r ¨°»¤´·nª»¨°ºÉÇ ¸ÉÁ®¤µ³¤
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4.1.5 ¦³µ¦¦¤µ¦
¦³µ¦¦¤µ¦¦·¬´°µÎµ¦ÎµÂ®n¦¦¤µ¦¦·®µ¦ ®¦º°Á}¦¦¤µ¦¸ÉÅ¤nÅoÎµ®oµ¸É¦·®µ¦ Îµ®¦´
ÎµÂ®n¦³µ¦¦¤µ¦¦·¬´Â¨³¦¦¤µ¦¼o´µ¦³o°Å¤nÁ}»¨Á¸¥ª´ Á¡ºÉ°Ä®o¤¸µ¦ÂnÂ¥
®oµ¸ÉÄ®o°¥nµ´Á

4.1.6 »¤´· °¦¦¤µ¦°·¦³
³¦¦¤µ¦ÅoÎµ®»¤´· °¦¦¤µ¦°·¦³Åªo´¸Ê
() º°®»oÅ¤nÁ·¦o°¥¨³®¹É °Îµª®»o¸É¤¸··°°Á¸¥´Ê®¤ °··»¨¸ÉÁ¸É¥ª o° ´Ê¸Ê Ä®o´
¦ª¤µ¦º°®»o °¼o¸ÉÁ¸É¥ª o° °¦¦¤µ¦°·¦³¦µ¥´ÊÇ oª¥
( ) Å¤nÁ}®¦º°Á¥Á}¦¦¤µ¦¸É¤¸nª¦nª¤¦·®µ¦µ ¨¼oµ ¡´µ ¸É¦¹¬µ¸ÉÅoÁ·Áº°¦³Îµ ®¦º°
¼o¤¸°Îµµª»¤ °··»¨¸ÉÁ¸É¥ª o° ÁªoÂn³Åo¡oµµ¦¤¸¨´¬³´¨nµª¤µÂ¨oªÅ¤no°¥ªnµ°e
n°ª´¸É¥ºÉÎµ °°»µn°Îµ´µ
() Å¤nÁ}»¨¸É¤¸ªµ¤´¤¡´rµµ¥Ã¨®· ®¦º°Ã¥µ¦³Á¸¥µ¤®¤µ¥ Ä¨´¬³¸ÉÁ}·µ
¤µ¦µ ¼n¤¦ ¡¸Éo° Â¨³»¦ ¦ª¤´Ê¼n¤¦ °»¦ °¼o¦·®µ¦ ¼oº°®»o¦µ¥Ä®n ¼o¤¸°Îµµª»¤ ®¦º°
»¨¸É³Åo¦´µ¦Á°Ä®oÁ}¼o¦·®µ¦®¦º°¼o¤¸°Îµµª»¤ °¦·¬´®¦º°¦·¬´¥n°¥
() Å¤n¤¸®¦º°Á¥¤¸ªµ¤´¤¡´rµ»¦·´··»¨¸ÉÁ¸É¥ª o°Ä¨´¬³¸É°µÁ}µ¦ ´ ªµµ¦Äo
ª·µ¦µ°¥nµ°·¦³ ° ¦ª¤´ÊÅ¤nÁ}®¦º°Á¥Á}¼oº°®»o¦µ¥Ä®n ¦¦¤µ¦¹ÉÅ¤nÄn¦¦¤µ¦°·¦³
®¦º°¼o¦·®µ¦ °¼o¸É¤¸ªµ¤´ ¤¡´rµ»¦·´··»¨¸ÉÁ¸É¥ª o° ÁªoÂn³Åo¡oµµ¦¤¸¨´¬³
´¨nµª¤µÂ¨oªÅ¤no°¥ªnµ°en°ª´¸É¥ºÉÎµ °°»µn°Îµ´µ
“ªµ¤´¤¡´rµ»¦·” ¦ª¤¹ µ¦Îµ¦µ¥µ¦µµ¦oµ¸É¦³ÎµÁ}·Á¡ºÉ°¦³°·µ¦ µ¦Ánµ®¦º°
Ä®oÁnµ°´®µ¦·¤¦´¡¥r ¦µ¥µ¦Á¸É¥ª´·¦´¡¥r®¦º°¦·µ¦ ®¦º°µ¦Ä®o®¦º°¦´ªµ¤nª¥Á®¨º°µµ¦Á·
oª¥µ¦¦´®¦º°Ä®o¼o¥º¤ ÊÎµ¦³´ µ¦Ä®o·¦´¡¥rÁ}®¨´¦³´®¸Ê· ¦ª¤¹¡§·µ¦r°ºÉÎµ°Á¸¥ª´
¹ÉÁ}¨Ä®o¼o °°»µ®¦º°¼n´µ¤¸£µ¦³®¸Ê¸Éo°Îµ¦³n°°¸ iµ¥®¹É ´ÊÂn¦o°¥¨³ 3 °·¦´¡¥r¸É¤¸
´ª»· °¼o °°»µ®¦º°´ÊÂn¥¸É·¨oµµ ¹ÊÅ Â¨oªÂnÎµªÄ³ÉÎµªnµ
´Ê¸Ê µ¦Îµª£µ¦³®¸Ê´¨nµªÄ®oÁ}Åµ¤ª·¸µ¦Îµª¤¼¨nµ °¦µ¥µ¦¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´µ¤¦³µ«
³¦¦¤µ¦Îµ´¨µ»ªnµoª¥®¨´ÁrÄµ¦Îµ¦µ¥µ¦¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´Ã¥°»Ã¨¤ ÂnÄµ¦¡·µ¦µ
£µ¦³®¸Ê´¨nµªÄ®o´¦ª¤£µ¦³®¸Ê¸ÉÁ· ¹ÊÄ¦³®ªnµ®¹Éen°ª´¸É¤¸ªµ¤´¤¡´rµ»¦·´»¨
Á¸¥ª´
() Å¤nÁ}®¦º°Á¥Á}¼o°´¸ °··»¨¸ÉÁ¸É¥ª o° Â¨³Å¤nÁ}¼oº°®»o¦µ¥Ä®n ¦¦¤µ¦¹ÉÅ¤nÄn
¦¦¤µ¦°·  ¦³ ¼o  ¦· ® µ¦ ®¦º ° ®»o  n ª ¼o ´  µ¦ °Î µ ´  µ°´  ¸ ¹É  ¤¸ ¼o  °´  ¸ °· · »  ¨¸É
Á¸É¥ª o°´´°¥¼n ÁªoÂn³Åo¡oµµ¦¤¸¨´¬³´¨nµª¤µÂ¨oªÅ¤no°¥ªnµ°en°ª´¸É¥ºÉÎµ °
°»µn°Îµ´µ
() Å¤nÁ}®¦º°Á¥Á}¼oÄ®o¦·µ¦µª·µ¸¡ÄÇ ¹É¦ª¤¹µ¦Ä®o¦·µ¦Á}¸É¦¹¬µ®¤µ¥®¦º°¸É¦¹¬µ
µµ¦Á· ¹ÉÅo¦´nµ¦·µ¦Á·ªnµ°¨oµµn°eµ··»¨¸ÉÁ¸É¥ª o° ´Ê¸Ê Ä¦¸¸É¼oÄ®o¦·µ¦
µª·µ¸¡Á}··»¨ Ä®o¦ª¤¹µ¦Á}¼oº°®»o¦µ¥Ä®n ¦¦¤µ¦¹ÉÅ¤nÄn¦¦¤µ¦°·¦³ ¼o¦·®µ¦ ®¦º°
®»onª¼o´µ¦ °¼oÄ®o¦·µ¦µª·µ¸¡´Êoª¥ ÁªoÂn³Åo¡oµµ¦¤¸¨´¬³´¨nµª¤µÂ¨oªÅ¤no°¥
ªnµ°en°ª´¸É¥ºÉÎµ °°»µn°Îµ´µ
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() Å¤nÁ}¦¦¤µ¦¸ÉÅo¦´µ¦Ân´Ê ¹ÊÁ¡ºÉ°Á}´ªÂ °¦¦¤µ¦ °¦·¬´ ¼oº°®»o¦µ¥Ä®n ®¦º°¼oº°
®»o¹ÉÁ}¼o¸ÉÁ¸É¥ª o°´¼oº°®»o¦µ¥Ä®n °¦·¬´
() Å¤n¤¸¨´¬³°ºÉÄ¸ÉÎµÄ®oÅ¤nµ¤µ¦Ä®oªµ¤Á®È°¥nµÁ}°·¦³Á¸É¥ª´µ¦ÎµÁ·µ °¦·¬´
°¥nµÅ¦Èµ¤ ³¦¦¤µ¦ÅoÎµ®»¤´· °¦¦¤µ¦°·¦³Á¸É¥ª´Îµª®»o¸Éº°Ã¥¦¦¤µ¦
°·¦³ÅªoÁnµ´ o°Îµ® °Îµ´µ .¨..
o°ªµ¤Ä o° 4.1.6 ··»¨¸ÉÁ¸É¥ª o°®¤µ¥¹ ¦·¬´ ¦·¬´Ä®n ¦·¬´¥n°¥ ¦·¬´¦nª¤ Â¨³·µ¦¸É
ª»¤¦nª¤´ ®¦º°··»¨¸É°µ¤¸ªµ¤ ´Â¥o

4.1.7 ªµ¦³µ¦Îµ¦ÎµÂ®n °¦¦¤µ¦¦·¬´
µ¤ o°´´ °¦·¬´ o° 13 Äµ¦¦³»¤µ¤´¦³Îµe¼oº°®»o»¦´Ê¦¦¤µ¦Îµª 1 Ä 3 ³o°
°°µÎµÂ®nµ¤ªµ¦³

4.1.8 µ¦Îµ¦ÎµÂ®n¦¦¤µ¦¸É¦·¬´°ºÉ °¦¦¤µ¦¦·¬´
Á¡ºÉ°Ä®o¦¦¤µ¦Ân¨³nµµ¤µ¦¸É³¤¸Áª¨µÄµ¦Îµ®oµ¸ÉÅo°¥nµÁÈ¤¸É ¦·¬´¹Îµ¹¹Îµª¦·¬´¸É
¦¦¤µ¦Îµ¦ÎµÂ®n Ã¥Îµ®Îµª¦·¬´³Á¸¥¼»¸É¦³µ¦¦¤µ¦ Â¨³¦¦¤µ¦³Îµ¦
ÎµÂ®n¦¦¤µ¦Ä¦·¬´³Á¸¥°ºÉÅo´¸Ê
¾ ¦³µ¦¦¤µ¦ Ä®oÎµ¦ÎµÂ®nÅoÁ¡¸¥ 1 ¦·¬´
(¥ÁªoÄ¦¸ÉÁ¸ }¦³µ¦¦¤µ¦¦·¬´¸É°¥¼nÄ¨»n¤Á¸¥ª´)
¾ ¦¦¤µ¦¦·¬´ Ä®oÎµ¦ÎµÂ®nÅoÅ¤nÁ· 5 ¦·¬´
´Ê¸Ê ¦·¬´Å¤n¤¸ o°Îµ´Îµ®¦´¦¦¤µ¦¸ÉÅÎµ¦ÎµÂ®n¦¦¤µ¦Ä¦·¬´°ºÉ¸ÉÅ¤nÅo³Á¸¥Ä¨µ
®¨´¦´¡¥r²

4.1.9 µ¦Îµ¦ÎµÂ®n¦¦¤µ¦¸É¦·¬´°ºÉ °¼o¦·®µ¦¦³´¼
¼o¦·®µ¦¦³´¼µ¤µ¦³ÅÎµ¦ÎµÂ®n¦¦¤µ¦®¦º°¼o¦·®µ¦Ä¦·¬´¥n°¥ ¦·¬´¦nª¤ ·µ¦¸Éª»¤
¦nª¤´ ®¦º°¦·¬´¸ÉÁ¸É¥ª o°´Ä¨»n¤¦·¬´Åo Ä¦¸¸ÉÁ}µ¦Îµ¦ÎµÂ®nÄ¦·¬´°ºÉ°Á®º°µ
¨»n¤¦·¬´´¨nµªÂ¨oª³o°Åo¦´µ¦°»¤´·µ¦¦¤µ¦¼o´µ¦

4.2

³¦¦¤µ¦»¥n°¥nµÇ
4.2.1 ³¦¦¤µ¦¦ª°
°r ¦³° °³¦¦¤µ¦¦ª°¦³°o ª ¥¦¦¤µ¦°·¦³°¥n µo °¥ 3  Ã¥¤¸  ¦¦¤µ¦
¦ª°°¥nµo°¥ 1 ¤¸ªµ¤¦¼oªµ¤µ¤µ¦µoµ´¸Â¨³µ¦Á· ¦³µ¦¦¤µ¦¦ª°o°
Å¤nÁ}»¨Á¸¥ª´¦³µ¦¦¤µ¦¦·¬´ ªµ¦³µ¦Îµ¦ÎµÂ®n 3 e Á¡ºÉ°Ä®o°¨o°´µ¦Îµ¦
ÎµÂ®nÁ}¦¦¤µ¦ °¦·¬´
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®oµ¸ÉÂ¨³ªµ¤¦´·° °³¦¦¤µ¦¦ª°
1. °µÄ®o¦·¬´¤¸µ¦¦µ¥µµµ¦Á·°¥nµ¼o°Â¨³Á¡¸¥¡°
2. °µÄ®o¦·¬´¤¸¦³µ¦ª»¤£µ¥Ä (internal control) Â¨³¦³µ¦¦ª°£µ¥Ä (internal
audit) ¸ÉÁ®¤µ³¤Â¨³¤¸¦³··¨ Â¨³¡·µ¦µªµ¤Á}°·¦³ °®nª¥µ¦ª°£µ¥Ä ¨°Ä®o
ªµ¤Á®È°Äµ¦¡·µ¦µÂn´ÊÃ¥¥oµ¥ Á¨·oµµ®´ª®oµ®nª¥µ¦ª°£µ¥Ä ®¦º°®nª¥µ
°ºÉÄ¸É¦´·°Á¸É¥ª´µ¦¦ª°£µ¥Ä
3. °µÄ®o ¦·¬´·´· µ¤®¤µ¥ªnµ oª ¥®¨´ ¦´¡¥r Â ¨³¨µ®¨´ ¦´ ¡¥r o °Îµ ® °¨µ
®¨´¦´¡¥r Â¨³®¤µ¥¸ÉÁ¸É¥ª o°´»¦· °¦·¬´
4. ¡·µ¦µ ´Á¨º° Á°Ân´Ê»¨¹É¤¸ªµ¤Á}°·¦³Á¡ºÉ°Îµ®oµ¸ÉÁ}¼o°´¸ °¦·¬´ Â¨³
Á°nµ°Â °»¨´¨nµª ¦ª¤´ÊÁ oµ¦nª¤¦³»¤´¼o°´¸Ã¥Å¤n¤¸ iµ¥´µ¦Á oµ¦nª¤¦³»¤
oª¥°¥nµo°¥e¨³ 1 ¦´Ê
5. ¡·µ¦µ¦µ¥µ¦¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´®¦º°¦µ¥µ¦¸É°µ¤¸ªµ¤ ´Â¥oµ¨¦³Ã¥r Ä®oÁ}Åµ¤®¤µ¥
Â¨³ o°Îµ® °¨µ®¨´¦´¡¥r ´Ê¸Ê Á¡ºÉ°Ä®o¤´ÉÄªnµ¦µ¥µ¦´¨nµª¤Á®»¤¨Â¨³Á}¦³Ã¥r¼»
n°¦·¬´
6. ´Îµ¦µ¥µ °³¦¦¤µ¦¦ª°Ã¥ÁdÁ¥ÅªoÄ¦µ¥µ¦³Îµ e °¦·¬´ ¹É¦µ¥µ
´¨nµªo°¨µ¤Ã¥¦³µ³¦¦¤µ¦¦ª° Â¨³o°¦³°oª¥ o°¤¼¨°¥nµo°¥´n°Å¸Ê
(6.1) ªµ¤Á®ÈÁ¸É¥ª´ªµ¤¼o° ¦oª Á}¸ÉÁºÉ°º°Åo °¦µ¥µµµ¦Á· °¦·¬´
(6.2) ªµ¤Á®ÈÁ¸É¥ª´ªµ¤Á¡¸¥¡° °¦³ª»¤£µ¥Ä °¦·¬´
(6.3) ªµ¤Á®ÈÁ¸É¥ª´µ¦·´·µ¤®¤µ¥ªnµoª¥®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ®¨´¦´¡¥r o°Îµ®
°¨µ®¨´¦´¡¥r ®¦º°®¤µ¥¸ÉÁ¸É¥ª o°´»¦· °¦·¬´
(6.4) ªµ¤Á®ÈÁ¸É¥ª´ªµ¤Á®¤µ³¤ °¼o°´¸
(6.5) ªµ¤Á®ÈÁ¸É¥ª´¦µ¥µ¦¸É°µ¤¸ªµ¤ ´Â¥oµ¨¦³Ã¥r
(6.6) Îµªµ¦¦³»¤³¦¦¤µ¦¦ª° Â¨³µ¦Á oµ¦nª¤¦³»¤ °¦¦¤µ¦¦ª°Ân
¨³nµ
(6.7) ªµ¤Á®È®¦º° o°´ÁÃ¥¦ª¤¸É³¦¦¤µ¦¦ª°Åo¦´µµ¦·´·®oµ¸Éµ¤
´¦ (charter)
(6.8) ¦µ¥µ¦°ºÉ  ¸É Á ®È  ªn µ ¼o º ° ®»o  Â¨³¼o ¨ »  ´É ª Åª¦¦µ£µ¥Äo °Á ®o µ ¸É Â ¨³ªµ¤
¦´·°¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥µ³¦¦¤µ¦¦·¬´
7. ·´·µ¦°ºÉÄµ¤¸É³¦¦¤µ¦ °¦·¬´¤°®¤µ¥oª¥ªµ¤Á®È°µ³¦¦¤µ¦¦ª°
Äe 2553 ³¦¦¤µ¦¦ª°Åo¤¸µ¦¦³»¤´Ê®¤ 4 ¦´Ê µ¤µ¦¦³¤ª¨Îµª¦´ÊÄµ¦Á oµ¦nª¤
¦³»¤ °¦¦¤µ¦¦ª°Ân¨³nµÅo´¸Ê

¦µ¥ºÉ°

ÎµÂ®n

1. ¦.°µ° »¤µ¥  °¥»¥µ

¦³µ¦¦¤µ¦
¦ª°
¦¦¤µ¦°·¦³
¦¦¤µ¦°·¦³

2. ¦.¦¸µ ¦»·°´r
3. µ¥¦¦ ·rÂo

ªµ¦³µ¦Îµ¦
ÎµÂ®n
2552-2553

Îµª¦´ÊÄµ¦
Á oµ¦nª¤¦³»¤
4/4

2552-2553
2552-2553

3/4
3/4
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4.2.2 ³¦¦¤µ¦Îµ®nµ°Â
°r¦³° °³¦¦¤µ¦Îµ®nµ°Â ¦³°oª¥¤µ·nªÄ®n¸ÉÁ}¦¦¤µ¦°·¦³ Ã¥¤¸
¦³µ¦¦¤µ¦Îµ®nµ°ÂÁ}¦¦¤µ¦°·¦³ Â¨³Å¤nÁ}»¨Á¸¥ª´¦³µ¦¦¤µ¦
¦·¬´ ªµ¦³µ¦Îµ¦ÎµÂ®n 3 e Á¡ºÉ°Ä®o°¨o°´µ¦Îµ¦ÎµÂ®nÁ}¦¦¤µ¦ °¦·¬´
®oµ¸ÉÂ¨³ªµ¤¦´·° °³¦¦¤µ¦Îµ®nµ°Â
1. Îµ®Ã¥µ¥Â¨³ÂªµÄµ¦Îµ®nµ°Â °¦¦¤µ¦ ¦¦¤µ¦¦·®µ¦ Â¨³¦¦¤µ¦
¼o´µ¦ ¡¦o°¤´ÊÎµÁ°n°¸É¦³»¤³¦¦¤µ¦¦·¬´Â¨³/®¦º°¸É¦³»¤¼oº°®»o¡·µ¦µÂ¨³
°»¤´·
2. ¦³Îµµ¦°ºÉÄ¸ÉÁ¸É¥ª o°´nµ°Âµ¤¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥Ä®o¦³Îµµ¦µ³¦¦¤µ¦¦·¬´
Äe 2553 ³¦¦¤µ¦Îµ®nµ°ÂÅo¤¸µ¦¦³»¤´Ê®¤ 2 ¦´Ê µ¤µ¦¦³¤ª¨Îµª¦´ÊÄ
µ¦Á oµ¦nª¤¦³»¤ °¦¦¤µ¦Îµ®nµ°ÂÂn¨³nµÅo´¸Ê

¦µ¥ºÉ°
1. ¦.¦¸µ ¦»·°´r
2. µ¥¦¦ ·rÂo
3. µ¥ª´ µ ¥·

ÎµÂ®n
¦³µ¦¦¤µ¦
Îµ®nµ°Â
¦¦¤µ¦°·¦³
¦¦¤µ¦¦·®µ¦

ªµ¦³µ¦Îµ¦
ÎµÂ®n
2550-2553

Îµª¦´ÊÄµ¦
Á oµ¦nª¤¦³»¤
2/2

2550-2553
2550-2553

2/2
2/2

4.2.3 ³¦¦¤µ¦¦¦®µ
°r¦³° °³¦¦¤µ¦¦¦®µ ¦³°oª¥¤µ·nªÄ®n¸ÉÁ}¦¦¤µ¦°·¦³Ã¥¤¸¦³µ
¦¦¤µ¦¦¦®µÁ}¦¦¤µ¦°·¦³ Â¨³Å¤nÁ}»¨Á¸¥ª´¦³µ¦¦¤µ¦¦·¬´ ªµ¦³µ¦Îµ¦
ÎµÂ®n 3 e Á¡ºÉ°Ä®o°¨o°´µ¦Îµ¦ÎµÂ®nÁ}¦¦¤µ¦ °¦·¬´
®oµ¸ÉÂ¨³ªµ¤¦´·° °³¦¦¤µ¦¦¦®µ
1. ªÃ¦¦oµ °³¦¦¤µ¦Ä{»´ªnµ¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤´ªµ¤ÎµÁ}Á·¨¥»r °¦·¬´
®¦º °Å¤n °¥nµÅ¦ Â¨³Á°ÂªµÄµ¦¦´ ¦» ¦ª¤´Ê Á°ÂªµÄµ¦¦¦®µ¦¦¤µ¦Ä®o
°¨o°´Ã¦¦oµ´¨nµª Ã¥´ÎµÁ}µ¦µªµ¤¦¼oªµ¤ÎµµÁ¡µ³oµ °³¦¦¤µ¦
(Director Qualifications Â¨³ Skills Matrix) Á¡ºÉ°¡·µ¦µªnµ³¦¦¤µ¦¸ÉÎµ¦ÎµÂ®n°¥¼nÄ{»´
¦³°oª¥¦¦¤µ¦¸É¤¸ªµ¤¦¼oªµ¤Îµµ¦oªµ¤ªµ¤ÎµÁ}®¦º°Å¤n°¥nµÅ¦ Â¨³¤ª¦¦¦
®µ¦¦¤µ¦¸É¤¸ªµ¤¦¼oªµ¤ÎµµÄoµÄÁ¡·É¤Á·¤Á¡ºÉ°Ä®o¤¸ªµ¤¦oª¤µ¥·É ¹Ê®¦º°Å¤n°¥nµÅ¦
2. ¦³Á¤·Â¨³Á°¦µ¥ºÉ°¼o¸É³Á}¦¦¤µ¦n°³¦¦¤µ¦Ã¥µ¦¨´É¦°Â¨³´¤£µ¬r»¨¸É¤¸
»¦¦¤ ¥¹¤´ÉÄµ¦Îµµ°¥nµ¤¸®¨´µ¦ nÁ¦·¤Â¨³·´·µ¤¤µ¦µ¼»°¥nµ¤º°°µ¸¡
3. ÁdÃ°µÄ®o¼oº°®»o¦µ¥¥n°¥¤¸Ã°µÁ°ºÉ°¼o¸É¤ª¦Á}¦¦¤µ¦Ä®o³¦¦¤µ¦¦¦®µ¡·µ¦µ
Ã¥Îµ®¦³¥³Áª¨µÄµ¦Á°ºÉ°Ä®o¤¸Áª¨µÁ¡¸¥¡°Äµ¦¡·µ¦µ¨´É¦°µ¤¦³ªµ¦¸É
³¦¦¤µ¦Îµ® (Due Diligence) n°µ¦¦³»¤¼oº°®»o
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4. ÁdÁ¥Ã¥µ¥Äµ¦¦¦®µÂ¨³ ´Ê°¦³ªµ¦Äµ¦Á°ºÉ°¦¦¤µ¦Ä®o¼oº°®»o¦µ ¦ª¤´Ê
´Á¦¸¥¤Â¢°¦r¤Äµ¦Á°ºÉ°¸É¦³»¹ o°¤¼¨¸ÉÎµÁ}Äµ¦¡·µ¦µÁ®»¨´» ¦ª¤´Êªµ¤
ÁÈ¤Ä °¼oÅo¦´µ¦Á°ºÉ°ÅªoÄÂÁ°ºÉ°´Êoª¥
5. ¡·µ¦µÂªµ´n°Å¸ÊÄµ¦´Á¨º°¦¦¤µ¦
5.1. »¨´¬³¸Éo°µ¦Ä¦¦¤µ¦Ân¨³
x ªµ¤¤¸»¦¦¤Â¨³ªµ¤¦´·°
x µ¦´·Äoª¥ o°¤¼¨Â¨³Á®»¨
x ªµ¤¤¸ª»·£µª³Â¨³ªµ¤¤´É ¨oµÂªµ¤·Á®È¸ÉÂnµÂ¨³Á}°·¦³
x ¥¹¤´ÉÄµ¦Îµµ°¥nµ¤¸®¨´µ¦Â¨³¤µ¦µÁ¥¸É¥¤º°°µ¸¡
x »¤´·°ºÉµ¤¸É³¦¦¤µ¦¦¦®µÁ®È¤ª¦
5.2 »¨´¬³°ºÉÇ ¸É³¦¦¤µ¦¦¦®µÁ®Èªnµ¤¸ªµ¤Îµ´ªµ¤¦¼oªµ¤ÎµµÄoµ
nµÇ Á¡ºÉ°Ä®oÅo°r¦³° °³¦¦¤µ¦¸ÉÁ®¤µ³¤
x ªµ¤¦¼oµ´¸Â¨³µ¦Á·
x µ¦¦·®µ¦´µ¦°r¦¹É¦ª¤¹µ¦¦·®µ¦´µ¦oµ¦´¡¥µ¦»¨
x µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥
x µ¦´µ¦Ä£µª³ª·§·
x ªµ¤¦¼ooµ®¤µ¥
x ªµ¤¦¼oÁ¸É¥ª´»¦· °¦·¬´
x µ¦¨µ¦³®ªnµ¦³Á«
x µ¦Îµ®ª·´¥´«rÂ¨³¨¥»r
x ªµ¤¦¼oªµ¤ÎµµÁ¡µ³oµ°ºÉÇ ¸É³¦¦¤µ¦¦¦®µÁ®ÈªnµÎµÁ}
6. ¼Â¨Ä®o¦¦¤µ¦»nµÅo¦´µ¦°¦¤°¥nµÁ®¤µ³¤Â¨³n°ÁºÉ° Á¡ºÉ°Ä®o¦µ¹µ¦¡´µÄµ
»¦· °¦·¬´ Â¨³µ¦Á¨¸É¥Â¨ °¦³Á¸¥·´·Â¨³ o°Îµ®¸ÉÁ¸É¥ª o°
7. ÎµÁ·µ¦°ºÉÇ µ¤¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥µ³¦¦¤µ¦Á}¦´Ê¦µª

Äe 2553 ³¦¦¤µ¦¦¦®µÅo¤¸µ¦¦³»¤´Ê®¤ 1 ¦´Ê µ¤µ¦¦³¤ª¨Îµª¦´ÊÄµ¦Á oµ¦nª¤
¦³»¤ °¦¦¤µ¦¦¦®µÂn¨³nµÅo´¸Ê

1.
2.
3.
4.

¦µ¥ºÉ°
µ»p Å¤n° ·¤ ° ¥·
¦.¦¸µ ¦»·°´r
µ¥¦¦ ·rÂo
µ¥ª´ µ ¥·

ÎµÂ®n
¦³µ¦¦¤µ¦¦¦®µ
¦¦¤µ¦°·¦³
¦¦¤µ¦°·¦³
¦¦¤µ¦¦·®µ¦

ªµ¦³µ¦Îµ¦
ÎµÂ®n
2551-2554
2551-2554
2551-2554
2551-2554

Îµª¦´ÊÄµ¦
Á oµ¦nª¤¦³»¤
0/1
1/1
1/1
1/1
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4.3

µ¦¦³»¤³¦¦¤µ¦
¦·¬´Îµ®Ä®o¤¸µ¦¦³»¤³¦¦¤µ¦Å¦¤µ¨³ 1 ¦´ÊÁ}°¥nµo°¥ ®¦º°¦³µ¦¦¤µ¦³
¡·µ¦µÁ®È¤ª¦Á¦¸¥¦³»¤Á}ªµ¦³¡·Á«¬Á¡·É¤Á·¤µ¤ªµ¤ÎµÁ} Ã¥³¤¸µ¦Îµ®µ¦µµ¦
¦³»¤¨nª®oµÁ}¦µ¥e Â¨³ÂoÄ®o¦¦¤µ¦Ân¨³nµÅo¦´¦µÎµ®µ¦´¨nµªÄÁº°¡§«·µ¥
°»e
Á¨ µ»µ¦¦·¬´³Á}¼oÁ°ªµ¦³µ¦¦³»¤´ÉªÅ¸É°o ·´·µ¤®¤µ¥ ®¦º°¦³Á¸¥nµÇ ¸ÉÁ¸É¥ª o°
nªªµ¦³¸É°Á®º°µªµ¦³´¨nµª ¦³µ¦¦¤µ¦Â¨³¦¦¤µ¦¼o´µ¦³¦nª¤´¡·µ¦µ ´Ê¸Ê
¦¦¤µ¦Ân¨³nµµ¤µ¦Á°Á¦ºÉ°Á oµ¼nªµ¦³µ¦¦³»¤Åo Ã¥nªµ¦³¸Éo°µ¦Á°nµµÁ¨ µ»µ¦
¦·¬´n°ª´¦³»¤ ¨nª®oµ 14 ª´ Á¨ µ»µ¦¦·¬´³Á}¼o¦ª¦ª¤ªµ¦³¸ÉÁ°´¨nµªÄ®o¦³µ
¦¦¤µ¦¡·µ¦µn°¦¦»Á}ªµ¦³µ¦¦³»¤
¦·¬´³´nÁ°µ¦¸ÉÄo¦³°ªµ¦³µ¦¦³»¤³¦¦¤µ¦¡¦o°¤®´º°Á·¦³»¤ Ã¥¦³»°¥nµ
´ÁªnµÁ}Á¦ºÉ°¸É³Á°Á¡ºÉ°¦µ Á¡ºÉ°°»¤´· ®¦º°Á¡ºÉ°¡·µ¦µ Â¨oªÂn¦¸Ä®oÂn¦¦¤µ¦»nµn°
µ¦¦³»¤Å¤no°¥ªnµ 7 ª´ ´Ê¸Ê Á¡ºÉ°Ä®o¦¦¤µ¦Ân¨³nµÅo¤¸Áª¨µ«¹¬µ o°¤¼¨n°µ¦¦³»¤ Ä¦³®ªnµ
µ¦¦³»¤ ¦³µ³¦¦¤µ¦³´»Ä®o¤¸µ¦¡·µ¦µ¦³ÁÈnµÇ Ã¥´¦¦Áª¨µ°¥nµÁ¡¸¥¡°
Ân¼o¦·®µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°Äµ¦ÎµÁ°¦µ¥¨³Á°¸¥ Á¡ºÉ°Ä®o¦¦¤µ¦Ân¨³nµµ¤µ¦°µ¤ o°¤¼¨Á¡·É¤Á·¤
¦ª¤¹µ¦´¦¦Áª¨µÄ®o¦¦¤µ¦µ¤µ¦°£·¦µ¥{®µÎµ´°¥nµÁ¡¸¥¡°
Äe 2553 ³¦¦¤µ¦¤¸µ¦¦³»¤µ¤ªµ¦³· 4
¦³»¤ °¦¦¤µ¦¦·¬´Ân¨³nµÅo´¸Ê

¦µ¥ºÉ°
1. µ¥ª´ oµ Á¨¸¥
2. ¦. °µ° »¤µ¥  °¥»¥µ
3. ¦«. ¦. ¦¸µ ¦»·°´r
4. µ¥¦¦ ·rÂo
5. µ»p Å¤n° ·¤ ° ¥·
6. µ¥ª´ µ ¥·
7. µ¥¤´¥ ª´·Í´¥
8. µ¥°Îµ¡¨ ·¤³Ã¦µ
9. µµª°´¨¸ º´«·¦·

ªµ¦³µ¦
Îµ¦ÎµÂ®n
2550-2553
2551-2554
2552-2555
2551-2554
2551-2554
2552-2555
2550-2553
2550-2553
2552-2555

¦´Ê µ¤µ¦¦³¤ª¨Îµª¦´ÊÄµ¦Á oµ¦nª¤

µ¦Á oµ¦nª¤¦³»¤ (¦´Ê)
ªµ¦³· ªµ¦³¡·Á«¬
¦ª¤
3*
3
4
4
4
4
3
3
2*
2
3*
3
4
4
4
4
4
4

®¤µ¥Á®» : *ÄÁº°Á¤¬µ¥ 2553 ¦´µ¨Åo¦³µ«µµ¦r»Á·µ¤¡¦³¦µÎµ®µ¦¦·®µ¦¦µµ¦Äµµ¦r
»Á· ¡.«. 2548 Á¡ºÉ°ª»¤ªµ¤Å¤n ®¨µ¥¦³Á«ÄÁ°Á¸¥Â³ÎµÄ®o¡¨Á¤º° °®¨¸Á¨¸É¥µ¦Á·µ¤µ¦³Á«
Å¥ µµµ¦r´¨nµª ¦¦¤µ¦ 3 nµ¸É°¥¼nnµ¦³Á« º° µ¥ª´ oµ Á¨¸¥, µ»p Å¤n° ·¤ ° ¥· Â¨³ µ¥ª´
µ ¥· ¹¤·ÅoÁ·µ¤µ¦³Á«Å¥Á¡ºÉ°¦nª¤¦³»¤³¦¦¤µ¦¦·¬´¦´Ê¸É 2/2553 Á¤ºÉ°ª´¸É 13 ¡§¬£µ¤ 2553

¦µ¥µµ¦¦³» ¤ Åo ¤¸ µ¦´  Îµ Á}  ¨µ¥¨´  ¬r°´  ¬¦Ã¥¤¸  µ¦¦³» ª´  Áª¨µÁ¦·É¤ -Áª¨µÁ¨·  ¦³» ¤ ºÉ °
¦¦¤µ¦¸ÉÁ oµ¦³»¤Â¨³¦¦¤µ¦¸É µ¦³»¤ ¦»µ¦³Îµ´ °Á¦ºÉ°¸ÉÁ°¦ª¤¹¦³ÁÈ¸É¤¸µ¦
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°£·¦µ¥Â¨³ o°´Á °¦¦¤µ¦ ¤·³¦¦¤µ¦Â¨³ªµ¤Á®È °¦¦¤µ¦¸ÉÅ¤nÁ®Èoª¥ ºÉ°¼o
¦µ¥µ Â¨³ ¼o¦´¦°¦µ¥µ Â¨³®¨´µ¸Énµµ¦¦´¦°µ¸É¦³»¤Â¨oª Á¨ µ»µ¦¦·¬´³Á}¼o
´ÁÈ Á¡ºÉ°Ä®o¡¦o°¤Îµ®¦´µ¦¦ª°Ã¥¼o¸ÉÁ¸É¥ª o°
¦¦¤µ¦¸ÉÅ¤nÄn¼o¦·®µ¦¤¸¦³»¤´Á°µ¤ªµ¤ÎµÁ}Ã¥Å¤n¤¸ iµ¥´µ¦¦nª¤°¥¼noª¥ ´Ê¸Ê Á¡ºÉ°°£·¦µ¥
{ ®µnµ Ç Á¸É ¥ª´  µ¦´ µ¦¸É ¤¸ ¦³ÁÈ ¸Énµ Ä Â¨³³o °¤¸  µ¦Âo ¨µ¦¦³» ¤ Ä®o  ¦¦¤µ¦
¼o ´  µ¦Åo ¦´  ¦µ
Ã¥Äe 2553 ¦¦¤µ¦¸É Å ¤n Ä n ¼o  ¦· ® µ¦¤¸ Ã °µÅo  ¦³» ¤ ´  Á°Ã¥Å¤n ¤¸
¦¦¤µ¦¦·®µ¦¦nª¤°¥¼noª¥Îµª 2 ¦´Ê

4.4

µ¦¦³Á¤·¨µ¦·´ ·µ °³¦¦¤µ¦
Îµ ®Ä®o ¤¸  µ¦¦³Á¤· ¨µ¦· ´·  µ °³¦¦¤µ¦o ª ¥Á°µ¤Âµ¦¦³Á¤· °«¼  ¥r
¡´µµ¦Îµ´¼Â¨·µ¦¦·¬´³Á¸¥ Ã¥Åo¤¸µ¦¦³Á¤·¨µ¦·´·µe¨³ 1 ¦´Ê ÄÁº°
»¤£µ¡´r °»e Â¨³Ä®o¦¦¤µ¦Ân¨³nµÎµnÂ¦³Á¤·¸ÉÁ¨ µ»µ¦¦·¬´ Á¡ºÉ°¦ª¦ª¤¨µ¦
¦³Á¤·Â¨³Âo³¦¦¤µ¦Åo¦´¦µÁ¡ºÉ°Îµ®Âªµ¦´¦»Äµ¦Îµµn°Å

4.5

nµ°Â¦¦¤µ¦Â¨³¼o¦·®µ¦¦³´¼
1. nµ°Â¦¦¤µ¦
³¦¦¤µ¦¡·µ¦µnµ°ÂÁ}¼oÎµ®oµ¸É¡·µ¦µ®¨´ÁrÂ¨³¦¼ÂÄµ¦nµ¥nµ°Â
¦¦¤µ¦ Â¨³ÎµÁ°³¦¦¤µ¦¦·¬´Á¡ºÉ° °°»¤´·µ¸É¦³»¤¼oº°®»o ´Ê¸Ê nµ°Â¦¦¤µ¦
³¡·µ¦µµ¦³µ¦r £µ¦³®oµ¸É °Á  °µÂ¨³ªµ¤¦´·°Ã¥Á¦¸¥Á¸¥´
¦·¬´°ºÉ¸É°¥¼nÄ°»µ®¦¦¤Á¸¥ª´ Â¨³³Äo¨µ¦Îµ¦ªµ¦nµ¥nµ°Â °¦·¬´³Á¸¥Ä
¨µ®¨´¦´¡¥r²Á}Ár Äµ¦Á¦¸¥Á¸¥ÄÂn¨³e ´Ê¸Ê Á¡ºÉ°Ä®onµ°Â´¨nµªÁ¡¸¥¡°¸É³¼
ÄÂ¨³¦´¬µ¦¦¤µ¦¸É¤¸»£µ¡µ¤¸É¦·¬´o°µ¦
nµ°Â °³¦¦¤µ¦¦·¬´
Â¨³³¦¦¤µ¦»¥n°¥nµÇ (µ)
nµ°Â °³¦¦¤µ¦¦·¬´
nµ°Â °³¦¦¤µ¦¦ª°
nµ°Â °³¦¦¤µ¦¡·µ¦µnµ°Â
nµ°Â °³¦¦¤µ¦¦¦®µ

Îµª

2552

2553

9
3
3
4

3,432,325
1,020,000
120,000
80,000

3,544,000
1,116,000
120,000
80,000

°µnµ°Â¸ÉÁ}´ªÁ·Â¨oª ¦¦¤µ¦nµ¦³Á«¸É¤µÁ oµ ¦nª¤¦³»¤³Åo¦´nµ´ÌªÁ¦ºÉ°· 
nµ¸É¡´Â¨³°µ®µ¦ ¦ª¤¹¦¤¦¦¤r¦³´ªµ¤¦´· °¦¦¤µ¦Â¨³¼o¦·®µ¦Á¡ºÉ°»o¤¦°ªµ¤Á¸É¥
°¦¦¤µ¦Â¨³¼o¦·®µ¦Äµ¦·´·®oµ¸ÉÄ®o¦·¬´ Ân´Ê¸Ê³Å¤nÄ®oªµ¤»o¤¦°Ä¦¸¦³Îµµ¦Ã¥
Ä ®¦º°¦³¤µÁ¨·Á¨n°°¥nµ¦oµ¥Â¦®¦º°»¦·
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2. nµ°Â¼o¦·®µ¦¦³´¼
nµ°Â¼o¦·®µ¦¦³´¼³Á}Åµ¤®¨´ÁrÂ¨³Ã¥µ¥¸É³¦¦¤µ¦¡·µ¦µnµ°Â
Îµ®ÄÂn¨³¦´Ê¹É°¨o°´ªµ¤¦¼oªµ¤µ¤µ¦Â¨³¨µ¦ÎµÁ·µ °¦·¬´ Ã¥³¦¦¤µ¦
¡· µ¦µnµ °ÂÁ} ¼o ¡· µ¦µ Â¨³Î µ Á°Î µ ªn µ °Â¸É Á ®¤µ³¤n ° ³¦¦¤µ¦Á¡ºÉ °
¡·µ¦µ°»¤´·
Äe 2553 ¦¦¤µ¦¦·®µ¦ ¦¦¤µ¦¼o´µ¦ Â¨³¼o¦·®µ¦¦³´¼ Åo¦nª¤´Îµ®nµÁjµ®¤µ¥ °´ª
ª´¨µ¦ÎµÁ·µ®¨´ (Key Performance Indicators : KPIs) Á¡ºÉ°Îµ¤µÄoÄµ¦¦³Á¤·¨µ¦
·´·  µ °¦¦¤µ¦¦· ® µ¦ ¦¦¤µ¦¼o´  µ¦ Â¨³¼o ¦·® µ¦¦³´¼  ´Ê ¸Ê ³¦¦¤µ¦¡· µ¦µ
nµ°ÂÅoÎµ®Ä®oÎµ¨µ¦¦³Á¤·´¨nµª¤µ¡·µ¦µnµ°Â

¼o¦·®µ¦¦³´¼
¼o¦·®µ¦¦³´¼

2552
2553
nµ°Â Îµª¼o¦·®µ¦ nµ°Â Îµª¼o¦·®µ¦
(µ)
()
(µ)
()
82,084,464
9
78,359,731
10

°Á®º ° µÁ·  Áº ° Â¨³Ã´  ¼o ¦· ® µ¦¦³´ ¼  Åo¦´  n µ °Â°ºÉ  Åo Â n ¦¦³Î µ Î µ Â®n  n µ
¦´¬µ¡¥µµ¨ nµ¦³´°»´·Á®» Â¨³nµÄonµ¥°ºÉ¸ÉÁ¸É¥ª o°
°µ´Ê  ¦¦¤µ¦µn µ ¸É Å Î µ ¦Î µ Â®n  Á}  ¦¦¤µ¦Â¨³¼o  ¦· ® µ¦ °¦· ¬´  ¥n ° ¥³Åo ¦´ 
nµ°Âµ¦·¬´¥n°¥µ¦·¬´oª¥ ´Ê¸Ê ¹Ê°¥¼n´Ã¥µ¥Â¨³µ¦¡·µ¦µµ¦nµ¥nµ°Â °
³¦¦¤µ¦ °¦·¬´¥n°¥´ÊÇ
n µ °Â °¦¦¤µ¦¦· ® µ¦¸É Å 
Îµ¦ÎµÂ®nÄ¦·¬´¥n°¥ (µ)
Åo¦´ÄÎµÂ®n¦¦¤µ¦ °¦·¬´¥n°¥
Åo¦´ÄÎµÂ®n¼o¦·®µ¦ °¦·¬´¥n°¥

4.6

Îµª

2552

2553

5
3

2,500,000
6,948,300

2,512,000
7,459,600

µ¦¡´µ¦¦¤µ¦Â¨³¼o¦·®µ¦
¦·¬´´Ä®o¤¸µ¦¤·Á«Îµ®¦´¦¦¤µ¦Ä®¤n Ã¥´Ä®oÁ¥¸É¥¤¤Ã¦µÃ¥¼o¦·®µ¦¦³´¼Á¡ºÉ°¼
¦³ªµ¦¨··oµ °¦·¬´ ¦ª¤¹µ¦Â³Îµ¹¨´¬³»¦·Â¨³£µ¡¦ª¤µ¦ÎµÁ·»¦· °¦·¬´
Â¨³¦·¬´¥n°¥ °µ¸Ê¥´´Ä®o¤¸Á°µ¦´n°Å¸Ê n¤°Ä®o¦¦¤µ¦¸ÉÅo¦´µ¦Ân´ÊÄ®¤n
1. ¼n¤º°¦¦¤µ¦¦·¬´³Á¸¥ ¹É¤¸®´ª o°nµÇ ¸ÉÎµ´ ÅoÂn µÂ¨³®oµ¸Éªµ¤¦´·° o°
®oµ¤µ¦¦³Îµ °¦¦¤µ¦¦·¬´µ¤®¤µ¥¸ÉÁ¸É¥ª o° ¦ª¤´Êµ®oµ¸É °³¦¦¤µ¦»¥n°¥
nµÇ
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2. Ã¥µ¥µ¦Îµ´·µ¦¸É¸ Â¨³¦¦¥µ¦¦»¦· °¦·¬´
3. ®´º°¦·®r·Â¨³ o°´´ °¦·¬´
4. ¦µ¥µ¦³Îµe Â¨³Â 56-1 ´¨nµ»
°µ¸Ê ¦·¬´¥´¤¸Ã¥µ¥Äµ¦nÁ¦·¤Ä®o¦¦¤µ¦Á oµ¦´µ¦°¦¤®¦º°Á oµ¦nª¤·¦¦¤Á¡ºÉ°Á}µ¦
Á¡·É¤¡¼ªµ¤¦¼ooµnµÇ ¸ÉÁ¸É¥ª o°´µ®oµ¸É¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥ ´ÊÄµ³¦¦¤µ¦Â¨³¦¦¤µ¦
»¥n°¥»nµÇ Á}¦³Îµ Ã¥Á¡µ³µ¦Á oµ°¦¤ DCP °¤µ¤¦¦¤µ¦Å¥Á¡ºÉ°nÁ¦·¤Ä®o¦¦¤µ¦
¦·¬´¤¸ªµ¤¦¼o ªµ¤Á oµÄ ÄÁr Â¨³ o°Îµ®nµÇ Äµ¦Á}¦¦¤µ¦ °¦·¬´³Á¸¥

4.7

¦·¥¦¦¤»¦·
¦·¬´¦³®´¸ªnµµ¦·´·µ¤¦·¥¦¦¤ °¼o¦·®µ¦Â¨³¡´µ»Á}·ÉÎµÁ}n°ªµ¤¤´ÉÂ¨³
ªµ¤ÎµÁ¦È °°r¦Ä¦³¥³¥µª
¦·¬´ÁºÉ°¤´Éªnµµ¦¤¸®¨´·´·Á¸É¥ª´¦·¥¦¦¤»¦·Á}¡ºÊµ¸ÉÎµ´Äµ¦Á¦·¤¦oµ Â¨³¥¦³´
µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦¸É¸ ¦·¬´¹Åo¤¸µ¦¦´¦»¦·¥¦¦¤»¦· Á¡ºÉ°Ä®oÁ®¤µ³¤´£µ¡»¦·Ä{»´
Ã¥º°Á}µ¦¦³¤ª¨ªµ¤¦³¡§· Äµ¸É¸µ¤ Â¨³Åo¦´ªµ¤Á®È°µ³¦¦¤µ¦¦·¬´
¡¦o°¤´Ê¦³µ«Ä®o¦¦¤µ¦ ¼o¦·®µ¦ Â¨³¡´µ °¦·¬´Åo¦´¦µ Â¨³Åo´Ä®o¤¸¦³ªµ¦·µ¤
µ¦·´· µ¤Âªµ´¨nµª°¥nµÁ¦n¦´Â¨³n°ÁºÉ°

4.8

ªµ¤ ´Â¥oµ¨¦³Ã¥r
4.8.1 ¤µ¦µ¦µ¦j°´µ¦Äo o°¤¼¨£µ¥Ä °¦·¬´
Á¡ºÉ°j°´Å¤nÄ®o¦¦¤µ¦Â¨³¼o¦·®µ¦Îµ o°¤¼¨£µ¥Ä °¦·¬´ÅÄoÁ¡ºÉ°¦³Ã¥rnªÂ¨³ÁdÁ¥
o°¤¼¨Ân»¨£µ¥° ¦·¬´¹ÅoÎµ®®¨´ÁrÅªo´¸Ê
¾
Îµ®Ä®o¼o¦·®µ¦¦µ¥µµ¦º°¦°®¨´¦´¡¥r °¦·¬´ Â¨³¦µ¥µµ¦Á¨¸É¥Â¨µ¦º°
¦°®¨´¦´¡¥r °¦·¬´n°Îµ´µ³¦¦¤µ¦Îµ´®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ®¨´¦´¡¥r (.¨..) µ¤
¤µ¦µ 59 Â®n¡¦³¦µ´´·®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ®¨´¦´¡¥r ¡.«. 2535 £µ¥Ä 3 ª´Îµµ¦´µª´¸É
ºÊ° µ¥ Ã° ®¦º°¦´Ã° Â¨³nÎµÁµ¦µ¥µ´¨nµªÄ®o´Á¨ µ»µ¦¦·¬´ ¦ª¤¹Ä®o¼o¦·®µ¦¦µ¥µµ¦
º°®¨´¦´¡¥r °¦·¬´n°³¦¦¤µ¦»Å¦¤µ ´Ê¸Ê Ä®o¦ª¤¹µ¦·´·µ¤´´·®¤µ¥¸É³
¤¸µ¦ÂoÅ Á¨¸É¥Â¨Ä°µoª¥ (oµ¤¸)
Îµªnµ “¼o¦·®µ¦” ®¤µ¥¹ ¦¦¤µ¦ ¼o´µ¦ ®¦º°¼oÎµ¦ÎµÂ®n¦³´¦·®µ¦¸É¦µ¥Â¦´n°µ¦¦¤µ¦
¼o´µ¦¨¤µ ¼o¹ÉÎµ¦ÎµÂ®nÁ¸¥Ánµ¼o¦·®µ¦¦µ¥¸É¸É»¦µ¥Â¨³Ä®o®¤µ¥ªµ¤¦ª¤¹¼oÎµ¦ÎµÂ®n
¦³´¦·®µ¦Äµ¥µ´¸®¦º°µ¦Á·¸ÉÁ}¦³´¼o´µ¦ iµ¥ ¹ÊÅ®¦º°Á¸¥Ánµ¹É¤¸®oµ¸Éo°´ÎµÂ¨³
n¦µ¥µµ¦º°¦°®¨´¦´¡¥r °¦·¬´´ÊÄµ¤ °Á° ¼n¤¦Â¨³»¦¸É¥´Å¤n¦¦¨»··£µª³n°
.¨..
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¦µ¥µµ¦·´·µ¤®¨´µ¦¶´¼Â¨·µ¦¸É¸
¾
®oµ¤Å¤nÄ®o¦¦¤µ¦ ¼o¦·®µ¦ ¼o´µ¦Â¨³¡´µ¸ÉÅo¦´¦µ o°¤¼¨£µ¥Ä °¦·¬´ÁdÁ¥
o°¤¼¨£µ¥Ä´¨nµªÂn»¨£µ¥°®¦º°»¨¸ÉÅ¤n¤¸®oµ¸ÉÁ¸É¥ª o° Â¨³®oµ¤Å¤nÄ®oºÊ° µ¥®¨´¦´¡¥r °
¦·¬´Änª 1 Áº°n°µ¦Á· °¦·¬´³Á¥Â¡¦nn°µµ¦
¾
®oµ¤¤·Ä®o¦¦¤µ¦ ¼o¦·®µ¦ ¼o´µ¦Â¨³¡´µÄo o°¤¼¨£µ¥Ä °¦·¬´¸É¥´Å¤nÅoÁdÁ¥n°
¦³µ°´Á}µ¦³Îµ´n°µ¦Á¨¸É¥Â¨¦µµ®¨´¦´¡¥r °¦·¬´ÅÄoÁ¡ºÉ°Âª®µ¦³Ã¥rnª
 Â¨³/®¦º°´ª¼o°ºÉÄ®oºÊ° µ¥®¨´¦´¡¥r °¦·¬´ ®µ iµ g o°Îµ®´¨nµª oµo ¦·¬´³
ÎµÁ·µ¦µ¤®¤µ¥Â¨³¨Ã¬Ân¼o¦³Îµªµ¤·
¾
Ä¦¸¸É¦¦¤µ¦ ¼o¦·®µ¦ ¼o´µ¦Â¨³¡´µ¦³Îµµ¦°´Á}ªµ¤·°µµµ¤®¤µ¥ªnµ
oª¥®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ®¨´¦´¡¥rÃ¥Áµ ¦·¬´³ÎµÁ·µ¦¨Ã¬°¥nµÄ°¥nµ®¹É®¦º°®¨µ¥°¥nµ
¦ª¤´´n°Å¸Ê
o
´Á·Áº°nµoµ®¦º°nµ°ÂÂ¨³¨¦³Ã¥r°ºÉÄ¸ÉÅo¦´
o
Ä®o°° Å¨n°° ®¦º°¨°°µµ¦Á}¦¦¤µ¦ ¼o¦·®µ¦ ¼o´µ¦®¦º°¡´µÃ¥º°
ªnµ Än ° Ä®oÁ ·  ªµ¤Á¸ ¥ ®µ¥Ân ¦·¬´  oµ ¼o ¦³Îµ ªµ¤·  Á} ¦¦¤µ¦¦· ¬´ Ä®o
ÎµÁ°¸É¦³»¤¼oº°®»oÁ}¼o¡·µ¦µ¨Ã¬
o
Âoµ¦¦³Îµªµ¤·n°¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥ Â¨³®¦º° .¨..
o
Âoªµ¤ÎµÁ·¸µ¤®¤µ¥
o
ÎµÁ·µ¦°ºÉÄµ¤¤· °³¦¦¤µ¦¦·¬´ ®¦º°¸É¦³»¤¼oº°®»o °¦·¬´

4.8.2 µ¦°»¤´·¦µ¥µ¦¸É¤¸ªµ¤ ´Â¥oµ¨¦³Ã¥r
Ä¦¸¸É¦¦¤µ¦ ¼o¦·®µ¦ ®¦º°»¨°ºÉ¤¸µ¦¨Á oµÎµ¦µ¥µ¦¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´ ®¦º°¦µ¥µ¦¸É°µ³¤¸
ªµ¤ ´  Â¥o  µ¨¦³Ã¥r Â¨³¦µ¥µ¦Á¸É ¥ ª´  µ¦Åo ¤ µ®¦º ° Î µ ®n µ ¥Å¹É  ·  ¦´ ¡ ¥r ¸É Î µ ´  °
¦¦¤µ¦ ¼o¦·®µ¦ ®¦º°»¨¸ÉÁ¸É¥ª o°´ µ¤ªµ¤®¤µ¥¸ÉÎµ®µ¤¦³µ« ° .¨..Â¨³¨µ
®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥¸ÉÄo´´°¥¼nÄ ³Îµ¦µ¥µ¦´¨nµª Ã¥³o°·´·µ¤®¨´ÁrÂ¨³
ª·¸µ¦µ¤¸É¦³µ«´¨nµªÎµ®ÄÁ¦ºÉ°´ÊÇ Ã¥Á¦n¦´ Ã¥¦·¬´ÅoÎµ®¤µ¦µ¦®¦º° ´Ê°
µ¦°»¤´·µ¦Îµ¦µ¥µ¦´¨nµª´¸Ê
(1) ®oµ¤Å¤nÄ®o»¨¸É¤¸nªÅoÁ¸¥®¦º°¸É°µ³¤¸ªµ¤ ´Â¥oµ¨¦³Ã¥r°»¤´·¦µ¥µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°´
Åo
(2) µ¦Îµ®¦µµ®¦º°nµ°Â³o°Á}Åµ¤·µ»¦·Â¨³ÁºÉ°Å µµ¦oµ´ÉªÅÃ¥
Îµ¹¹¨¦³Ã¥r °¦·¬´Á}Îµ´
(3) ³¦¦¤µ¦¦ª°¡·µ¦µÄ®oªµ¤Á®Èn°Îµ¦µ¥µ¦´¨nµª oµ³¦¦¤µ¦¦ª°Å¤n¤¸
ªµ¤ÎµµÄµ¦Ä®oªµ¤Á®ÈÄÁ¦ºÉ°®¦º°¦µ¥µ¦Ä ¦·¬´³o°´Ä®o¼oÁ¸É¥ªµ°·¦³Á}¼oÄ®oªµ¤Á®È
n°³¦¦¤µ¦¦ª°Á¡ºÉ°¦³°µ¦¡·µ¦µ¨´É¦°n°³ÎµÁ°³¦¦¤µ¦¦·¬´ Â¨³¸É
¦³»¤¼oº°®»oÁ¡ºÉ°¡·µ¦µ°»¤´·
°¥nµÅ¦Èµ¤ Á¡ºÉ°Ä®o»¦¦¦¤nµÇ µ¤µ¦ÎµÁ·ÅÅoµ¤· ³¦¦¤µ¦Åo°»¤´·Ä®¨´µ¦Ä®o
¼o¦·®µ¦µ¤µ¦Îµ¦µ¥µ¦¦³®ªnµ´¸ÉÁ· ¹ÊÁ¡µ³¦·¬´´¦·¬´¥n°¥ ®µ»¦¦¦¤Á®¨nµ´ÊÁ oµ¨´¬³
Ä¨´¬³®¹É´n°Å¸Ê
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¦µ¥µµ¦·´·µ¤®¨´µ¦¶´¼Â¨·µ¦¸É¸
1.

Á}  o ° ¨µµ¦o µ Ä¨´  ¬³Á¸ ¥ ª´  ª·  s¼  ³¡¹  ¦³Î µ ´  ¼n ´  µ´É ª ÅÄ
µµ¦rÁ¸¥ª´ oª¥°Îµµn°¦°µµ¦oµ¸É¦µ«µ°··¡¨Äµ¦¸É¤¸¨´¬³
Á}¦¦¤µ¦ ¼o¦·®µ¦ ®¦º°»¨¸É¤¸ªµ¤Á¸É¥ª o°

2.

Á}¦µ¥µ¦¦°nµ¥¸É¤Á®»¤¨¸ÉÁ·µµ¦ÎµÁ·µ¦µ¤·µ»¦· Ã¥¤¸µ¦
Á¦¸¥ÁÈµ¤¸Énµ¥¦·

´Ê¸Ê ¼o¦·®µ¦³o°¦µ¥µµ¦Îµ»¦¦¦¤¸É¤¸ µÁ·ªnµ 500,000 µ Ä®o³¦¦¤µ¦Åo¦´¦µ»
Å¦¤µ
(4) ¦·¬´³o°ÁdÁ¥µ¦Îµ¦µ¥µ¦´¨nµªµ¤®¨´ÁrÂ¨³ª·¸µ¦¸É .¨.. Â¨³®¦º°¨µ®¨´¦´¡¥r
Â®n¦³Á«Å¥Îµ®

4.8.3 µ¦ÁdÁ¥ o°¤¼¨nªÅoÁ¸¥ °¦¦¤µ¦ ¼o¦·®µ¦ Â¨³¼oÁ¸É¥ª o°
Á¡ºÉ°Ä®o³¦¦¤µ¦µ¤µ¦´·ÄÁ¡ºÉ°¦³Ã¥rÃ¥¦ª¤ °¦·¬´ Â¨³Ä®o¦¦¤µ¦ Â¨³¼o¦·®µ¦¸É¤¸
¦µ¥µ¦®¦º°»¦¦¦¤¸É¤¸nªÅoÁ¸¥¸ÉÁ¸É¥ª o°´·µ¦ °¦·¬´Åo·´·µ¤¦³µ« °³¦¦¤µ¦
Îµ´¨µ» ¸É . 2/2552 Á¦ºÉ° ¦µ¥µµ¦¤¸nªÅoÁ¸¥ °¦¦¤µ¦ ¼o¦·®µ¦ Â¨³»¨¸É¤¸ªµ¤
Á¸É¥ª o° ¦·¬´¹ÅoÎµ®®¨´ÁrÅªo´¸Ê
¾ ¦¦¤µ¦ ¼o¦·®µ¦ Â¨³¼o¸ÉÁ¸É¥ª o°¤¸¦µ¥µ¦®¦º°»¦¦¦¤¸É¤¸nªÅoÁ¸¥¸ÉÁ¸É¥ª o°´µ¦¦·®µ¦´µ¦
·µ¦ °¦·¬´®¦º°¦·¬´¥n°¥¸É¤¸ µ °¦µ¥µ¦¤µªnµ®¦º°Ánµ´ 5 ¨oµµ ®¦º° 0.05% °
·¦´¡¥r¸É¤¸´ª»· (NTA) °¦·¬´®¦º°¦·¬´¥n°¥ Â¨oªÂnÎµªÄ³¼ªnµ Ä®o´Îµ¦µ¥µ
´¨nµªµ¤Â¢°¦r¤¸ÉÎµ® Â¨³n¤°Ä®oÁ¨ µ»µ¦¦·¬´£µ¥Ä 7 ª´Îµµ¦ ´µª´¸É¤¸
¦µ¥µ¦Á· ¹Ê Ä¦¸¸É¤¸¦µ¥µ¦Á¨¸É¥Â¨Á· ¹Ê»¦´ÊÄ®oÂo¦µ¥µµ¦Á¨¸É¥Â¨´¨nµª
£µ¥Ä 7 ª´Îµµ¦ ´µª´¸É¤¸¦µ¥µ¦Á¨¸É¥Â¨´¨nµªÁ· ¹Ê
¾ Ä®oÁ¨ µ»µ¦¦·¬´´nÎµÁµ¦µ¥µ¸ÉÅo¦´µ¤ª¦¦ 1 Ä®o¦³µ¦¦¤µ¦Â¨³¦³µ¦¦¤µ¦
¦ª°£µ¥Ä 7 ª´Îµµ¦ ´Ânª´¸ÉÅo¦´¦µ¥µ´Ê
¾ ¦¦¤µ¦ Â¨³¼o¦·®µ¦¸É¤¸nª ÅoÁ¸¥ÄÁ¦ºÉ°¸É¤¸ µ¦¡· µ¦µÄ¸É ¦³»¤ Å¤n µ¤µ¦Á oµ¦nª ¤Äµ¦
¡·µ¦µÂ¨³o°°°µ®o°¦³»¤ ¦ª¤¹¦·¬´³Å¤n´nÁ°µ¦ÄÁ¦ºÉ°´¨nµªÄ®o´¦¦¤µ¦
Â¨³¼o¦·®µ¦´¨nµª
¾ Ä®o¤¸µ¦ÁdÁ¥ o°¤¼¨µ¦¤¸nªÅoÁ¸¥Ä¦µ¥µ¦³Îµe Â¨³Â 56-1
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¦µ¥µµ¦·´·µ¤®¨´µ¦¶´¼Â¨·µ¦¸É¸
4.9

µ¦ª»¤Â¨³µ¦¦ª°£µ¥Ä

Á¡ºÉ°Ä®oµ¦ª°£µ¥Ä¤¸ªµ¤Á}°·¦³ µ¤µ¦Îµ®oµ¸É¦ª°Åo°¥nµÁÈ¤¸É ³¦¦¤µ¦¦ª°¹Åo
¡·µ¦µÄ®o¦·¬´ªnµoµ»¨£µ¥° ¹ÉÁ}¦·¬´¦ª°´¸ Â¨³°¥¼nÄ¦µ¥ºÉ° °¼o¦ª°´¸¦·¬´Ä
¨µ®¨´¦´¡¥r² Îµ®oµ¸É¦ª°£µ¥Ä °¦·¬´ ´Ê¸Ê Á¡ºÉ°Ä®o¤´ÉÄªnµµ¦·´·µÂ¨³·¦¦¤µµ¦Á·
°¦·¬´ÅoÎµÁ·µ¦µ¤Âªµ¸ÉÎµ®Â¨³¤¸¦³··£µ¡ ¦ª¤¹µ¦¦ª°µ¦·´·µ¤®¤µ¥Â¨³
o°Îµ®¸ÉÁ¸É¥ª o° (Compliance Controls) Ã¥Îµ®Ä®o¼o¦ª°£µ¥Ä¦µ¥µ¨µ¦¦ª°Ã¥¦n°
³¦¦¤µ¦¦ª°Á}¦³Îµ¦µ¥Å¦¤µ

4.10 µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥
¦·¬´¤¸  Ã¥µ¥Äµ¦Îµ ®Ä®o µ¦¦· ® µ¦ªµ¤Á¸É ¥Á} n ª®¹É °µ¦¦· ® µ¦´  µ¦ Á¡ºÉ ° Ä®oª´» ¦³r
Ájµ®¤µ¥ Â¨³Â¨¥»rnµÇ °¦·¬´ µ¤µ¦·´·Åo¦¦¨»µ¤¸ÉÅo´ÊÅªo Ã¥¼o¦·®µ¦Â¨³¡´µ»Ä
¦·¬´Á}Áoµ °ªµ¤Á¸É ¥  Â¨³¤¸® oµ ¸É Ä µ¦¦³Á¤·  ªµ¤Á¸É ¥ °Ân¨ ³®nª ¥µÂ¨³¦³ªµ¦Îµ µ
¦³Á¤·¦³··£µ¡ °¤µ¦µ¦ª»¤¸É¤¸°¥¼n ¡¦o°¤´ÊÎµÁ°ÂµÂ¨³ª·¸µ¦Äµ¦¨ªµ¤Á¸É¥

4.11 Âº°µ
¦·¬´¤¸µ¦ªµÂµ¦º°µ Ã¥µ¦¦´¡´µÄÎµÂ®n Management Trainees Á¡ºÉ°¡´µªµ¤¦¼o
ªµ¤µ¤µ¦Ä®oÁ}¼o¦·®µ¦ °¦·¬´n°ÅÄ°µ
°µ¸Ê ¦·¬´ÅoÎµ®Ä®o»¨´n°Å¸Ê·´·®oµ¸ÉÂ¦¦¤µ¦¼o´µ¦ Ä¦¸¸É¦¦¤µ¦¼o´µ¦Å¤n
µ¤µ¦·´·®oµ¸ÉÅo
1. ¦¦¤µ¦¦·®µ¦ iµ¥Ã¦µ Á}¼o¼Â¨Â¨³´·ÄÄÁ¦ºÉ°¸ÉÁ¸É¥ª o°´Ã¦µ ´Ê °¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥
2. ¦¦¤µ¦¦·®µ¦ iµ¥µ¦Á· Á}¼o¼Â¨Â¨³´·ÄÄÁ¦ºÉ°°ºÉÇ ´Ê °¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥
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ข้อมูลทั่วไป
o°¤¼¨¦·¬´
ºÉ°¦·¬´
Á¨ ³Á¸¥¦·¬´
Home Page
Îµ´µÄ®n

: ¦·¬´ ¨ÉÎµ¼ (¦³Á«Å¥) Îµ´ (¤®µ)
: 0107538000568 (Á·¤Á¨ ¸É ¤.579)
: www.lamsoon.co.th
: 64 °¥µµ-¦µ 25 Â ªµµ
Á µµ ¦»Á¡¤®µ¦ 10260
Ã¦«´¡r 0 2361 8959-87
Ã¦µ¦ ( iµ¥¦·®µ¦) 0 2361 8988-9
Ã¦µ¦ ( iµ¥ µ¥) 0 2361 8994-5

Ã¦¨´ÉÊÎµ¤´µ¨r¤

: 236 ®¤¼n 4 ·¤°»µ®¦¦¤µ¼ » »¤ª·
Îµ¨Â¡¦¬µ °ÎµÁ£°Á¤º° ¤»¦¦µµ¦ 10280
Ã¦«´¡r 0 2709 3610-24
Ã¦µ¦ 0 2324 0640

Ã¦µ´ÊÎµ¤´µ¨r¤·

: 99/9 ®¤¼n 2 ·Áµ-ª» Îµ¨³¨µÁ
°ÎµÁ£°·Áµ ¦´ 92150
Ã¦«´¡r 0 7526 7275, 0 7526 7268
Ã¦µ¦ 0 7526 7265, 0 7526 7028

¦³Á£»¦·
»³Á¸¥
Îµª®»oµ¤´¸É°°Îµ®nµ¥Â¨oª
¤¼¨nµ¸É¦µÅªo®»o¨³

: ¼o¨·Â¨³Îµ®nµ¥¨·£´rÊÎµ¤´¡º Å ¤´¡º¤ Â¨³Á¥Á¸¥¤
: 820,000,000 µ
: 820,000,000 ®»o
: 1 µ
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ข้อมูลทั่วไป
··»¨¸É¦·¬´º°®»o´ÊÂn¦o°¥¨³ 10 ¹ÊÅ
1.

¦·¬´ ®°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤ Îµ´ (¤®µ) (UPOIC)
Îµ´µ¦»Á¡²

: 64 ´Ê 1 °¥µµ-¦µ 25 Â ªµµ
Á µµ ¦»Á¡¤®µ¦ 10260
Ã¦«´¡r 0 2744 1046-8
Ã¦µ¦ 0 2744 1049

Îµ´µ¦³¸ÉÂ¨³Ã¦µ : 98 ®¤¼n 6 Á®º°¨°-Á µ¡¤ Îµ¨®oª¥¥¼
°ÎµÁ£°Á®º°¨° ¦³¸É 81130
Ã¦«´¡r 0 7566 6075-80
Ã¦µ¦ 0 7566 6072
¦³Á£»¦·
: Îµªµ¨r¤ Â¨³´ÊÎµ¤´µ¨r¤·Â¨³ÊÎµ¤´Á¤¨ÈÄµ¨r¤·
»³Á¸¥
: 324,050,000 µ
Îµª®»oµ¤´¸É°°Îµ®nµ¥Â¨oª : 324,050,000 ®»o
Îµª®»oµ¤´¸É¦·¬´º°°¥¼n
: 226,715,110 ®»o ·Á}¦o°¥¨³ 69.96

2.

¦·¬´ °µ®µ¦µ¨ Îµ´ (¤®µ) (UFC)
Îµ´µ¦»Á¡²

: 60 °¥µµ-¦µ 25 Â ªµµ
Á µµ ¦»Á¡¤®µ¦ 10260
Ã¦«´¡r 0 2361 8954-7, 0 2398 8555
Ã¦µ¦ 0 2744 0860

Ã¦µ (1)

: 64 ·Ã¨Á¤¦¸É 1 ®¤¼n¸É 1 ¨Îµµ-Á¸¥Ä®¤n
Îµ¨Â° °ÎµÁ£°Á¤º° ¨Îµµ 52000
Ã¦«´¡r 0 5422 5081-4
Ã¦µ¦ 0 5422 5085

Ã¦µ (2)

: 469/1 ¡¦³¦³Ã-oµÂ¡oª ®¤¼n¸É 3
Îµ¨°¥µ¥®°¤ °ÎµÁ£°Á¤º° ¦¤ 73000
Ã¦«´¡r 0 3422 9397-9
Ã¦µ¦ 0 3422 9399

¦³Á£»¦·

: ¼o¨·´ ¨Å¤o Á¦ºÉ°ºÉ¤ÊÎµ¨Å¤o Â¨³µÂ¢¦¦»¦³l°
°Â¨³Á¦ºÉ°¦»¦ Îµ®nµ¥´ÊÄ¦³Á«Â¨³nµ¦³Á«
»³Á¸¥
: 525,000,000 µ
»¸ÉÁ¦¸¥Îµ¦³Â¨oª
: 525,000,000 µ
Îµª®»oµ¤´¸É°°Îµ®nµ¥Â¨oª : 52,500,000 ®»o
Îµª®»oµ¤´¸É¦·¬´º°°¥¼n
: 51,847,257 ®»o ·Á}¦o°¥¨³ 98.76
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ข้อมูลทั่วไป
»¨°oµ°·°ºÉÇ
1.

µ¥³Á¸¥®»o

ºÉ°
µ¸ÉÎµ´µ

: ¦·¬´ «¼¥r¦´ µ®¨´¦´¡¥r (¦³Á«Å¥) Îµ´
: 62 ¦´µ£·Á¬ Â ª¨°Á¥
Á ¨°Á¥ ¦»Á¡¤®µ¦ 10110
Ã¦«´¡r 0 2359 1200-1
Ã¦µ¦ 0 2359 1259

2.

¼o°´¸

ºÉ°
µ¸ÉÎµ´µ

: µ¥ª·µ· Ã¨Á«¦³ª¸
Á¨ ³Á¸¥¼o°´¸¦´°»µ 4451
: ¦·¬´ Îµ´µ Á°·r Â°r ¥´ Îµ´
´Ê 33 °µµ¦Á¨¦´µ
193/136-137 ¦´µ£·Á¬ ¨°Á¥ ¦»Á¡² 10110
¼o .. 1047, ¦»Á¡² 10501
Ã¦«´¡r 0 2264 0777, 0 2661 9190
Ã¦µ¦ 0 2264 0789-90, 0 2661 9192

Îµªe¸ÉÁ}¼o°´¸Ä®o¦·¬´
:1
ªµ¤´¤¡´r®¦º°µ¦¤¸nªÅoÁ¸¥´
: Å¤n¤¸
¦·¬´ /¦·¬´¥n°¥ /¼o¦·®µ¦ /¼o º°®»o
¦µ¥Ä®n ®¦º°¼o¸ÉÁ¸É¥ª o°´»¨´¨nµª

3.

¸É¦¹¬µ®¤µ¥

ºÉ°
µ¸ÉÎµ´µ

: ¦·¬´ ÁÁ°¦r Â°r Â¤ÈÁÈ¸É Îµ´
: ´Ê 25 °µµ¦°´»¨¨µ±·¤ Á¨ ¸É 990 ¡¦³¦µ¤ 4
¦»Á¡² 10500
Ã¦«´¡r 0 2636 2000
Ã¦µ¦ 0 2636 2111
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
¦·¬´ ¨ÉÎµ¼ (¦³Á«Å¥) Îµ´ (¤®µ) ÎµÁ·»¦·Ã¦´ (CRUSHING MILL) Â¨³Ã¦¨´ÉÊÎµ¤´µ¨r¤
(REFINERY) Ã¥{»´¤¸Îµ¨´µ¦¨· °Ã¦¨´É¸É 1,000 ´n°ª´ ®¦º° 365,000 ´n°e ¹Éº°Á}Ã¦¨´ÉÊÎµ¤´µ¨r¤
µÄ®nÂ®n®¹É °¦³Á«Å¥ Ä{»´ ¦·¬´¤¸¨·£´r®¨´´n°Å¸Ê
1. ÊÎµ¤´µ¨r¤
1.1 ÊÎµ¤´µ¨r¤¦·»·Í
1.2 ÊÎµ¤´µ¨r¤Ã°Á¨°¸
1.3 ÊÎµ¤´µ¨r¤Á¸¥¦¸
1.4 Å ¤´nµ¦¦¤ª·¸Å±Ã¦·Á
1.5 ¦Å ¤´°·¦³
1.6 ÊÎµ¤´Á¤¨ÈÄµ¨r¤¦·»·Í
2. ÊÎµ¤´¡º·°ºÉ (ÊÎµ¤´¤³¡¦oµª ÊÎµ¤´´ÉªÁ®¨º° ÊÎµ¤´Á¤¨È°µ³ª´ ÊÎµ¤´ oµªÃ¡ ÊÎµ¤´Á¤¨È
µ ÊÎµ¤´¤³° ÊÎµ¤´µÃ¨nµ¤ÊÎµ¤´µ³ª´)
3. Å ¤´¡º¤Â¨³Á¥Á¸¥¤
4. ´Â¨³¨Å¤oÂnÂ È
5. ´Â¨³¨Å¤o¦¦»¦³l° » Pouch Â¨³ ªÂoª
6. ÊÎµ¨Å¤o µÂ¢ Á¦ºÉ°ºÉ¤nµÇ
7. °¦»¦
¨Îµ´¸É 4 ¨·Ã¥¦·¬´ ¥¼Á¸É¥¢¦°r Îµ´ ¹ÉÁ}¦·¬´¥n°¥ ° UFC nª¨Îµ´¸É 5, 6 Â¨³ 7 ¨·Ã¥¦·¬´
¥n°¥ º° ¦·¬´ °µ®µ¦µ¨ Îµ´ (¤®µ) (UFC)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Ã¦¦oµ¦µ¥Åo
(¨oµµ)
2551
7,852.68
1,669.68
9,522.36

¦·¬´
¦·¬´¥n°¥
¦ª¤

¨·£´r/¦·µ¦
¨»n¤ÊÎµ¤´¡º
¨»n¤Á¥Á¸¥¤Â¨³Å ¤´¡º¤
¨·£´rµ¨r¤°ºÉÇ
¨»n¤´Â¨³¨Å¤o
¨»n¤Á¦ºÉ°ºÉ¤
¨»n¤° Á¦ºÉ°¦»¦ Â¨³°ºÉÇ

ÎµÁ·µ¦
Ã¥
¦·¬´Â¨³
UPOIC
¦·¬´
¦·¬´Â¨³
UPOIC
¦·¬´Â¨³
UFC
¦·¬´Â¨³
UFC
¦·¬´Â¨³
UFC

¦ª¤¤¼¨nµµ¦Îµ®nµ¥
®´ ·oµºÂ¨³nª¨µ¦oµ
¤¼¨nµµ¦Îµ®nµ¥»·

2552
5,274.75
1,594.87
6,869.62

e 2551
¨oµµ
%
7,407 77.55

2553
5,838.88
1,645.00
7,483.87

% ´nª
78.02
21.98
100.00

e 2552
¨oµµ
%
4,741 68.76

e 2553
¨oµµ
%
5,282 70.26

552
60

5.77
0.62

529
78

7.68
1.13

552
60

7.34
0.80

1,128

11.81

1,154

16.74

1,231

16.38

323

3.39

313

4.54

311

4.14

82

0.86

80

1.16

81

1.08

9,552
(30)

100.00

6,895
(26)

100.00

7,518
(34)

100.00

9,522

6,870

7,484
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
µ¦Á¨¸É¥Â¨¸ÉÎµ´Äe¸Énµ¤µ
oµÃ¥µ¥ : µ¦Ân´Ê ¦°¦³µ¦¦¤µ¦
°o ´´ °¦·¬´ o°¸É 30 ¦³»ªnµ “.......Äµ¦¦³»¤¼oº°®»o Ä®o¦³µ¦¦¤µ¦´ÉÁ}¦³µ¸É¦³»¤ oµÅ¤n¤¸´ª
¦³µ¦¦¤µ¦®¦º°¦³µ¦¦¤µ¦¤·Åo¤µÁ oµ¦³»¤ oµ¤¸¦°¦³µ¦¦¤µ¦ Ä®o¦°¦³µ¦¦¤µ¦Á}¦³µ……”
µ¦¦³»¤³¦¦¤µ¦¦´Ê¸É 2/2553 Á¤ºÉ°ª´¸É13 ¡§¬£µ¤ 2553 ¹¤¸¤·Ä®oÂn´Ê µ¥¤´¥ ª´·Í´¥ Îµ¦
ÎµÂ®n¦°¦³µ¦¦¤µ¦ Á¡ºÉ°Îµ®oµ¸É¦³µÄ¸É¦³»¤¼oº°®»o¦¸¸É¦³µ¦¦¤µ¦Å¤nµ¤µ¦Á oµ¦nª¤¦³»¤Åo

oµµ¦¨· : Ã¦µ¦ ¥µ¥Îµ¨´µ¦¨·Ã¦¨´ÉÁ¡·É¤°¸ 300 ´n°ª´
Ã¦¨´ÉÊÎµ¤´¡ºÄ·¤°»µ®¦¦¤µ¼ÅoÎµÁ·µ¦·´ÊÂ¨³¨°¦³µ¦¨´ÉÊÎµ¤´Â Multi-Stock ¸É¤¸
Îµ¨´µ¦¨· 300 ´n°ª´ Â¨³Á¦ºÉ°¦¦» ª°´Ã¤´·¸É¤¸Îµ¨´µ¦¨·Á} 2 Ánµ Â¨oªÁ¦È¨ÄÅ¦¤µÂ¦ nªÃ¦µ
Â¥nªÊÎµ¤´ Å ¤´¸É¤¸Îµ¨´µ¦¨· 200 ´n°ª´ÅoÎµÁ·µ¦·´ÊÂ¨³¨°µ¦Â¥nªÊÎµ¤´Â¨oªÁ¦ÈÄÅ¦¤µ¸É
°

oµµ¦¨µ : ¨»n¤¨·£´rÄ®¤n
Á¡ºÉ°°¦´´¦³Âµ¦¼Â¨» £µ¡ ¦·¬´Åoªµ¨µÊÎµ¤´¡ºÁ¡ºÉ°» £µ¡£µ¥Äo ¦µ·oµ “ÁÁ°Á¦¨” ÅoÂn
ÊÎµ¤´Á¤¨Èµ°°¦rÂ·nµ¦¦¤ª·¸ Â¨³ÊÎµ¤´µÃ¨nµ¤ÊÎµ¤´Á¤¨È°µ³ª´ Â¨³Á¤ºÉ°¨µe 2553 ¸Énµ¤µ ¦·¬´
¹Åo ¥µ¥¨·£´rÊÎµ¤´¡º£µ¥Äo ¦µ·oµ “ÁÁ°Á¦¨” Ä®o¤¸ªµ¤®¨µ®¨µ¥Â¨³Á}µÁ¨º°Ä®o´¼o¦·Ã£°¸µ®¹É
Ã¥Åoªµ¨µÊÎµ¤´¤³°¦·»·Í 100% Â¨³ÊÎµ¤´¤³°Å¨rÂ°rÅ¤¨r ¹ÉÁ}·oµ¸É¤¸Â®¨n¨·µ¦³Á«Á
°µ¸Ê ¦·¬´ °µ®µ¦µ¨ Îµ´ (¤®µ) Åoªµ¨µÂ³pª¥¦³l° ¤¸ 2 µ º° 20 Â¨³ 8.25 °°r
´Á}·oµÄ®¤n¸É¥´Å¤n¤¸¼o¨·Ä¦³Á«¦µ¥Ä¨··oµ¸Ê¤µn° Â¨³¥´Åo¤¸µ¦¡´µ¨»n¤¨·£´rÄ®¤n ÅoÂn °´
Å¥ °Á¦¸Ê¥ª®ªµ ¦ª¤´ÊÁ¦ºÉ°ÂÁ ¸¥ª®ªµÂ¨³Á¦ºÉ°ÂÁÈ°¸oª¥
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ปัจจัยเสี่ยง
1. ÊÎµ¤´µ¨r¤¦¦» ªÁ}·oµª»¤
ÊÎµ¤´µ¨r¤¦¦» ª´Á}·oµª»¤¹É¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤ÎµÁ¦È¦¼³¼ª»¤Â¨³Îµ®Ã¥¦¤µ¦
oµ£µ¥Ä Ã¥Á¡µ³°¥nµ¥·ÉÊÎµ¤´µ¨r¤¸É¤¸ µ¦¦»ÉÎµªnµ 5 ¨·¦ ÎµÄ®o¦·¬´°µÅ¤nµ¤µ¦¦´¦µµÎµ®nµ¥Åo
Ã¥Á¦¸Á¡ºÉ°³o°o»ª´»·¸ÉÂo¦·¹É³n¨¦³n°ÎµÅ¦ °¦·¬´ Ã¥Äe 2553 ¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤
¦´´ª¼ ¹ÊÁ}¦³ª´·µ¦r Ã¥Á¡µ³Ä¦¹Ée®¨´ ÁºÉ°µ£µª³µ¦ µÂ¨ÊÎµ¤´µ¨r¤Ä¦³ Ã¥¦µµ
ÊÎµ¤´µ¨r¤·¦´´ª¼ ¹Ê°¥nµn°ÁºÉ°Â¨³¼» °eÁ¤ºÉ°ª´¸É 30 ´ªµ¤ 2553 ¸É 48.38 µ/·Ã¨¦´¤ ( o°¤¼¨
µ¦¤µ¦oµ£µ¥Ä) Ä ³¸ÉÁ¡µ¦µµÎµ®nµ¥¨¸ÊÎµ¤´¡ºµ¨r¤¦¦» ª µ 1 ¨·¦¼Îµ®Åªo¸É 38
µ/ ª (¦ª¤£µ¬¸¤¼¨nµÁ¡·É¤) ÎµÄ®o¼o¦³°µ¦¦³£µª³ µ»
°¥nµÅ¦Èµ¤ Á¡ºÉ°¦¦Áµ£µªµ¦r µÂ¨ °ÊÎµ¤´µ¨r¤ £µ¦´¹¤¸¤µ¦µ¦ÂoÅ ¦³¥³´Ê 2
¤µ¦µ¦´¸Ê
1. ³¦¦¤µ¦Ã¥µ¥µ¨r¤ÊÎµ¤´Â®nµ·¤¸¤·Ä®o°rµ¦¨´·oµÎµÁ oµÊÎµ¤´µ¨r¤·Â¥Å (Crude
Palm Olein) µnµ¦³Á«£µ¥Äo o°¨µ¦oµÁ¦¸°µÁ¸¥ (AFTA) Îµª 2 ¦´Ê ´¸Ê
1.1 Á¤ºÉ°ª´¸É 6 ¤¦µ¤ 2554 : Îµª 30,000 ´ £µ¥ÄÁº°¤¦µ¤ 2554
1.2 Á¤ºÉ°ª´¸É 1 »¤£µ¡´r 2554 : Îµª 120,000 ´ £µ¥ÄÁº°¤¸µ¤ 2554
2. ®¨´µ´Ê Á¤ºÉ°ª´¸É 7 ¤¦µ¤ 2554 ¦¤µ¦oµ£µ¥Ä¤¸µ¦¦´Á¡µ¦µµÎµ®nµ¥¨¸ÊÎµ¤´¡º
µ¨r¤µÁ·¤ ª¨³ 38 µ Á} 47 µ (¦ª¤£µ¬¸¤¼¨nµÁ¡·É¤) Ã¥Ä®o¤¸¨´´´ÊÂnª´¸É 8 ¤¦µ¤ 2554 ¹
Áº°¤¸µ¤ 2554 ¹ÉÁ}nªÁª¨µ¸É¨µ¨r¤Á¦·É¤°°¼n¨µ¤µ ¹°µ³¡·µ¦µª¨¦µµn°Å
2. ªµ¤´ª °¦µµÁºÉ°µ¦·¤µÊÎµ¤´µ¨r¤Ä¦³¹´ªÂ¨³°»rÁ·Ä®¤n
¦µµÁ¨¸É¥ÊÎµ¤´µ¨r¤· °e 2553 °¥¼n¸É 29.10 µn°·Ã¨¦´¤ Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 19.61 µe 2552 Â¤oªnµ
¨¨·ÊÎµ¤´µ¨r¤·¸É°°¼n¨µÄe 2553 ¤¸¦·¤µÄ¨oÁ¸¥´e 2552 ´Ê¸ÊÁºÉ°µµ¦¸É¤¸ªµ¤o°µ¦Äo
ÊÎµ¤´µ¨r¤Á¡ºÉ°ÎµÅ¨·Á}¡¨´µÂÄ´nªÁ¡·É¤ ¹Ê Ã¥Ä{»´ ¦³¦ª¡¨´µÅo´´Ä®o¦·¬´
¼ooµÊÎµ¤´»Â®nÎµ®nµ¥ÊÎµ¤´ÅÃ°¸Á¨ B3 ¤¸¨´ÊÂnª´¸É 1 ¦µ¤ 2553 Á}oÅ ¦ª¤¹µ¦´»Ä®o
¼o¨·ÅÃ°¸Á¨¨·Â¨³Îµ®nµ¥ B5 ÅoÃ¥¤´¦Ä ¦¸´¨nµªÎµÄ®oÁ·ªµ¤o°µ¦ÅÃ°¸Á¨ B100 ª´¨³
¦³¤µ 1.8 ¨oµ¨·¦ ®¦º°·Á}ÊÎµ¤´µ¨r¤·e¨³ 600,000 ´ µÁ·¤Äe 2552 ¤¸ªµ¤o°µ¦ÊÎµ¤´µ¨r¤·
¦³¤µ 300,000 - 400,000 ´Á¡ºÉ°Å¨· B2 ¨¦³´Êµ£µª³µ¦ µÂ¨Â¨³°»r¸ÉÁ· ¹ÊÄ®¤nn¨
ÎµÄ®o¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤¦´´ª¼ ¹ÊÁ}¦³ª´·µ¦r n¨³o°Å¥´o»ª´»· °¦·¬´¸É´ª
3. £µ¡£¼¤·°µµ«
ÁºÉ°µª´»·®¨´ °¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤µµ¨¨·µµ¦Á¬¦ ÂªÃo¤¨µ¦ÎµÁ·µ °
¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¥´ ¹Ê°¥¼n´{´¥¸Éª»¤Å¤nÅo ÅoÂn £µ¡£¼¤·°µµ« ¦·¤µÊÎµ  Â¨³¨¨· °¨
µ¨r¤¸É°°¼n¨µÄÂn¨³§¼µ¨ °µ¸Ê Änª °¦·¬´Á°¥´ ¹Ê°¥¼n´¦·¤µÂ¨³¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤·¹É
Á}o»µ¦¨·®¨´ °Ã¦µ¨´ÉÊÎµ¤´µ¨r¤¦·»·Í
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
£µ¡¦ª¤e 2553
µ¨r¤ÊÎµ¤´´Á}¡ºÁ«¦¬·¦³´Âª®oµ °Ã¨ °´ÁºÉ°µÊÎµ¤´µ¨r¤µ¤µ¦°°ªµ¤o°µ¦ °
¤»¬¥rÅo´ÊÄ¦¼ °ÊÎµ¤´¡ºÁ¡ºÉ°µ¦¦·Ã£Â¨³Á}ª´»·¸ÉÄo¦³Ã¥rÄoµ°»µ®¦¦¤ ¦ª¤´ÊÄoÁ}¡¨´µÂ
Ä¦¼ °ÅÃ°¸Á¨ ¹Éªµ¤o°µ¦ °¨µ³Á¡·É¤¤µ ¹Êµ¤¨Îµ´ Á}¨Ä®o¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤¤¸ÂªÃo¤¼ ¹Ê°¥nµ
n°ÁºÉ° Á}Á®»¼ÄÄ®oÁ¬¦¦Â¨³¼o¦³°µ¦®´¤µÄÄµ¦¨·µ¨r¤ÊÎµ¤´¤µ ¹Ê Ã¥Á¡µ³¦³Á«Å¥¤¸
µ¦«¹¬µ¡´µµ¦¨¼µ¨r¤ÊÎµ¤´Â¨³ ¥µ¥¡ºÊ¸É¨¼Á¦ºÉ°¥¤µ¹{»´¤¸¡ºÊ¸É¨¼¦³¤µ 4 ¨oµÅ¦n Â¨³ÁÈÁ¸É¥ªÅo
Â¨oª¦ª¤ 3.60 ¨oµÅ¦n nªÄ®n¨¼µ£µÄo Á¤ºÉ°Á¦¸¥Á¸¥´¡ºÊ¸É¨¼´Ê¦³Á«Îµª 321 ¨oµÅ¦n Â¨oª³Á®Èªnµ¡ºÊ¸É
¨¼µ¨r¤ÊÎµ¤´¤¸Á¡¸¥¦o°¥¨³ 1.25 Ánµ´Ê Â¨³¡ºÊ¸ÉnªÄ®n¤¸ o°Îµ´oµ£µ¡·Â¨³ÊÎµ µ¦ ¥µ¥¡ºÊ¸É¨¼³¤µµµ¦
¸ÉÁ¬¦¦¦µ¥¥n°¥Á¡µ³¨¼µ¨r¤¡ºÊ¸ÉÂ¨Á¨ÈÂ¨o°¥µ¤¸É£µ¡Âª¨o°¤°Îµª¥ Ânoµ®µo°µ¦¡´µµ¦¨¼
µ¨r¤ÊÎµ¤´Ä®o´Á¸¥¤´¦³Á«¤µÁ¨Á¸¥Â¨³°·Ã¸Á¸¥ Á¡ºÉ°Ä®oo»µ¦¨¼µ¨r¤ÊÎµ¤´¨¨ ³o°¤¸¡ºÊ¸É µÄ®n
Á¡¸¥¡° Â¨³°µo°°µ«´¥¡ºÊ¸ÉÁnµµ£µ¦´¹ÉÄ{»´Á}ÅÅo¥µ °µ¸ÊÄe{»´¦µµ¥µ¡µ¦µ¼ ¹Ê¤µ
¨°Ân°Å¦n¼ªnµµ¨r¤ÊÎµ¤´ 2 Ánµ´ª ÎµÄ®oÁ¬¦¦nª®¹ÉÁ¨º°¸É³¨¼¥µ¡µ¦µÂ¸É³¨¼µ¨r¤ÊÎµ¤´
¨µ¨r¤Â¨³ÊÎµ¤´µ¨r¤·
¦·¤µ¨¨·Ã¥¦ª¤Äe 2553 ¦³¤µ 7.98 ¨oµ´-¨µ¨r¤ ¨¨µe 2552 ¦³¤µ 45,000 ´ Ã¥
¨¨·ÉÎµ»°¥¼nÄÁº°´ªµ¤¸É 330,650 ´ ¼»ÄÁº°¤¸µ¤¸É 950,535 ´ ´Ê¸Ê Á}¨¤µµ¦·¤µÊÎµ Änª
2 - 3 e¸Énµ¤µ°¥¼nÄ¦³´ÉÎµ¸É 1,400 - 1,500 ¤·¨¨·Á¤¦n°e Ã¥Á¡µ³e 2553 ¦·¤µÊÎµ Änª 9 Áº°Â¦¤¸o°¥¤µ
Á¡¸¥¦³¤µ 800 ¤·¨¨·Á¤¦Ánµ´Ê ÎµÄ®ooµ¨r¤¸É¤¸°µ¥»¤µªnµ 10 e ³Â°µµ¦µÄ®´¡´¡¦o°¤Ç ´µ¦ i° °
n°°´ªÁ¤¸¥ ¨¨·¸ÉÁÈÁ¸É¥ªÅoÄ¦¹Ée®¨´nªÄ®n³¤µµµ¨r¤¸É¤¸°µ¥»o°¥ªnµ 10 e Á}¨Ä®o¤¸¨¨·ÉÎµÂ¨³µ¦
¦³µ¥´ª °¨¨·Å¤n¤ÉÎµÁ¤°

¸É¤µ : ¦¤µ¦oµ£µ¥Ä
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£µª³°»µ®¦¦¤Â¨³µ¦Â É ´
µ¦¨·ÊÎµ ¤´ µ¨r¤ ·´Êe°¥¼n¸É 1,287,510 ´ ¨¨¦³¤µ¦o°¥¨³ 4 µe 2552 °´¦µµ¦´ ÊÎµ ¤´ (Oil
Extraction Rate : OER) Äe 2553 °´Ê¦³Á«Ã¥Á¨¸É¥°¥¼n¸ÉÁ¡¸¥¦o°¥¨³ 16.4 ¹ÉÁ}¦³´¸Én° oµÉÎµ Ã¥¤¸¦·¤µ
ÊÎµ¤´µ¨r¤Á®¨º°Ä¦¼ÊÎµ¤´µ¨r¤·  ·Êe 2553 Îµª 67,787 ´ (´ªÁ¨ µ¦¤µ¦oµ£µ¥Ä) Á¸¥ÁnµÁ}
¦³¥³Áª¨µÁ¡¸¥ 2 ´ µ®rÎµ ®¦´ °»r´Ê µµ¦¦·Ã £Â¨³µµ¦¨·ÅÃ°¸Á¨ ¹É´Á}  ¦³¥³Áª¨µ¸É´Ê¸É» Ä
¦³ª´·µ¦r

¸É¤µ : ¦¤µ¦oµ£µ¥Ä

»£µ¡¨µ¨r¤
»£µ¡¨µ¨r¤¸É¸Êª´oª¥°´¦µµ¦´ÊÎµ¤´ ¡ªnµÄnªÁº°¤¸µ¤ - Á¤¬µ¥ 2553 °´¦µµ¦´ÊÎµ¤´
ÉÎµ»¸É¦o°¥¨³ 12 - 13 nµÁ¨¸É¥¦µ¥Áº°¦³¤µ¦o°¥¨³ 14.5 Â¨³n°¥Ç Á¡·É¤ ¹ÊÄÁº°n°¤µ Ã¥¤¸°´¦µµ¦´ÊÎµ¤´
Á¨¸É¥´Êe°¥¼nÄ¦³´ÉÎµÁ¡¸¥¦o°¥¨³ 16.4 µªnµ°´¦µµ¦´ÊÎµ¤´Äe 2554 Â¨³ 2555 ³°¥¼n¦³¤µ¦o°¥¨³ 16 - 17 Ã¥
°´¦µµ¦´ÊÎµ¤´¸ÉÉÎµ¨°·µ¥Åooª¥Á®»¨ 3 ¦³µ¦º°
- ¦³µ¦Â¦Á·¤µµªµ¤Â®oÂ¨oÎµÄ®o ¨µ¨r¤Á®¸É¥ªÂ®o³¨µ¥³Å¤n¤¼¦r » ÂnÅ¤n¡¦o°¤´ ÎµÄ®o
¤µ¦µµ¦ÁÈÁ¸É¥ªÉÎµ¨¤µªnµ¦o°¥¨³ 10
- ¦³µ¦¸É°Á}¨¤µµÎµ¨´µ¦¨·nªÁ· °Ã¦´Â¨³¨µ¨r¤¦µµ¼ µ¦ Ã¤¥¨µ¨r¤Á· ¹Ê
´ÉªÅÎµÄ®oo°ÁÈÁ¸É¥ªn°¦°ÁÈÁ¸É¥ª· ¨µ¨r¤¹¤¸»£µ¡ÉÎµ
- ¦³µ¦¸Éµ¤º° µ¦ºÊ° µ¥¨µ¨r¤nµ¨µÁ¸É¤¸µ¦n¤Â¥¨µ¨r¤¦nª°°µ³¨µ¥Â¨³¡nÊÎµÁ¡ºÉ°Ä®o
ÊÎµ®´³¨µ¥Á¡·É¤ ¹Ên°ÎµÅnÃ¦µ´ »£µ¡ °µ¨r¤³¨µ¥³ÉÎµ¨ nª¨µ¨r¤¦nª¸ÉÂ¥Îµ®nµ¥
°´¦µµ¦´ÊÎµ¤´È³ÉÎµ¨Án´
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Îµ¨´µ¦¨·
1. Ã¦´ÊÎµ¤´µ¨r¤· : µ¦Á¡·É¤ ¹Ê °ÎµªÃ¦´ÊÎµ¤´µ¨r¤µ¦³¤µ 43 Ã¦Äe 2542 Ä{»´¤¸
Ã¦µ´ÊÎµ¤´µ¨r¤·¦³¤µ 65 Ã¦ ¤¸Îµ¨´µ¦¨· °Ã¦µ¦ª¤´Ê·Ê¦³¤µ 18 ¨oµ´¨µ¨r¤n°e´Ê
¥´¼ªnµ¦·¤µ¨µ¨r¤¸É°°¼n¨µÄe 2553 ¸É 8 ¨oµ´ ³Á®ÈªnµÎµ¨´µ¦¨· °Ã¦´ÊÎµ¤´µ¨r¤·¤¸
¤µªnµ°»µ °¨µ¨r¤¸É¤¸°¥¼nÄ{»´ªnµ¦o°¥¨³ 50 £µª³ªµ¤Å¤n¤»¨¦³®ªnµ°»rÂ¨³°»µ´¨nµªn¨n°
Á¸¥¦£µ¡¦µµ °ÊÎµ¤´µ¨r¤·¹ÉÁ}°»¦¦Îµ´n°µ¦Â n ´Â¨³µ¦¡´µ°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤ °¦³Á«Å¥
2. Ã¦¨´ÉÊÎµ¤´µ¨r¤ : ¦³Á«Å¥¤¸Ã¦¨´ÉÊÎµ¤´µ¨r¤ ¹ÉÁ}°»µ®¦¦¤¨µ¥ÊÎµÎµª 12 Â®n ¤¸Îµ¨´µ¦
¨·´Ê·Ê¦³¤µ 2 ¨oµ´-ª´»·n°e Â¨³°´¦µµ¦ÄoÎµ¨´µ¦¨·°¥¼n¸É¦³¤µ¦o°¥¨³ 75 µ¦Â n ´Ä°»µ®¦¦¤
µ¦¨´ÉÊÎµ¤´µ¨r¤Å¤n¦»Â¦¤µ´ Á¡¦µ³µ¦Á oµ¤µ °¼o¦³°µ¦¦µ¥Ä®¤n¤¸n° oµÎµ´ ÁºÉ°µÁ}µ¦¨»¸É
o°µ¦Á·»¼ o°°µ«´¥ªµ¤¦¼oªµ¤ÎµµÂ¨³ÁÃÃ¨¥¸¦³´¼
3. Á¥Á¸¥¤Â¨³Å ¤´¡º¤ : µµ¦rªnµ°´¦µµ¦ÄoÎµ¨´µ¦¨· °°»µ®¦¦¤¸Ê³ÉÎµªnµ¦o°¥¨³ 50 Ä
{»´¤¸¼o¦³°µ¦¦µ¥Ä®nÄ»¦·¸Ê°¥¼n¦³¤µ 4 - 5 ¦µ¥ Ã¥¦·¬´¤¸nªÂnµµ¦¨µ¼»Änª °»¦·Á
Á°¦¸ÉÎµ®¦´¦oµoµ¨¸
µµ¦r¨µÂ¨³¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤
Äe 2553 ¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤·Ä¨µÃ¨Ã¥Á¨¸É¥¼ªnµe 2552 Ã¥ÄÁº°¦µ¤ ¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤·Ä
¨µ¨nª®oµÎµ®n¤°Áº°¸Éµ¤ °¦³Á«¤µÁ¨Á¸¥ (Bursa Malaysia Derivatives : 3rd Month) dÂ³¦³´ÉÎµ»
°e¸É 2,270 ¦··n°´ Â¨³dÂ³¦³´¼» °eÄÁº°´ªµ¤ ¸É 3,788 ¦··n°´ Á¨¸É¥Â¨oª´Êe 2553 ¦µµÊÎµ¤´
µ¨r¤·Ä¨µ¨nª®oµÎµ®n¤°Áº°¸Éµ¤ °¦³Á«¤µÁ¨Á¸¥°¥¼n¸É¦³¤µ 2,714 ¦··n°´ Á¦¸¥Á¸¥´
2,232 ¦··n°´Äe 2552 ·Á}Á¡·É¤ ¹Ê¹¦o°¥¨³ 22
nªµµ¦roµ¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤·Ä¦³Á«Äe 2553 ¦µµÁ¨¸É¥¦µ¥Áº°Âªn´ª°¥nµ¤µ Ã¥Âªn´ª°¥¼n
Änª¦³®ªnµ 25.38 - 43.80 µn°·Ã¨¦´¤ (Á¸¥´ 21.48 - 27.51 µn°·Ã¨¦´¤Äe 2552) Ä ³¸É¦µµÁ¨¸É¥¦µ¥
Áº° °¨µ¨r¤Ä¦³Á«Á¨ºÉ°Å®ª°¥¼n¦³®ªnµ 3.63 - 7.40 µn°·Ã¨¦´¤ (Á¸¥´ 3.14 - 4.70 µn°·Ã¨¦´¤Äe
2552) (´ªÁ¨ µ¦¤µ¦oµ£µ¥Ä) Ã¥¤¸¦µµÁ¨¸É¥´Êe °¨µ¨r¤Â¨³ÊÎµ¤´µ¨r¤·¸É 4.83 Â¨³ 29.10 µn°
·Ã¨¦´¤ (Á¤ºÉ°Á¦¸¥Á¸¥´e 2552 ¸É 3.99 Â¨³ 24.33 µn°·Ã¨¦´¤)
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¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤· µ¥n¨µ ¤. Á¦¸¥Á¸¥¨µ¤µÁ¨Á¸¥

15.77
15.73

2548

2549

29.1
27.02

24.33
21.96

20.17
17.58
2547

16.89
14.83

18.28
17.21

17.33
15.36

2546

10.8
10.61
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12.95

18.15
14.25
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11.90

15.4
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16.52
15.52

µ/..
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24.8

26.07
25.09
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28.96
28.56
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10
5
0
2539

2540

2541

2542

2543

2544

2545

¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤· µ¥n¨µ ¤.

2550

2551

2552

2553

¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤·¨µ¤µÁ¨Á¸¥

¸É¤µ : ¦¤µ¦oµ£µ¥Ä

ª·§µ¦rÊÎµ¤´µ¨r¤e 2553
ÄnªÁº°»¨µ¤ - ¤¦µ¤ °»e ¨µ¨r¤³°°¼n¨µo°¥ªnµ· ÂnÄe 2553 ÁºÉ°µ£µª³°µµ«¸É
Â®oÂ¨oÄnª¦¹ÉÂ¦ °e n¨Ä®oµ¨r¤°°¨o°¥ªnµ·°¥nµ¤µ °µ´Ê£µª³ÊÎµnª¤£µÄo¥´¤¸nªÎµÄ®o
¨¨·¨¨Â¨³Á}°»¦¦Äµ¦ÁÈÁ¸É¥ª¨µ¨r¤ ¦³°´°»rµ¼o¨·ÅÃ°¸Á¨¸É¤¸¤µ ¹Êµµ¦¦³µ«Äo
B3 ÄÁº°¦µ¤ 2553 ¥·Én¨¦³ÎµÄ®o¦µµ¨µ¨r¤¼ ¹ÊÃ¥´¡¨´´ÊÂnÁº°»¨µ¤ µ¦µµÁ¨¸É¥¸É 5.67
µ/·Ã¨¦´¤Á} 7.40 µ/·Ã¨¦´¤ÄÁº°´ªµ¤ ¹ÉÁ¤ºÉ°Á¸¥´°¸¸É¦µµ¨µ¨r¤Á¨ºÉ°Å®ª°¥¼n¦³®ªnµ 3 - 4 µ/
·Ã¨¦´¤
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¦µµ¨µ¨r¤³¨µ¥Äe 2553
(»£µ¡ÊÎµ¤´¦o°¥¨³ 17; ®oµÃ¦µ´² Â®¨n¨·Îµ´)

7.4

6.7

5.67

5.22

5.01

4.35

4.23

3.8

3.63

4

3.87

6

3.92

8
4.15

µ / ·Ã¨¦´¤
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0

¤.. .¡. ¤¸..
Á¤.¥. ¡.. ¤·.¥.
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µ¦Á¡·É¤ ¹Ê°¥nµ¤µ °¦µµ¨µ¨r¤´¨nµª n¨n°ÁºÉ°Ã¥¦n°µ¦¨·ÊÎµ¤´µ¨r¤· ¹É¨¦³´Ê¥·É
¤µ ¹Êµ°´¦µµ¦´ÊÎµ¤´µ¨r¤¸É¨¨Ã¥Á¡µ³Ä¦¹Ée®¨´ ÎµÄ®o¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤·¼ ¹Ê°¥nµ¦ªÁ¦ÈªµÁ¨¸É¥Ä
Áº°»¨µ¤¸É 31.01 µ/·Ã¨¦´¤Á} 43.80 µ/·Ã¨¦´¤ÄÁº°´ªµ¤ (Ã¥¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤·¼»Ä¦³ª´·µ¦r¸É
70 µ/·Ã¨¦´¤Á¤ºÉ°ª´¸É 1 »¤£µ¡´r 2554) µ¦Á¡·É¤ ¹Ê °¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤·´¨nµªÁ}Á®»Ä®o¼o¨·Å¤nµ¤µ¦¨·
ÊÎµ¤´µ¨r¤¦¦» ª°°¼n¨µÅo ÁºÉ°µo»µ¦¨·ªnµ¦o°¥¨³ 80 ¤µµÊÎµ¤´µ¨r¤· µ¦¸É³ºÊ°ÊÎµ¤´µ¨r¤·
¤µÄ¦µµ{»´Á¡ºÉ°Îµ¤µ¨·ÊÎµ¤´µ¨r¤¦·»·Í¦¦» ª¹É¦µµÎµ®nµ¥¨¸¼ª»¤¥n°¤ÎµÄ®o¼o¨·¦³´£µª³
µ» ´Ê¸Ê ¥´Å¤nÅo¡·µ¦µnµÄonµ¥Äµ¦¨·Äoµ°ºÉÇ ÅoÂn nµ¨´ÉÊÎµ¤´¦·»·Í nµ¦¦»£´r nµ n Â¨³nµ
µ¦¨µ
°¥nµÅ¦Èµ¤ Ä°¸ÊÎµ¤´µ¨r¤¦¦» ª¼ª»¤¦µµÅªo¸É 38 µ/¨·¦ Ã¥°oµ°·¤µµ¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤·¸É
22.50 µ/·Ã¨¦´¤ Â¨³¦µµ¨µ¨r¤¸É 3.50 µ/·Ã¨¦´¤ Ânµµ¦¸É¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤·Äe 2553 ¤¸ªµ¤´ª
°¥nµ¤µÂ¨³¦´´ª¼ ¹Ê°¥nµn°ÁºÉ° Ã¥Á¡µ³nªÅ¦¤µ»oµ¥ °e ¦¤µ¦oµ£µ¥Ä¹¤¸µ¦¦´Á¡µ¦µµ µ¥
¨¸  Î µ ®¦´  ÊÎ µ ¤´  µ¨r ¤ ¦¦» ªÃ¥Ä®o ¤¸  ¨´  ´  Äo Ä ª´  ¸É 8 ¤¦µ¤ 2554 µ 38 Á}  47 µn ° ¨·  ¦ (¦ª¤
£µ¬¸¤¼¨nµÁ¡·É¤) Ä ³¸ÉÄe 2550 ¤¸µ¦¦´Á¡µ¦µµ´¨nµª 2 ¦´Ê Äe 2551 È¤¸µ¦¦´°¸ 2 ¦´Ê ÂnÄe 2552 Å¤n¤¸
µ¦¦´Á¡µ¦µµ °¥nµÅ¦Èµ¤ ¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤·Â¨³¦µµ¨µ¨r¤Åo¦´´ª¼ ¹Êªnµ 2 Ánµ ÎµÄ®o¦µµª»¤ °
ÊÎµ¤´µ¨r¤¦¦» ªÅ¤n°¨o°´o»¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤·
¨¦³µµ¦¸ÉÊÎµ¤´µ¨r¤·¤¸¦µµ¼Á}¦³ª´·µ¦rÄe 2553 ¥´Á· ¹Ên°ÁºÉ°Å¹°»µ®¦¦¤°µ®µ¦¸É
Á¸É¥ª o° ÅoÂn °»µ®¦¦¤°µ®µ¦ÎµÁ¦È¦¼ °»µ®¦¦¤³®¤¸É¹ÉÎµÁ¦È¦¼ °»µ®¦¦¤¤ o®ªµ ¦¸¤Á¸¥¤ ¦ª¤¹
°»µ®¦¦¤¦oµ°µ®µ¦Â¨³Ã¦Â¦¤ ¹É¨oªÂn³o°¤¸o»¸É¼ ¹Ê°¥nµ¤µ Â¨³°µ¨´£µ¦³Å¥´¨»n¤¼o¦·Ã£n°Å £µª³
´¨nµª¥´¤¸n°ÁºÉ°Å¥´¼o¦³°µ¦Ä°»µ®¦¦¤¸ÉÄoÊÎµ¤´µ¨r¤Á}ª´»· ¹É³¦oµªµ¤Á¸¥®µ¥n°Á«¦¬·
Ã¥¦ª¤ Án µ¦¨µ¦oµµ µ¦ µÂ¨·oµ°»Ã£Â¨³¦·Ã£ Â¨³µ¦n°° Á}o
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¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤· ( µ¥n¹Ã¦¨´É) e 2553
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¦·¤µÊÎµ¤´µ¨r¤Á®¨º°Ä¦³¨¨°¥nµ¤µµ 133,024 ´-ÊÎµ¤´µ¨r¤·  ·ÊÁº°»¨µ¤ Á®¨º°Á¡¸¥
67,787 ´   ·Ê Áº °´  ªµ¤ ´ Á}  ¦³´ ¸É ÉÎ µ ¤µÁ¤ºÉ°Á¸ ¥´ ¦· ¤ µÊÎ µ ¤´ µ¨r ¤ Á®¨º°Ä£µª³· ¸É ¦³¤µ
120,000 - 130,000 ´ ¹Éº°Á}£µª³µ¦ µÂ¨¸Éª·§°¥nµ¤µ °¥nµÅ¦Èµ¤ ³¦¦¤µ¦Ã¥µ¥µ¨r¤ÊÎµ¤´
Â®nµ· Ä¦µª¦³»¤Á¤ºÉ°ª´¸É 6 ¤¦µ¤ 2554 Á®È°Ä®o°rµ¦¨´·oµÎµÁ oµÊÎµ¤´µ¨r¤·Â¥Å (Crude Palm
Olein) Îµª 30,000 ´ £µ¥Äo¦°ªµ¤¨Á µ¦oµÁ¦¸°µÁ¸¥ (AFTA) Â¨³´¦¦Ä®o¤µ·¤µ¤Ã¦¨´ÉÊÎµ¤´
µ¨r¤µ¤´nªµ¦¦´ºÊ°¨¨·ÊÎµ¤´µ¨r¤·Ä¦³Á«e 2553 Ã¥Ä®oÎµÁ oµÄ®oÁ¦È·Ê£µ¥ÄÁº°¤¦µ¤ 2554 Â¨³
n°¤µ³¦¦¤µ¦Ã¥µ¥µ¨r¤ÊÎµ¤´Â®nµ· Ä¦µª¦³»¤°¸¦´ÊÁ¤ºÉ°ª´¸É 1 »¤£µ¡´r 2554 Åo°»¤´·Ä®oÎµÁ oµÊÎµ¤´
µ¨r¤·Â¥Å (Crude Palm Olein) °¸Îµª 120,000 ´ £µ¥Äo¦°ªµ¤¨Á µ¦oµÁ¦¸°µÁ¸¥ (AFTA) ÁnÁ·¤
Ã¥Ä®oÎµÁ oµÁ¦È·Ê£µ¥ÄÁº°¤¸µ¤ 2554
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STOCK ¦ª¤Ä¦¼ÊÎµ¤´µ¨r¤· e 2553

..

¨¦³Îµ´°¸oµ®¹Éµµ¦¸É¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤Ä¦³Á«¼ ¹Ê°¥nµ¤µ º° µ¦¨´¨°ÎµÁ oµÊÎµ¤´µ¨r¤
¦µµ¼µ¦³Á«Á¡ºÉ°oµ Ã¥ª·¸µ¦³¤¸´Êµ¦¨´¨°µ¦Â¨³µ°o°¤ ¹ÉÅoÂn µ¦ÎµÁ oµÊÎµ¤´µ¨r¤Ã¥®¨¸Á¨¸É¥
µ¦ÎµÂ¡·´«»¨µ¦ °·oµÊÎµ¤´µ¨r¤Ä¦¼ÂnµÇ

ÂªµÂoÅ {®µ¦³¥³¥µªÃ¥£µ¦´
Äµ¦¦³»¤³¦´¤¦¸Á¤ºÉ°ª´¸É 11 ¤¦µ¤ 2554 ¤¸µ¦Á°ÂªµÂoÅ {®µ¦³¥³¥µª °°»µ®¦¦¤
µ¨r¤ÊÎµ¤´Â¨³ÊÎµ¤´µ¨r¤Åªo´¸Ê
(1) µ¦´´Ê°»¦´¬µÁ¸¥¦£µ¡¦µµÊÎµ¤´¡ºµ¨r¤ o°Á°Ä®o´´Ê°»Á¡ºÉ°¦·®µ¦µ¨r¤ÊÎµ¤´Â¨³
ÊÎµ¤´µ¨r¤´Ê¦³ Á¡ºÉ°Ä®o¦µµÊÎµ¤´¡ºµ¨r¤¤¸Á¸¥¦£µ¡ÁnÁ¸¥ª´µ¦Äo°»ÊÎµ¤´ÁºÊ°Á¡¨· Á}¨ÅÄµ¦¦´¬µ
¦³´¦µµÊÎµ¤´ÁºÊ°Á¡¨· ¹É³Åo¤¸µ¦®µ¦º°´¼oÁ¸É¥ª o°ÄÂªµµ¦´´Ê°»² ¡¦o°¤´Ê «¹¬µª·¸·´·Á¡ºÉ°Ä®o
µ¤µ¦¦·®µ¦´µ¦°»´¨nµª
(2) µ¦´¦³Á¸¥µ¦oµ¨µ¨r¤Á¡ºÉ°Ä®oÁ·ªµ¤Á}¦¦¤µµ¦oµ Á®Èª¦Ä®o¦¤µ¦oµ£µ¥Ä ¦³¦ª
¡µ·¥r ¡·µ¦µ´¦³Á¸¥¼o¦´ºÊ°¨µ¨r¤ (¨µÁ) ¹É¤¸Îµª¤µ¦µ¥ÎµÄ®oÁ·µ¦Â¥nºÊ°¨µ¨r¤ ¦ª¤´Ê ¤¸¡§·¦¦¤Ä
µ¦Äoµ¦Á¤¸ (¢°¦r¤µ¨¸) Äµ¦ÎµÄ®o¨µ¨r¤®¨»µ³¨µ¥¹ÉÁ}µ¦¸É¤¸°´¦µ¥n°¼o¦·Ã£ Ã¥°µÎµÁ}o°Äo
°Îµµµ¤¡¦³¦µ´´·ªnµoª¥¦µµ·oµÂ¨³¦·µ¦ ¡.«. 2542 Â¨³¡¦³¦µ´´·´Éªª´ ¡.«. 2542 Á o¤ªÄµ¦
¦ª°Á¦ºÉ°´É °¨µÁ
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(3) µ¦¦·®µ¦¦·¤µ·oµ¨´Ä®o°¥¼nÄ¦³´¸É¨n°´ª Ã¥Îµ®Ä®o¤¸¦·¤µÄ¦³´¸É 150,000 ´
(Buffer Stock) Â¨³Ä®o¦³¦ª¡µ·¥rÁ}ÂÄµ¦·µ¤µµ¦roµ¦·¤µÂ¨³Îµ®ÂªµÄµ¦¦´¬µ¦³´
¦·¤µÊÎµ¤´µ¨r¤Ä®o¤¸Á¸¥¦£µ¡ Ä¦¸¸É¦·¤µÈ°ÊÎµ¤´µ¨r¤ÉÎµªnµ¦³´ 120,000 ´ º°ªnµÈ°ÉÎµÁ oµ ´Êª·§
(Critical Stock) ÎµÁ}³o°Ä®o¤¸µ¦ÎµÁ oµÊÎµ¤´µ¨r¤°¥nµÁ¦nnª Â¨³Á®Èª¦¦·®µ¦Ä®o¤¸È°· (Buffer Stock) ¸É
¦³´  150,000 ´  Á¡ºÉ ° Ä®o Á ·  ªµ¤¨n ° ´ ª Ä¦³µ¦Î µ ®n µ ¥ÊÎ µ ¤´  ¡º  µ¨r ¤ Ä¦³Á« ´Ê  Äo µ µ¦¦· Ã £
£µ°»µ®¦¦¤Â¨³¡¨´µÂ
°µÂªµÂoÅ {®µ¸ÉÁ°Ã¥£µ¦´´¨nµª oµo ¹É¥´¤¸Îµµ¤ÄÁ¦ºÉ°ª·¸µ¦·´·¸É´Á £µ¦´
ª¦³¡·µ¦µÁ¦ºÉ°µ¦ÁdÁ¦¸ÎµÁ oµÊÎµ¤´µ¨r¤£µ¥Äo¦°µ¦oµÁ¦¸°µÁ¸¥ (AFTA) °¥nµ¦·´ ¹ÉÃ¥®¨´µ¦ £µ¬¸
ÎµÁ oµÊÎµ¤´µ¨r¤£µ¥Äo¦°µ¦oµÁ¦¸°µÁ¸¥ (AFTA) ³o°¨¨Á®¨º°¦o°¥¨³ 5 ´ÊÂnª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2546
¦·¬´¥´¦³®´¹ªµ¤¤¸«´¥£µ¡Â¨³¨Å ° AFTA Äµ¦¡´µ°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤ °Å¥Ä®oÁ·Ã
°¥nµ¥´É¥ºÄ¦³¥³¥µª ¹É³Á}µ¦´»Ä®o¼o¦³°µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°Ä°»µ®¦¦¤µ¤µ¦Â n ´´Åo°¥nµÁÈ¤¸ÉÂ¨³
¡ºÊµÁ¸¥ª´ µ¦¨´¨°ÎµÁ oµÊÎµ¤´µµ¥ÂÈ³®¤ÅÃ¥´¸ °µ´Ê ¥´ÎµÄ®oµ¦Á¨¸É¥£µ¬¸¤¼¨nµÁ¡·É¤È³
¨¨Åoª¥ °¥nµÅ¦Èµ¤ Äµ·´· µ¦ÎµÁ oµ£µ¥Äo AFTA ´¨nµªµ¤µ¦·´·Åo£µ¥Äo·µÂ¨³®¨´Ár¹É
Îµ®Ã¥³¦´¤¦¸ Â¨³£µ¥Äoµ¦¼Â¨µ¦ÎµÁ oµÃ¥°rµ¦¨´·oµ

µµ¦r¦·¤µÂ¨³ÂªÃo¤¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤e 2554
£µª³ªµ¤Â®oÂ¨oÄe 2553 µªnµ³ÎµÄ®o¨¨·n°Å¦nÄe 2554 Â¨³ 2555 ¨¨ Ä ³¸É¦·¤µ¨µ¨r¤
Ã¥¦ª¤µªnµ¸ÉÄ¦³´ 8 ¨oµ´¨µ¨r¤n°e ÁºÉ°µ¡ºÊ¸ÉÁ¡µ³¨¼¸ÉÄ®o¨¨·¤¸¤µ ¹Ê Ã¥°´¦µµ¦´ÊÎµ¤´Ä
e 2554 µªnµ³Ä¨oÁ¸¥´e 2553 Ã¥Á¨ºÉ°Å®ª°¥¼n¦³®ªnµ¦o°¥¨³ 16 - 17
oµ¦µµ¨µ¨r¤Â¨³ÊÎµ¤´µ¨r¤nµ³¥´¼Ä¦³´¸Énµ¡°ÄÎµ®¦´¼o¨· ÁºÉ°µ¤¸µ¦ÄoÊÎµ¤´µ¨r¤Á}
¡¨´µÂÊÎµ¤´¸Á¨Ä´nª¼ ¹Ê°¥nµn°ÁºÉ° Ã¥µµ¦r¦µµ¨µ¨r¤Â¨³ÊÎµ¤´µ¨r¤·e 2554 ³°¥¼n¸É
¦³´ 6.50 Â¨³ 39 µ/·Ã¨¦´¤µ¤¨Îµ´ ¹Â¤o³¤¸µ¦Ád¨µµ¦oµÁ¦¸ AFTA Ã¥¤¼¦rÈµ¤

¡´µµ¦oµ¨¨·
Á¤ºÉ°µ¨r¤ÊÎµ¤´Á}¡ºÁ«¦¬·¸É¤¸°µÎµ®¦´Á¬¦¦Å¥ ´Ê£µ¦´Â¨³Á°¹ª¦Ä®oªµ¤ÄÄµ¦
¡´µ¦³··£µ¡µ¦¨·Ä®oÅo¨¨·¼Á¡ºÉ°Á¡¸¥¡°´ªµ¤o°µ¦Â¨³Ä®o¨°ÂµÁ«¦¬·Á¡·É¤ ¹Ê ´Ê¸Ê³o°¤¸
µ¦«¹¬µª·´¥Â¨³¦´¦»¡´»rµ¨r¤Ä®oÁ®¤µ³´£µ¡Âª¨o°¤Â¨³£µ¡£¼¤·°µµ« ¦³°´´»Â¨³¨¤º°·´·Ä
µ¦´µ¦·ÉÂª¨o°¤Ä®oÁ®¤µ³¤´µ¨r¤ÊÎµ¤´Á¡ºÉ°Ä®oÁ·ªµ¤¤»¨Á®¤µ³¤´µ¦Á¦·Á·ÃÂ¨³Ä®o¨¨·¸É¸ ¦ª¤´Ê
µ¦Äo®¨´µ¦·´·µµ¦Á¬¦¸É¸ (Good Agricultural Practices) Äµ¦Á¡µ³¨¼µ¨r¤ÊÎµ¤´
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ÂªÃo¤µ¦Á¦·Á·Ã °°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤
1.

ÅÃ°¸Á¨

µÂª·¸Éªnµ¦³Á«Å¥Á}¦³Á«Á¬¦¦¦¤ ¹Éµ¤µ¦¨·°µ®µ¦¦·Ã£Ä¦³Á«ÅoÁ¡¸¥¡°Â¨³¤¸°»µ
nªÁ· Á®¨º°¡°¸É ³n°° ¹¤¸  ªµ¤ÅoÁ ¦¸¥Äµ¦¡´ µ¡º¡¨´ µÁ¡ºÉ°°»¦´ ¬r·ÉÂª¨o°¤ ¨£µª³Ã¨¦o° Â¨³
®¨¸Á¨¸É¥µ¦¡¹É¡µÊÎµ¤´dÃ¦Á¨¸¥¤ ÅÃ°¸Á¨¹¼Îµ¤µÁ}Â®¨n¡¨´µµÁ¨º°ÂÊÎµ¤´¸Á¨Â¨³¤¸µÎµ´
Ä{»´ n¨Ä®o¤¸µ¦¨·ÅÃ°¸Á¨µÊÎµ¤´µ¨r¤´°¥nµÂ¡¦n®¨µ¥ ÎµÄ®o¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤°µ³ ¹Ê°¥¼n´¨¨·
Â¨oª ¥´¼¼´¦µµÊÎµ¤´dÃ¦Á¨¸¥¤oª¥ µ¦¨·ÅÃ°¸Á¨Ä¦³Á«Å¥³Åo¦´µ¦´»µ£µ¦´ Á¡ºÉ°Á}
Â¦¼ÄÄ®o¼o¦³°µ¦Á oµ¤µ¨»Ä»¦·¸Ê¤µ ¹Ê Â¨³Á¡ºÉ°¤µ¼´nªÁ· °¨¨·Ä¨µ¹É³Á}µ¦nª¥¦´¬µ
Á¸¥¦£µ¡ °¦µµ¨µ¨r¤Â¨³ÊÎµ¤´µ¨r¤Ä¦³Á«

ªµ¤o°µ¦ B100 (¨oµ¨·¦/ª´)
ªµ¤o°µ¦ÊÎµ¤´µ¨r¤· (CPO) (¨oµ´/e)
¸É¤µ : ¦³¦ª¡¨´µ

ªµ¤o°µ¦ÅÃ°¸Á¨
2551
2552
2553E 2554F 2555F
B2
B3
B5
1.16
1.33
2.07
3.02
3.40
0.39
0.45
0.68
1.02
1.06

Äe¸Énµ¤µ ¨¨·µ¨r¤ÊÎµ¤´°°o°¥¨ ¦³°´°»rµ¼o¨·ÅÃ°¸Á¨¸É¤¸¤µ ¹Êµµ¦¦³µ«Äo
B3 ¹Á·£µª³µ¦ µÂ¨ÊÎµ¤´µ¨r¤°¥nµ®´ÄnªÅ¦¤µ¸É 4 n¨¦³ÎµÄ®o¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤¼ ¹Ê°¥nµÁ}
¦³ª´·µ¦r´¸ÉÅo¨nµªÅÂ¨oª Ä ³¸É¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤¦·»·Í¦¦» ª¼ª»¤¦µµÎµ®nµ¥¨¸ nªÊÎµ¤´ÅÃ°
¸Á¨´Ê¤¸µ¦´Ê¦°¦µµºÊ°ÊÎµ¤´µ¨r¤·Åªo¸É¦µµ¸É¨µ¤µÁ¨Á¸¥ ª 3 µ Ã¥¦³¦ª¡¨´µ Ânn°¤µÅo¤¸µ¦
¦´¼¦µ¦·¦µµÁ}µ¦¨n°¥¨°¥´ªÄnª¨µ¥e¸Énµ¤µ ¨´¬³´¨nµªÎµÄ®oÁ·µ¦Á®¨ºÉ°¤¨ÊÎµÂ¨³·Áº°¨Å
¨µ ÁºÉ°µ¼o¨·ÊÎµ¤´µ¨r¤·³Á¨º°¸É³ µ¥Ä®o´¼o¨·ÅÃ°¸Á¨n° Á¡¦µ³Ä®o¦µµ¼ªnµÃ¥Á¦¸¥Á¸¥ ¥·Én¨
Ä®oÁ·µ¦Â¥nºÊ°ÊÎµ¤´µ¨r¤·¸É¦»Â¦¤µ ¹Ê¦³®ªnµ°»µ®¦¦¤¸ÉÄoÊÎµ¤´µ¨r·Îµ®¦´¨·ÊÎµ¤´¡ºÁ¡ºÉ°¦·Ã£´
°»µ®¦¦¤ÅÃ°¸Á¨
´´Ê µ¦¸É¦³¦ª¡¨´µÎµ¨´¡·µ¦µ´´Ä®o¦·¬´¼ooµÊÎµ¤´»Â®nÎµ®nµ¥ÊÎµ¤´ÅÃ°¸Á¨ B5 Äe 2554
¹É¦¸´¨nµª³ÎµÄ®oÁ·ªµ¤o°µ¦ÅÃ°¸Á¨ B100 ª´¨³¦³¤µ 3 ¨oµ¨·¦ ®¦º°·Á}¦·¤µÊÎµ¤´µ¨r¤·¹e
¨³ 1 ¨oµ´ ®µ£µ¦´Å¤n¤¸ÂªÃ¥µ¥Äµ¦j°°»µ®¦¦¤°µ®µ¦ ®¦º°¤¸¤µ¦µ¦Á¦·¤Á¡ºÉ°Â¥Ä®o´Á¦³®ªnµ¡º
¸É³¨¼Á¡ºÉ°Á}°µ®µ¦Â¨³¡º¸É¨¼Á¡ºÉ°ÎµÅ¨·¡¨´µÂ Ã¦¦oµ¦µµ °°»µ®¦¦¤¨·°µ®µ¦³¤¸ªµ¤´
ª Â¨³ª·§·µ¦rµ¦ µÂ¨ÊÎµ¤´µ¨r¤³¥·Én¨¦³°¥nµ¦»Â¦ªnµe¸Énµ¤µ

2.

°»µ®¦¦¤µ¦¨·Á¤¨È¡´»rÂ¨³o¨oµµ¨r¤ÊÎµ¤´

µ¤Â¡´µµ¨r¤ÊÎµ¤´e 2551 - 2555 ¦³¦ªÁ¬¦² Îµ®¦³¤µÅªo¸É 9,500 ¨oµµ Á¡ºÉ° ¥µ¥¡ºÊ¸É
¨¼µ¨r¤°¸Îµª 2.5 ¨oµÅ¦n Ã¥Á}µ¦Á¨¸É¥Á}µ¨r¤¡´»r¸Ä¡ºÊ¸Éµ¦oµ ·Ê¦oµ ª¨Å¤o¸ÉÄ®o¨°ÂÉÎµ iµ
ÁºÉ°¤Ã¦¤ ¡ºÊ¸É·Á¦¸Ê¥ª Â¨³¡ºÊ¸É¨¼¥µÄ¸É¨»n¤ Â¨³Á¤ºÉ°¦ª¤´¡ºÊ¸ÉÁ·¤n°¦³µ«Â°¸ 3 ¨oµÅ¦n ³ÎµÄ®oÅ¥¤¸¡ºÊ¸É
¨¼µ¨r¤´Ê·Ê¦³¤µ 5.5 ¨oµÅ¦n ¹Éµªnµ³Åo¨¨·µ¨r¤ÊÎµ¤´¦³¤µ 9 ¨oµ´ È³Á¡¸¥¡°n°µ¦ ¥µ¥´ª °
°»µ®¦¦¤ÅÃ°¸Á¨ B5
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Á¤ºÉ°¦µµ¨µ¨r¤¤¸ªµ¤¸ÉÄ¦³´¼Á}¸É¡°Ä °Á¬¦¦¼o¨¼µ¨r¤Â¨oª ¥´Á}Â¦¼ÄÄ®o¡ªÁ µ®´¤µ
ÄÄÂªµµ¦Á¡·É¤¨¨·/Å¦nÄ®o¤µ ¹Ê ´Êµ¦Á¨º°¡´»r¸ µ¦Äo»l¥ µ¦°»¦´¬r·Â¨³ÊÎµ ¨°µ¦ÁÈÁ¸É¥ª¸ÉÅo
¤µ¦µ °µ´Ê³¤¸µ¦ ¥µ¥¡ºÊ¸É¨¼µ¨r¤ Â¨³³¤¸µ¦¨¼µ¨r¤Â¥µ¡µ¦µ¤µ ¹ÊÄ°µ µ¦¨·Á¤¨È
¡´»r¸Â¨³o¨oµµ¨r¤ÊÎµ¤´¡´»r¸Á}°»µ®¦¦¤oÊÎµ¸Éo°Ä®oªµ¤Îµ´Á}°´´oÇ Äµ¦Îµ®¦³··£µ¡ °
¨¨·µ¨r¤ÊÎµ¤´ ÁºÉ°µµ¦ÄoÁ¤¨È¡´»r¸ °µ³Ä®o¨¨·n°Å¦n¸É¼Â¨oª¥´Ä®o¦·¤µÊÎµ¤´n°³¨µ¥µ¨r¤¸É¼ ¹Ê
oª¥ °´³¤¸¨ÎµÄ®oÅo¨¨·Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 40 Á¤ºÉ°Á¦¸¥Á¸¥´µ¦Á¡µ³¨¼¸ÉÄo¡´»r»£µ¡Å¤n¸

3.

µ¦Äo¦³Ã¥rµª´»¸ÉÁ®¨º°ÄoÂ¨³ °Á¸¥ °Ã¦µ°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤

°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤Á}°»µ®¦¦¤¸Én°Ä®oÁ·ª´»¸ÉÁ®¨º°µ¦³ªµ¦¨·¤µªnµ¦o°¥¨³ 60 °ª´»¸É
j°Á oµ¼n¦³ªµ¦¨·´Ê®¤ ¨¦³µ·ÉÂª¨o°¤¸ÉÁ· ¹Ê¤¸µÁ®»µ¦³ªµ¦´ÊÎµ¤´ ÁºÉ°µ¦³ªµ¦
¨· °°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤¤¸µ¦ÄoÊÎµÄ¦·¤µ¤µn¨Ä®oÁ·ÊÎµÁ¸¥¸É¤¸£µª³ªµ¤¦ °µ¦°·¦¸¥r¼ ´´Ê
µ¦Äo¦³Ã¥rµÊÎµÁ¸¥Â¨³Á«¬ª´»µµ¨r¤¹ÉÁ}Â®¨npµ¸ª£µ¡Â¨³¡¨´µ¸ª¤ª¨¸ÉÎµ´¹Á}ª·¸µ¦¸Éµ¤µ¦
Á¡·É¤¦µ¥Åo Â¨³Ä ³Á¸¥ª´¥´Á}µ¦nª¥¨¤¨¡·¬¸ÉÁ· ¹Ên°·ÉÂª¨o°¤°¸oª¥ {»´¤¸µ¦ºÉ´ªÄÁ¦ºÉ°µ¦¡¥µ¥µ¤
¨£µª³Á¦º°¦³¹ÉÁ}oÁ®» °µ¦Á¨¸É¥Â¨£µ¡£¼¤·°µµ« ¹Â¤oªnµ¦³Á«Å¥Å¤n¤¸¡´¦¸¸É³o°¨µ¦
¨n°¥pµµ¦r°Å°°År Ân¦³Á«Å¥ÈÁ}Â®¨n®¹É¸É¦³Á«°»µ®¦¦¤³¤µÎµÁ·Ã¦µ¦¨pµÁ¦º°¦³
¦n ª ¤o ª ¥ Á¡ºÉ ° ®ª´  ³Åo ¦´  n ª Ân  Ä¦¼  °µ¦r  °Á¦·  ¸É Å o  µÃ¦µ¦£µ¥Äo  ¨Åµ¦¡´  µ¸É  ³°µ (Clean
Development Mechanism: CDM) Â¨³Ä ³¸Ê¤¸Ã¦µ´ÊÎµ¤´µ¨r¤·Îµª®¹ÉÁ oµ¦nª¤Ã¦µ¦´¨nµª

4.

µ¦n°¥° °°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤

µ¨r¤ÊÎµ¤´Á}¡ºÁ«¦¬·¸ÉÎµ´¸Éª¦Åo¦´µ¦ª·´¥¡´µ°¥nµ¦ª¦ Á¦·É¤´ÊÂnµ¦Á¡µ³¨¼ µ¦ÁÈÁ¸É¥ª
µ¦¦´¬µ»£µ¡ µ¦´ µ¦Äo¦³Ã¥rÄ°»µ®¦¦¤n°ÁºÉ° µ¦Á¡·É¤¤¼¨nµÄ¨·£´rÊÎµ¤´µ¨r¤Ä¦¼ÂnµÇ
µ¦¡´µÂ¨³Â¦¦¼¨·£´rµÊÎµ¤´µ¨r¤Ä®oÁ}¨·£´rÁ¤¸£´r¡ºÊµ (Oleochemical Industry) ³Á®Èªnµµ¨r¤
ÊÎµ¤´µ¤µ¦¡´µµ¦Äo¦³Ã¥rÅÄ¦¼Â¸É®¨µ®¨µ¥Â¨³µ¤µ¦Á¡·É¤¤¼¨nµÄ¨·£´rÊÎµ¤´µ¨r¤Ä¦¼ÂnµÇ
µ¸ÉÅo°·µ¥ÅÂ¨oª oµo °»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤¥´¤¸«´¥£µ¡¼µoµµ¦Äo¦³Ã¥r¡¨´µ¸ÉÅoµ
ÁºÊ°Á¡¨·¸ª¤ª¨Â¨³pµ¸ª£µ¡ ¹´Á}°»µ®¦¦¤¦³Á£®¹É¸ÉÁ}Â®¨nµÁ¨º°Äoµ¡¨´µÂ Ã¥Á¡µ³
°¥nµ¥·ÉÄ£µª³{»´¸É¦µµÊÎµ¤´dÃ¦Á¨¸¥¤°¥¼nÄ¦³´¼ ´´Ê Á¡ºÉ°¸É³Á¡·É¤ ¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Â n ´µ»¦· Â¨³
Á¡ºÉ°¦oµªµ¤¤´ÉÄÄµ¦Á}Â®¨n¡¨´µµÁ¨º° °»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤¹ÎµÁ}¸É³o°¤¸¤µ¦µ¦¸ÉÁ®¤µ³¤Á¡ºÉ°
µ¤µ¦¦°¦´µ¦¡´µ¦³··£µ¡Å¼nµ¦¦´¦»´µ¦µoµ¡¨´µÂ¨³·ÉÂª¨o°¤Ä¨Îµ´n°Å Ä ³¸Éµ
£µ¦´Èo°´»Ã¦µ¦¨¼µ¨r¤ÊÎµ¤´Á¡ºÉ°Á}¡¨´µÂ°¥nµÁ¦nnª ´Ê¸ÊÄe 2554 £µ¦´È³´´Äo
ÊÎµ¤´ÅÃ°¸Á¨ B5 ´´Ê µªnµÄ°µ ªµ¤o°µ¦ÄoÊÎµ¤´µ¨r¤·³Á¡·É¤ ¹Ê¤µ¹e¨³ 2,000,000 - 3,000,000 ´
°µ´Ê °»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤¥´µ¤µ¦n°¥°Å¼n°»µ®¦¦¤µ¦Â¦¦¼ ´Ê¼oª¥¦³ªµ¦ÅÃ°¦¸Å¢µ¦¸ (Biorefinery) Á¡ºÉ°¨·Á¥ºÉ°¦³µ¬ Á¥ºÉ°Å¤o Â¨³¦oµµ¦´Êo°ºÉÇ Îµ®¦´°»µ®¦¦¤n°ÁºÉ°¸É³Á·µ¤¤µÄ£µ¥®¨´
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5.

µ¦¡´µ °°»µ®¦¦¤Á¥Á¸¥¤Â¨³Å ¤´¡º¤

°»µ®¦¦¤Á¥Á¸¥¤Â¨³Å ¤´¡º¤Ã¥¦ª¤¤¸°´¦µµ¦ ¥µ¥´ªÃ¥Á¨¸É¥Å¤n¤µ´ Ã¥Á¡µ³°¥nµ¥·ÉÄ£µª³
Á«¦¬·¸ÉÉÎµ°¥nµn°ÁºÉ° ¨¼oµÄ£µ°»µ®¦¦¤¹É´ªnµÁ}¨»n¤¨¼oµnªÄ®n³³¨°µ¦ºÊ°·oµ¸ÉÁ}ª´»·¨
Ã¥³¨¦·¤µµ¦´ÉºÊ°Ä®oÁ®¨º°¦·¤µÁ¡¸¥¡°n°µ¦ÄoÁ¡ºÉ°µ¦¨·Ä¦³¥³´ÊÇ Ánµ´Ê Á¤ºÉ°Á}Án´Ê¹ÎµÄ®o¼o¨·
Â¨³Îµ®nµ¥Äo°¨µÄoª·¸Ád¦µµ µ¥¸É¼ Á¡¸¥Á¡ºÉ°o°µ¦ µ¥·oµÄ®oÅo¦·¤µ¸É¤µªnµ¸ÉÁ}°¥¼nÄ{»´¹ÉÅ¤nÄn
¨¥»rµ¦ µ¥¸É¥´É¥º ´´Ê Á¡ºÉ°¸É³Îµ¦Åªo¹Éªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Â n ´Ä°µ ¼o¨·Â¨³Îµ®nµ¥Ä°»µ®¦¦¤Á¥
Á¸¥¤Â¨³Å ¤´¡º¤¤¸ÂªÃo¤¸É³o°¦´¨¥»rµ¦ µ¥Á¡ºÉ°Á¡·É¤¤¼¨nµ Ã¥®´¤µoµ µ¥Ä¨´¬³µ¦Á}¡´¤·¦
Äµ»¦·Â¨³Áoµ¦¨··oµ¸É¤¸»£µ¡¸ ®¦º°¤¸»£µ¡¸É¡·Á«¬¥·É ¹ÊÁ¡ºÉ°Ä®oÁ®¤µ³´µ¦Äo¨··oµ °¨»n¤¨¼oµ
°»µ®¦¦¤Ân¨³¦³Á£ °µ´Ê ¥´o°Áoµ¦ª·´¥Â¨³¡´µ¼¦Á¥Á¸¥¤Â¨³Å ¤´¡º¤Ä®¤nÇ °°¤µ°¥nµ
n°ÁºÉ°Á¡ºÉ°¸É³¡´µ»£µ¡ °·oµÎµ®¦´¼o¦·Ã£
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¶°·µ¥Â¨³µ¦ª·Á¦µ³®Í ° Éµ¥´µ¦
£µ¡¦ª¤µoµ»¦·
1. Á¦ºÉ°Án °·oµ
1.1 ÊÎµ¤´
Ä¦¹É®¨´ °e 2553 ¦µµÊÎµ¤´¡º´ÉªÃ¨Ã¥Á¡µ³ÊÎµ¤´µ¨r¤¼ ¹Ê°¥nµ¤µ Á¡ºÉ°Á}µ¦ª»¤µ¦ ¥µ¥´ª
oµ¦µµ°µ®µ¦ ¦´µ¨ÅoÁ oµ¤µÂ¦ÂÃ¥Îµ®¤µ¦µ¦®¨µ¥¦³µ¦Â¨³Áo¥ÊÎµÁ¦ºÉ°ÊÎµ¤´µ¨r¤°¥¼nÄ¦µ¥µ¦·oµ
ª»¤¦µµ ¨¨· °ÊÎµ¤´µ¨r¤·£µ¥Ä¦³Á«¸Éo°¥¨¦ª¤¹µ¦®oµ¤ÎµÁ oµ ÊÎµ¤´µ¨r¤¸É°°¼n¨µ¹¤¸¦·¤µ
o°¥¨Änª¨µ¥e 2553 n°ÁºÉ°¤µ¹e 2554 ÄnªÁª¨µª·§Án¸Ê ¦·¬´¹o°Á·´ªµ¤oµµ¥¸É¤µ ¹Ê ¹Én¨
¦³n°»¦·Ã¥Á¡µ³ÊÎµ¤´¦¦» ª
Á¡ºÉ°°¦´´¦³Âµ¦¼Â¨» £µ¡ ¦·¬´Åoªµ¨µÊÎµ¤´¡ºÁ¡ºÉ°» £µ¡£µ¥Äo ¦µ·oµ “ÁÁ°Á¦¨” ÅoÂn
ÊÎµ¤´Á¤¨Èµ°°¦rÂ· Â¨³ÊÎµ¤´µÃ¨nµ¤ÊÎµ¤´Á¤¨È°µ³ª´ Â¨³Á¤ºÉ°¨µe 2553 ¸Énµ¤µ ¦·¬´¹Åo ¥µ¥
¨·£´rÊÎµ¤´¡º£µ¥Äo ¦µ·oµ “ÁÁ°Á¦¨” Ä®o¤¸ªµ¤®¨µ®¨µ¥Â¨³Á}µÁ¨º°Ä®o´¼o¦·Ã£°¸µ®¹É Ã¥Åo
ªµ¨µÊÎµ¤´¤³°¦·»·Í 100% Â¨³ÊÎµ¤´¤³°Å¨rÂ°rÅ¤¨r ¹ÉÁ}·oµ¸É¤¸Â®¨n¨·µ¦³Á«Á
1.2 Á¥Á¸¥¤Â¨³Å ¤´¡º
µµ¦¡´µ¨·£´rÁ¥Á¸¥¤Â¨³Å ¤´¡º{»´ °¦·¬´Ä®o¤¸»¤´·¸É¸ ¹Ê ¦ª¤¹µ¦¡´µ¦¦»£´r
Ä®o´¤´¥ ÄnªÁº°¤·»µ¥ 2553 n¨Ä®o¦·¬´¤¸¥°Îµ®nµ¥¸ÉÁ·Ã ¹ÊÄnª¦¹Ée®¨´ Á¤ºÉ°Á¸¥´nªÁª¨µÁ¸¥ª´
Äe¸Énµ¤µ n¨Ä®oÁ¦µµ¤µ¦¦´¬µªµ¤Á}¼oÎµ¨µ¨·£´rÁ¥Á¸¥¤Â¨³Å ¤´¡ºÄn°µ¦oµÁÁ°¦¸ÉÅo°¥nµ
Á®¸¥ªÂn Â¨³Á¡ºÉ°Á}µ¦n°¥°ªµ¤ÎµÁ¦È¸Ê ¦·¬´ÅoªµÂ¸É³°°¨·£´rÄ®¤nÄe 2554 Ã¥¨·£´rÄ®¤n·¸Ê
³µ¤µ¦nª¥Á¡·É¤¦³··£µ¡¡¦o°¤¨ ´Ê°Â¨³Áª¨µÄµ¦ÎµÁÁ°¦¸ÉÄ®oÂn¼o¦³°µ¦r¨Åo µ¦r¸Ê¦·¬´µ®ª´
ªnµ¨·£´rÄ®¤n¸Ê³¦³ªµ¤ÎµÁ¦ÈÂ¨³ÎµÄ®o¦·¬´Á}¼oÎµÄµ¦¡´µ¨·£´rÄ®¤n°°¼n¨µÁÁ°¦¸É
1.3 ¨Å¤o¦³l°
µ¥° µ¥Ä¦³Á« °¨»n¤¨·£´r¨Å¤o¦³l°¸É ¥µ¥´ª¼ªnµ¦o°¥¨³ 40 µ¨»n¤¦·¬´¹Åo¤¸µ¦¡´µ
·oµÄ®¤nÄÅ¦¤µ¸É 4 ÅoÂn Â³pª¥¦¦»¦³l° ¤¸ 2 µ 20 Â¨³ 8.25 °°r ¹ÉÁ}·oµÄ®¤n¸Éªµ¨µ¦´ÊÂ¦Ä
Á¤º°Å¥
1.4 °Â¨³Á¦ºÉ°¦»¦
¨»n¤¦·¬´ÅoÁ¡·É¤µÁ¨º°¸É®¨µ®¨µ¥¤µ ¹Ê °·oµ°Â¨³Á¦ºÉ°¦»¦Á¡ºÉ°°°ªµ¤o°µ¦ °
¼o¦·Ã£ µ¤¦³Â °µ¦Îµ°µ®µ¦¦´¦³µÁ°Ä¦´ªÁ¦º°¸ÉÁ·Ã ¹Ê°¥nµn°ÁºÉ° Ã¥·oµÄ®¤n¸Ê¤¸» µ¥Á¦ºÉ°¦µ·
oÎµ¦´Å¥ÂoÂ¨³»£µ¡ °ª´»·¸É´¦¦¤µ°¥nµ¸ÅoÁ}°´Å¥ °Á¦¸Ê¥ª®ªµ Ã¥¤»nÁo¨µ®¨´Å¸É
n°µoµ¨¸Â´ÊÁ·¤ ¦ª¤´ÊÁ¦ºÉ°ÂÁ ¥¸ ª®ªµÂ¨³Á¦ºÉ°ÂÁÈÎµ®¦´¨µn°°
2. µ¦ µ¥Â¨³µ¦¦³µ¥·oµ
2.1 ¨µÄ¦³Á«
) n°µoµ¨¸¤´¥Ä®¤nÂ¨³¦oµ³ªºÊ°
Ã¥£µ¡¦ª¤ °¨µÊÎµ¤´Ä¨»n¤oµ¨¸¤´¥Ä®¤n®¦º°Ã¤Á·¦rÁ¦¥´¤¸µ¦Á¦·Á·Ã°¥nµn°ÁºÉ° Â¨³·oµ
ÊÎµ¤´µ¨r¤Á}·oµ®¨´Îµ´¸É®oµoµ¨¸ÄoÄµ¦¹¼o¦·Ã£Á oµ¼n¦oµoµ °¥nµÅ¦Èµ¤ µÁ®»¨¸ÉÅo°·µ¥ÅÂ¨oªÄ
o° 1.1 oµoÎµÄ®oÁ·µ¦ µÂ¨ÊÎµ¤´µ¨r¤ Ä ³¸Éµ¦Â n ´µoµ¦µµ¥´¤¸n°ÁºÉ° ´´Ê Á¡ºÉ°°¦´´£µ¡
´¨nµª ¦·¬´¹ÁoÄÁ¦ºÉ° °µ¦ÎµÁ°ÊÎµ¤´¡º¦³´¡¦¸Á¤¸É¥¤Â¨³ÊÎµ¤´¡º¨»n¤Ä®¤nÇ Á¡ºÉ°Á¡·É¤¤¼¨nµ °¥° µ¥¦ª¤
47
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°¦·¬´Ä¦³¥³¥µª °µ´Ê ¦·¬´¥´¤¸Ã¥µ¥Äµ¦¦nª¤¤º°Á}¡´¤·¦´¼noµµ»¦·Â¨³¨»n¤¦oµoµ¨¸¦µ¥Ä®n
Á¡ºÉ°Á}¼o¦´oµ¨··oµ¨··oµÄ¦µ·oµ °¨¼oµ ¹Éµ¤µ¦n°Ä®oÁ·°¦¦¦³Ã¥r¼»n°°´¦µµ¦ÄoÎµ¨´µ¦
¨· °¦·¬´
£µ¥Äo¦µ·oµ °¥¼Á°¢¸
Ä¨»n¤¦oµoµ¨¸¤´¥Ä®¤n¥´Á·Ã°¥nµn°ÁºÉ°Â¨³Åo¦oµ¥° µ¥¼¸É» Á}
¦³ª´·µ¦rÄe 2553 Â¨³¦·¬´ÁºÉ°¤´Éªnµµ¦ ¥µ¥´ª³¥´¤¸ªµ¤n°ÁºÉ°Ä°¸®¨µ¥e oµ®oµ ¦µ·oµÅo¦´µ¦
¥°¤¦´¤µ ¹ÊÂ¨³¤¸µ¦ÎµÁ°ª´¦¦¤Ä®¤nÇ Änª¸Énµ¤µ ¹ÉÅo¦´Á¸¥°¦´Á}°¥nµ¸ Â¨³³Á¦·¤¦oµÃ°µµ
»¦·Äoµµ¦Â n ´ °¦·¬´Än°µoµ¨¸¤´¥Ä®¤n°¥nµ¥´É¥ºn°Å
) ¦oµoµ¨¸Â´ÊÁ·¤
¦oµoµ¨¸Â´ÊÁ·¤¥´Á}n°µ¸ÉÎµ´ ¹É¦·¬´¥´o°¡´µ¦´¦»¥° µ¥ Ã¥´®µª·¸µ¦nµÇ Á¡ºÉ°
Á¡·É ¤ ¦³·  · £ µ¡ °¡´  µ µ¥Â¨³¡´  µn ° µµ¦¦³µ¥·  o µ Ä®o ¸ ¥·É  ¹Ê  °µ´Ê  ¦³µ¦´É  ºÊ ° Â
°·Á¨È¦°·rÅo¼Îµ¤µÄoÁ¡ºÉ°Á¡·É¤¦³··£µ¡´¨nµª ¦·¬´Åo¦·Á¦·É¤Ã¦µ¦Á¡·É¤µ¦¦³µ¥·oµÄÂn¨³¨»n¤·oµÁ oµ
Å¥´n°µµ¦ µ¥¨¸¹É¤¸°¥¼nÄ{»´ Â¨³Åo°°ÂÂªµÄµ¦¦³µ¥·oµ®¨µ¥¦¼ÂÅ¤nªnµ³Á}µ¦ µ¥
Ã¥¦nµ¸¤ µ¥ nµ¦oµoµnÂ¨³´ªÂ´Îµ®nµ¥ Á¡ºÉ°Ä®oÁ·µ¦¦³µ¥·oµÄnµ´®ª´¤µ¥·É ¹Ê
) ¢¼jÁ°¦rª·
ÂªÃo¤µ¦¦·Ã£°oµ¸ÉÁ¡·É¤¼ ¹ÊÁ}Ã°µ¸É¸Îµ®¦´µ¦ ¥µ¥»¦·Än°µ¢¼jÁ°¦rª· ¼o¦³°µ¦¦µ¥
Ä®nÄ¨»n¤¦oµ°µ®µ¦µnª (¢µr¢¼j) Â¨³¼o¦³°µ¦¦µ¥Ä®¤nÇ nµÈ¤¸Â¸É³ ¥µ¥Á¡·É¤Îµªµ µ°°Å°¸Á}
Îµª¤µ ÂªÃo¤ °µ¦Ä®o¦·µ¦Îµ®¦´n°µ¸Ê³¤»nÁo¹»£µ¡Â¨³ªµ¤®¨µ®¨µ¥Ä®oÂn¼o¦·Ã£ Änª»¦·
ÊÎµ¤´µ¨r¤ Á¥Á¸¥¤Â¨³Å ¤´¡º¥´¤¸µ¦Â n ´µoµ¦µµ°¥nµ¤µ ¨¥»r °¨ÉÎµ¼² Îµ®¦´´Ê¨»n¤¨·ÊÎµ¤´Â¨³
UFC º°³¤»n¡´µ·oµ¸É¤¸µ¦Á¡·É¤»nµ ¹Éµ¤µ¦°°ªµ¤o°µ¦Â¤º°°µ¸¡¸ÉÁ¡·É¤ ¹Ê °¨»n¤¼o¦³°µ¦
¢¼jÁ°¦rª·
2.2 ¨µnµ¦³Á«
) ¦·¬´°µ®µ¦µ¨ Îµ´ (¤®µ)
e 2553 º°Á}e®¹É¸Éoµµ¥»¦·n°° °¦·¬´ °µ®µ¦µ¨ Îµ´ (¤®µ) Á}°¥nµ¥·É ÁºÉ°µ¦·¬´¥´
Åo¦´¨¦³µµ¦®´ª °Á«¦¬·Ä£µ¡ºÊ¥»Ã¦¹ÉÁ}®¸ÉÄ¨µ®¨´ °¦·¬´n°ÁºÉ°µe 2552 µµ¦r
ÄnªÅ¦¤µ¸É° °e¥´¦³{®µµµ¦Â Ènµ °Á·µ¸É¤¸n°Á·»¨®¦´°¨¨µ¦rÂ¨³¥¼Ã¦°¨¨µ¦r Á¡ºÉ°¨
ªµ¤´ª´¨nµª¨¼oµÁ¦·É¤®´¨´¤µÄ®oªµ¤Îµ´´¦µµ·oµ¤µ ¹Ê Â¨³¤¸ÂªÃo¤¸É³nÎµ´ÉºÊ°Ä®o¦°¨»¤ªµ¤
o°µ¦ÄnªÁª¨µ´ÊÇ Á¡ºÉ°ª»¤·oµ¨´ ¨¼oµµ¦µ¥¥·¸¸É³Ä®o¦·¬´¨»£µ¡®¦º°Á¨¸É¥··oµÁ¡ºÉ°Â¨´
¦µµ·oµ¸É¼¨ °µµµ¦r´¨nµª oµoÂ¨oª£µ¡£¼¤·°µµ«¸ÉÁ¨¸É¥Â¨Äe 2553 ¥´n¨Ä®oÁ·µ¦ µ
Â¨ª´»·µµ¦Á¬¦¹ÉÎµÄ®oÅo¨¨·o°¥ªnµ¸Éª¦
°¥nµÅ¦Èµ¤ ¦·¬´¥´µ¤µ¦¦´¬µµ¨¼oµµ¨µÁ·¤Â¨³¨µÄ®¤nÇ Án ¦´Á¸¥ ¸ ®¦´² Â¨³°·®¦nµ
Ã¥Äe 2554 ¸Ê ¦·¬´¤¸ªµ¤¤»n¤´É¸É³oµªn°Å oµ®oµÁ¡ºÉ°ÎµÁ·»¦·Ä®¤nÇ °¥nµÅ¤n¥n°o°
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) ¦·¬´¥¼Á¸É¥¢¦°r Îµ´
Îµ®¦´e 2553 ¸Ê »¦·n°° °¦·¬´ ¥¼Á¸É¥¢¦°r Îµ´ o°¦³{®µµÁ®»¨¸ÉÅo¨nµªÅÂ¨oª oµo
(2.2.) °¥nµÅ¦Èµ¤ µ¦n°°·oµÅ¥´¨µ¥»Ã¦ Ã¥Á¡µ³°´§¬¤¸°´¦µ¼ Ê¹ Â¤oªnµÃ¥¦ª¤¨µ¥»Ã¦¥´°¥¼nÄ
£µª³Á«¦¬·³¨°´ª°¥¼nÈµ¤ °µ´Ê ¦·¬´¥´µ¤µ¦¦´¬µµ¨¼oµÄ¨µ°ºÉÇ ¸ÉÎµ´ Án ¸É»i °Á¤¦·µ Â¨³
°°Á¦Á¨¸¥Åo°¥¼n ÂnÅo¦´µ¦´ÉºÊ°·oµo°¥¨
Änª °¦³ªµ¦¨· ¦·¬´ ¥¼Á¸É¥¢¦°r ÅoÎµÁ·µ¦Á¡·É¤¦³ªµ¦µ¦¦ª°µoµ»£µ¡ Ä
nªµÂnÁ¦·¤ª´»· Â¨³nª °¦³ªµ¦µ¦¨· Ã¥µ¦Á¡·É¤µ¦¦·®µ¦´µ¦µoµ GMP £µ¥Ä®nªÃn
°»µ ¹Én¨Ä®oÄe 2010 µ¦·¬´¡{®µ¨¼oµ¦o°Á¦¸¥¨¨¹¦o°¥¨³ 30 Á¤ºÉ°Á¦¸¥Á¸¥´ 2009
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£µ¡¦ª¤µoµµ¦·´·µ
1) Ä¦°e 2553 ¸Énµ¤µ ¨»n¤¦·¬´¨ÉÎµ¼ (¦³Á«Å¥) Îµ´ (¤®µ) Åo¤¸µ¦Á¡·É¤Îµ¨´µ¦¨·Â¨³
¦´¦»¦³··£µ¡µ¦¨·Ä®¨µ¥Ç nªoª¥´ ´¸Ê
x Ã¦¨´ÉÊÎµ¤´¡ºÄ·¤°»µ®¦¦¤µ¼ÅoÎµÁ·µ¦·´ÊÂ¨³¨°¦³µ¦¨´ÉÊÎµ¤´Â
Multi-Stock ¸É¤¸Îµ¨´µ¦¨· 300 ´n°ª´ Â¨³Á¦ºÉ°¦¦» ª°´Ã¤´·¸É¤¸Îµ¨´µ¦¨·Á} 2
Ánµ Â¨oªÁ¦È¨ÄÅ¦¤µÂ¦ nªÃ¦µÂ¥nªÊÎµ¤´ Å ¤´¸É¤¸Îµ¨´µ¦¨· 200 ´n°ª´Åo
ÎµÁ·µ¦·´ÊÂ¨³¨°µ¦Â¥nªÊÎµ¤´Â¨oªÁ¦ÈÄÅ¦¤µ¸É°
x ¦·¬´ ®°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤ Îµ´ (¤®µ) ´®ª´¦³¸É Åo¤¸µ¦¨·¦³ÂÅ¢¢jµµpµ
¸ª£µ¡Á¡ºÉ°Îµ®nµ¥Ä®o´µ¦Å¢¢jµnª£¼¤·£µ µ¤Ã¦µ¦¦´ºÊ°Å¢¢jµµ¼o¨·Å¢¢jµ µÁ¨È
¤µ (Very Small Power Producer : VSPP) Ã¥¤¸Îµ¨´µ¦¨· 2 Á¤³ª´r ¹É³ÎµÄ®o¦·¬´¤¸
¦µ¥ÅoÁ¡·É¤ ¹Ê nªÃ¦µ¦¨·Å¢¢jµµÁºÊ°Á¡¨·¸ª¤ª¨ µ 1.2 Á¤³ª´r ³¸Ê°¥¼nÄ¦³®ªnµ
µ¦¡·µ¦µ °¦¤Ã¦µ°»µ®¦¦¤ Â¨³µªnµ³Åo¦´µ¦°»¤´·Ä®oÁdÎµÁ·µ¦Åo£µ¥Äe
2554
x ¦·¬´ °µ®µ¦µ¨ Îµ´ (¤®µ) ´®ª´¦¤ ÅoÎµÁ·µ¦¦´¦»¦³··£µ¡µ¦¨·Ä
nª´Â¨³¨Å¤o¦³l° µÁ·¤¸ÉÁ¥¨·Åo 8,800 ´n°e Á} 10,000 ´n°e ¦ª¤´Ê¦·¬´¥´
ÅoÎµÁ·µ¦ ¥µ¥Îµ¨´µ¦¨· Á¡ºÉ°¦°¦´µ¦¡´µ¨·£´rÄ®¤nÇ ÅoÂn ¨°n°ÊÎµ³·¦¦»
¦³l° Â¨³Â³pª¥¦¦»¦³l° Á}o
x ¦·¬´ °µ®µ¦µ¨ Îµ´ (¤®µ) ´®ª´¨Îµµ ÅoÎµÁ·µ¦´¦»¦³··£µ¡Äµ¦¨·
Ã¥¤¸µ¦·´ÊÁ¦ºÉ°®´É·Ê¨Å¤oÁ¡ºÉ°Á¡·É¤ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦¨·Â¨³¨µ¦ÄoÂ¦µ ¦ª¤´Ê
¦´ ¦»¦³¦µ¨Î µÁ¨¸ ¥Á«¬¨Å¤o µµ¥µ¦¨·Á¡ºÉ °¨µ¦Äo Â ¦µÂ¨³Á¡·É ¤ªµ¤³ª
¦ªÁ¦Èª Â¨³¼» ¨´¬³Äµ¦ nµ¥Á«¬¨Å¤o°°µµ¥µ¦¨·
2) Ã¦µ¦µ¦¡´µnµÇ Á¡ºÉ°Á¡·É¤¦³··£µ¡Äµ¦¨· Â¨³ÄnÄn°·ÉÂª¨o°¤
x Ã¦¨´ÉÊÎµ¤´¡ºÄ·¤°»µ®¦¦¤µ¼Åo¦´µ¦´Á¨º°Á}Ã¦µ°»µ®¦¦¤¸É¤¸«´¥£µ¡Ä
µ¦¨µ¦ÄoÊÎµ¸Án µ¦¤Ã¦µ°»µ®¦¦¤ Á¡ºÉ°¡´µ¦³µ¦´µ¦ÊÎµÂ¨³ÎµÅ·´·Åo
°¥nµÁ}¦³
x Ã¦µ´ÊÎµ¤´µ¨r¤· ´®ª´¦´ ÅoÁ oµ¦nª¤Ã¦µ¦ °¦¤Ã¦µ°»µ®¦¦¤Äµ¦¡´µ
¦³µ¦´µ¦¡¨´µ (Energy Management System: DIW - EnMs for SMEs) µ¤¦nµ
¤µ¦µ ° ISO 50001 Á¡ºÉ°¡´µ¦³µ¦´µ¦¡¨´µÂ¨³ÎµÅ·´·°¥nµÁ}¦³
x ¦·¬´ ®°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤ Îµ´ (¤®µ) ÅoÁ oµ¦nª¤Ã¦µ¦ “Á¡·É¤¦³··£µ¡µ¦¨·
oª¥Á· Lean Manufacturing” Á¡ºÉ°¨ªµ¤¼Á¨nµÂ¨³µ¦¼Á¸¥Ä¦³ªµ¦¨· Ã¥«¼¥r
nÁ¦·¤°»µ®¦¦¤£µ¸É 10 ¦¤nÁ¦·¤°»µ®¦¦¤ ¦nª¤´¤µ¤nÁ¦·¤ÁÃÃ¨¥¸ (Å¥¸É»i)
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x ¦·¬´ °µ®µ¦µ¨ Îµ´ (¤®µ) ´®ª´¦¤ ÅoÁ oµ¦nª¤·¦¦¤ “Ã¦µ¦¦oµ»¨µ¦
nÁ¦·¤Á¡·É¤¨¨·Ä°r¦ (Productivity Facilitator)” ´µµ´Á¡·É¤¨¨· ÎµÄ®oÁ·µ¦
Á¦¸¥¦¼oÁ¦ºÉ°¤º°nÁ¦·¤µ¦Á¡·É¤¨¨· Án 5, Kaizen, SMG, QCC Á}o ¡´µ¤¸ªµ¤
¦³º ° ¦º ° ¦o  Äµ¦Á o µ ¦n ª ¤·  ¦¦¤n  ¨Ä®o Å o ¦´  µ¦´  Á¨º ° Ä®o Á }  °r  ¦¸É ¸ Á n  Ä¨»n ¤
°»µ®¦¦¤Â¦¦¼°µ®µ¦£µ¥ÄoÃ¦µ¦ “¦oµ»¨µ¦oµµ¦nÁ¦·¤µ¦Á¡·É¤¦³··£µ¡
£µ¥Ä°r¦”
x ¦·¬´ °µ®µ¦µ¨ Îµ´ (¤®µ) ´®ª´¨ÎµµÅo¤¸Ã¦µ¦ÎµÁ°µÁ«¬Á®¨º°µ¦³ªµ¦¨·
Án  Á¤¨È  ¨·Ê  ¸É , ¨Î µ Å¥ Â¨³Á¨º ° ´  ³¦ ¤µµÂ®o  Á¡ºÉ ° Äo Á }  ÁºÊ ° Á¡¨·  Ä®¤o ° Å°ÊÎ µ ¸ ª ¤ª¨
(BIOMASS)
x ¦·¬´ ¥¼Á¸É¥¢¦°r Îµ´ ÅoÁ oµ¦nª¤Ã¦µ¦ Best Practice on Green Productivity and
Continuous Improving ´¤®µª·¥µ¨´¥Á¸¥Ä®¤n Á¡ºÉ°Á¡·É¤¦³··£µ¡µ¦¨· Â¨³¨nµÄonµ¥Ä
µ¦ÎµÁ·µ ÎµÄ®onª¥¨µ¦¨¨n°¥pµÁ¦º°¦³Åo¦´Ã¨nÁ¸¥¦·» °µ¸Ê¦·¬´¥´
Åo¦´¦³µ«¸¥´¦¦´¦°Â®¨n¨·¡º (GAP) ÄÃ¦µ¦ªµ¤¨°£´¥°µ®µ¦ (Food Safety)
oµ¡º 2 ¦³Á£º° Baby corn, Green Soy Bean µ¦¤ª·µµ¦Á¬¦ ¹ÉÁ}µ¦¦´¦°ªnµ
Â®¨n¨·¸Ê¤¸µ¦·´·µµ¦Á¬¦¸É¸Îµ®¦´¡º (Good Agriculture Practice) Á¡ºÉ°Ä®oÅo·oµ
¨°£´¥ ¨°«´¦¼¡ºÂ¨³»£µ¡¼Ä¼o¦·Ã£ Áoª·¸µ¦ª»¤Â¨³j°´µ¦Á·{®µÄ
¦³ªµ¦¨·
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¶°·µ¥Â¨³µ¦ª·Á¦µ³®Í ° Éµ¥´µ¦
£µ¡¦ª¤µoµªµ¤¦´·°n°´¤Â¨³·É Âª¨o°¤
1. ¦·¬´ ®°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤ Îµ´ (¤®µ) ¹ÉÁ}¦·¬´¥n°¥ Åo¦´¦µª´¨µ¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n
¦³Á«Å¥ (SET) Äoµªµ¤¦´·°n°´¤Â¨³·ÉÂª¨o°¤

¨»n¤¦·¬´Åo¦³®´¹ªµ¤¦´·°¸É¤¸n°´¤Â¨³·ÉÂª¨o°¤¹ÅoÎµÁ··¦¦¤nµÇ µoµ´¤°¥nµ¤ÉÎµÁ¤°
n¨Ä®o¦·¬´ ®°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤ Îµ´ (¤®µ) Åo¦´¦µª´¨¦·¬´³Á¸¥¸Ánoµªµ¤¦´·°n°´¤
Â¨³·ÉÂª¨o°¤Äµ¦³µ«¨¦µª´¨ SET AWARDS 2010 Ã¥Á}¦µª´¨¸É´°¥¼nÄ¨»n¤¸É 2 (¤¼¨nµ®¨´¦´¡¥rµ¤¦µµ
¨µÅ¤nÁ· 10,000 ¨oµµ) ¨µ®¨´¦´¡¥r² ¤°¦µª´¨´¨nµªÄ®o´¦·¬´³Á¸¥Ã¥¡·µ¦µµÃ¥µ¥Â¨³
o°¤¼¨µ¦·´·µ¸ÉÁ}¦³Ã¥rn°¼o¸É¤¸nªÁ¸É¥ª o°´¦·¬´» iµ¥ ´Ê¡´µ ¼o¦·Ã£ ¼oº°®»o ´¤ »¤ Â¨³
·ÉÂª¨o°¤
2. ¦·¬´ ¨ÉÎµ¼ (¦³Á«Å¥) Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´ ®°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤ Îµ´ (¤®µ) ¹ÉÁ}¦·¬´
¥n°¥ ÁdÃ¦µ¦¨¼µ¨r¤ÊÎµ¤´ÄÃ¦Á¦¸¥µ£µÄoÁ¡ºÉ°Á¨·¤¡¦³Á¸¥¦· 5 ´ªµ¤®µ¦µ

Ã¦µ¦¨¼µ¨r¤ÊÎµ¤´Á¡ºÉ°Á¨·¤¡¦³Á¸¥¦· 5 ´ªµ¤®µ¦µ Á· ¹Êµµ¦¦³®´¹ªµ¤Îµ´ °µ¦¨¼µ¨r¤ÊÎµ¤´
µ¤®¨´ª·¸µ¦·´·¸É¼o°Â¨³Á}¤·¦´·ÉÂª¨o°¤ Ã¥Äoµ«¹¬µÁ}«¼¥r¨µÁ¡ºÉ°Ä®oªµ¤¦¼oÂ¨³ f°¦¤´Á¦¸¥
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¦¼ °µµ¦¥rÂ¨³Á¬¦¦¸ÉÁ¸É¥ª o°Ä®o¤¸ªµ¤¦¼oªµ¤ÎµµÁ¦ºÉ°µ¨r¤ÊÎµ¤´ µ¤µ¦¦oµ¦µ¥Åo¸É¥´É¥ºÂ¨³¡¹É¡µ´ªÁ°µ¤
®¨´Á«¦¬·¡°Á¡¸¥Åo ´Ê¸Ê Ã¦µ¦¤¸¦³¥³Áª¨µ 3 eÄµ¦¤°Â¨³¨¼o¨oµµ¨r¤ÊÎµ¤´Ä´®ª´¦³¸É »¦µ¬rµ¸
Â¨³¦´Ã¥¤¸Ájµ®¤µ¥Îµª 50 Ã¦Á¦¸¥ Á}¡ºÊ¸É¦³¤µ 500 Å¦n Ã¥¦·¬´³´»ÄÁ¦ºÉ°µ¦ f°¦¤Â¨³Ä®o
Îµ¦¹¬µ°¥nµn°ÁºÉ°
Ã¥Äe 2553 Åo¤¸µ¦¤°o¨oµµ¨r¤ÊÎµ¤´¡´»r¸®¦µÎµª 4,778 o Ä®oÂnÃ¦Á¦¸¥¸É¦nª¤Ã¦µ¦Îµª 17 Ã¦Á¦¸¥
¹ÉÁ}µ¥¡´»r¸ÉÅo¦´µ¦¡´µ¤µ¤µªnµ 50 e ÃÁnÄÁ¦ºÉ°ªµ¤Á¸É¥¦ °µ¥¡´»r ¨¨·¼Â¨³¨Îµo¸É¼oµ
³ªn°µ¦ÁÈÁ¸É¥ª ´Îµ®nµ¥Ã¥¦·¬´ ¥µ¤Á°¨·µ¨r¤ Îµ´ ¹ÉÁ}¦·¬´¦nª¤»¦³®ªnµ¦·¬´ ®°»µ®¦¦¤
ÊÎµ¤´µ¨r¤ Îµ´ (¤®µ) Â¨³ µ¨r¤Á°¨·Â®n¦³Á« ¦´ÉÁ«
3. Ã¦µ¦¨·µ¨r¤ÊÎµ¤´Â¨³ÊÎµ¤´µ¨r¤°¥nµ¥´É¥º
¦·¬´Á}¤µ· °³ÎµµÁ¡µ³·Äµ¦´Îµ¦nµ¤µ¦µÎµ®¦´Á¬¦¦¦µ¥¥n°¥ Â¨³Á}®¹ÉÄ¼o¦·Á¦·É¤Äµ¦
´Îµ´ª¸Êª´Â¨³Âª·´·Îµ®¦´¦³Á«Å¥ Á¡ºÉ°µ¦¨·ÊÎµ¤´µ¨r¤°¥nµ¥´É¥º£µ¥Äo¦° RSPO ¹É¦³°oª¥ 8
®¨´µ¦ 39 ÁrÎµ® 120 ´ª¸Êª´ £µ¥Äo¦· °Ân¨³¦³Á« ¹É ³¸Ê¦nµ¤µ¦µ£µ¥Äo¦° RSPO °
¦³Á«Å¥Á¦ÈÁ¦¸¥¦o°¥Â¨oª Ã¥nµµ¦¦´¢{ªµ¤·Á®Èµµ¦³ 3 ¦´Ê (¦»Á¡² »¤¡¦ Â¨³¦³¸É) ¤µ¦µ´¦nµ
´¨nµª°¥¼n¦³®ªnµµ¦¡·µ¦µ °³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ RSPO (RSPO EB) Á¡ºÉ°Ä®oµ¦¦´¦°
´ª´µ¦¨·ÊÎµ¤´µ¨r¤°¥nµ¥´É¥º£µ¥Äo¦° RSPO ³¥·É¤¸ªµ¤Îµ´¤µ ¹ÊÄ¦³´Ã¨ Ä{»´ ¤¸¦·¬´Â¨³
°rµ¦nµÇ ´ÉªÃ¨Îµª¤µªnµ 500 Â®nÁ}¤µ· RSPO Ã¥  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2553 ¤¸Ã¦µ´ÊÎµ¤´µ¨r¤
· 81 Â®nÂ¨³µ¦³°µ¦ 113 Â®nÅo¦´µ¦¦´¦°µ¤¤µ¦µ RSPO ÁÈ¤¦¼ÂÂ¨oª Â¨³¤¸®¨µ¥¦·¬´¸É°°¤µ
¦³µ«ªnµ³®´¤µÄoÊÎµ¤´µ¨r¤¸ÉÅo¦´µ¦¦´¦° RSPO Á}ª´»·´Ê®¤£µ¥Äe 2558

Source : Newsletter of Roundtable on Sustainable Oil / Issue 15 January 2011
4. Ã¦µ¦¨¨¦³µµ¦¨·µ¨r¤ÊÎµ¤´Â¨³ÊÎµ¤´µ¨r¤¸É¤¸n°£µª³Ã¨¦o°
x Ã¦¨´ÉÊÎµ¤´¡ºµ¼Åo¦´µ¦´Á¨º°Ä®oÁ}Ã¦µÎµ¦n°Ä “Ã¦µ¦Îµ¦n°µ¦¡´µ¨µµ¦r°£µ
¤´¦ÄÄ·¤°»µ®¦¦¤” Á¡ºÉ°Ä®oÃ¦µ² Á¦¸¥¦¼o Á oµÄ¹®¨´µ¦Â¨³ª·¸µ¦Îµªnµµ¦¨¨n°¥pµ
Á¦º°¦³¦µnµµ¦¨n°¥pµÁ¦º°¦³ Ã¦µ¦¸ÊÅoÎµÁ·µ¦£µ¥Äoªµ¤¦nª¤¤º°¦³®ªnµ¤®µª·¥µ¨´¥
¤®·¨, µ¦·¤°»µ®¦¦¤Â®n¦³Á« Â¨³°rµ¦¦·®µ¦´µ¦pµÁ¦º°¦³ (°rµ¦¤®µ)
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x Ã¦¨´ÉÊÎµ¤´¡ºµ¼ Ã¦µ´ÊÎµ¤´µ¨r¤· ´®ª´¦´ Â¨³Ã¦µ´ÊÎµ¤´µ¨r¤· ´®ª´¦³¸É
Â¨³ ªµ¨r ¤ ÊÎµ ¤´ °¦· ¬´ ®°» µ®¦¦¤ÊÎ µ ¤´  µ¨r¤ Îµ ´  (¤®µ) Åo¦´ µ¦´ Á¨º ° Ä®o°¥¼nÄ 
Ã¦µ¦Îµ¦n° “µ¦«¹¬µµ¦¨n°¥pµÁ¦º°¦³µ°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤ °¦³Á«Å¥” Á¡ºÉ°Á¦¸¥¦¼o
Á oµÄ®¨´µ¦ ª·¸µ¦ Â¨³Îµª¦·¤µµ¦¨¨n°¥pµÁ¦º°¦³ ¦ª¤´Ê«¹¬µÂªµÂ¨³®µ¤µ¦µ¦
¨pµÁ¦º°¦³¸ÉÁ®¤µ³¤ ¹ÉÃ¦µ¦¸ÊÅo¦´µ¦´»µ°r¦ªµ¤¦nª¤¤º°¦³®ªnµ¦³Á« °
Á¥°¦¤´ (GIZ) Â¨³Îµ´µÁ«¦¬·µ¦Á¬¦
x Ã¦µ´ÊÎµ¤´µ¨r¤·´®ª´¦´ °¦·¬´¨ÉÎµ¼² Â¨³Ã¦µ´ÊÎµ¤´µ¨r¤·´®ª´¦³¸É °¦·¬´
®°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤ Îµ´ (¤®µ) ÅoÁ oµ¦nª¤Ã¦µ¦¨Åµ¦¡´µ¸É³°µ (Clean Development
Mechanism,
CDM) oª¥µ¦Îµ ÊÎµ·ÊµÃ¦µ´Á oµ¼n¦³ªµ¦¨·pµ¸ª£µ¡Á¡ºÉ°Î µÅ¨·
¦³ÂÅ¢¢jµ ¹ÉÁ}µ¦¨µ¦¨n°¥pµÁ¦º°¦³µ¦³ªµ¦Îµ´µ¤¦¦¤µ· Ã¥´Ê°Ã¦µ¦¸Ê
°¥¼nÄ¦³®ªnµµ¦ ° ¹Ê³Á¸¥´³¦¦¤µ¦¦·®µ¦¨Åµ¦¡´µ¸É³°µ (CDM Executive Board,
CDM EB) µ¤°»´µ®¦³µµ·ªnµoª¥µ¦Á¨¸É¥Â¨£µ¡£¼¤·°µµ« (United Nations Framework
Convention on Climate Change, UNFCCC) Á¡ºÉ° °µ¦¦´¦°¦·¤µµ¦¨µ¦¨n°¥pµÁ¦º°¦³ ®¦º°¸É
Á¦¸¥ªnµµ¦r°Á¦· (Certified Emission Reduction, CERs)
5. Ã¦µ¦®¨´µÁ ¸¥ª

¦·¬´Á oµ¦nª¤Ã¦µ¦ “®¨´µÁ ¸¥ªÁ¡ºÉ°¤¼¨··°µµÁ¡ºÉ°¡¹É (£µ²) ¥µ¤¥µ” Ã¥Á}´ªÂÄµ¦¦¦rÂ¨³¦nª¤ÁÈ¨n°
Á¦ºÉ°ºÉ¤»¦³Á£ Å¤nªnµ³Á}¨n°ÊÎµ¨Å¤o ®¦º°¨n°¤´Ê¸ÉÁ}¦³µ¬ ¡¨µ· Â¨³°¨¼¤¸Á¸¥¤¢°¥¨r Á¡ºÉ°ÎµÅ
¦¸ÅÁ·¨ Ã¥¤»nÁo¨»n¤Ã¦Á¦¸¥¸É´Ê°¥¼nÄ¡ºÊ¸ÉÁ µµ ¹ÉÁ}¦·ÁªÄ¨oÁ¸¥´Îµ´µ ¤¸¦³¥³Áª¨µÃ¦µ¦´ÊÂnª´¸É
1 ¦µ¤ 2553 - 31 ´ªµ¤ 2555 ´Ê¸Ê ¤¸ª´»¦³r®¨´ ÅoÂn
x o°µ¦¦oµ´«·Â¨³¨¼ {·Îµ¹Ä®oÂnÁ¥µªÄµ¦°»¦´¬rÂ¨³µ¦´µ¦·ÉÂª¨o°¤°¥nµ¥´É¥º
x Á¡ºÉ°¦oµªµ¤¦¼o ªµ¤Á oµÄÁ¦ºÉ°µ¦¦¸ÅÁ·¨¨n°Á¦ºÉ°ºÉ¤ Â¨³¼ÄÄ®o¦´Á¨¸É¥¡§·¦¦¤ Á·µ¦¤¸nª¦nª¤Ä
µ¦¨¦·¤µ ¥³
x Á¡ºÉ°¦ª¦ª¤¨n°Á¦ºÉ°ºÉ¤¸ÉÅoµµ¦¦·µ °ÁÈ´Á¦¸¥ ÎµÅ¨·Á}Ân®¨´µÄ®o´»¤ÄÃ¦µ¦ °
¤¼¨··°µµÁ¡ºÉ°¡¹É (£µ²) ¥µ¤¥µ £µµµÅ¥ Ã¥¤»n®ª´Ä®o¼o¸ÉÅoÄo¦³Ã¥rµ¨·£´r¦¸ÅÁ·¨¸Ê¤¸ªµ¤¦¼o
ªµ¤Á oµÄ Â¨³¦³®´Ä»nµ °ª´»Á®¨º°Äo

54

¶°·µ¥Â¨³µ¦ª·Á¦µ³®Í ° Éµ¥´µ¦
6. ¦·¬´ °µ®µ¦µ¨ Îµ´ (¤®µ) Åo¦´Á¨º°Á}Ã¦µoÂÄµ¦¡´µ»¤
¦·¬´°µ®µ¦µ¨ Îµ´ (¤®µ) ´®ª´¦¤ ÅoÁ oµ¦nª¤Ã¦µ¦Ád¦´ÊªÃ¦µ¦³µ»¤Â¨³·¦¦¤¦oµÂ¨³
¡´µÁ¦º° nµ¥°»µ®¦¦¤Á¡ºÉ°»¤ ¦nª¤´µµ´·ÉÂª¨o°¤Å¥Â¨³¦¤Ã¦µ°»µ®¦¦¤ Åo¦´µ¦´Á¨º°
Á}Ã¦µoÂÄµ¦¡´µ»¤Ä®oªµ¤¦¼oªµ¤Á oµÄµoµ·ÉÂª¨o°¤Â¨³nÁ¦·¤Ä®o»¤¤¸»£µ¡¸ª·¸É¸ ¹Ê
7. ¨»n¤¦·¬´¦nª¤¦·µÃ¨®· nª¥¸ª·Á¡ºÉ°¤»¬¥r

¨»n¤¦·¬´Åo´·¦¦¤¦nª¤´£µµµÅ¥ Â¨³Ã¦¡¥µµ¨Ä¦·ÁªÄ¨oÁ¸¥´Îµ´µÂ¨³Ã¦µ ¦´¦·µÃ¨®·
°ª´¥ª³ ¦nµµ¥Â¨³ªµÁ¡ºÉ°nª¥¸ª·Á¡ºÉ°¤»¬¥r°¥nµ¤ÉÎµÁ¤° Ã¥¡´µÄÂn¨³µ¥µ¦¨·¸É¤¸·«¦´µ°»·« Â¨³
o°µ¦ÎµÁ¡È¦³Ã¥rn°´¤ÅoÄ®oªµ¤ÄÂ¨³¦nª¤¤º°Äµ¦¦·µÄÂn¨³¦´ÊÁ}Îµª¤µ
8. ¨»n¤¦·¬´¦nª¤¦·µ¦´¡¥r·É °nª¥Á®¨º°¼o¦³£´¥ÊÎµnª¤

ª´¸É 22 »¨µ¤ 2553 ´ªÂµ¦·¬´ ¨ÉÎµ¼ (¦³Á«Å¥) Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´ °µ®µ¦µ¨ Îµ´ (¤®µ) ¦·µ
Á·Â¨³¨·£´r °¨»n¤¦·¬´¦ª¤¤¼¨nµ 140,000 µ Á¡ºÉ°¦nª¤nª¥Á®¨º°Â¨³¦¦Áµ» r¼o¦³£´¥ÊÎµnª¤Ä¡ºÊ¸É®¨µ¥
´®ª´Ä£µ¨µ¸É°µµ¦¤µ¨¸r 2 Ã¥¤¸¦°¦´ª nµª 3 Á}¼o¦´¤°
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9. Ã¦µÄ¨»n¤¦·¬´»Â®nÅo¦´µ¦¦´¦°¤µ¦µÂ¦µÅ¥ (¤¦.8001)
¨»n¤¦·¬´¦³®´¹ªµ¤Îµ´ °µ¦¼Â¨Á°µÄÄnÂ¨³¡´µ»¨µ¦ ´ÊÄoµ£µ¡Âª¨o°¤ ´¬³Â¨³ªµ¤µ¤µ¦Ä
µ¦Îµµ ¨°µ¦¥¦³´»£µ¡¸ª· °¡´µ» ÎµÄ®oÃ¦µ´Ê 6 Â®n °¨»n¤¦·¬´°´¦³°oª¥ Ã¦
¨´ÉÊÎµ¤´¡ºµ¼ Â¨³ Ã¦´ÊÎµ¤´µ¨r¤¸É´®ª´¦´ °¦·¬´¨ÉÎµ¼ (¦³Á«Å¥) Îµ´ (¤®µ) Ã¦´ÊÎµ¤´µ¨r¤¸É
´®ª´¦³¸É °¦·¬´®°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤ Îµ´ (¤®µ) Ã¦µ¸É´®ª´¨ÎµµÂ¨³´®ª´¦¤ °¦·¬´
°µ®µ¦µ¨ Îµ ´ (¤®µ) Â¨³Ã¦µ¸É´®ª´¨Îµµ °¦·¬´ ¥¼Á¸É¥¢¦°r Îµ ´ Åonµµ¦¦ª¦³Á¤· µ¤
®¨´ÁrÂ¨³ª·¸µ¦¦´¦°¤µ¦µÂ¦µÅ¥ (¤¦.8001) Â¨³»Ã¦µ¨oªÅonµµ¦¦´¦°µÎµ´µª´·µ¦
Â¨³»o¤¦°Â¦µ
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£µ¡¦ª¤µoµµ¦Á·
Îµ°·µ¥Â¨³µ¦ª·Á¦µ³®rµ³µ¦Á·Â¨³¨µ¦ÎµÁ·µ
1.

¨µ¦ÎµÁ·µ

¦·¬´¤¸¦µ¥Åoµµ¦ µ¥Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 11.33 Ã¥¤µµ¦µµ µ¥´ªÁ¨¸É¥n°®nª¥Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 6.36 Ânµ
Á®»¨¸ÉÅo°·µ¥Ån°®oµ¸Ê (¼¦µ¥¨³Á°¸¥Ä®´ª o° “£µª³°»µ®¦¦¤Â¨³µ¦Â n ´ : µµ¦r¨µ
Â¨³¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤”) n¨Ä®o¦µµ CPO ´ªÁ¨¸É¥ °¦·¬´¦´´ªÁ¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 11.13 µ 24.16 µn°
·Ã¨¦´¤ Äe 2552 Á} 26.85 µn°·Ã¨¦´¤ ÎµÄ®oÎµÅ¦ ´Êo °¦·¬´¨¨ 113.59 ¨oµµ Â¨³ÎµÅ¦»·
¨¨ 177.70 ¨oµµ ·Á}¨¨¦o°¥¨³ 44.35 Äe 2553
Îµ®¦´¦·¬´¥n°¥ (UPOIC) ´Ê ¦³{®µ£µª³ Â¨oÄ 9 Áº°Â¦ °e 2553 n¨¦³n°¨¨·µ¨r¤
n°Á±Â¦rÄª °¦·¬´¨¨Ä°´¦µ¦o°¥¨³ 24.7 Ã¥Á¡µ³ÄnªÅ¦¤µ»oµ¥ °e¸É¨¨·¨¨Å¹
¦o°¥¨³ 44 Â¤oªnµÄe 2553 ¦·¬´¤¸¡ºÊ¸É¸ÉÄ®o¨¨·Á¡·É¤ ¹Ê 921.9 Á±Â¦r ·Á}¦o°¥¨³ 15.9 °¡ºÊ¸É¸ÉÄ®o¨¨·
´Ê®¤ ¦·¬´¹o°Á¡·É¤¦·¤µµ¦ºÊ°¨µ¨r¤µ£µ¥° n¨Ä®o¦·¤µ¨µ¨r¤¸ÉÁ oµ¼nÃ¦´Á¡·É¤ ¹Ê
Á¨Èo°¥µe 2552 ¦o°¥¨³ 1.9 Ã¥´nªµ¦ºÊ°¨µ¨r¤µ£µ¥°Â¨³¨¨·µª °¦·¬´Äe 2553
·Á}¦o°¥¨³ 43.5 Â¨³ 56.5 °¨µ¨r¤¸ÉÄoÄµ¦¨·´Ê®¤ Ä ³¸Ée 2552 ´nª·Á}¦o°¥¨³ 34.1
Â¨³ 65.9
Á·{¨¦´µ UPOIC ¨¨ 67.89 ¨oµµ Â¨³ÎµÅ¦»· °¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¨¨µen° 159.37 ¨oµ
µÁ} 198.96 ¨oµµ ·Á}¨¨¦o°¥¨³ 44.48 ÎµÄ®o°´¦µÎµÅ¦»·Äe 2553 Ánµ´¦o°¥¨³ 2.63 (2552 :
¦o°¥¨³ 5.17)
Îµ®¦´µ¦Á¨¸É¥Â¨Ä¦µ¥µ¦¸ÉÎµ´°ºÉÇ ¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´n°Å¸Ê
¦µ¥Åo
¦µ¥Åoµµ¦ µ¥ °¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥Á¡·É¤ ¹Ê 614.25 ¨oµµ·Á}¦o°¥¨³ 8.94 µÁ®»®¨´¤µµ¦µ¥Åoµ
µ¦ µ¥Änª¨·£´r °¦·¬´Á¡·É¤ ¹Ê 564.13 ¨oµµ ·Á}¦o°¥¨³ 10.69 Ã¥¤µµ¦·¤µ µ¥Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥
¨³ 1.04 Â¨³¦µµ µ¥´ªÁ¨¸É¥n°®nª¥Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 9.56
Änª °¦µ¥Åoµµ¦ µ¥ °¦·¬´¥n°¥Á¡·É¤ ¹Ê 50.12 ¨oµµ ·Á}¦o°¥¨³ 3.14 Ã¥¦µ¥Åoµµ¦n°°
¨¨¦o°¥¨³ 4.61 ¹ÉÅo¦´¨¦³µnµÁ·µ¸ÉÂ Ènµ ¹ÊÁ¤ºÉ°Á¸¥´nµÁ·°¨¨nµ¦r®¦´·Á}¦o°¥¨³ 7.47
´Ê¸Ê Äe 2553 ¦µ¥Åoµµ¦n°° °¦·¬´¥n°¥ 2 ¦·¬´ ¤¸´nª·Á}¦o°¥¨³ 42.30 Â¨³ 87.95 °¦µ¥Åo
µµ¦ µ¥´Ê®¤
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¦µ¥Åo°ºÉ : ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸¦µ¥Åo°ºÉ¸É¤·ÅoÁ·µµ¦ÎµÁ·µµ¤·Îµª 67.18 ¨oµµ·Á}
´nª¦o°¥¨³ 0.89 °¦µ¥Åo¦ª¤ Ã¥Á¡·É¤ ¹Ê 4.56 ¨oµµ ·Á}¦o°¥¨³ 7.29 ¹ÉnªÄ®nÁ}µ¦Á¡·É¤ ¹Ê °
¦·¬´¥n°¥ ÎµªÁ· 4.14 ¨oµµ Ã¥¤¸µÁ®»®¨´¤µµÎµÅ¦µ°´¦µÂ¨Á¨¸É¥
o» µ¥Â¨³nµÄonµ¥Äµ¦ µ¥Â¨³¦·®µ¦
o» µ¥ : Äe 2553 ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸o» µ¥·Á}¦o°¥¨³ 86.15 °¦µ¥Åoµµ¦ µ¥ (2552 : ¦o°¥
¨³ 82.70) Ä ³¸Éo» µ¥Änª °¦·¬´ Á¡·É¤ ¹Êµ¦o°¥¨³ 87.79 Äe 2552 Á}¦o°¥¨³ 90.77 Äe 2553
ÁºÉ°¤µµ¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤·¦´´ªÁ¡·É¤ ¹Êµ¤¸ÉÅo°·µ¥ÅÂ¨oª oµo
Änª °¦·¬´¥n°¥¸É¤¸»¦·ªµ¨r¤ (UPOIC) ¦·¤µ¨µ¨r¤µª¨¨ ¤¸¨Ä®o¦·¬´¥n°¥Á¡·É¤¦·¤µ
µ¦ºÊ°¨µ¨r¤µ£µ¥°¹¦o°¥¨³ 30.24 nÄ®oo»¨µ¨r¤ °¦·¬´Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 18.5
nµÄonµ¥Äµ¦ µ¥ : ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸nµÄonµ¥Äµ¦ µ¥ °e 2553 Ánµ´ 501.35 ¨oµµ Á¡·É¤ Ê¹
78.93 ¨oµµ (2552 : 422.42 ¨oµµ) Ã¥Á¡·É¤ ¹ÊÄnª °¦·¬´ 22.64 ¨oµµ µnµÄonµ¥nÁ¦·¤µ¦
µ¥Â¨³nµ n Â¨³Á¡·É¤ ¹ÊÄnª °¦·¬´¥n°¥ 56.29 ¨oµµµnµÄonµ¥®o°Á¥ÈÂ¨³nµ n
nµÄonµ¥Äµ¦¦·®µ¦ : ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸nµÄonµ¥Äµ¦¦·®µ¦ °e 2553 Ánµ´ 127.79 ¨oµµÁ¡·É¤ ¹Ê
5.19 ¨oµµ (2552 : 122.59 ¨oµµ) Ã¥Á}µ¦Á¡·É¤ ¹ÊÄnª °¦·¬´ 1.50 ¨oµµ ÁºÉ°¤µµnµÁºÉ°¤
¦µµ¥µ¡µ®³ Â¨³nµ¸É¦¹¬µµ®¤µ¥ Änª °¦·¬´¥n°¥¤¸nµÄonµ¥Äµ¦¦·®µ¦Á¡·É¤ ¹Ê 3.69 ¨oµµ
Ã¥nªÄ®n¤µµnµ¸É¦¹¬µµ®¤µ¥Änµ¦³Á«
nµ°Â¼o¦·®µ¦ : ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸nµ°Â¼o¦·®µ¦ °e 2553 Ánµ´ 134.12 ¨oµµÁ¡·É¤ ¹Ê
1.53 ¨oµµ (2552 : 132.58 ¨oµµ) Ã¥¨¨Änª °¦·¬´ 3.52 ¨oµµ Â¨³Á¡·É¤ ¹ÊÄnª °¦·¬´¥n°¥
5.05 ¨oµµ
nµÄonµ¥µµ¦Á· : Äe 2553 ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸nµÄonµ¥µµ¦Á· 44.62 ¨oµµ¨¨µen°
12.36 ¨oµµ ·Á}¨¨¦o°¥¨³ 21.69 ÁºÉ°µµÁ®»®¨´º° ¦·¬´¥n°¥¤¸µ¦¼o¥º¤¨¨µµ¦Á¡·É¤»
ÎµÅ¦
ÎµÅ¦ ´Êo : ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸°´¦µÎµÅ¦ ´Êo¨¨Á}¦o°¥¨³ 13.85 Äe 2553 (2552 : ¦o°¥¨³ 17.30)
ÁºÉ°µo»ª´»·¸ÉÁ¡·É¤ ¹Ê n¨Ä®oÎµÅ¦ ´Êo °¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¨¨Á}ÎµªÁ· 152.07 ¨oµµ
·Á}¨¨¦o°¥¨³ 12.80
ÎµÅ¦µµ¦ÎµÁ·µ : °´¦µnª °nµÄonµ¥Äµ¦ µ¥ nµÄonµ¥Äµ¦¦·®µ¦ Â¨³nµ°Â¼o¦·®µ¦ Á¤ºÉ°
Á¸¥´¦µ¥Åoµµ¦ µ¥ÈÁ¡·É¤ ¹Êµ¦o°¥¨³ 9.86 Äe 2552 Á}¦o°¥¨³ 10.20 Äe 2553 ÎµÄ®oÎµÅ¦µµ¦
ÎµÁ·µn°£µ¬¸Á·Åo··»¨Äe 2553 Á¤ºÉ°Á¸¥´e 2552 ¨¨ 220.80 ¨oµµ ·Á}¦o°¥¨³ 42.77
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n¨Ä®o°´¦µÎµÅ¦µµ¦ÎµÁ·µÁ¦¸¥Á¸¥´¦µ¥Åo¦ª¤ °¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¨¨Á}¦o°¥¨³ 3.91 (2552
: ¦o°¥¨³ 7.45)
ÎµÅ¦»· : ÁºÉ°µÎµÅ¦µµ¦ÎµÁ·µ °¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¨¨oª¥Á®»¨´¨nµª oµoÎµÄ®o¦·¬´
Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸ÎµÅ¦»·nª¸ÉÁ} °¼oº°®»o¦·¬´Ä®n¨¨ 159.37 ¨oµµ ·Á}¨¨¦o°¥¨³ 44.48 Â¨³¤¸
°´¦µÎµÅ¦»·n°¦µ¥Åo¦ª¤¨¨Á}¦o°¥¨³ 2.63 (2552: ¦o°¥¨³ 5.17)
°´¦µµ¦nµ¥Á·{¨ : Äe 2553 ¦·¬´¤¸µ¦nµ¥Á·{¨µ¨ÎµÁ·µ °e 2552 Ä°´¦µ®»o¨³ 0.25
µ ·Á}¦o°¥¨³ 51.16 °ÎµÅ¦»· Á¦¸¥Á¸¥´e 2552 ¹É¤¸µ¦nµ¥Á·{¨µ¨ÎµÁ·µ °e
2551 Ä°´¦µ®»o¨³ 0.20 µ ·Á}¦o°¥¨³ 55.36 °ÎµÅ¦»· ¹ÉÁ}Åµ¤Ã¥µ¥ °¦·¬´¸ÉÎµ®
nµ¥Á·{¨Ä®oÂn¼oº°®»oÁ}ÎµªÅ¤nÉÎµªnµ¦o°¥¨³ 40 °ÎµÅ¦»·®¨´®´£µ¬¸Â¨oªÄÂn¨³e °¥nµÅ¦Èµ¤
Ä¦³®ªnµe 2553 ¦·¬´Å¤n¤¸µ¦nµ¥Á·{¨¦³®ªnµµ¨
Änª °¦·¬´¥n°¥ (UPOIC) ´Ê ¤¸µ¦nµ¥Á·{¨Îµ®¦´¨µ¦ÎµÁ·µª»oµ¥ °e 2552 Ä°´¦µ®»o
¨³ 0.20 µ ¦ª¤´µ¦nµ¥Á·{¨¦³®ªnµµ¨ °e 2552 °´¦µ®»o¨³ 0.30 µ ¦ª¤Á}µ¦nµ¥Á·{¨µ
¨µ¦ÎµÁ·µ °e 2552 Ä°´¦µ®»o¨³ 0.50 µ ·Á}¦o°¥¨³ 94.33 °ÎµÅ¦»· °µ¸Ê Ä¦³®ªnµe
2553 ¦·¬´¥n°¥¤¸µ¦nµ¥Á·{¨¦³®ªnµµ¨Ä°´¦µ®»o¨³ 0.20 µ µ¦nµ¥Á·{¨´¨nµªÁ}Åµ¤
Ã¥µ¥ °¦·¬´¥n°¥¸ÉÎµ®nµ¥Á·{¨Ä®oÂn¼oº°®»oÁ}ÎµªÅ¤nÉÎµªnµ¦o°¥¨³ 50 °ÎµÅ¦»·®¨´®´£µ¬¸
Â¨oªÄÂn¨³e
¤¼¨nµµ¤´¸ (ÎµªµÎµª®»o´ªÁ¨¸É¥nªÊÎµ®´) :  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2553 ¦·¬´ ¤¸¤¼¨nµµ¤
´¸n°®»oÁnµ´ 2.60 µ (ÎµªµÎµª®»oµ¤´´ªÁ¨¸É¥nªÊÎµ®´»· 820.00 ¨oµ®»o) Á¡·É¤ ¹ÊÁ¨Èo°¥
Á¤ºÉ°Á¦¸¥Á¸¥´e 2552 ¸É¤¸¤¼¨nµµ¤´¸n°®»oÁnµ´ 2.57 µ (ÎµªµÎµª®»oµ¤´´ªÁ¨¸É¥nª
ÊÎµ®´»· 820.00 ¨oµ®»o)

2.

µ³µµ¦Á·

·¦´¡¥r
 ·Êe 2553 ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸·¦´¡¥r¦ª¤¤¼¨nµÁnµ´ 4,816.27 ¨oµµ Á¡·É¤ ¹Êµe 2552 Á}Îµª
Á· 19.76 ¨oµµ ·Á}Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 0.41 Ã¥¤¸µÁ®»®¨´¤µµµ¦Á¨¸É¥Â¨·¦´¡¥r´n°Å¸Ê
x

Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ· :  ·Êe 2553 ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·
Îµª 361.18 ¨oµµ Á¡·É¤ ¹Ê 154.76 ¨oµµ ·Á}Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 74.97 ´Ê¸Ê ¤µµµ¦Á¡·É¤ ¹Ê
°¦·¬´ÎµªÁ· 93.13 ¨oµµ Ä ³¸É¦·¬´¥n°¥Á¡·É¤ ¹Ê 61.63 ¨oµµ ÁºÉ°µ¨¼®¸Êµ¦oµ
Â¨³·oµÁ®¨º° ¦ª¤¹µ¦¨»Ä¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r¨¨
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x

Á·¨»´Éª¦µª :  ·Êe 2553 ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸Á·¨»´Éª¦µª - Á· µ¦³ÎµÎµª 6.06
¨oµµ ¹ÉÁ}Á·¨»Änª °·µ¦¸Éª»¤¦nª¤´ °¦·¬´¥n°¥

x

¨¼®¸Êµ¦oµ :  ·Êe 2553 ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸¨¼®¸Êµ¦oµ - ·µ¦¸ÉÅ¤nÁ¸É¥ª o°´»·®¨´®´nµ
ÁºÉ°®¸Ê´¥³¼Á}ÎµªÁ· 855.03 ¨oµµ ·Á}¦o°¥¨³ 17.75 °·¦´¡¥r¦ª¤ (2553 : 883.67
¨oµµ ·Á}¦o°¥¨³ 18.42 °·¦´¡¥r¦ª¤) ¹ÉÁ}¨¼®¸Êµ¦oµ - nµ¦³Á«Änª °¦·¬´¥n°¥¸É
¨¨ °µ¸Ê ¨¼®¸Êµ¦oµ - ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°´ °¦·¬´¥n°¥ ¨¨ 28.92 ¨oµµ ÁºÉ°µÄnª
¨µ¥e 2553 ¦·¬´¥n°¥¤¸¦·¤µµ¦¨·ÊÎµ¤´µ¨r¤·¨¨Â¨³¤¸¦·¤µµ¦ µ¥ÊÎµ¤´µ¨r¤·Ä®oÂn
¦·¬´¸ÉÁ¸É¥ª o°´Änª´¨nµª¨¨µ¤Åoª¥
¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸¨¼®¸Êµ¦oµ¸ÉoµÎµ¦³Á·ªnµ 3 Áº°Â¨³¨¼®¸ÊÁÈºÁ¡¸¥¦o°¥¨³ 4.12 °
¨¼®¸Êµ¦oµ¸ÉÅ¤nÁ¸É¥ª o°´ Â¨³Åo¤¸µ¦´ÊÎµ¦°nµÁºÉ°®¸Ê´¥³¼ÅªoÂ¨oª¹¦o°¥¨³ 98.22 °¨¼®¸Ê
¸ÉoµÎµ¦³Á·ªnµ 3 Áº°Â¨³¨¼®¸ÊÁÈº
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x

·oµÁ®¨º° :  ·Êe 2553 ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸·oµÁ®¨º°»· 1,067.98 ¨oµµ ·Á}¦o°¥¨³
22.17 °·¦´¡¥r¦ª¤ ¨¨ 66.94 ¨oµµ (2552 : 1,134.92 ¨oµµ ·Á}¦o°¥¨³ 23.66 °
·¦´¡¥r¦ª¤) Ã¥¨¨Änª °¦·¬´ Îµª 62.02 ¨oµµ Â¨³nª °¦·¬´¥n°¥¨¨Îµª 4.92
¨oµµ ¹É¤¸µÁ®»®¨´¤µµÊÎµ¤´µ¨r¤· µÂ¨

x

·¦´¡¥r®¤»Áª¸¥°ºÉ :  ·Êe 2553 ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸·¦´¡¥r®¤»Áª¸¥°ºÉÁ¡·É¤ ¹Ê 11.97 ¨oµ
µ Ã¥Á¡·É¤ ¹ÊÄnª °¦·¬´Îµª 7.19 ¨oµµµ£µ¬¸¤¼¨nµÁ¡·É¤ °º Â¨³Änª °¦·¬´¥n°¥
Á¡·É¤ ¹ÊÎµª 4.78 ¨oµµµ£µ¬¸¤¼¨nµÁ¡·É¤ °ºÎµªÁ· 1.63 ¨oµµ Â¨³¨¼®¸Ê°ºÉ - nµnÁ¦·¤
Á¤¨È¡´»r 3.77 ¨oµµ

x

¸É· °µµ¦ Â¨³°»¦r :  ·Êe 2553 ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸¤¼¨nµ»· °¸É· °µµ¦ Â¨³°»¦r
¨¨ 44.60 ¨oµµ ®¦º°¦o°¥¨³ 2 Á¤ºÉ°Á¸¥´e 2552 Ã¥Á}µ¦Á¡·É¤ ¹ÊÄnª °¦·¬´ 26.67 ¨oµ
µ ÁºÉ°¤µµµ¦ºÊ°Á¦ºÉ°´¦ÄÃ¦µ¦ ¥µ¥Îµ¨´µ¦¨·¹ÉÅo¦´µ¦nÁ¦·¤µ¦¨» Â¨³¨¨Ä
nª °¦·¬´¥n°¥ 71.27 ¨oµµ ÁºÉ°µnµÁºÉ°¤¦µµ¦³Îµe

x

¸É· ¸ÉÅ¤nÅoÄoÄµ¦ÎµÁ·µ :  ·Êe 2553 ¨¨ 0.75 ¨oµµ ÁºÉ°¤µµ¦·¬´¥n°¥Åo´¹nµ
ÁºÉ° µ»µµ¦o°¥nµ °¸É·¸ÉÅ¤nÅoÄoÄµ¦ÎµÁ·µ

x

·¦´¡¥r¸ÉÅ¤n¤¸´ª :
°¤¡·ªÁ°¦rÄ¦³®ªnµª

x

·¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥°ºÉ :  ·Êe 2553 ¨¨ 3.35 ¨oµµ ÁºÉ°µÁ·¤´Îµµµ¦ºÊ°Á¦ºÉ°´¦
°¦·¬´¥n°¥¨¨

 ·Êe 2553 ¨¨ 2.95 ¨oµµ Á}nµ´Îµ®nµ¥µ¦Äoµ°¢Âª¦r

¶°·µ¥Â¨³µ¦ª·Á¦µ³®Í ° Éµ¥´µ¦
3.

Â®¨n¸É¤µ °Á·»

Ã¦¦oµÁ·»  ·Êe 2553 ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸Ã¦¦oµÁ·»¤µµnª °¼oº°®»o 2,425.33
¨oµµ ·Á}¦o°¥¨³ 50.36 °®¸Ê·Â¨³nª °¼oº°®»o Â¨³¤µµnª °®¸Ê·Îµª 2,390.94 ¨oµµ
·Á}¦o°¥¨³ 49.64 °®¸Ê·Â¨³nª °¼oº°®»o ¹ÉÄÎµª®¸Ê·´¨nµª¤µµÁ·¼o¥º¤µµµ¦Îµª
1,758.29 ¨oµµ ®¦º°¦o°¥¨³ 73.54 °®¸Ê·¦ª¤ Ã¥ÂnÁ}Á·¼o¥º¤¦³¥³´ÊÎµª 1,605.19 ¨oµµ ®¦º°
¦o°¥¨³ 67.14 °®¸Ê·¦ª¤ Â¨³Á}Á·¼o¥º¤¦³¥³¥µªÎµª 153.10 ¨oµµ ®¦º°¦o°¥¨³ 6.40 °®¸Ê·¦ª¤
´Ê¸Ê¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸°´¦µnª®¸Ê·n°nª °¼oº°®»o Ánµ´ 0.99 Ánµ Ã¥¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨¸ÉÎµ´´¸Ê :x

nª¼oº°®»o :  ·Êe 2553 ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸nª¼oº°®»o¨¨ 19.39 ¨oµµ ·Á}¦o°¥¨³ 0.79
ÁºÉ°µÎµÅ¦»· °¦·¬´¥n°¥¨¨ ¦³°´¦·¬´¥n°¥¤¸µ¦nµ¥Á·{¨¦³®ªnµµ¨

x

®¸Ê· :  ·Êe 2553 ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸Á·¼o´¸Ê
()
Á·¼o¥º¤¦³¥³´Êµµµ¦ 1,605.19 ¨oµµ ¦³°oª¥
(1) ÎµªÁ· 712.11 ¨oµµÁ}Á·¼o¥º¤ °¦·¬´¥n°¥ Á¡·É¤ ¹ÊÎµªÁ· 4.11 ¨oµµ ·
Á}¦o°¥¨³ 0.58
(2) ÎµªÁ· 825 ¨oµµÁ}Á·¼o¥º¤ °¦·¬´ Á¡·É¤ ¹ÊÎµªÁ· 10 ¨oµµ ·Á}¦o°¥
¨³ 1.23
(3) ÎµªÁ· 40 ¨oµµ Á}Á·¼o¥º¤¦³¥³¥µª¸É¹Îµ®Îµ¦³£µ¥Ä 1 e °¦·¬´
(4) ÎµªÁ· 28.08 ¨oµµ Á}Á·¼o¥º¤¦³¥³¥µª¸É¹Îµ®Îµ¦³£µ¥Ä 1 e °¦·¬´¥n°¥
¹ÉÊÎµ¦³´Ã¥µ¦Îµ°¸É· °µµ¦ Â¨³Á¦ºÉ°´¦¸ÉÁ}Ã¦µÂ®n®¹É °¦·¬´¥n°¥Á° Â¨³¤¸
ÁºÉ°Å Â¨³ o°Îµ´µ¦³µ¦n°µ¦¼o¥º¤Á· (covenant) ¦ª¤¹ÁºÉ°Å µ¦nµ¥Á·{¨ °¦·¬´¥n°¥
¦·¬´¥n°¥Åo¼oÁ·´¨nµªµµµ¦Â®n®¹ÉÁ}»¨Á·µ ¦Îµ®Îµ¦³Äe 2557 Ã¥¤¸µ¦Îµ¦³
ºÁ·o¡¦o°¤°Á¸Ê¥»Áº° °´¦µ°Á¸Ê¥Á}°´¦µ¸Én°e
( )

®¸Ê·¦³¥³¥µªÎµªÁ· 153.10 ¨oµµ ¦³°oª¥
(1) ÎµªÁ· 95 ¨oµµ Á}Á·¼o¥º¤¦³¥³¥µª - »·µnª¸É¹Îµ®Îµ¦³£µ¥Ä 1 e
°¦·¬´ Ã¥¦·¬´ÅoÁ oµÎµ´µ¼o¥º¤Á·¦³¥³¥µª´µµ¦Ä¦³Á«Â®n®¹ÉÂ¨³Á·Á·¼oÁ}
ÎµªÁ· 98 ¨oµµ (ªÁ·¼o¥º¤µ¤´µ¤¸Îµª 175 ¨oµµ) Á·¼o¥º¤¸Ê¤¸Îµ®Áª¨µÎµ¦³ºÁ·
o» 3 Áº° ¦ª¤ 17 ª ®¨´µ 6 Áº°´µª´Â¦¸É¤¸µ¦Á·ÄoªÁ·¼o´¨nµª Â¨³·°Á¸Ê¥Ä
°´¦µ THBFIX ªoª¥°´¦µ¸É (Applicable Margin) £µ¥Ä¦³¥³Áª¨µ¸É¨Åªo´µµ¦
(2) ÎµªÁ· 58.10 ¨oµµÁ}Á·¼o¥º¤¦³¥³¥µª - »·µnª¸É¹Îµ®Îµ¦³£µ¥Ä 1 e
¦µ¥¨³Á°¸¥Åo¨nµªÅÂ¨oªÄ®´ª o° () (4) oµo
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¶°·µ¥Â¨³µ¦ª·Á¦µ³®Í ° Éµ¥´µ¦
£µ¡¨n°µµ¦Á·
Äe 2553 ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸£µ¡¨n°µµ¦Á·Á¡·É¤ ¹Êµe 2552 Ã¥¤¸Á·Â¨³¦µ¥µ¦
Á¸¥ÁnµÁ·Á¡·É¤ ¹Ê 154.76 ¨oµµ µÎµª 206.42 ¨oµµÄe 2552 Á}Îµª 361.18 ¨oµµÄe
2553 Ã¥¤¸{´¥¸ÉÎµ´n°µ¦Á¨¸É¥Â¨ °¦³ÂÁ·µ·¦¦¤ÎµÁ·µ ·¦¦¤¨» Â¨³·¦¦¤
´®µÁ·´¸Ê
¦³ÂÁ·µ·¦¦¤ÎµÁ·µ : Äe 2553 ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸¦³ÂÁ·»·µ·¦¦¤ÎµÁ·µ
581.12 ¨oµµ (2552: 570.98 ¨oµµ) Ã¥¤µµÎµÅ¦»·n°£µ¬¸ 295.48 ¨oµµ nµÁºÉ°¤¦µµÂ¨³nµ´
Îµ®nµ¥ 212.82 ¨oµµ nª¸ÉÁ®¨º°Á}µ¦¨¨ °·oµÁ®¨º° Â¨³Á¡·É¤ ¹Ê °Áoµ®¸Êµ¦oµ ¹É¤¸¨¤µµ
¦·¤µª´»·¸É¨¨
¦³ÂÁ·µ·¦¦¤µ¦¨» : Äe 2553 ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸¦³ÂÁ·»·ÄoÅÄ·¦¦¤¨»
178.84 ¨oµµ Ä ³¸Ée 2552 ¤¸¦³ÂÁ·»·ÄoÅÄ·¦¦¤¨» 441.05 ¨oµµ ÁºÉ°¤µµÃ¦µ¦
¨»nµÇ ÅoÁ¦È·Ê¨Äe 2553 ÎµÄ®o¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸µ¦nµ¥Á·Îµ®¦´µ¦ºÊ° °µµ¦ Á¦ºÉ°´¦ Â¨³
°»¦r¨¨
¦³ÂÁ·µ·¦¦¤´®µÁ· : Äe 2553 ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸¦³ÂÁ·»·ÄoÅÄ·¦¦¤´®µÁ·
Îµª 247.52 ¨oµµ Ä ³¸Ée 2552 ¤¸¦³ÂÁ·»·ÄoÅÄ·¦¦¤´®µÁ·Îµª 186.69 ¨oµµ Ã¥
¤¸µÁ®»®¨´¤µµ :- ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸Á·¼o¥º¤¦³¥³´Ê¨¨ 17.16 ¨oµµ Á·¼o¥º¤¦³¥³¥µªµµ´µ¦Á·¨¨ 32.11 ¨oµ
µ
- ¦·¬´¤¸µ¦nµ¥Á·{¨Äe 2553 ¼ªnµe 2552 ÎµªÁ· 11.36 ¨oµµ
°´¦µnªµµ¦Á·
°´¦µnª °·¦´¡¥r®¤»Áª¸¥n°®¸Ê·®¤»Áª¸¥ : °´¦µnª·¦´¡¥r®¤»Áª¸¥n°®¸Ê·®¤»Áª¸¥Äe
2553 Ánµ´ 1.08 Ánµ Ä¨oÁ¸¥´e 2552 ¹ÉÁnµ´ 1.06 Ánµ
°´¦µnª·¦´¡¥r¨n°´ªn°®¸Ê·®¤»Áª¸¥ : µµ¦¸É¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸Á·Á¡·É¤ ¹Ê ÎµÄ®o°´¦µnª
·¦´¡¥r¨n°´ªn°®¸Ê·®¤»Áª¸¥Á¡·É¤ ¹ÊÁ¤ºÉ°Á¸¥´e 2552 º° 0.56 Ánµ (2552: 0.51 Ánµ)
°´¦µ¨°Â»·n°·¦´¡¥r¦ª¤ : ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸°´¦µ¨°Â»·n°·¦´¡¥r¦ª¤¨¨Á}
¦o°¥¨³ 4.14 Äe 2553 (2552: ¦o°¥¨³ 7.58) ÁºÉ°µ¨ÎµÅ¦»·¸É¨¨¦o°¥¨³ 44.48 Ä ³¸É·¦´¡¥r¦ª¤
Á¡·É¤ ¹ÊÁ¡¸¥¦o°¥¨³ 0.41
°´¦µ¨°Â»·n°nª¼oº°®»o : ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸°´¦µ¨°Â»·n°nª¼oº°®»o¨¨Á}¦o°¥
¨³ 8.17 Äe 2553 (2552: ¦o°¥¨³ 15.20) ´Ê¸ÊÁºÉ°µÎµÅ¦»·¨¨
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¶°·µ¥Â¨³µ¦ª·Á¦µ³®Í ° Éµ¥´µ¦
°´¦µnª®¸Ê·n°nª¼oº°®»o : ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸°´¦µnª®¸Ê·n°nª¼oº°®»o Á¡·É¤ ¹ÊÁ} 0.99 Ánµ Äe
2553 (2552: 0.96 Ánµ)
°´¦µnªµ¦®¤»Áª¸¥ °¨¼®¸Êµ¦oµ : ¨¼®¸Êµ¦oµ¨¨Á¡¸¥¦o°¥¨³ 3.22 Ä ³¸É¦µ¥Åoµµ¦ µ¥
Á¡·É ¤ ¹Ê  ´Ê  ¦· ¤ µÂ¨³¦µµ µ¥´ ª Á¨¸É ¥ ¦o ° ¥¨³ 8.94 n  ¨Ä®o Ä e 2553 ¦· ¬´  Â¨³¦· ¬´  ¥n ° ¥¤¸ °´  ¦µn ª µ¦
®¤»Áª¸¥ °¨¼®¸Êµ¦oµÁnµ´ 8.57 Ánµ (2552: 7.56 Ánµ) n¨Ä®o¦³¥³Áª¨µµ¦ÁÈ®¸ÊÁ¨¸É¥¦³¤µ 42 ª´
¨¨Á¤ºÉ°Á¸¥´e 2552 ¹É°¥¼n¸É¦³¤µ 48 ª´
°´¦µnªµ¦®¤»Áª¸¥ °·oµÎµÁ¦È¦¼ : ÁºÉ°µ·oµÁ®¨º°¨¨Á¤ºÉ°Á¸¥´e 2552 Ân¦·¤µ µ¥Â¨³
¦µµª´»·Á¡·É¤ ¹Ê ÎµÄ®o¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸°´¦µnªµ¦®¤»Áª¸¥ °·oµÎµÁ¦È¦¼Ánµ´ 10.98 Ánµ (2552:
9.67 Ánµ) ÎµÄ®o¦³¥³Áª¨µ µ¥·oµÁ¨¸É¥°¥¼n¸É¦³¤µ 33 ª´ (2552: 37 ª´)
°´¦µnªµ¦®¤»Áª¸¥ °Áoµ®¸Êµ¦oµ : ÁºÉ°µ¦µµª´»·Á¨¸É¥ °¦·¬´¸É¦´´ªÁ¡·É¤ ¹Ê°¥nµ¤µÄnª
¨µ¥e 2553 ¤¸¨Ä®oo» µ¥Á¡·É¤ ¹Ê¹¦o°¥¨³ 13.49 Ä ³¸ÉÁoµ®¸Êµ¦oµÁ¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 61.76 ÎµÄ®oÄe 2553
¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸°´¦µnªµ¦®¤»Áª¸¥ °Áoµ®¸Êµ¦oµÁnµ´ 24.29 Ánµ (2552: 20.47 Ánµ) Â¨³n¨Ä®o
¦³¥³Áª¨µÎµ¦³®¸ÊÁ¨¸É¥°¥¼n¸É¦³¤µ 15 ª´ (2552: 18 ª´)

4.

¦µ¥nµ¥¨»

ÁºÉ°µ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥Åo¤¸µ¦¨»Â¨³¦´¦»¦³··£µ¡Á¦ºÉ°´¦¤µ¨° Â¨³Ã¦µ¦µ¦
¨¼µ¨r¤ÂÎµ®¦´¸É·¸ÉÁ} °¦·¬´¥n°¥ ¹ÉÁ}Ã¦µ¦¸Én°ÁºÉ° Â¨³ÅoÁ¦·É¤ÎµÁ·µ¦¤µ´ÊÂne 2544
ÅoÁ¦È·Ê¨Â¨oª 91% Îµ®¦´µ¦¨¼µ¨r¤ÂÄ¡ºÊ¸É¸ÉÁ}´¤µ °¦·¬´¥n°¥o° ¹Ê°¥¼n´Ã¥µ¥ °
¦´µ¨Äµ¦n°°µ¥»´¤µªnµÁ}°¥nµÅ¦

{´¥Â¨³°··¡¨¸É°µ¤¸¨n°µ¦ÎµÁ·µ®¦º°µ³µ¦Á·Ä°µ
ÁºÉ°µª´»·®¨´ °¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤µµ¨¨·µµ¦Á¬¦ ÂªÃo¤¨µ¦ÎµÁ·µ °
¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¥´ ¹Ê°¥¼n´{´¥¸É ª»¤Å¤nÅ o ÅoÂn £µ¡£¼¤·°µµ« ¦·¤µÊÎµ  Â¨³¨¨· °
ª´»·¸É°°¼n¨µÄÂn¨³§¼µ¨ Änª ° °¦·¬´¥´ ¹Ê°¥¼n´¦·¤µÂ¨³¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤·
°Á®º°µ{´¥µ¦¦¤µ·Â¨oª Ã¥µ¥£µ¦´³¤¸µÁ¡·É¤ ¹Ê°¥nµ¤µ´°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´
µ¨r¤ ´Ê¸Ê £µ¦´¤¸ÂªÃo¤¸É³Á¡·É¤´nª¦·¤µÊÎµ¤´µ¨r¤Äµ¦¨·ÅÃ°¸Á¨ Á¡ºÉ°nª¥Á®¨º°Á¬¦¦Ä®o¤¸
¦µ¥ÅoÁ¡·É¤ ¹Ê Ä ³¸É¡ºÊ¸ÉÉ¸Á¡µ³¨¼µ¨r¤¥´Å¤nÅoÁ¡·É¤ ¹Ê°¨o°´Ã¥µ¥´¨nµª °µ´Ê Ã¥µ¥¦´
Äµ¦Á oµÂ¦Â¦µµÁ¤ºÉ°¨¨·¤¸¦µµÉÎµ µ¦ª»¤¦µµÊÎµ¤´¡ºÎµÁ¦È¦¼Ã¥¦¤µ¦oµ£µ¥Ä ¦ª¤¹
µ¦¡·µ¦µ¦·¤µµ¦ÎµÁ oµ °ÊÎµ¤´µ¨r¤·Ä¦¸¸ÉÁ·µ¦ µÂ¨Ä¦³Á« ¨oªÁ}{´¥Îµ´¸É¤¸¨
n°µ¦ÎµÁ·µ °¦·¬´Ä°µ °µ´Ê ®µ¦´µ¨¥´Å¤n¤¸Ã¥µ¥¸É´ÁÄµ¦Â¥¦·¤µÊÎµ¤´µ¨r¤
¸É³Îµ¤µÄoÄµ¦¨·ÅÃ°¸Á¨ Â¨³¦·¤µ¸É³Îµ¤µÄoÄµ¦¦·Ã£³ÎµÄ®oÁ·µ¦ µÂ¨ÊÎµ¤´µ¨r¤·
n°ÁºÉ°¤µ¹oe 2554 Â¨³°µn°ÁºÉ°°°Å°¸
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¶°·µ¥Â¨³µ¦ª·Á¦µ³®Í ° Éµ¥´µ¦
nµ°Â °¼o°´¸
1) nµ°Âµµ¦°´¸ (Audit fee)
¦·¬´ ¦·¬´¥n°¥ Â¨³¦·¬´¸ÉÁ¸É¥ª o°´ ÅoÄo¦·µ¦°´¸µÎµ´µ°´¸Á¸¥ª´ Ã¥¤¸µ¦
nµ¥nµ°ÂÄ®oÂnÎµ´µ°´¸´¨nµª Ä¦°e´¸´¸Ê

nµ°´¸ °¦·¬´
nµ°´¸ °¦·¬´¥n°¥ 2 ¦·¬´
nµ°´¸ °¦·¬´¸ÉÁ¸É¥ª o°´ 5 ¦·¬´
¦ª¤

e 2553
1,480,000 µ
1,870,000 µ
710,000 µ
4,060,000 µ

e 2554
1,480,000
1,870,000
720,000
4,070,000

µ
µ
µ
µ

2) nµ¦·µ¦°ºÉ (Non-audit fee)
¦·¬´ ¦·¬´¥n°¥ Â¨³¦·¬´¸ÉÁ¸É¥ª o°´Åo¤¸µ¦nµ¥nµ°Âµ¦·µ¦°ºÉÄ®oÂn¼o°´¸ ¹ÉÅoÂn
µ¦¦ª°·µ¦¸ÉÅo¦´ BOI Â¨³¦µ¥µ¦ÎµÁ oµÁ¦ºÉ°´¦Á¡ºÉ°ÄoÄµ¦¥ºÉÁ¸¥£µ¬¸Á·Åo··»¨ °
¦·¬´ ¦·¬´¥n°¥ Â¨³¦·¬´¸ÉÁ¸É¥ª o°´

¦·¬´
¦·¬´¥n°¥ 2 ¦·¬´
¦·¬´¸ÉÁ¸É¥ª o°´ 1 ¦·¬´
¦ª¤
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e 2553
180,000 µ
340,000 µ
120,000 µ
640,000 µ

e 2554
300,000
340,000
120,000
760,000

µ
µ
µ
µ

¼Êº°®»ÊÂ¨³µ¦´µ¦
¼oº°®»o
 ª´¸É 12 ¡§¬£µ¤ 2553 ¦·¬´¤¸¼oº°®»o¦µ¥Ä®n 10 ¦µ¥Â¦´¸Ê
¨Îµ´
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
¸É¤µ

ºÉ°¼oº°®»o
¦·¬´ ¨ÉÎµ¼ Ã±¨·Ê Îµ´ 1
HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD 2
CIMB-GK SECURITIES PTE LTD
LAM SOON CANNERY PTE LTD. 3
µ¥¤´¥ ª´·Í´¥
CIMB SECURITIES (HK) LIMITED
HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA
µ¥»ª·¥r Á¨µ®³¡¨ª´µ
µÁ¡È·£µ ª··¤´·
µ¥»¦¡´r ¡´¡·¼¦¥r

¦o°¥¨³ °Îµª®»oµ¤´
´Ê®¤¸É°°Â¨³Á¦¸¥Îµ¦³Â¨oª
42.11
20.00
10.99
7.48
1.92
1.62
0.70
0.62
0.61
0.53

: ¦·¬´ «¼¥r¦´ µ®¨´¦´¡¥r (¦³Á«Å¥) Îµ´

®¤µ¥Á®» :
¦·¬´ ¨ÉÎµ¼ Ã±¨·Ê Îµ´ Á}¦·¬´Ã±¨·Ê¸É¤¸»¦·Á¡ºÉ°µ¦¨»Ä¦·¬´°ºÉ  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2553 ¦·¬´ ¨ÉÎµ¼ Ã±¨·Ê Îµ´ ¤¸¼oº°®»o
´ÊÂn ¦o°¥¨³ 10 ¹ÊÅ ´¸Ê
¦o°¥¨³ °Îµª®»oµ¤´
¨Îµ´
ºÉ°¼oº°®»o
´Ê®¤¸É°°Â¨³Á¦¸¥Îµ¦³Â¨oª
¦·¬´ ÊÎµ¤´¡º¦»Á¡ Îµ´
51.00
1
(¤¸¼oº°®»o®¨´º° ¦·¬´ µ¨µ¸ Á°ÈÁ°¦rÅ¡¦or Îµ´ Ã¥¤¸··°°Á¸¥¦o°¥¨³
75.324 ´Ê¸Ê ¦·¬´´¨nµª¤¸µ¥ª´ oµ Á¨¸¥ Â¨³£¦¦¥µ º°®»o¦o°¥¨³ 54.39
µ¥ª´ µ ¥· ¦o°¥¨³ 31.58 Â¨³µµªª´ ¥¸ ¨· ¦o°¥¨³ 14.03)
µ¥ª´ oµ Á¨¸¥
24.50
2
3
µ¥ª´ µ ¥·
24.50
(´Êµ¥ª´ oµ Á¨¸¥ Â¨³µ¥ª´ µ ¥· Å¤nÅoº°®»oÄ¦·¬´ ¨ÉÎµ¼ (¦³Á«Å¥)
Îµ´ (¤®µ))
1

2

HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD Á}¦·¬´Ã±¨·Ê ¸É¤¸»¦·Á¡ºÉ°µ¦¨»Ä¦·¬´°ºÉ Â¨³¼Â¨µoµµ¦¨µ °¦·¬´¥n°¥ Ã¥
Á}¦·¬´³Á¸¥Ä¨µ®¨´¦´¡¥r¤µÁ¨Á¸¥ºÉ° Bursa Malaysia Securities Berhad ¼oº°®»o¦µ¥Ä®n ° HAP SENG CONSOLIDATED
BERHAD º° GEK POH (HOLDINGS) SDN BHD º°®»oÃ¥¦ª¤Ä´nª¦o°¥¨³ 61.90 Ã¥Á}µ¦º°®»oµ¦Îµª¦o°¥¨³ 57.31 Â¨³
µ°o°¤Îµª¦o°¥¨³ 4.59
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¼Êº°®»ÊÂ¨³µ¦´µ¦

3

Lam Soon Cannery Pte. Ltd. Á}¦·¬´ÎµÁ·»¦·Á¡ºÉ°µ¦¨»  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2553 Lam Soon Cannery Pte. Ltd. ¤¸¼oº°®»o´¸Ê
¨Îµ´
1
2
3
4
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ºÉ°¼oº°®»o
µ¥ª´ µ ¥·
µµªª´ ¥¸ ¨·
µ¥ª´ oµ Á¨¸¥
Chen Mu Hsien
¦ª¤

¦o°¥¨³ °Îµª®»oµ¤´´Ê®¤¸É°°
Â¨³Á¦¸¥Îµ¦³Â¨oª
38.92
27.85
22.30
10.93
100.0

¼Êº°®»ÊÂ¨³µ¦´µ¦
³¦¦¤µ¦Â¨³¼o ¦·®µ¦
1. Ã¦¦oµ³¦¦¤µ¦¦·¬´Â¨³³¦¦¤µ¦»¥n°¥
- ³¦¦¤µ¦¦·¬´
1. µ¥ª´ oµ Á¨¸¥
2. ¦. °µ° »¤µ¥  °¥»¥µ
3. ¦«. ¦. ¦¸µ ¦»·°´r
4. µ¥¦¦ ·rÂo
5. µ»p Å¤n° ·¤ ° ¥·
6. µ¥ª´ µ ¥·
7. µ¥¤´¥ ª´·Í´¥
8. µµª°´¨¸ º´«·¦·
9. µ¥°Îµ¡¨ ·¤³Ã¦µ

¦³µ¦¦¤µ¦Â¨³¦¦¤µ¦¦·®µ¦
¦¦¤µ¦°·¦³Â¨³¦³µ¦¦¤µ¦¦ª°
¦¦¤µ¦°·¦³Â¨³¦¦¤µ¦¦ª°
¦¦¤µ¦°·¦³Â¨³¦¦¤µ¦¦ª°
¦¦¤µ¦°·¦³
¦¦¤µ¦¦·®µ¦
¦¦¤µ¦¼o´µ¦
¦¦¤µ¦¦·®µ¦ Á¨ µ»µ¦¦·¬´ Â¨³¼o´µ¦ iµ¥
´¸Â¨³µ¦Á·
¦¦¤µ¦¦·®µ¦Â¨³¼o´µ¦ iµ¥Ã¦µ

- ³¦¦¤µ¦¦ª°
1. ¦. °µ° »¤µ¥  °¥»¥µ
2. ¦«. ¦. ¦¸µ ¦»·°´r
3. µ¥¦¦ ·rÂo
4. µµª°´¨¸ º´«·¦·

¦¦¤µ¦°·¦³Â¨³¦³µ³¦¦¤µ¦¦ª°
¦¦¤µ¦°·¦³Â¨³¦¦¤µ¦¦ª°
¦¦¤µ¦°·¦³Â¨³¦¦¤µ¦¦ª°
Á¨ µ»µ¦³¦¦¤µ¦¦ª°

- ³¦¦¤µ¦Îµ®nµ°Â
1 ¦«. ¦. ¦¸µ ¦»·°´r
2. µ¥¦¦ ·rÂo
3. µ¥ª´ µ ¥·
- ³¦¦¤µ¦´¦¦®¨´¦´¡¥r

- ³¦¦¤µ¦¦¦®µ
1. µ»p Å¤n° ·¤ ° ¥·
2. ¦«. ¦. ¦¸µ ¦»·°´r
3. µ¥¦¦ ·rÂo
4. µ¥ª´ µ ¥·

¦¦¤µ¦°·¦³Â¨³¦³µ³¦¦¤µ¦Îµ®
nµ°Â
¦¦¤µ¦°·¦³
¦¦¤µ¦¦·®µ¦
®¨´µ¸É¦¦¤µ¦°·¦³»ÁnµÅo¨µ°°Å
³¦¦¤µ¦¥´Å¤n¤·µ¦Ân´Ê¦¦¤µ¦°·¦³»
Ä®¤nÄ³¦¦¤µ¦»¥n°¥¸Ê
¦¦¤µ¦°·¦³Â¨³¦³µ³¦¦¤µ¦¦¦®µ
¦¦¤µ¦°·¦³
¦¦¤µ¦°·¦³
¦¦¤µ¦¦·®µ¦

°Á °Îµµ®oµ¸É °³¦¦¤µ¦ Â¨³³¦¦¤µ¦»¥n°¥nµÇ µ¤µ¦¼Åo¸É®´ª o°¦µ¥µµ¦
·´·µ¤®¨´µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦¸É¸ o° 4.2
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¼Êº°®»ÊÂ¨³µ¦´µ¦
¦µ¥ºÉ°¦¦¤µ¦¦ª°¸É¤¸ªµ¤¦¼o Â¨³¦³µ¦rÄµ¦°µµ¦Á·
1. ¦«. ¦. ¦¸µ ¦»·°´r ¤¸¦³µ¦rÄµ¦°µµ¦Á·´¸Ê
¦³µ¦rµ¦ÎµµÄ°¸
- ¼o´µ¦ iµ¥ª·´¥Â¨³ªµÂ µµ¦Å¥¡µ·¥r Îµ´ (¤®µ) (2535-2538)
- ¦¦¤µ¦Â¨³¦°¦¦¤µ¦¼o´µ¦Ä®n ¦·¬´Á·»®¨´¦´¡¥rÁoµ¡¦³¥µ Îµ´ (2538 - 2540)
- ¦¦¤µ¦µµ¦°°¤· (2548-2550)
- ¦¦¤µ¦Â¨³¦¦¤µ¦¦ª°¦¦¬´¦³´·ÁºÉ°°»µ®¦¦¤ µ¥n°¤ (¥.) (2547-2551)
¦³µ¦rµ¦ÎµµÄ{»´
- ¦¦¤µ¦Â¨³¦¦¤µ¦¦ª° ¦·¬´®¨´¦´¡¥r ·¤Á°È (¦³Á«Å¥) Îµ´ (¤®µ)
- ¦¦¤µ¦Â¨³¦¦¤µ¦¦ª° ¦·¬´ µ¦r Å¤Ã¦°·Á¨È¦°·r (¦³Á«Å¥) Îµ´ (¤®µ)
- ¦¦¤µ¦Â¨³¦¦¤µ¦¦ª° ¦·¬´ Å¥-Á¥°¦¤´ Ã¦´r Îµ´ (¤®µ)
2. µ¥¦¦ ·rÂo ¤¸¦³µ¦rÄµ¦°µµ¦Á·´¸Ê
- Á¥Á}¦¦¤µ¦¼o´µ¦Ä®n¦·¬´¤µ¨¸µ¤¡¦µÎµ´ (¤®µ) Änªe 2538 – 2547 Ã¥ÅoÁ}
¼oÎµ¸¤¼o¦·®µ¦ÎµÁ·µ¦¢g¢¼·µ¦¦·¬´£µ¥Äoµ¦¦ª° °¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥
Änªe ¡.«. 2539 – 2541 Á}¨ÎµÁ¦È
- nµ®¨´¼¦¦¦¤µ¦ °¤µ¤nÁ¦·¤µ´¦¦¤µ¦¦·¬´Å¥ (IOD) °nµÁ}¤µ·°µª»Ã
(Fellow Member) °µ´² (IOD DCP 7/2001) Â¨³Á}¦¦¤µ¦°µ¸¡ (IOD Chartered Director
Class 1/2007) Ä´´¤µ¤nÁ¦·¤µ´¦¦¤µ¦¦·¬´Å¥
- Á}ª·¥µ¦ ®¨´¼¦µ¦¦·®µ¦Á·¨¥»r ÄÃ¦µ¦¡´µ¦¦¤µ¦¦·¬´ (IOD DCP) °¤µ¤
nÁ¦·¤µ´¦¦¤µ¦¦·¬´Å¥ ´ÊÂn ¡.«. 2548 ¹{»´
2. µ¦¦¦®µ¦¦¤µ¦Â¨³¼o¦·®µ¦
³¦¦¤µ¦¦¦®µÁ}¼oÎµ®oµ¸ÉÄµ¦¡·µ¦µ¦¦®µ»¨¸É¤¸»¤´·Á®¤µ³¤³Á}¦¦¤µ¦
Â¦¦¤µ¦¸É³¦Îµ®ªµ¦³ÄÁº°Á¤¬µ¥ 2554 ¸Ê Ã¥¡·µ¦µ¦ª¤¹»¨¸ÉÅo¦´µ¦Á°ºÉ°¤µ
µ¼oº°®»oµ¤®¨´Árµ¦¦¦®µ»¨Á oµÁ}¦¦¤µ¦¦·¬´ µ´Ê³Á°ºÉ°Ä®o³¦¦¤µ¦ °
¦·¬´Á¡ºÉ°¡·µ¦µn°ÎµÁ°¦µ¥ºÉ°»¨¸ÉÁ®ÈªnµÁ®¤µ³¤n°¸É¦³»¤¼oº°®»oÁ¡ºÉ°¡·µ¦µ°»¤´·n°Å
´Ê¸Ê »¤´· °¦¦¤µ¦Â¨³¼o¦·®µ¦o°¤¸¨´¬³Å¤no°®oµ¤µ¤¦³µ« °Îµ´µ³¦¦¤µ¦
Îµ´®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ®¨´¦´¡¥r °µ´Ê o°Á}¼o¸É¤¸ªµ¤¦¼o ªµ¤µ¤µ¦ Â¨³¦³µ¦rÉ¸³
Á}¦³Ã¥rn°¦·¬´
»¤´· °¦¦¤µ¦°·¦³¼Åo¸É®´ª o° ¦µ¥µµ¦·´·µ¤®¨´µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦¸É¸ o° 4.1.6
µ¤ o°´´ °¦·¬´Â¨oª Å¤n¤¸µ¦Îµ®Îµª¦¦¤µ¦¸É¤µµ¼oº°®»o¦µ¥Ä®nÂn¨³¨»n¤ Â¨³¤¸ª·¸µ¦
Ân´Ê¦¦¤µ¦Ã¥Äo³ÂÁ¸¥ oµ¤µ °ÎµªÁ¸¥´Ê®¤ °¼oº°®»o¸É¤µ¦³»¤
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¼Êº°®»ÊÂ¨³µ¦´µ¦
3. Îµª¦´Ê °µ¦¦³»¤³¦¦¤µ¦Â¨³Îµª¦´Ê¸É¦¦¤µ¦Ân¨³nµÁ oµ¦nª¤¦³»¤
³¦¦¤µ¦¦·¬´
Äe 2553 ³¦¦¤µ¦¤¸µ¦¦³»¤¦ª¤´Ê·Ê 4 ¦´Ê Ã¥¤¸¦¦¤µ¦Ân¨³nµÁ oµ¦nª¤¦³»¤´¸Ê
¦µ¥ºÉ°³¦¦¤µ¦
1. µ¥ª´ oµ Á¨¸¥
2. ¦. °µ° »¤µ¥  °¥»¥µ
3. ¦«. ¦. ¦¸µ ¦»·°´r
4. µ¥¦¦ ·rÂo
5. µ»p Å¤n° ·¤ ° ¥·
6. µ¥ª´ µ ¥·
7. µ¥¤´¥ ª´·Í´¥
8. µ¥°Îµ¡¨ ·¤³Ã¦µ
9. µµª°´¨¸ º´«·¦·

Îµª¦´Ê¸ÉÁ oµ¦nª¤¦³»¤
3/4
4/4
4/4
3/4
2/4
3/4
4/4
4/4
4/4

4. ¦µ¥ºÉ°Â¨³ÎµÂ®n °¼o¦·®µ¦
¦µ¥ºÉ°¼o¦·®µ¦
1. µ¥ª´ oµ Á¨¸¥
2. µ¥ª´ µ ¥·
3. µ¥¤´¥ ª´·Í´¥
4. µµª°´¨¸ º´«·¦·
5. µ¥°Îµ¡¨ ·¤³Ã¦µ
6. µ¥·¡¨ »µª·ª´r
7. µ¦»n£µ ¡¤Á·
8. µ¥¤§ «·¦·ª«rÅ¡¦´
9. µµªª··µ »¦µ·
10. µ¥§¬·Í Á¦·ª¸

ÎµÂ®n
¦¦¤µ¦¦·®µ¦
¦¦¤µ¦¦·®µ¦
¦¦¤µ¦¼o´µ¦
¦¦¤µ¦¦·®µ¦Â¨³¼o´µ¦ iµ¥´¸Â¨³µ¦Á·
¦¦¤µ¦¦·®µ¦Â¨³¼o´µ¦ iµ¥Ã¦µ
¼o´µ¦ iµ¥ µ¥ Wholesale
¼o´µ¦ iµ¥ µ¥°»µ®¦¦¤
¼o´µ¦ iµ¥ µ¥ Modern Trade
¼o´µ¦ iµ¥ µ¥ Food Solution
¼o´µ¦ iµ¥¦´¡¥µ¦»¨

69

¼Êº°®»ÊÂ¨³µ¦´µ¦
5. ¦³ª´·³¦¦¤µ¦Â¨³¼o¦·®µ¦
1. µ¥ª´ oµ Á¨¸¥
¦³µ¦¦¤µ¦Â¨³¦¦¤µ¦¦·®µ¦
°µ¥»
84 e
´nªµ¦º°®»oÄ¦·¬´
Å¤n¤¸
Îµª¦·¬´³Á¸¥¸ÉÎµ¦ÎµÂ®n
- ¦³µ¦¦¤µ¦
2
¦·¬´
- ¦¦¤µ¦
-0¦·¬´
ªµ¤´¤¡´rµ¦°¦´ª
¦³®ªnµ¼o¦·®µ¦
Á}·µ °µ¥ª´ µ ¥·
»ª»·µµ¦«¹¬µ
Bachelor of Science Degree, University of California at Berkeley,
¦³Á«®¦´°Á¤¦·µ
¦³µ¦r
 ¦³µ¦¦¤µ¦ ¦·¬´ ®°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤ Îµ´ (¤®µ)
 ¦¦¤µ¦ ¦·¬´ ¨ÉÎµ¼ Ã±¨·Ê Îµ´
 ¦¦¤µ¦ ¦·¬´ ÊÎµ¤´¡º¦»Á¡ Îµ´
 ¦³µÂ¨³ Group Managing Director of the Lam Soon Group for Singapore, Malaysia and
Thailand
Independent Director of G.K. Goh Holdings Limited, a public listed company in Singapore
¦³µ/¦°¦³µ Singapore Manufacturers’ Association
¦°¦³µ The Public Service Commission of Singapore
2. ¦. °µ° »¤µ¥  °¥»¥µ
¦¦¤µ¦°·¦³Â¨³¦³µ¦¦¤µ¦¦ª°
°µ¥»
70 e
´nªµ¦º°®»oÄ¦·¬´
Å¤n¤¸
Îµª¦·¬´³Á¸¥¸ÉÎµ¦ÎµÂ®n
- ¦³µ¦¦¤µ¦
-0¦·¬´
- ¦¦¤µ¦
1
¦·¬´
ªµ¤´¤¡´rµ¦°¦´ª
¦³®ªnµ¼o¦·®µ¦
Å¤n¤¸
»ª»·µµ¦«¹¬µ
¦·µÁ° Imperial College of Science and Technology,
London University, ¦³Á«°´§¬

หมายเหตุ :
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ประสบการณในปจจุบัน

ประสบการณในอดีต

¼Êº°®»ÊÂ¨³µ¦´µ¦
¦³µ¦r


¼o¦·®µ¦¼» Ã¦Á¦¸¥´¥µÅ . ¨¡»¦¸
°µµ¦¥r¦³Îµ³ª·«ª¦¦¤«µ¦r »¯µ¨¦r¤®µª·¥µ¨´¥
¤µ·£µ¼oÂ¦µ¬¦ ¦»Á¡¤®µ¦ 3 ¤´¥
¤µ·ª»·£µ ¦»Á¡¤®µ¦
Á¨ µ»µ¦¦´¤¦¸ªnµµ¦¦³¦ªµ¦nµ¦³Á«
¼oÁ¸É¥ªµÃ¦µ¦¦ªÁ¡ºÉ°ÄoÄ·µ¦ Á¸¥¤ £µª·´¥Â®nµ·

3. ¦«. ¦. ¦¸µ ¦»·°´r
¦¦¤µ¦°·¦³Â¨³¦¦¤µ¦¦ª°
°µ¥»
64 e
´nªµ¦º°®»oÄ¦·¬´
Å¤n¤¸
Îµª¦·¬´³Á¸¥¸ÉÎµ¦ÎµÂ®n
- ¦³µ¦¦¤µ¦
-0¦·¬´
- ¦¦¤µ¦
3
¦·¬´
ªµ¤´¤¡´rµ¦°¦´ª
¦³®ªnµ¼o¦·®µ¦
Å¤n¤¸
»ª»· µµ¦«¹¬µ
¦·µÁ° (Economics : Monetary Theory)
University of Missouri, Columbia ¦³Á«®¦´°Á¤¦·µ
¦³µ«¸¥´¦ DCP ¦»n¸É 89/2007, DAP ¦»n¸É 9/2004, ACP ¦»n¸É 24/2008
µ¤µ¤nÁ¦·¤µ´¦¦¤µ¦¦·¬´Å¥
¦³µ¦r
 ¦¦¤µ¦°·¦³Â¨³¦¦¤µ¦¦ª° ¦·¬´ ®¨´¦´¡¥r ·¤Á°È (¦³Á«Å¥) Îµ´ (¤®µ)
 ¦¦¤µ¦Â¨³¦¦¤µ¦¦ª° ¦·¬´ µ¦r Å¤Ã¦°·Á¨È¦°·r (¦³Á«Å¥) Îµ´ (¤®µ)
 ¦¦¤µ¦°·¦³Â¨³¦¦¤µ¦¦ª° ¦·¬´ Å¥-Á¥°¦¤´ Ã¦´r Îµ´ (¤®µ)
¦¦¤µ¦Â¨³¦¦¤µ¦¦ª°¦¦¬´¦³´·ÁºÉ°°»µ®¦¦¤ µ¥n°¤ (¥.)
°·µ¦¸ µ´´·¡´¦·®µ¦«µ¦r
¦¦¤µ¦ µµ¦°°¤·
¼o´µ¦ iµ¥ª·´¥Â¨³ªµÂ µµ¦Å¥¡µ·¥r Îµ´ (¤®µ)
¦°°·µ¦¸ iµ¥ªµÂ µ´´·¡´¦·®µ¦«µ¦r
¸³¦·®µ¦»¦· µ´´·¡´¦·®µ¦«µ¦r
¦¦¤µ¦Â¨³¦°¦¦¤µ¦¼o´µ¦Ä®n ¦·¬´Á·»®¨´¦´¡¥rÁoµ¡¦³¥µ Îµ´

หมายเหตุ :

ประสบการณในปจจุบัน

ประสบการณในอดีต
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¼Êº°®»ÊÂ¨³µ¦´µ¦
4. µ¥¦¦ ·rÂo
¦¦¤µ¦°·¦³Â¨³¦¦¤µ¦¦ª°
°µ¥»
62 e
´nªµ¦º°®»oÄ¦·¬´
Å¤n¤¸
Îµª¦·¬´³Á¸¥¸ÉÎµ¦ÎµÂ®n
- ¦³µ¦¦¤µ¦
-0¦·¬´
- ¦¦¤µ¦
2
¦·¬´
ªµ¤´¤¡´rµ¦°¦´ª
¦³®ªnµ¼o¦·®µ¦
Å¤n¤¸
»ª»·µµ¦«¹¬µ
¦·µÃ ª·«ª¦¦¤«µ¦rÁ¦ºÉ°¨
University of Akron, ¦³Á«®¦´°Á¤¦·µ
¦³µ«¸¥´¦ DCP ¦»n¸É 7/2001 (¤µ·°µª»Ã), CDC ¦»n¸É 1/2007,
DCP Refresher ¦»n¸É 5/2007, RCC ¦»n¸É 7/2008
µ¤µ¤nÁ¦·¤µ´¦¦¤µ¦¦·¬´Å¥
¦³µ¦r
 ¦¦¤µ¦°·¦³ ¦·¬´ Å¥°°¡·°¨¦»p Îµ´ (¤®µ)
 ¸É¦¹¬µ¨»n¤°»µ®¦¦¤°µ®µ¦ £µ°»µ®¦¦¤Â®n¦³Á«Å¥
 ¦¦¤µ¦°µ¸¡ Ä´´¤µ¤nÁ¦·¤µ´¦¦¤µ¦¦·¬´Å¥
¦¦¤µ¦°Îµª¥µ¦¤µ¤µ¦´µ¦»¦·Â®n¦³Á«Å¥
¦¦¤µ¦¼o´µ¦Ä®n ¦·¬´ ¤µ¨¸µ¤¡¦µ Îµ´ (¤®µ)
5. µ»p Å¤n° ·¤ ° ¥·
¦¦¤µ¦°·¦³
°µ¥»
54 e
´nªµ¦º°®»oÄ¦·¬´
Å¤n¤¸
Îµª¦·¬´³Á¸¥¸ÉÎµ¦ÎµÂ®n
- ¦³µ¦¦¤µ¦
-0¦·¬´
- ¦¦¤µ¦
1
¦·¬´
ªµ¤´¤¡´rµ¦°¦´ª
¦³®ªnµ¼o¦·®µ¦
Å¤n¤¸
»ª»·µµ¦«¹¬µ
¦·µÃ ®¤µ¥, University College London,
London University ¦³Á«°´§¬
¦³µ«¸¥´¦ DAP ¦»n¸É 74/2008
µ¤µ¤nÁ¦·¤µ´¦¦¤µ¦¦·¬´Å¥

หมายเหตุ :
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ประสบการณในปจจุบัน

ประสบการณในอดีต

¼Êº°®»ÊÂ¨³µ¦´µ¦
¦³µ¦r











Non-Independent Non-Executive Director, Malaysian Mosaics Berhad ¹ÉÁ}¦·¬´³Á¸¥
°¥¼nÄ¨µ®¨´¦´¡¥r¤µÁ¨Á¸¥
Non-Independent Non-Executive Director / ¦¦¤µ¦Ä³¦¦¤µ¦¦¦®µ / ¦¦¤µ¦Ä
³¦¦¤µ¦Îµ®nµ°Â Hap Seng Consolidated Berhad ¹ÉÁ}¦·¬´³Á¸¥
°¥¼nÄ¨µ®¨´¦´¡¥r¤µÁ¨Á¸¥
Non-Executive Director, Paos Holdings Berhad ¹ÉÁ}¦·¬´³Á¸¥°¥¼nÄ¨µ®¨´¦´¡¥r
¤µÁ¨Á¸¥
Managing Partner, Messrs Shim Pang & Co.
Barrister-at–law of the Lincoln’s Inn, London
¸É¦¹¬µÂ¨³µ¥ªµ¤ °«µ¨¼¦³Îµ¤¨¦´µµ®rÂ¨³µ¦µª´
Justice of the Peace ¦³Á«¤µÁ¨Á¸¥
Non-Independent Non-Executive Director Hap Seng Plantations Holdings Berhad ¹ÉÁ}
¦·¬´³Á¸¥°¥¼nÄ¨µ®¨´¦´¡¥r¤µÁ¨Á¸¥
¤µ· ° Malaysian Corporate Law Reform Committee Â¨³³ÎµµÄÁ¦ºÉ°µ¦Îµ´¼Â¨
·µ¦Â¨³··¦³Ã¥r °¼oº°®»o

6. µ¥ª´ µ ¥·
¦¦¤µ¦¦·®µ¦
°µ¥»
50 e
´nªµ¦º°®»oÄ¦·¬´
Å¤n¤¸
Îµª¦·¬´³Á¸¥¸ÉÎµ¦ÎµÂ®n
- ¦³µ¦¦¤µ¦
-0¦·¬´
- ¦¦¤µ¦
2
¦·¬´
ªµ¤´¤¡´rµ¦°¦´ª
¦³®ªnµ¼o¦·®µ¦
Á}»¦µ¥ °µ¥ª´ oµ Á¨¸¥
»ª»·µµ¦«¹¬µ
¦·µ¦¸ ®¤µ¥ (Á¸¥¦··¥¤), Oxford University ¦³Á«°´§¬
¦³µ¦r
 ¦¦¤µ¦ ¦·¬´ ®°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤ Îµ´ (¤®µ)
 ¦³µ¦¦¤µ¦Â¨³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ ¦·¬´ °µ®µ¦µ¨ Îµ´ (¤®µ)
 ¦³µ¦¦¤µ¦ ¦·¬´ ¥¼Á¸É¥¢¦°r Îµ´
 ¦¦¤µ¦ ¦·¬´ ¨ÉÎµ¼ Ã±¨·Ê Îµ´
 ¦¦¤µ¦ ¦·¬´ ÊÎµ¤´¡º¦»Á¡ Îµ´
 ¦¦¤µ¦¦·®µ¦ ¦·¬´ ¨ÉÎµ¼ (¤µÁ¨Á¸¥) Á°¦r±µ¦r
 ¦¦¤µ¦¦·®µ¦ ¦·¬´ ¨ÉÎµ¼ ·Ã¦r Îµ´
¦¦¤µ¦ Jurong Cement Limited (¦·¬´¤®µ³Á¸¥Ä¦³Á«·Ã¦r)
หมายเหตุ :

ประสบการณในปจจุบัน

ประสบการณในอดีต
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¼Êº°®»ÊÂ¨³µ¦´µ¦
7. µ¥¤´¥ ª´·Í´¥
¦¦¤µ¦¼o´µ¦
°µ¥»
53 e
´nªµ¦º°®»oÄ¦·¬´
¦o°¥¨³ 1.30
Îµª¦·¬´³Á¸¥¸ÉÎµ¦ÎµÂ®n
- ¦³µ¦¦¤µ¦
-0¦·¬´
- ¦¦¤µ¦
2
¦·¬´
ªµ¤´¤¡´rµ¦°¦´ª
¦³®ªnµ¼o¦·®µ¦
Å¤n¤¸
»ª»·µµ¦«¹¬µ
¦·µ¦¸ µ µ´¸ »¯µ¨¦r¤®µª·¥µ¨´¥
¦³µ«¸¥´¦ DCP ¦»n¸É 36/2003
µ¤µ¤nÁ¦·¤µ´¦¦¤µ¦¦·¬´Å¥
¦³µ¦r
 ¦¦¤µ¦¼o´µ¦ ¦·¬´ ®°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤ Îµ´ (¤®µ)
 ¦¦¤µ¦¼o´µ¦ ¦·¬´ °µ®µ¦µ¨ Îµ´ (¤®µ)
 ¦¦¤µ¦¼o´µ¦ ¦·¬´ ¥¼Á¸É¥¢¦°r Îµ´
 ¦¦¤µ¦ ¦·¬´ ¨ÉÎµ¼ Ã±¨·Ê Îµ´
 ¦¦¤µ¦ ¦·¬´ ÊÎµ¤´¡º¦»Á¡ Îµ´
 ¦¦¤µ¦ ¦·¬´ ¡´r«¦¸ª·ª´r Îµ´
 ¦¦¤µ¦ ¦·¬´ ¡´r«¦¸ Îµ´
 ¦¦¤µ¦ ¦·¬´ ¦³´¬rª·ª´r Îµ´
 ¦¦¤µ¦ ¦·¬´ ¥µ¤Á°¨·µ¨r¤ Îµ´
¦¦¤µ¦Â¨³¼o´µ¦´ÉªÅ ¦·¬´ ¨ÉÎµ¼ (¦³Á«Å¥) Îµ´ (¤®µ)
µ¥¤µ¤Ã¦¨´ÉÊÎµ¤´µ¨r¤
¦¦¤µ¦ ¦·¬´ Á¦·r Â°rÃ¨Â¤ (¦³Á«Å¥) Îµ´
8. µµª°´¨¸ º´«·¦·
¦¦¤µ¦¦·®µ¦Â¨³¼o´µ¦ iµ¥´¸Â¨³µ¦Á·
°µ¥»
52 e
´nªµ¦º°®»oÄ¦·¬´
¦o°¥¨³ 0.001
Îµª¦·¬´³Á¸¥¸ÉÎµ¦ÎµÂ®n
- ¦³µ¦¦¤µ¦
-0¦·¬´
- ¦¦¤µ¦
2
¦·¬´
ªµ¤´¤¡´rµ¦°¦´ª
¦³®ªnµ¼o¦·®µ¦
Å¤n¤¸
หมายเหตุ :
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ประสบการณในปจจุบัน

ประสบการณในอดีต

¼Êº°®»ÊÂ¨³µ¦´µ¦
»ª»·µµ¦«¹¬µ

¦·µ¦¸ µ µ´¸ ¤®µª·¥µ¨´¥¦¦¤«µ¦r
¦³µ«¸¥´¦ DCP ¦»n¸É 36/2003, CSP ¦»n¸É 26/2008
µ¤µ¤nÁ¦·¤µ´¦¦¤µ¦¦·¬´Å¥

¦³µ¦r












Á¨ µ»µ¦ ¦·¬´ ¨ÉÎµ¼ (¦³Á«Å¥) Îµ´ (¤®µ)
¦¦¤µ¦¦·®µ¦ ¦·¬´ ®°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤ Îµ´ (¤®µ)
¦¦¤µ¦¦·®µ¦ ¦·¬´ °µ®µ¦µ¨ Îµ´ (¤®µ)
¦¦¤µ¦ ¦·¬´ ¥¼Á¸É¥¢¦°r Îµ´
¦¦¤µ¦ ¦·¬´ ¨ÉÎµ¼ Ã±¨·Ê Îµ´
¦¦¤µ¦ ¦·¬´ ÊÎµ¤´¡º¦»Á¡ Îµ´
¦¦¤µ¦ ¦·¬´ ¸¸Á°Â°¨ Îµ´
¦¦¤µ¦ ¦·¬´ ¡´r«¦¸ª·ª´r Îµ´
¦¦¤µ¦ ¦·¬´ ¡´r«¦¸ Îµ´
¦¦¤µ¦ ¦·¬´ ¦³´¬rª·ª´r Îµ´
¦¦¤µ¦ ¦·¬´ ¥µ¤Á°¨·µ¨r¤ Îµ´

9. µ¥°Îµ¡¨ ·¤³Ã¦µ
¦¦¤µ¦¦·®µ¦Â¨³¼o´µ¦ iµ¥Ã¦µ
°µ¥»
54 e
´nªµ¦º°®»oÄ¦·¬´
Å¤n¤¸
Îµª¦·¬´³Á¸¥¸ÉÎµ¦ÎµÂ®n
- ¦³µ¦¦¤µ¦
-0¦·¬´
- ¦¦¤µ¦
1
¦·¬´
ªµ¤´¤¡´rµ¦°¦´ª
¦³®ªnµ¼o¦·®µ¦
Å¤n¤¸
»ª»·µµ¦«¹¬µ
¦·µ¦¸ ª·¥µ«µ¦r´· (Á¤¸ª·«ª¦¦¤) »¯µ¨¦r¤®µª·¥µ¨´¥
¦³µ«¸¥´¦ DCP ¦»n¸É 37/2003
µ¤µ¤nÁ¦·¤µ´¦¦¤µ¦¦·¬´Å¥
¦³µ¦r
 ¼onª¥¦¦¤µ¦¼o´µ¦ ¦·¬´ ®°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤ Îµ´ (¤®µ)
 ¦¦¤µ¦¦·®µ¦ ¦·¬´ °µ®µ¦µ¨ Îµ´ (¤®µ)
 ¦¦¤µ¦ ¦·¬´ ¥¼Á¸É¥¢¦°r Îµ´
 ¦¦¤µ¦ ¦·¬´ ¨ÉÎµ¼ Ã±¨·Ê Îµ´
 ¦¦¤µ¦ ¦·¬´ ¸¸Á°Â°¨ Îµ´
¼o´µ¦nª Melting ¦·¬´ ¥µ¤°µµ±¸ÁÃ¨pµ Îµ´
¼onª¥¼o´µ¦ iµ¥¨· ¦·¬´ ¨ÉÎµ¼ (¦³Á«Å¥) Îµ´
หมายเหตุ :

ประสบการณในปจจุบัน

ประสบการณในอดีต
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¼Êº°®»ÊÂ¨³µ¦´µ¦
10. µ¥·¡¨ »µª·ª´r
¼o´µ¦ iµ¥ µ¥ Wholesale
°µ¥»
51 e
´nªµ¦º°®»oÄ¦·¬´
¦o°¥¨³ 0.00
ªµ¤´¤¡´rµ¦°¦´ª
¦³®ªnµ¼o¦·®µ¦
Å¤n¤¸
»ª»·µµ¦«¹¬µ
¦·µ¦¸ ··«µ¦r ¤®µª·¥µ¨´¥¦µ¤ÎµÂ®
¦³µ¦r
¼o´µ¦ iµ¥ µ¥ ¦·¬´ ÊÎµ¤´¡º¦»Á¡ Îµ´
11. µ¦»n£µ ¡¤Á·
¼o´µ¦ iµ¥ µ¥°»µ®¦¦¤
°µ¥»
52 e
´nªµ¦º°®»oÄ¦·¬´
Å¤n¤¸
ªµ¤´¤¡´rµ¦°¦´ª
¦³®ªnµ¼o¦·®µ¦
Å¤n¤¸
»ª»·µµ¦«¹¬µ
¦·µ¦¸ Á«¦¬«µ¦r ¤®µª·¥µ¨´¥¦µ¤ÎµÂ®
¦³µ¦r
¼onª¥¦¦¤µ¦¼o´µ¦ ¦·¬´ ¨´ÉÊÎµ¤´¦·»·Í Îµ´
¼o´µ¦ iµ¥ µ¥°µª»Ã ¦·¬´ Á°·Ão Ã±¨·Êr Îµ´ (¤®µ)
12. µ¥¤§ «·¦·ª«rÅ¡¦´
¼o´µ¦ iµ¥ µ¥ Modern Trade
°µ¥»
´nªµ¦º°®»oÄ¦·¬´
ªµ¤´¤¡´rµ¦°¦´ª
¦³®ªnµ¼o¦·®µ¦
»ª»·µµ¦«¹¬µ

38 e
Å¤n¤¸
Å¤n¤¸
¦·µÃ ¦·®µ¦µ¦Á· ¤®µª·¥µ¨´¥ Exeter ¦³Á«°´§¬
¦·µ¦¸ ¦·®µ¦»¦· ¤®µª·¥µ¨´¥°´´¤´

¦³µ¦r
¼o´µ¦ µ¥ ¨»n¤·oµ°»Ã£ ¦·¬´ Á°¸°®r´Â°r´ Îµ´
Sr. Customer Development Manager ¦·¬´ °®r´Â°r°®r´ (¦³Á«Å¥) Îµ´
Key Account Manager & Trade Marketing Manager ¦·¬´ ¸Â±¨r¤ Îµ´

หมายเหตุ :
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ประสบการณในปจจุบัน

ประสบการณในอดีต

¼Êº°®»ÊÂ¨³µ¦´µ¦
13. µµªª··µ »¦µ·
¼o´µ¦ iµ¥ µ¥ Food Solution
°µ¥»
40 e
´nªµ¦º°®»oÄ¦·¬´
Å¤n¤¸
ªµ¤´¤¡´rµ¦°¦´ª
¦³®ªnµ¼o¦·®µ¦
Å¤n¤¸
»ª»·µµ¦«¹¬µ
¦·µ¦¸ «·¨«µ¦r ¤®µª·¥µ¨´¥°´´¤´
¦³µ¦r
National Sales Manager – Key Accounts & Direct Accounts – Food Services
¦·¬´ ÁÁ¨n (¦³Á«Å¥) Îµ´
14. µ¥§¬·Í Á¦·ª¸
¼o´µ¦ iµ¥¦´¡¥µ¦»¨
°µ¥»
´nªµ¦º°®»oÄ¦·¬´
ªµ¤´¤¡´rµ¦°¦´ª
¦³®ªnµ¼o¦·®µ¦
»ª»·µµ¦«¹¬µ

42 e
Å¤n¤¸
Å¤n¤¸
¦·µÃ ¦·®µ¦»¦· - µ¦¦·®µ¦¦´¡¥µ¦¤»¬¥r ¤®µª·¥µ¨´¥¦°ª·¨¨r
¦·µ¦¸ ¦´«µ¦r - ªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ¦³Á«
¤®µª·¥µ¨´¥¦µ¤ÎµÂ®

¦³µ¦r
¼o´µ¦µ¥µ¦´¡¥µ¦¤»¬¥r ¦·¬´ Ã®rÁ¨°¦r (¦³Á«Å¥) Îµ´ (¤®µ)
¼o´µ¦ iµ¥¦·®µ¦¦´¡¥µ¦»¨ ¦·¬´ ÁÁ¦° (¦³Á«Å¥) Îµ´
¼o´µ¦ iµ¥ f°¦¤ ¦³Îµ£µ¡ºÊÁ°Á¸¥Â·¢d ¦·¬´ ÅÁ°¦r (Å¥Â¨r) Îµ´

หมายเหตุ :

ประสบการณในปจจุบัน

ประสบการณในอดีต
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¼Êº°®»ÊÂ¨³µ¦´µ¦
6. Îµª®»oµ¤´¸É¦¦¤µ¦Â¨³¼o¦·®µ¦ °¦·¬´º°°¥¼nÄe¸Énµ¤µ
¦¦¤µ¦Â¨³¼o¦·®µ¦
1. µ¥ª´ oµ Á¨¸¥
2. ¦. °µ° »¤µ¥  °¥»¥µ
3. ¦«. ¦. ¦¸µ ¦»·°´r
4. µ¥¦¦ ·rÂo
5. µ»p Å¤n° ·¤ ° ¥·
6. µ¥ª´ µ ¥·
7. µ¥¤´¥ ª´·Í´¥
8. µµª°´¨¸ º´«·¦·
9. µ¥°Îµ¡¨ ·¤³Ã¦µ
10. µ¥·¡¨ »µª·ª´r
11. µ¦»n£µ ¡¤Á·
12. µ¥¤§ «·¦·ª«rÅ¡¦´
13. µµªª··µ »¦µ·
14. µ¥§¬·Í Á¦·ª¸

Îµª®»o¸Éº°
 31 ´ªµ¤ 2552
15,820,400
9,140
500
-

Îµª®»o¸Éº° Á¡·É¤ ¹Ê (¨¨)
Îµª®»o¸Éº°
Ä¦³®ªnµ¦°e´¸
 31 ´ªµ¤ 2553
(5,200,000)
10,620,400
9,140
500
-

7. nµ°Â °³¦¦¤µ¦Â¨³¼o¦·®µ¦ °¦·¬´
nµ°Â¸ÉÁ}´ªÁ·
- nµ°Â¦ª¤ °¦¦¤µ¦Îµª 9 nµ Á}ÎµªÁ·´Ê·Ê 4,860,000 µ
Ã¥¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
¦µ¥ºÉ°
1. µ¥ª´ oµ Á¨¸¥
2. ¦. °µ° »¤µ¥  °¥»¥µ
3. ¦«. ¦. ¦¸µ ¦»·°´r
4. µ¥¦¦ ·rÂo
5. µ»p Å¤n° ·¤ ° ¥·
6. µ¥ª´ µ ¥·
7. µ¥¤´¥ ª´·Í´¥
8. µ¥°Îµ¡¨ ·¤³Ã¦µ
9. µµª°´¨¸ º´«·¦·

ÎµÂ®n
¦³µ¦¦¤µ¦Â¨³¦¦¤µ¦¦·®µ¦
¦¦¤µ¦°·¦³Â¨³¦³µ¦¦¤µ¦¦ª°
¦¦¤µ¦°·¦³Â¨³¦¦¤µ¦¦ª°
¦¦¤µ¦°·¦³Â¨³¦¦¤µ¦¦ª°
¦¦¤µ¦°·¦³
¦¦¤µ¦¦·®µ¦
¦¦¤µ¦¼o´µ¦
¦¦¤µ¦¦·®µ¦Â¨³¼o´µ¦ iµ¥Ã¦µ
¦¦¤µ¦¦·®µ¦Â¨³¼o´µ¦ iµ¥´¸Â¨³µ¦Á·

nµ¦¦¤Á¸¥¤
¦¦¤µ¦ e 2553
600,000
868,000
928,000
928,000
516,000
300,000
240,000
240,000
240,000

- nµ°Â¦ª¤ °¦¦¤µ¦¦·®µ¦ °¦·¬´¸ÉÁ oµÅÎµ¦ÎµÂ®n¦¦¤µ¦¦·®µ¦Ä¦·¬´¥n°¥
Îµª 5  Á}ÎµªÁ· 2,512,000 µ
- nµ°Â¦ª¤ °¼o¦·®µ¦¦·¬´Îµª 10 nµ Á}ÎµªÁ· 78,359,731 µ
- nµ°Â¦ª¤ °¦¦¤µ¦¦·®µ¦ °¦·¬´¸ÉÁ oµÅÎµ¦ÎµÂ®n¼o¦·®µ¦Ä¦·¬´¥n°¥
Îµª 3  Á}ÎµªÁ· 7,459,600 µ
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¼Êº°®»ÊÂ¨³µ¦´µ¦
®¤µ¥Á®» nµ°Â¼o¦·®µ¦¦·¬´ Åo¦ª¤nµ°Â °¦¦¤µ¦¦·®µ¦ ¦¦¤µ¦¼o´µ¦ Â¨³
¼o¦·®µ¦ 4 ¦µ¥Â¦n°µ¦¦¤µ¦¼o´µ¦¨¤µ ¦ª¤¹¼o¦·®µ¦¦µ¥¸É 4 »¦µ¥ (µ¤Îµ·¥µ¤¸ÉÎµ®
Ã¥Îµ´µ ¨.)
nµ°Â°ºÉ
¦·¬´Å¤n¤¸µ¦nµ¥nµ°Â°ºÉÄ®oÂn¦¦¤µ¦¦·®µ¦Â¨³¼o¦·®µ¦ ¥Áªo nµ´ÌªÁ¦ºÉ°· Â¨³¸É¡´
Îµ®¦´¦¦¤µ¦¸ÉÁ}µªnµ¦³Á«¸É¤µ¦³»¤ nª¼o¦·®µ¦³¤¸¦¦³ÎµÎµÂ®n nµÄonµ¥Á¸É¥ª´¦
¦³ÎµÎµÂ®n nµ¦´¬µ¡¥µµ¨ nµ¦³´°»´·Á®» Â¨³µ¦Îµ¦¤¦¦¤r¦³´ªµ¤¦´·Îµ®¦´
¦¦¤µ¦Â¨³¼o¦·®µ¦
Îµ®¦´Á·°»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸¡´Ê ¼o¦·®µ¦ °¦·¬´Åo¦´··Ä°´¦µÁ¸¥ª´¡´µ°ºÉÇ ¥Áªo
2 nµ º°µ¥ª´ oµ Á¨¸¥ Â¨³µ¥ª´ µ ¥· Å¤nÅo¦´Á·¤°»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸¡
8. ¦¦¤µ¦Â¨³¼o¦·®µ¦ °¦·¬´¸ÉÎµ¦ÎµÂ®nÁ}¦¦¤µ¦Â¨³¼o¦·®µ¦ °¦·¬´¥n°¥Â¨³
¦·¬´¸ÉÁ¸É¥ª o°´

¦µ¥ºÉ°¦·¬´

¦·¬´¥n°¥
¦·¬´

¦µ¥ºÉ°¦¦¤µ¦
1. µ¥ª´ oµ Á¨¸¥
X
2. µ¥ª´ µ ¥·
//
3. µ¥¤´¥ ª´·Í´¥
//
4. µ¥°Îµ¡¨ ·¤³Ã¦µ
//
5. µµª°´¨¸ º´«·¦·
//
®¤µ¥Á®»
X ®¤µ¥¹ ¦³µ¦¦¤µ¦
/ ®¤µ¥¹ ¦¦¤µ¦
// ®¤µ¥¹ ¦¦¤µ¦¦·®µ¦

¤.
®°»µ®¦¦¤
ÊÎµ¤´µ¨r¤
X
/
//
//

¤. °µ®µ¦
µ¨

¦·¬´¸É
Á¸É¥ª o°
(¦·¬´ ¨ÉÎµ¼
Ã±¨·Ê Îµ´)

X
//
//
//

X
/
/
/
/
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¼Êº°®»ÊÂ¨³µ¦´µ¦
9.

µ¦¼Â¨Á¦ºÉ°µ¦Äo o°¤¼¨£µ¥Ä

¦·¬´¤¸Ã¥µ¥Â¨³ª·¸µ¦¼Â¨¼o¦·®µ¦Äµ¦Äo o°¤¼¨£µ¥ÄÁ¡ºÉ°Á}¦³Ã¥rnª´¸Ê
1. Ä®oªµ¤¦¼oÂn¦¦¤µ¦Â¨³¼o¦·®µ¦Á¸É¥ª´®oµ¸É¸Éo°¦µ¥µµ¦º°¦°®¨´¦´¡¥r °
¼n¤¦ Â¨³»¦¸É¥´Å¤n¦¦¨»··£µª³ Â¨³Îµ®Ã¬µ¤¡¦³¦µ´´·®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ®¨´¦´¡¥r ¡.«.
2535 Â¨³µ¤ o°Îµ® °¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥
2. Ä®o¼o¦·®µ¦ °¦·¬´¦µ¥µµ¦º°¦°®¨´¦´¡¥rn°³¦¦¤µ¦ °¦·¬´»Å¦¤µ¸É¤¸µ¦
¦³»¤³¦¦¤µ¦
3. ÂoÄ®o¼o¦·®µ¦¸ÉÅo¦´¦µ o°¤¼¨£µ¥Ä¸É¤¸µ¦³Îµ´¤·Ä®oÁdÁ¥ o°¤¼¨´¨nµªÂn¼o°ºÉ ¦ª¤¹
¨¦³¸É°µ³Á· ¹Ê´®¨´¦´¡¥r °¦·¬´ Â¨³Îµ®Ã¬µ¤¡¦³¦µ´´·®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ
®¨´¦´¡¥r ¡.«. 2535 ¸É¼o¦·®µ¦³Åo¦´®µ¤¸µ¦ iµ g
4. ®oµ¤¤·Ä®o¼o¦·®µ¦¤¸µ¦ºÊ° µ¥®¨´¦´¡¥r °¦·¬´Änª 1 Áº°n°¸Éµ¦Á·³Á¥Â¡¦nn°
µµ¦³
¦·¬´ÅoÎµ®¤µ¦µ¦µ¦j°´µ¦Äo o°¤¼¨£µ¥Ä °¦·¬´ ¦ª¤¹¨Ã¬¦¸¸É¤¸µ¦
iµ gÅªoÄÃ¥µ¥µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦ ¹Éµ¤µ¦¼Åo¸É®´ª o° ¦µ¥µµ¦·´·µ¤®¨´µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦¸É
¸ o° 4.8.1
10.

µ¦ª»¤£µ¥Ä

¦·¬´Ä®oªµ¤Îµ´n°¦³µ¦ª»¤£µ¥Ä ÁºÉ°µÁ®Èªnµ¦³µ¦ª»¤£µ¥ÄÁ}¨Å
Îµ´¸Énª¥¨ªµ¤Á¸É¥µ»¦· ¦oµªµ¤ÁºÉ°¤´ÉÄµ¦¦·®µ¦µÂn¼o¦·®µ¦ Â¨³nª¥Ä®o¦·¬´ÎµÁ·»¦·
°¥nµ¤¸¦³··£µ¡Â¨³¦¦¨»Ájµ®¤µ¥¸ÉÎµ®Åªo ¦ª¤´Ênª¥¦´¬µ¨¦³Ã¥rÂ¨³Á·¨» °¼oº°®»o nª¥Ä®o
¦µ¥µµµ¦Á·Â¨³¦µ¥µoµµ¦·´·µ °¦·¬´¤¸ªµ¤¼o°nµÁºÉ°º° j°¦´¡¥r· °¦·¬´
Å¤nÄ®o¼®µ¥®¦º°¦´ÉªÅ®¨ Â¨³nª¥Ä®o»¨µ¦ °¦·¬´·´·µ¤®¤µ¥Â¨³ o°´´¸ÉÁ¸É¥ª o°
¦·¬´Åo¤¸µ¦ªnµoµÎµ´µ ¦. ª·¦´ Â°r Â°Ã·Á°rÁ}¼o¦ª°£µ¥Ä °¦·¬´¹ÉÅo
Îµ®Ä®o¤¸ µ¦´ÎµÂµ¦¦ª°»Å¦¤µ Á¡ºÉ°¦³Á¤·¦³··£µ¡ °¦³µ¦ª»¤£µ¥Ä Â¨³¦oµ
¦³µ¦ª» ¤ £µ¥Ä¸É ¸ Â n  ¦· ¬´  Á¡ºÉ ° Ä®o Á ·  ¦³µ¦ª» ¤ £µ¥Ä¸É ¤¸  ¦³·  ·  ¨ Â¨³· ´ ·  µ¤°¥n µ 
¤ÉÎµÁ¤°
Äµ¦¦³»¤³¦¦¤µ¦¦´Ê¸É 1/2554 Á¤ºÉ°ª´¸É 25 »¤£µ¡´r 2554 Ã¥¤¸¦¦¤µ¦°·¦³Â¨³
¦¦¤µ¦¦ª°Á oµ¦nª¤¦³»¤oª¥Îµª 3 nµ ³¦¦¤µ¦Åo¤¸µ¦°µ¦³µ¦ª»¤£µ¥ÄÃ¥Äo
Â¦³Á¤·¹É¦³Á¤·Ã¥ iµ¥¦·®µ¦ Â¨³°µÃ¥³¦¦¤µ¦¦ª°Â¨oª¦»Åoªnµ µµ¦¦³Á¤·
¦³µ¦ª»¤£µ¥Ä °¦·¬´ÄoµnµÇ 5 nª º° °r¦Â¨³£µ¡Âª¨o°¤ µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ µ¦
ª»¤µ¦·´·µ ° iµ¥¦·®µ¦ ¦³µ¦Á«Â¨³µ¦ºÉ°µ¦ o°¤¼¨ Â¨³¦³µ¦·µ¤ ³¦¦¤µ¦
Á®Èªnµ¦·¬´¤¸¦³µ¦ª»¤£µ¥ÄÁ¦ºÉ°´¨nµª°¥nµÁ¡¸¥¡°
°µ´Êµ¦Îµ»¦¦¦¤´¼oº°®»o¦µ¥Ä®n Â¨³¦·¬´¥n°¥ ¦·¬´Åo¤¸¦µ¥µÅªoÄ®¤µ¥Á®»
¦³°µ¦Á· °¼o°´¸ o° 7 Â¨oªÁn´ ¦ª¤¹µ¦·´·µ¤®¨´Ár °¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n
¦³Á«Å¥Á¦ºÉ°µ¦Îµ¦µ¥µ¦¸ÉÁ¸É ¥ªÃ¥´ ³¦¦¤µ¦¹Á®Èªnµ¦·¬´¤¸¦³µ¦ª»¤£µ¥ÄÄÁ¦ºÉ°
´¨nµª¸Ê°¥nµÁ¡¸¥¡°
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¼Êº°®»ÊÂ¨³µ¦´µ¦
Îµ®¦´µ¦ª»¤£µ¥ÄÄ®´ª o°°ºÉ °¦³µ¦ª»¤£µ¥Ä ³¦¦¤µ¦¦ª°Åo¤¸µ¦
°µ´Îµ´µ ¦.ª·¦´ Â°r Â°Ã·Á°r ¹ÉÁ}¼o¦ª°£µ¥Ä °¦·¬´ Â¨³Åo¤¸µ¦¦µ¥µÄ®o
³¦¦¤µ¦¦´¦µÄ»Å¦¤µ ³¦¦¤µ¦¹¤¸ªµ¤Á®Èªnµ¦·¬´¤¸¦³µ¦ª»¤£µ¥Ä¸ÉÁ¡¸¥¡°
Án´

Ã¥µ¥nµ¥Á·{¨
¦·¬´¤¸Ã¥µ¥¸É³nµ¥Á·{¨Ân¼oº°®»oÁ}ÎµªÁ·Å¤nÉÎµªnµ¦o°¥¨³ 40 °ÎµÅ¦»·®¨´µ®´
£µ¬¸Á·ÅoÂ¨oª Ã¥¸É¦³»¤³¦¦¤µ¦Åo¤¸¤·Á°Ä®onµ¥Á·{¨Îµ®¦´¨µ¦ÎµÁ·µÄe 2553 Ä
°´¦µ®»o¨³ 0.15 µ ·Á}¦o°¥¨³ 55.2 °ÎµÅ¦»· Á¦¸¥Á¸¥´µ¦nµ¥Á·{¨Îµ®¦´¨µ¦ÎµÁ·µ
Äe 2552 Ä°´¦µ®»o¨³ 0.25 µ ·Á}¦o°¥¨³ 51.2 °ÎµÅ¦»·
¦·¬´ ®°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤ Îµ´ (¤®µ) ¤¸Ã¥µ¥µ¦nµ¥Á·{¨Ä°´¦µ¦³¤µ¦o°¥¨³
50 °ÎµÅ¦»·®¨´®´£µ¬¸Á·Åo ´Ê¸Ê¥´ ¹Ê°¥¼n´¨µ¦ÎµÁ·µ °¦·¬´Â¨³£µª³µÁ«¦¬·oª¥
¦·¬´ °µ®µ¦µ¨ Îµ´ (¤®µ) ¥´¤¸¥° µ»³¤°¥¼n ¹Å¤nµ¤µ¦nµ¥Á·{¨Åo
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บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน
¦µ¥µ¦¦³®ªnµ´´»¨¸É¤¸¨¦³Ã¥r¦nª¤ ªµ¤ÎµÁ} Â¨³ªµ¤¤Á®»¤¨ °
¦µ¥µ¦´¨nµª
Ä¦³®ªnµe ¦·¬´¤¸¦µ¥µ¦»¦·¸ÉÎµ´´»¨®¦º°·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°´ ¦µ¥µ¦»¦·´¨nµªÁ}Åµ¤
ÁºÉ°Å µµ¦oµÂ¨³Árµ¤¸É¨¦nª¤´¦³®ªnµ¦·¬´Â¨³»¨®¦º°·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°´Á®¨nµ´Ê ¹ÉÁ}Å
µ¤·»¦·Ã¥µ¤µ¦¦»Åo´¸Ê
1) ¦µ¥µ¦¦³®ªnµ´´¦·¬´ ¦·¬´ ®°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤ Îµ´ (¤®µ) (UPOIC)
(®nª¥: ¨oµµ)

ªµ¤´¤¡´r

¦µ¥µ¦

¤¼¨nµ¦µ¥µ¦
2553 2552

¦·¬´¥n°¥

ºÊ°ª´»·

779.7

µ¥
°¤¡·ªÁ°¦r
°¢rÂª¦r
nµÁnµ¦´

-

1.5

¦µµµ¤´¸

0.3

0.3

¦µµ¨µ

Á·{¨¦´ 90.7

Ã¥µ¥µ¦
Îµ®¦µµ

755.0 ¦µµ¨µ 
ª´¸ÉÎµ´µ
µ¥

158.7 µ¤°´¦µ¸É
¦³µ«nµ¥

ªµ¤ÎµÁ}
- ÁºÉ ° µÊÎ µ ¤´  µ¨r ¤ ·  Á}  ª´  » ·  ®¨´  °
¦·¬´ Â¨³®oµ¤¤¸µ¦ÎµÁ oµ ¥Áªo³Åo¦´°»¤´·
µ£µ¦´
- ¦·¤µÊÎµ¤´µ¨r¤·Ä¦³Á«µ§¼µ¨¤¸
Å¤nÁ¡¸¥¡° ¦·¬´¹¤¸ªµ¤ÎµÁ}o°ºÊ°ÊÎµ¤´
µ¨r¤·µ UPOIC
Á}µ¦ºÊ°¦nª¤´´¨»n¤¦·¬´ Á¡ºÉ°Ä®oÅoÄ¦µµ
¸É¦³®¥´ªnµ
Á¡ºÉ ° Á}  µ¦¦³®¥´  Â¨³³ªÎ µ ®¦´  i µ ¥
¦·®µ¦ ¹Åo¥oµ¥Îµ´µ¤µ°¥¼nÄ°µµ¦Á¸¥ª´
´¨»n¤¦·¬´
Á}Á·{¨¦´µÁ·¨»Ä¦·¬´¥n°¥

2) ¦µ¥µ¦¦³®ªnµ´´¦·¬´ ¨ÉÎµ¼ Á°È·Á¨ °°¥r Á°¸Á°È ¸Á°¸ Â¨³¦·¬´ ¨ÉÎµ¼ ·rÃ¦r ¡¸¸°¸ ¨·¤·ÁÈ
(®nª¥: ¨oµµ)

ªµ¤´¤¡´r
¤¸¼o°º ®»o¦µ¥
Ä®nÁ}¨»n¤
Á¸¥ª´
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¦µ¥µ¦

¤¼¨nµ¦µ¥µ¦
2553 2552

µ¥·oµ

-

0.1

ºÊ°·oµÂ¨³
¦·µ¦

31.2

-

Ã¥µ¥µ¦
Îµ®¦µµ
¦µµÁ¸¥Á¸¥
´¦µµ¨µ

¦µµ¨µ

ªµ¤ÎµÁ}
ÁºÉ°µ¦·¤µµ¦ µ¥·oµµ· °Ân¨³
¦³Á«¥´  ¤¸ Î µ ªÅ¤n ¤ µ ´  ´Ê  Á¡ºÉ ° Ä®o Å o Ä 
¦µµ¸É  ¦³®¥´  ¹  Á}  µ¦ºÊ ° ¦n ª ¤´  ´  ¨»n ¤
¦·¬´
ÁºÉ°µÄnª¨µ¥e 2553 Á·µ¦ µÂ¨
ÊÎ µ ¤´  µ¨r ¤ Â¨³Å ¤´  µ¨r ¤ Ä¦³Á« ¹É  Á} 
ª´»·Äµ¦¨··oµ¨»n¤Á¥Á¸¥¤Â¨³Å ¤´
¡º¤ ¦·¬´¹ºÊ°·oµÎµÁ¦È¦¼¨»n¤´¨nµª
Á oµ¤µµ¦·¬´¸ÉÁ¸É¥ª o°

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน

Îµ®¦´¥°oµ¦³®ªnµ¦·¬´¦·¬´¥n°¥ Â¨³·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°´  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2553 Â¨³ 2552 µ¤µ¦¼
¦µ¥¨³Á°¸¥µ¤¸ÉÅoÁdÁ¥Ä®¤µ¥Á®»µ¦Á· °¦·¬´ °o 7

¤µ¦µ¦®¦º° ´Ê°µ¦°»¤´·µ¦Îµ¦µ¥µ¦¦³®ªnµ´
Äe 2553
¦· ¬´  ¤¸  µ¦ºÊ ° ÊÎ µ ¤´  µ¨r ¤ ·  ÊÎ µ ¤´  Á¤¨È  Äµ¨r ¤ ·  Â¨³¨µ¨r ¤ µ ¤.
®°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤ ·Á}¦o°¥¨³ 15.12 °µ¦ºÊ°ÊÎµ¤´µ¨r¤· ÊÎµ¤´Á¤¨ÈÄµ¨r¤· Â¨³¨µ¨r¤
´Ê®¤ ¹ÉÁ}¦µµ¨µÂ¨³Á}Åµ¤»¦·µ¦oµ· Å¤n¤¸¡´³¼¡´´°Á®º°µ´µºÊ° µ¥
ÊÎµ¤´µ¨r¤· Â¨³Á}Åµ¤¦³Á¡¸ °µ¦Îµ»¦·ÊÎµ¤´µ¨r¤·
µ¥¤´¥ ª´·Í´¥ ¹ÉÁ}¦¦¤µ¦¼o´µ¦ °¦·¬´ Â¨³¤. ®°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤Á}
¼o°»¤´·µ¦ºÊ°ÊÎµ¤´µ¨r¤·Ä®oÂn ¤. ¨ÉÎµ¼ (¦³Á«Å¥) Ã¥¸Éµ¦ºÊ°»¦´Ê³¤¸¦µµ°oµ°·´µ¦ºÊ°µ
¼o µ¥¦µ¥°ºÉÇ
Änª °·oµ UFC ´Ê ¦·¬´ºÊ°·oµµ UFC Ä¦µµ¸É¦·¬´ µ¥ ®´oª¥ÎµÅ¦nªÁ¡·É¤¸É Ã¥¤¸
µ¦ÎµªÎµÅ¦nªÁ¡·É¤¸É¤µµnµÄonµ¥¸Éµªnµ³Á· ¹Êµ·¦¦¤µ¦ µ¥·oµ ° UFC

ÂªÃo¤µ¦Îµ¦µ¥µ¦¦³®ªnµ´Ä°µ
¦·¬´Åo¤¸µ¦ºÊ° µ¥ÊÎµ¤´µ¨r¤·´ ¤. ®°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤ n°¸É¦·¬´³Á oµ¤µº°®»o
Â¨³Á}¼oº°®»o¦µ¥Ä®nÄ ¤. ®°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤ Ã¥¦·¬´¤¸µ¦ÄoÊÎµ¤´µ¨r¤·¹ÉÁ}ª´»·®¨´
Ä¦·¤µ¼ Ä ³¸ÉÃ¥µ¥ °¦´Á¸É¥ª´µ¦ÎµÁ oµÊÎµ¤´µ¨r¤·¥´Å¤n¤¸ªµ¤´Á ´´Ê µ¦®¨¸Á¨¸É¥
¦µ¥µ¦´¨nµª¹Á}Ån° oµ¨Îµµ °¥nµÅ¦Èµ¤ ¦·¬´¤¸µ¦ºÊ°ÊÎµ¤´µ¨r¤Ä¦µµÁ¸¥ª´¸É¤¸µ¦ºÊ°µ
¼o µ¥¦µ¥°ºÉ
Änª ° UFC ´Ê ¦·¬´ÅoÎµ®Á}Ã¥µ¥ÅªoÁ¸É¥ª´µ¦Á}¼o´Îµ®nµ¥ ´Ê¸ÊÁºÉ°µÎµÄ®o
o»µ¦ µ¥Â¨³¦·®µ¦ °¨»n¤¦·¬´¨¨
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ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน
o°¡·¡µµ®¤µ¥
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2553 ¦·¬´Å¤n¤¸¸µ®¤µ¥¸É¤¸¨¦³oµ¨n°·¦´¡¥r °¦·¬´®¦º°
¦·¬´¥n°¥¸É¤¸Îµª¼ªnµ¦o°¥¨³ 5 °nª¼oº°®»o

¡´³¼¡´Äµ¦°°®»oÄ°µ
- Å¤n¤¸ -
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ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือตั๋วเงิน
- Å¤n¤¸ -
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2553 และ 2552

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูล
ในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการ
ตรวจสอบของขาพเจา งบการเงินรวมของบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552 ที่นํามาเปรียบเทียบไว ณ ที่นี้ ไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกันกับขาพเจา ซึ่งได
แสดงความเห็นอยางไมมีเงือ่ นไขตามรายงานลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธกี ารทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปน
จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและ
ประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินทีเ่ ปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมิน
ถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการทีน่ ําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบ
ดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผลการดําเนินงานและกระแส
เงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษทั ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะ
กิจการของบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามทีค่ วรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป

วิชาติ โลเกศกระวี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ 2554

2

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจําธนาคาร
ลูกหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน - สุทธิ
รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ
เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองจายแกกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยที่ไมไดใชในการดําเนินงาน - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
คาความนิยมในการรวมกิจการ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
2553
2552

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

6

361,177,563
6,059,400

206,417,934
6,000,000

203,874,122
-

110,741,200
-

7, 8
8

3,869,563
855,026,485
858,896,048

3,806,368
883,674,062
887,480,430

58,477
792,483,396
792,541,873

19,971
796,510,220
796,530,191

7
9

1,067,983,426
57,709,314
2,351,825,751

1,134,919,300
45,742,532
2,280,560,196

769,221
493,722,948
19,226,235
1,510,134,399

189,642
555,739,794
12,033,004
1,475,233,831

10
11
12
13
14

933,874
2,190,768,302
57,000,573
17,997,296
196,376,189
1,367,116
2,464,443,350
4,816,269,101

794,391
2,235,371,250
57,752,311
20,944,423
196,376,189
4,713,290
2,515,951,854
4,796,512,050

1,312,479,294
933,874
744,326,393
3,934,177
634,978
2,062,308,716
3,572,443,115

1,309,043,450
794,391
717,659,735
4,644,624
617,244
2,032,759,444
3,507,993,275

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
รวมเจาหนี้การคา
เงินกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองรับ
จากกิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สวนของเงินกูยืมระยะยาว
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินปนผลคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
คาใชจายคางจาย
รายไดรับลวงหนา
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจาก
สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจาก
สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สํารองเผื่อคาเชาที่ดิน
สํารองโครงการเงินบําเหน็จพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
2553
2552

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

15

1,537,110,478

1,523,000,079

825,000,000

815,000,000

7

25,950,550
302,088,753
328,039,303

6,115,304
196,674,429
202,789,733

67,378,024
224,706,214
292,084,238

112,167,146
115,441,728
227,608,874

7

6,109

139,963

37,660

99,169

16

4,774,528

3,778,611

3,658,466

2,848,204

17

68,080,000
20,993,785

90,476,000
28,535,582

40,000,000
18,091,906

40,000,000
25,635,691

12,108,578
86,472,971
16,509,061
106,018,765
221,109,375
2,180,113,578

23,178,175
84,701,737
18,094,810
178,584,503
304,559,225
2,153,279,193

6,669,224
53,289,417
16,509,060
52,063,114
128,530,815
1,307,403,085

14,454,394
50,799,026
18,094,810
115,704,704
199,052,934
1,310,244,872

16

1,177,205

5,967,124

566,502

4,224,968

17
18
19

153,100,000
20,468,000
36,077,387
210,822,592
2,390,936,170

144,476,500
20,468,000
27,596,388
198,508,012
2,351,787,205

95,000,000
36,077,387
131,643,889
1,439,046,974

58,296,500
27,596,388
90,117,856
1,400,362,728

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หมายเหตุ
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 820,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
สวนเกินทุน
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
สวนเกินทุนหุนซื้อคืน
ผลกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
สัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย
สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาเงินลงทุนระยะยาวอื่น
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม
2553
2552

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

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

2.2

5,008,700

5,008,700

-

-

11

(584,551)

(724,034)

(584,551)

(724,034)

20

102,774,506
950,775,019
2,125,213,039
300,119,892
2,425,332,931
4,816,269,101

102,760,809
949,205,956
2,123,490,796
321,234,049
2,444,724,845
4,796,512,050

82,000,000
984,741,327
2,133,396,141
2,133,396,141
3,572,443,115

82,000,000
959,115,216
2,107,630,547
2,107,630,547
3,507,993,275

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หมายเหตุ
รายได
รายไดจากการขาย
เงินปนผลรับ
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไรกอนคาใชจายทางการเงิน
และภาษีเงินไดนิติบุคคล
คาใชจายทางการเงิน
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดนติ ิบุคคล
กําไรสุทธิสําหรับป
การแบงปนกําไรสุทธิ
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

งบการเงินรวม
2553
2552
7,483,872,353
67,174,639
7,551,046,992

6,869,623,598
62,611,824
6,932,235,422

6,516,203,688
90,814,704
33,874,050
6,640,892,442

5,853,250,167
158,700,577
33,446,528
6,045,397,272

6,447,702,138
501,348,850
127,785,028
134,115,862
7,210,951,878

5,681,387,364
422,416,536
122,594,899
132,584,582
6,358,983,381

5,914,993,860
302,173,142
62,198,412
83,219,731
6,362,585,145

5,138,447,461
279,528,858
60,694,132
86,736,788
5,565,407,239

340,095,114
(44,619,000)
295,476,114
(75,261,020)
220,215,094

573,252,041
(56,976,636)
516,275,405
(111,397,414)
404,877,991

278,307,297
(21,537,783)
256,769,514
(33,765,032)
223,004,482

479,990,033
(21,283,679)
458,706,354
(57,997,512)
400,708,842

198,961,131

358,331,359

223,004,482

400,708,842

21,253,963
220,215,094

46,546,632
404,877,991

0.24

0.44

0.27

0.49

820,000,000

820,000,000

820,000,000

820,000,000

23

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม
2553
2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิกอนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรสุทธิกอนภาษีเปนเงินสดรับ(จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
คาเผื่อสินคาลาสมัยและการลดมูลคาสินคาลดลง
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินคาคงเหลือ
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย(โอนกลับ)
สํารองโครงการเงินบําเหน็จพนักงาน
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น
กําไรจากการจําหนายและตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
คาใชจายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินไดนิติบุคคล
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

295,476,114

516,275,405

256,769,514

458,706,354

212,816,050
2,090,814
(70,952)
756,825
(8,662)
8,480,999
(128,660)

185,890,929
(8,978,665)
(256,417)
5,838,568
7,776,167
-

64,868,710
2,199,880
(416,461)
8,480,999
(90,686,044)
(128,660)

55,859,454
(10,288,805)
(49,492)
7,776,167
(158,700,577)
-

(736,124)
(228,385)
40,523,902

(4,529,176)
295,478
52,659,784

(6,397)
(103,517)
18,912,757

(1,478,141)
(377,688)
18,147,116

558,971,921

754,972,073

259,890,781

369,594,388

(63,195)
26,893,882
71,570,401
(12,631,517)
3,346,174

(867,337)
51,837,816
6,632,847
30,928,065
(2,412,043)

(38,506)
1,887,783
62,433,307
(7,193,231)
(17,734)

42,487
57,010,970
(39,298,930)
10,163,775
149,894

19,835,246
105,922,330
(66,684,374)
707,160,868
(39,603,965)
(86,433,183)
581,123,720

(149,138,109)
33,264,140
725,217,452
(56,067,228)
(98,168,929)
570,981,295

(44,789,122)
109,307,164
(65,505,502)
315,974,940
(18,046,492)
(41,550,202)
256,378,246

60,014,509
(165,376,825)
54,037,854
346,338,122
(21,141,571)
(43,543,118)
281,653,433

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม
2553
2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจําเพิ่มขึ้น
เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองจายแก
กิจการที่เกี่ยวของกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เงินกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองรับจาก
กิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
เงินเพิ่มทุนรับจากผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

(59,400)

(6,000,000)

-

-

(3,435,844)
128,660
(193,363,511)
14,480,165
4,355,894
(947,822)
(178,841,858)

183,248
(441,366,685)
6,835,966
(698,654)
(441,046,125)

(579,579)
(3,435,844)
90,686,044
128,660
(95,526,705)
6,672,108
502,655
(486,450)
(2,039,111)

397,154
(174,981,150)
158,700,577
(288,191,820)
2,427,014
5,700,000
(346,154)
(296,294,379)

14,110,399

56,000,079

10,000,000

79,000,000

(133,854)
(3,794,002)
76,703,500
(90,476,000)
(243,932,276)
(247,522,233)
154,759,629
206,417,934
361,177,563

(24,867,111)
(3,592,595)
98,296,500
(79,957,000)
18,850
(232,574,070)
(186,675,347)
(56,740,177)
263,158,111
206,417,934

(61,509)
(2,848,204)
76,703,500
(40,000,000)
(205,000,000)
(161,206,213)
93,132,922
110,741,200
203,874,122

31,973
(2,696,340)
98,296,500
(164,018,016)
10,614,117
(4,026,829)
114,768,029
110,741,200

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม
2553
2552
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไมใชเงินสดประกอบดวย
ซื้ออาคารและอุปกรณโดยยังมิไดชําระเงิน
ซื้ออุปกรณตามสัญญาเชาทางการเงิน
โอนตนกลาปาลมไปบัญชีสินคาคงเหลือ
โอนคอมพิวเตอรซอฟทแวรไปบัญชีสินทรัพยไมมีตัวตน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

26,576,074
5,320,400
-

32,961,497
1,111,920
10,865,065
1,061,000

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

5,252,053
-

3,271,921
1,061,000

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หนวย: บาท)

ทุนที่ออกจําหนาย สวนเกิน
หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ
820,000,000
241,970,265
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
รายไดที่รับรูในสวนของผูถือหุน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ผลกําไรที่รับรูในสวนของผูถือหุน
รวมรายไดท่รี ับรูในสวนของผูถือหุน
กําไรสุทธิสําหรับป
รวมรายไดทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป
เงินปนผลจาย
26
สวนของผูถือหุนสวนนอยลดลงจากการ
จายเงินปนผลของบริษัทยอย
ซื้อหุนเพิ่มทุนในบริษัทยอย
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปน
สํารองตามกฎหมาย
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น
820,000,000
241,970,265
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนเกินทุนจาก สวนต่ํากวาทุน
กําไรสะสม
การเปลี่ยนแปลง
จากการ
จัดสรรแลว รวม
สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุน
สวนนอย
สวนเกินทุน สัดสวนการถือหุน เปลี่ยนแปลง
สํารอง
ยังไมได
หุนซื้อคืน
ในบริษัทยอย มูลคาเงินลงทุน ตามกฎหมาย
จัดสรร
บริษัทใหญ
ของบริษัทยอย
รวม
5,269,100
(1,009,355) 102,430,665
755,204,741 1,923,865,416
347,808,990 2,271,674,406

-

-

285,321
285,321
285,321
-

-

358,331,359
358,331,359
(164,000,000)

285,321
285,321
358,331,359
358,616,680
(164,000,000)

46,546,632
46,546,632
-

285,321
285,321
404,877,991
405,163,312
(164,000,000)

-

5,008,700

-

-

-

5,008,700

(68,131,723)
(5,008,700)

(68,131,723)
-

5,269,100

5,008,700

(724,034)

330,144
102,760,809

(330,144)
949,205,956

2,123,490,796

18,850
321,234,049

18,850
2,444,724,845

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หนวย: บาท)

ทุนที่ออกจําหนาย สวนเกิน
หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ
820,000,000
241,970,265
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
รายไดที่รับรูในสวนของผูถือหุน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ผลกําไรที่รับรูในสวนของผูถือหุน
รวมรายไดท่รี ับรูในสวนของผูถือหุน
กําไรสุทธิสําหรับป
รวมรายไดทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป
เงินปนผลจาย
26
สวนของผูถือหุนสวนนอยลดลงจากการ
จายเงินปนผลของบริษัทยอย
โอนกลับเงินปนผลของปกอน
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปน
สํารองตามกฎหมาย
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยลดลง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
820,000,000
241,970,265
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนเกินทุนจาก สวนต่ํากวาทุน
กําไรสะสม
การเปลี่ยนแปลง
จากการ
จัดสรรแลว รวม
สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุน
สวนนอย
สวนเกินทุน สัดสวนการถือหุน เปลี่ยนแปลง
สํารอง
ยังไมได
หุนซื้อคืน
ในบริษัทยอย มูลคาเงินลงทุน ตามกฎหมาย
จัดสรร
บริษัทใหญ
ของบริษัทยอย
รวม
5,269,100
5,008,700
(724,034) 102,760,809
949,205,956 2,123,490,796
321,234,049 2,444,724,845

-

-

139,483
139,483
139,483
-

-

198,961,131
198,961,131
(205,000,000)

139,483
139,483
198,961,131
199,100,614
(205,000,000)

21,253,963
21,253,963
-

139,483
139,483
220,215,094
220,354,577
(205,000,000)

-

-

-

-

7,621,629

7,621,629

(38,932,276)
-

(38,932,276)
7,621,629

5,269,100

5,008,700

(584,551)

13,697
102,774,506

(13,697)
950,775,019

2,125,213,039

(3,435,844)
300,119,892

(3,435,844)
2,425,332,931

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หนวย: บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
รายไดที่รับรูในสวนของผูถือหุน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ผลกําไรที่รับรูในสวนของผูถือหุน
รวมรายไดที่รับรูในสวนของผูถือหุน
กําไรสุทธิสําหรับป
รวมรายไดทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป
เงินปนผลจาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

26

ทุนที่ออกจําหนาย
สวนเกิน
และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ
820,000,000
241,970,265

820,000,000

241,970,265

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
สวนต่ํากวาทุน
จากการ
จัดสรรแลว สวนเกินทุน
เปลี่ยนแปลง
สํารอง
ยังไมได
หุนซื้อคืน
มูลคาเงินลงทุน
ตามกฎหมาย
จัดสรร
5,269,100
(1,009,355)
82,000,000
722,406,374

5,269,100

285,321
285,321
285,321
(724,034)

82,000,000

400,708,842
400,708,842
(164,000,000)
959,115,216

รวม
1,870,636,384

285,321
285,321
400,708,842
400,994,163
(164,000,000)
2,107,630,547

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หนวย: บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
รายไดที่รับรูในสวนของผูถือหุน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ผลกําไรที่รับรูในสวนของผูถือหุน
รวมรายไดที่รับรูในสวนของผูถือหุน
กําไรสุทธิสําหรับป
รวมรายไดทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป
เงินปนผลจาย
โอนกลับเงินปนผลของปกอน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

26

ทุนที่ออกจําหนาย
สวนเกิน
และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ
820,000,000
241,970,265

820,000,000

241,970,265

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
สวนต่ํากวาทุน
จากการ
จัดสรรแลว สวนเกินทุน
เปลี่ยนแปลง
สํารอง
ยังไมได
หุนซื้อคืน
มูลคาเงินลงทุน
ตามกฎหมาย
จัดสรร
5,269,100
(724,034)
82,000,000
959,115,216

5,269,100

139,483
139,483
139,483
(584,551)

82,000,000

223,004,482
223,004,482
(205,000,000)
7,621,629
984,741,327

รวม
2,107,630,547

139,483
139,483
223,004,482
223,143,965
(205,000,000)
7,621,629
2,133,396,141

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
1.

ขอมูลทั่วไป
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลําเนา
ในประเทศไทย โดยมี บริ ษั ท ฯมี บริษัท ล่ําสู ง โฮลดิ้ ง จํา กัด ซึ่ ง เปน บริษัทที่ จ ดทะเบีย นจั ด ตั้งใน
ประเทศไทยเปนผูถือหุนใหญ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจําหนายน้ํามันปาลม ที่อยูตามที่
จดทะเบียนของบริษัทฯอยูที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

2.

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 30 มกราคม
2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการ
บัญชี
2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
(ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ”) และงบการเงินของบริษัทยอยซึ่งจัดตั้งในประเทศไทยทั้งหมด
(ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปนี้

1

ชื่อบริษัท

บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัทฯโดยตรง
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด
(มหาชน)
บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตรารอยละของการถือหุน
2553
2552
รอยละ
รอยละ

รอยละของสินทรัพยที่
รวมอยูในสินทรัพยรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552
รอยละ
รอยละ

รอยละของรายไดที่รวมอยู
ในรายไดรวมสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552
รอยละ
รอยละ

ประกอบธุรกิจการทําสวนปาลม
น้ํามันและผลิตน้ํามันปาลมดิบ

ไทย

69.96

69.96

20

21

1

1

ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนาย
ผักและผลไมแปรรูป และ
เครื่องดื่มบรรจุกระปอง

ไทย

98.76

98.00

29

29

12

14

2

ชื่อบริษัท

อัตรารอยละของการถือหุนโดย
บริษัทยอย
2553
2552
รอยละ
รอยละ

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท
สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด

เจาของสวนปาลมน้ํามัน

ไทย

100

100

กิจการที่ควบคุมรวมกันกับบริษัท
สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด

ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุปาลมน้ํามัน

ไทย

50

50

เจาของสิทธิเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ
เจาของสิทธิเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ

ไทย
ไทย

100
100

100
100

ผลิตผักและผลไมแชแข็ง

ไทย

79

79

บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด
บริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด
บริษัท พันธศรี จํากัด
บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูเนียน ฟรอสท จํากัด

3

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2552 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ยูเนี่ยน ฟรอสท จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทยอยของบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) (บริษัทยอยของบริษัทฯ) มีมติอนุมัติการ
เพิ่มทุนของบริษัทโดยเสนอขายหุนสามัญจํานวน 600,000 หุนใหแกผูถือหุนเดิมในราคาหุนละ
100 บาท รวมเปนเงิน 60 ลานบาท ซึ่งบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ไดซื้อหุนเพิ่มทุน
ของบริษัทยอยดังกลาวทั้งจํานวน และไดชําระเงินเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 การซื้อหุน
ดังกลาวทําใหสัดสวนเงินลงทุนของบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น
รอยละ 21 จากรอยละ 58 เปนรอยละ 79 บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ไดบันทึกสวน
ของมูลคาตามบัญชีสุทธิของบริษัทยอยตามสัดสวนเงินลงทุนเพิ่มที่สูงกวาราคาทุนจํานวน 5.0
ลานบาท ไวในบัญชีสวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยในงบดุล
ข)

บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่ไดมา (วันที่
บริษัทฯมีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย) จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น

ค)

งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยมีระยะเวลาบัญชีและใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
เชนเดียวกันกับของบริษัทฯ

ง)

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออก
จากงบการเงินรวมนี้แลว

จ)

สวนของผูถือหุนสวนนอย คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวน
ที่ไมไดเปนของบริษัทฯและแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบกําไรขาดทุนรวมและสวนของ
ผูถือหุนในงบดุลรวม

2.3 บริษัทฯไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัท
ยอยตามวิธีราคาทุน
3.

การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม
ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชี
ใหมตามรายละเอียดขางลางนี้
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ก)

มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2554 (เวนแตแมบทการบัญชีซึ่งมีผลบังคับใชทันที)
แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)

การนําเสนองบการเงิน
สินคาคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชี และขอผิดพลาด
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญากอสราง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สัญญาเชา
รายได
ผลประโยชนของพนักงาน
ตนทุนการกูยืม
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน
เมื่อออกจากงาน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทรวม
การรายงานทางการเงิ น ในสภาพเศรษฐกิ จ ที่
เงินเฟอรุนแรง
สวนไดเสียในการรวมคา
กําไรตอหุน
งบการเงินระหวางกาล
การดอยคาของสินทรัพย
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพยไมมีตัวตน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

5

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15
ข)

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
การรวมธุรกิจ
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการ
ดําเนินงานที่ยกเลิก
การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย

มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก
รัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวามาตรฐานการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบ
การเงินสําหรับปที่เ ริ่มใชมาตรฐานการบัญชีดังกล าว ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้ที่ฝาย
บริหารคาดวาจะมีผลกระทบตองบการเงินในปที่นํามาตรฐานการบัญชีดังกลาวมาถือปฏิบัติ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานเปนคาใชจายเมื่อ
กิจการไดรับบริการจางงานจากพนักงานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการจะตองประเมินและบันทึก
หนี้ สิ น เกี่ ย วกั บ ผลประโยชน ข องพนั ก งานเนื่ อ งจากเกษี ย ณอายุ โดยใช ก ารคํ า นวณตามหลั ก
คณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งในปจจุบันบริษัทฯรับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานดังกลาวเมื่อเกิด
รายการ
ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที่เริ่มนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการระบุผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดจากความแตกตางของมูลคา
สินทรัพยและหนี้สินระหวางเกณฑทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพย
หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑที่กําหนด
เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะมีผลบังคับใชวันที่ 1 มกราคม 2556 ดังนั้นฝายบริหารของ
บริษัทฯจึงยังไมสามารถประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีนี้ไดใน
ขณะนี้
4.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.1 การรับรูรายได
ขายสินคา
รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทฯและบริษัทยอยไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปน
สาระสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาใน
ใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
เงินปนผลรับ
เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล
4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคลองสูง ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเ กิน 3 เดือ นนับจากวันที่ได มาและไมมี
ขอจํากัดในการเบิกใช
4.3 ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหนี้
สงสั ย จะสู ญ สํ า หรั บ ผลขาดทุ น โดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ ไ ม ไ ด ซึ่ ง
โดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้
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4.4 สินคาคงเหลือ
สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่) หรือมูลคาสุทธิที่
จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนดังกลาวรวมถึงตนทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งคาโสหุย
โรงงานดวย
วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหลแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่) หรือมูลคาสุทธิที่จะ
ไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช
4.5 เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของ
หลักทรัพยดังกลาวบันทึกเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุน และจะบันทึกเปนกําไร
หรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเมื่อไดจําหนายหลักทรัพยนั้นออกไป

ข)

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)

ค)

เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน

มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทํา
การสุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจาก
มูลคาสินทรัพยสุทธิ
4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และ
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใช
งานโดยประมาณดังนี้
ตนทุนสิทธิการใชประโยชนที่ดินปาสงวน
อาคาร
สวนปรับปรุงอาคาร
ระบบบําบัดน้าํ เสีย
เครื่องจักร อุปกรณโรงงานและอุปกรณสวน
เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ

-

ตามอายุสัมปทาน
20 - 30 ป
5 และ 20 ป
15 และ 30 ป
5 - 20 ป
5 - 15 ป
5 - 10 ป
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ตนทุนการพัฒนาสวนปาลมน้ํามันเปนยอดเงินลงทุนในการปลูกตนปาลม ซึ่งตัดจําหนายตามอายุการ
ใหผลผลิตของตนปาลม (25 ป) หรือตามอายุของสิทธิการใชประโยชนที่ดินปาสงวนที่เหลืออยูแลวแต
อยางใดจะต่ํากวา
คาใชจายที่เกี่ยวของกับการปลูกปาลมซอมและปลูกปาลมเพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีการเก็บเกี่ยวแลวจะถือ
เปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนทั้งจํานวน
คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน งานระหวางกอสราง และเครื่องจักรระหวางติดตั้ง
4.7 สินทรัพยที่ไมไดใชในการดําเนินงาน
สินทรัพยที่ไมไดใชในการดําเนินงานแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
4.8 ตนทุนการกูยืม
ตนทุนการกูยืมของเงินกูที่ใชในการจัดหาหรือกอสรางสินทรัพยที่ตองใชระยะเวลานานในการทําให
อยูในสภาพพรอมใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนั้นจะอยูใน
สภาพพรอมที่จะใชไดตามที่มุงประสงค สวนตนทุนการกูยืมอื่นถือเปนคาใชจายในงวดที่เกิดรายการ
ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบี้ยและตนทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูยืมนั้น
4.9 สินทรัพยไมมีตัวตน
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกตนทุนเริ่มแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู
รายการเริ่มแรก สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการ
ดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น
บริษัทฯและบริษัทยอยตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบ
ตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพย
ดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนระยะเวลาการ
ตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัด
จําหนายรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังนี้
อายุการใหประโยชน
ลิขสิทธิ์

-

ตามอายุของสัญญาลิขสิทธิ์ที่เหลืออยู ณ วันที่ไดสิทธิ
(ประมาณ 29 ป)

คอมพิวเตอรซอฟทแวร

-

5 และ 10 ป
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4.10 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะถูกรับรูเมื่อบริษัทฯมีความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวาบริษัทฯจะไดรับเงิน
อุดหนุนนั้นและบริษัทฯสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินอุดหนุนได เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่
เกี่ยวของกับสินทรัพยจะนําไปหักจากมูลคาของสินทรัพยที่เกี่ยวของเพื่อใหไดมูลคาตามบัญชีของ
สิ น ทรั พ ย ตามวิ ธี นี้ บ ริ ษั ท ฯจะรั บ รู เ งิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลตลอดอายุ ก ารใช ง านของสิ น ทรั พ ย
เสื่อมสภาพในรูปของคาเสื่อมราคาที่ลดลง
4.11 คาความนิยม
บริษัทฯบันทึกมูลคาเริ่มแรกของคาความนิยมในราคาทุน ซึ่งเทากับตนทุนการรวมธุรกิจสวนที่สูงกวา
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดมาสูงกวาตนทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรูสวนที่สูงกวานี้
เปนกําไรในงบกําไรขาดทุนทันที
บริษัทฯแสดงคาความนิยมตามราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม และจะทดสอบการดอยคาของคา
ความนิยมทุกปหรือเมื่อใดก็ตามที่มีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา บริษัทฯจะปนสวนคาความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวม
กิจการใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด (หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด)ที่
คาดวาจะไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯจะทําการประเมินมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละรายการ (หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสด) หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดต่ํากวา
มูลคาตามบัญชี บริษัทฯจะรับรูขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน และบริษัทฯไมสามารถกลับ
บัญชีขาดทุนจากการดอยคาไดในอนาคต
4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือ
ถูก บริษัทฯควบคุม ไมวาจะเป น โดยทางตรงหรือทางออม หรืออยู ภ ายใตการควบคุ มเดียวกัน กับ
บริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออมซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการ
หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ
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4.13 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชา
ถือเปน สั ญญาเชาการเงิน สั ญญาเชาการเงินจะบัน ทึก เปนรายจ ายฝายทุ นด วยมูลคายุ ติธรรมของ
สินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตมูลคาใดจะต่ํา
กวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ย
จายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิด
คาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา
จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอด
อายุสัญญาเชา
4.14 เงินตราตางประเทศ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล
กําไรและขาดทุน ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน
4.15 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ
หรือสินทรัพยที่ไมมีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทยอย หากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอย
คา และจะทําการประเมินการดอยคาของคาความนิยมเปนรายป บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูขาดทุน
จากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
นั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือ
มูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทฯ
และบริ ษั ทยอ ยประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคตที่กิจ การคาดว า จะไดรับ จากสิ น ทรั พ ย และ
คํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่สะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงใน
สภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่
กําลังพิ จารณาอยู ในการประเมิ น มูลคายุติธรรมหั ก ตน ทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทย อ ยใช
แบบจําลองการประเมินมูลคาที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย ซึ่งสะทอนถึงจํานวนเงินที่กิจการ
สามารถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซื้อกับ
ผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน
บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน
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4.16 หุนทุนซื้อคืน
หุนทุนซื้อคืนแสดงมูลคาในงบดุลดวยราคาทุนเปนรายการหักจากสวนของผูถือหุนทั้งหมด หากราคา
ขายของหุนทุนซื้อคืนสูงกวาราคาซื้อหุนทุนซื้อคืน บริษัทฯจะรับรูผลตางเขาบัญชีสวนเกินมูลคาหุนทุน
ซื้อคืนและหากราคาขายของหุนทุนซื้อคืนต่ํากวาราคาซื้อหุนทุนซื้อคืน บริษัทฯจะนําผลตางหักจาก
สวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืนใหหมดไปกอน แลวจึงนําผลตางที่เหลืออยูไปหักจากบัญชีกําไรสะสม
4.17 ผลประโยชนพนักงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
นอกจากนี้ บริษัทฯไดบันทึกสํารองโครงการเงินบําเหน็จพนักงาน ซึ่งประมาณขึ้นโดยฝายบริหารโดย
คํานึงถึงอายุการทํางานของพนักงานและอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่พนักงานจะไดรับ
4.18 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจาก
เหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นได
อยางนาเชื่อถือ
4.19 ภาษีเงินได
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ
โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
4.20 ตราสารอนุพันธ
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
ลูกหนี้และเจาหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันสิ้นงวดบัญชี กําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาวจะถูกบันทึก
ในงบกําไรขาดทุน สวนเกินหรือสวนลดที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาจะถูกตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรง
ตามอายุของสัญญา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
บริษัทยอยรับรูจํานวนสุทธิของดอกเบี้ยที่ไดรับจาก/จายใหแกคูสัญญาตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยเปนรายได/คาใชจายในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง
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5.

การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้
สงผลกระทบตอจํานวนเงิ นที่แ สดงในงบการเงินและตอขอมูลที่ แ สดงในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิ น ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง อาจแตกต า งไปจากจํ า นวนที่ ป ระมาณการไว การใช ดุ ล ยพิ นิ จ และการ
ประมาณการที่สําคัญมีดังนี้
สัญญาเชา
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝาย
บริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯได
โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต
อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย
บริษัทฯจะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป เมื่อฝาย
บริหารใชดุลยพินิจในการพิจารณาวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวลดลงอยางมีสาระสําคัญ
และเปนระยะเวลานานหรือเมื่อมีขอบงชี้ของการดอยคา การที่จะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลง
อยางมีสาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร
ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใช
งานและมูลคาซากเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใชงานและมูลคา
ซากใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเชนนั้นเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและ
คาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น
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คาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ไดมา ตลอดจนการทดสอบ
การดอยคาในภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจาก
สินทรัพย หรือ หนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการ
คํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ
ผลประโยชนของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
ในการประมาณสํารองผลประโยชนของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจ
ในการประมาณค า ใช จ ายที่ค าดวา จะเกิ ด ขึ้ น โดยคํ านึ งถึ ง อายุ ก ารทํ า งานของพนั ก งานและอั ต รา
ผลตอบแทนเฉลี่ยที่พนักงานจะไดรับ
หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
บริ ษั ท ย อ ยมี ห นี้ สิ น ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น เกี่ ย วกั บ ป ญ หาที่ ดิ น ซึ่ ง ฝ า ยบริ ห ารได ใ ช ดุ ล ยพิ นิ จ ในการ
ประเมินผลของหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นแลวและเชื่อมั่นวาจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไมไดบันทึก
ประมาณการหนี้สินดังกลาว ณ วันที่ในงบการเงิน อยางไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากที่
ไดมีการประมาณการไว
6.

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนในพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
รวม

งบการเงินรวม
2553
2552
1,612,009
1,311,029
299,593,052 205,106,905
59,972,502
361,177,563 206,417,934

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
744,851
538,114
203,129,271 110,203,086
203,874,122 110,741,200

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจํา และเงินลงทุนในพันธบัตรธนาคาร
แหงประเทศไทยมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.25 ถึง 1.86 ตอป (2552: รอยละ 0.50 ถึง 1.13 ตอป)
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7.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางป บริ ษั ท ฯและบริษัทยอ ยมีรายการธุรกิจ ที่สําคั ญกับบุ คคลหรือกิ จการที่ เ กี่ ย วของกั น
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯ
และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้

งบการเงินรวม
2553
2552
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
ซื้อวัตถุดิบ
ซื้อสินคาสําเร็จรูป
ขายสินคา
ขายคอมพิวเตอรซอฟทแวร
คาเชารับ
ดอกเบี้ยรับ
รายไดคาธรรมเนียมการ
ค้ําประกันรับ
เงินปนผลรับ
สวนลดจากการจายคาสินคา
กอนถึงกําหนดชําระ

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
2553
2552

-

-

779.7
600.1
0.5
2.2
1.0

-

-

90.7
0.4

24.1
0.1

31.2

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ขายสินคา
25.6
ซื้อสินคาและบริการ
53.4

(หนวย: ลานบาท)
นโยบายการกําหนดราคา
และการกูยืม

755.0
499.7
0.1
5.7
2.1
1.1
1.0

ราคาตลาด ณ วันที่ทําสัญญาขาย
ราคาตลาดหักกําไรสวนเพิ่มคงที่
ราคาตลาด
ราคาตามบัญชี
ราคาตลาด
อัตรารอยละ 2.40 - 2.95 ตอป
อัตรารอยละ 1.5 ตอปของวงเงิน
สินเชื่อ
158.7 ตามอัตราที่ประกาศจาย
0.3 อัตรารอยละ 1.72 - 2.05 ตอป
ของจํานวนเงินที่เรียกเก็บกอน
ถึงกําหนดชําระ
(2552: อัตรารอยละ 2.60 - 4.80
ตอป)
0.1 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
- ราคาตลาด

รายการธุร กิจ กับ กิจ การที่ค วบคุ ม
รวมกันของบริษัทยอย
ขายอาคารและอุปกรณ
ขายที่ดิน

3.0
1.0

-

-

-

คาเชาที่ดินรับ
ซื้อเมล็ดพันธุปาลมน้ํามัน

0.2
1.0

-

-

-

ราคาทุน ณ วันที่ไดมา
ราคาประเมินโดยผูประเมินราคา
อิสระในป 2551
เกณฑที่ตกลงรวมกัน
ราคาตลาด
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ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียด
ดังนี้
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

งบการเงินรวม
2553
2552
ลูกหนี้การคา – กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
รวมลูกหนี้การคา – บริษัทยอย
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
ล่ําสูง สิงคโปร พีทีอี ลิมิเต็ด
เอช แคนนิ่ง คอรปอเรชั่น เอสดีเอ็น บีเอชดี
ล่ําสูง เอ็ดดิเบล ออยส เอสดีเอ็น บีเอชดี
บริษัท ยูเนี่ยน เฟรช จํากัด
บริษัท ยูเนี่ยน ฟรอสท จํากัด
รวมลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

-

-

57,577
57,577

8,975
8,975

3,218,943
650,620
452,280
4,321,843
4,321,843
(452,280)
3,869,563

2,379,954
1,426,414
452,280
4,258,648
4,258,648
(452,280)
3,806,368

900
900
58,477
58,477

10,996
10,996
19,971
19,971

เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองจายแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะสั้น - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ยูเนี่ยน เฟรช จํากัด
40,285,836
5,324,565
บริษัท สยามยูนิซอน จํากัด
45,610,401
รวมเงินใหกูยืมระยะสั้น - บริษัทที่เกี่ยวของกัน

40,285,836
5,324,565
45,610,401

-

-

-

739,851
739,851

156,886
3,018
159,904

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ

เงินทดรองจาย - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
รวมเงินทดรองจาย - บริษัทยอย

-
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(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

งบการเงินรวม
2553
2552
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ยูเนี่ยน เฟรช จํากัด
บริษัท สยามยูนิซอน จํากัด
บริษัท ยูเนี่ยน ฟรอสท จํากัด
รวมเงินทดรองจาย - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวมเงินทดรองจาย - กิจการที่เกี่ยวของกัน
รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองจาย
แกกิจการที่เกี่ยวของกัน
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองจาย
แกกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
รวมเจาหนี้การคา - บริษัทยอย
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
เอช แคนนิ่ง คอรปอเรชั่น เอสดีเอ็น บีเอชดี
ล่ําสูง เอ็ดดิเบล ออยส เอสดีเอ็น บีเอชดี
รวมเจาหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวมเจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

18,549,353
1,778,890
20,328,243
20,328,243

18,549,353
1,778,890
20,328,243
20,328,243

29,370
29,370
769,221

29,738
29,738
189,642

65,938,644 65,938,644
(65,938,644) (65,938,644)

769,221
-

189,642
-

769,221

189,642

-

-

-

-

5,746,249 34,667,654
40,571,265 77,499,492
46,317,514 112,167,146

4,890,040
21,060,510
25,950,550
25,950,550

6,115,304
6,115,304
6,115,304

21,060,510
21,060,510
67,378,024 112,167,146
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(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

งบการเงินรวม
2553
2552
เงินทดรองรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
รวมเงินทดรองรับ - บริษัทยอย
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ล่ําสูง เอ็ดดิเบล ออยส เอชดีเอ็น บีเอชดี
ล่ําสูง สิงคโปร พีทีอี ลิมิเต็ด
รวมเงินทดรองรับ - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวมเงินทดรองรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน

-

-

37,660
37,660

22,018
22,018

6,109
6,109
6,109

6,759
133,204
139,963
139,963

37,660

77,151
77,151
99,169

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของกันของบริษัทยอยมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวง
ถาม โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7 ตอป บริษัทยอยหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑคงคางจาก
เงินใหกูยืมขางตนตั้งแตวันที่ศาลลมละลายกลางไดรับคําฟองในคดีลมละลายที่บริษัทยอยไดยื่นฟอง
บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของกันดังกลาว ปจจุบัน คดีดังกลาวยังอยูในขั้นตอนของกรมบังคับคดี
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในป 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายสําหรับเงินเดือน โบนัส คาเบี้ยประชุมและเงินบําเหน็จของ
กรรมการและผูบริหารเปนจํานวนเงิน 134.1 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 83.2 ลานบาท) (2552: 132.6
ลานบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 86.7 ลานบาท)
ภาระค้ําประกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับบริษัทยอยตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ
27.4
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8.

ลูกหนี้การคา
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 แยกตามอายุหนี้ที่คงคางนับจาก
วันที่ถึงกําหนดชําระไดดังนี้
งบการเงินรวม
2553
2552
อายุหนี้คางชําระ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวม
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เช็ครับลงวันที่ลวงหนา
ลูกหนี้เช็คคืน
ยังไมครบกําหนดชําระ
คางชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวม
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน - สุทธิ
รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

1,059,269

3,795,372

58,477

8,975

2,810,294
452,280
4,321,843
(452,280)
3,869,563

10,996
452,280
4,258,648
(452,280)
3,806,368

58,477
58,477

10,996
19,971
19,971

33,355,763
13,618,102
725,825,074

37,964,276
12,790,990
742,757,807

33,334,938
8,654,788
686,444,876

37,964,276
7,711,838
678,932,935

95,218,538
1,602,579
766,281
19,196,747
889,583,084
(34,556,599)
855,026,485
858,896,048

102,153,813 72,561,319 77,504,715
2,214,204
1,802,934
802,249
240,231
839,869
18,223,809
2,376,437
682,966
916,907,148 803,612,589 805,439,533
(33,233,086) (11,129,193) (8,929,313)
883,674,062 792,483,396 796,510,220
887,480,430 792,541,873 796,530,191
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9.

สินคาคงเหลือ
(หนวย: บาท)

ราคาทุน
สินคาสําเร็จรูป
งานระหวางทํา
วัตถุดิบ
สินคาระหวางทาง
วัสดุสิ้นเปลือง
และอะไหล
รวม

2553
601,462,607
284,090,062
69,385,458
12,736,480

2552
615,770,433
304,804,624
120,075,710
1,148,061

114,802,246 107,684,851
1,082,476,853 1,149,483,679

งบการเงินรวม
คาเผื่อการลดลงของมูลคา
สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
2553
2552
2553
2552
(10,767,172) (10,421,092) 590,695,435 605,349,341
- 284,090,062 304,804,624
(290,480) (1,140,942) 69,094,978 118,934,768
12,736,480
1,148,061
(3,435,775)
(14,493,427)

(3,002,345) 111,366,471 104,682,506
(14,564,379) 1,067,983,426 1,134,919,300
(หนวย: บาท)

2552
140,768,742
304,474,128
79,581,168
1,148,061

งบการเงินเฉพาะกิจการ
คาเผื่อการลดลงของมูลคา
สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
2553
2552
2553
2552
(264,259)
(264,259) 140,490,828 140,504,483
- 278,875,877 304,474,128
28,448,704
79,581,168
12,736,480
1,148,061

31,508,105
557,480,204

(1,059,690)
(1,323,949)

ราคาทุน
2553
สินคาสําเร็จรูป
140,755,087
งานระหวางทํา
278,875,877
วัตถุดิบ
28,448,704
สินคาระหวางทาง 12,736,480
วัสดุสิ้นเปลือง
34,230,749
และอะไหล
495,046,897
รวม

(1,476,151) 33,171,059
(1,740,410) 493,722,948

30,031,954
555,739,794
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10. เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
บริษัท

ทุนเรียกชําระแลว
2553
2552

บริษัท สหอุตสาหกรรม น้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 324,050,000
บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
525,000,000
รวม
หัก: คาเผื่อการดอยคาของมูลคาเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ

324,050,000
525,000,000

สัดสวนเงินลงทุน
2553
2552
รอยละ
รอยละ
69.96
69.96
98.76
98.00

ราคาทุน
2553

2552

748,343,849
585,231,325

748,343,849
581,795,481

1,333,575,174 1,330,139,330
(21,095,880) (21,095,880)
1,312,479,294 1,309,043,450

(หนวย: บาท)
เงินปนผลที่บริษัทฯรับระหวางป
2553
2552
90,686,044
90,686,044

158,700,577
158,700,577

ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดซื้อหุนบางสวนจากผูถือหุนสวนนอยของบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยเพิ่มเติม ทําใหสัดสวนเงินลงทุนใน
บริษัทยอยดังกลาวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 98.00 เปนรอยละ 98.76
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินลงทุนในบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) มีมูลคายุติธรรม ซึ่งคํานวณจากราคาเสนอซื้อครั้งสุดทายของหุนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามจํานวนหุนสามัญที่บริษัทฯถืออยู ณ วันสิ้นงวดเปนจํานวน 1,746 ลานบาท
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11. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
งบการเงินรวม
2553
2552
ตราสารทุน
กองทุนเปดกําไรเพิ่มพูน
กองทุนเปดทีซีเอ็ม หุนทุน
กองทุนเปดเกียรตินาคิน
หุน บมจ. ดาตาแมท
หุน บมจ. แสตนดารดชารเตอร
รวม
หัก: ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

1,000,000
300,000
200,000
16,265
2,160
1,518,425
(584,551)
933,874

1,000,000
300,000
200,000
16,265
2,160
1,518,425
(724,034)
794,391

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
1,000,000
300,000
200,000
16,265
2,160
1,518,425
(584,551)
933,874

1,000,000
300,000
200,000
16,265
2,160
1,518,425
(724,034)
794,391
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12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2552
ซื้อเพิ่ม
ดอกเบี้ยจายที่ถือเปนตนทุน
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา/(โอนออก)
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
31 ธันวาคม 2553
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2552
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย
/ตัดจําหนาย
31 ธันวาคม 2553
คาเผื่อการดอยคา
31 ธันวาคม 2552
ลดลงระหวางป
31 ธันวาคม 2553
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2552
31 ธันวาคม 2553

ที่ดินระหวาง
การพัฒนา

ที่ดิน

งบการเงินรวม
ตนทุนสิทธิการ
เครื่องจักรและ
ใชที่ดินปา
อุปกรณ
สงวนและการ
โรงงานและ
อาคาร
พัฒนาสวน
ระบบบําบัดน้ํา
และสวน
ปาลมน้ํามัน ปรับปรุงอาคาร
เสีย

(หนวย: บาท)
เครื่อง
ตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณ
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหวาง
กอสรางและ
เครื่องจักร
ระหวาง
ติดตั้ง

รวม

242,656,495
1,647,232
(1,331)
244,302,396

76,475,756
76,475,756

533,686,868
(4,277,058)
44,625,526
574,035,336

805,866,051 1,889,689,208
841,098
23,171,236
17,186
281,718
(5,767,670) (11,050,378)
74,314,291 385,314,111
875,270,956 2,287,405,895

97,826,426
3,278,237
37
(2,585,033)
3,174,783
101,694,450

193,924,141
7,322,601
(3,073,761)
420,000
198,592,981

455,083,503 4,295,208,448
150,367,425 186,627,829
51,317
350,258
(26,755,231)
(513,169,111)
(5,320,400)
(14,480,165) (14,480,165)
77,852,969 4,435,630,739

-

-

279,280,508
28,346,618

443,164,400 1,093,388,272
36,357,109 122,617,869

86,537,629
4,448,659

140,893,132
16,399,107

- 2,043,263,941
- 208,169,362

-

-

(4,109,721)
303,517,405

(3,745,898)
(9,678,878)
475,775,611 1,206,327,263

(2,527,210)
88,459,078

(3,073,754)
154,218,485

(23,135,461)
- 2,228,297,842

14,638,278
14,638,278

-

8,661
(8,661)
-

1,926,317
1,926,317

1
(1)
-

-

228,018,217
229,664,118

76,475,756
76,475,756

254,397,699
270,517,931

362,701,651 794,374,619
399,495,345 1,079,152,315

11,288,796
13,235,372

53,031,009
44,374,496

คาเสื่อมราคาสําหรับป
2552 (161.0 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)
2553 (186.4.ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)

-

-

16,573,257
(8,662)
16,564,595

455,083,503 2,235,371,250
77,852,969 2,190,768,302
179,331,641
208,169,362
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ตนทุนการ
พัฒนาสวน
ปาลมน้ํามัน

ที่ดิน
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2552
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา/(โอนออก)
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
31 ธันวาคม 2553
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2552
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จาํ หนาย/ตัดจําหนาย
31 ธันวาคม 2553
คาเผื่อการดอยคา
31 ธันวาคม 2552
31 ธันวาคม 2553
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2552
31 ธันวาคม 2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องจักร
เครื่องตกแตง
อาคารและสวน อุปกรณโรงงาน ติดตั้งและ
อุปกรณ
ปรับปรุง
และระบบบําบัด
อาคาร
น้ําเสีย
สํานักงาน

(หนวย: บาท)

ยานพาหนะ

งานระหวาง
กอสรางและ
เครื่องจักร
ระหวางติดตั้ง

รวม

27,938,625
27,938,625

294,119
294,119

253,152,436
290,000
(310,000)
65,363,386
318,495,822

783,572,541
10,721,594
(6,012,031)
328,115,033
1,116,397,137

33,671,599
1,379,669
(1,400,600)
2,342,141
35,992,809

42,218,658
4,768,856
(416,600)
46,570,914

340,105,486
80,346,718
(396,114,679)
(6,672,108)
17,665,417

1,480,659,345
97,506,837
(8,139,231)
(6,672,108)
1,563,354,843

-

10,765
10,765

184,923,149
10,871,342
(309,999)
195,484,492

519,264,816
45,807,254
(5,515,822)
559,556,248

30,654,647
1,358,562
(1,400,555)
30,612,654

26,230,681
5,623,890
(416,597)
31,437,974

-

761,073,293
63,671,813
(7,642,973)
817,102,133

-

-

-

1,926,317
1,926,317

-

-

-

1,926,317
1,926,317

27,938,625
27,938,625

283,354

68,229,287
123,011,330

262,381,408
554,914,572

3,016,952
5,380,155

15,987,977
15,132,940

340,105,486
17,665,417

717,659,735
744,326,393

คาเสื่อมราคาสําหรับป
2552 (42.0 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)
2553 (50.2 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)

54,659,221
63,671,813
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บริษัทยอยแหงหนึ่งมีพื้นที่ใชประโยชนแบงออกเปนพื้นที่ที่บริษัทยอยดังกลาวมีโฉนดที่ดินและ
เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อื่น ๆ (น.ส. 3ก และ น.ส. 3) จํานวนประมาณ 10,495 ไร พื้นที่สัมปทานของ
บริษัทยอยจํานวนประมาณ 21,349 ไร ซึ่งคิดเปนรอยละ 48 ของพื้นที่ปลูกปาลมทั้งหมดของบริษัท
ย อ ย โดยจะหมดอายุ สั ม ปทานในป 2557 และป 2558 ส ว นที่ เ หลื อ บริ ษั ท ย อ ยได รั บ โอนการ
ครอบครองมาและกําลังอยูในระหวางการดําเนินการใหไดมาซึ่งเอกสารแสดงสิทธิตามกฎหมาย
ในระหวางป 2553 บริษัทยอยไดรวมตนทุนการกูยืมเขาเปนราคาทุนของโครงการกอสรางอาคารและ
ติดตั้งเครื่องจักร จํานวน 0.35 ลานบาท (2552: 0.3 ลานบาท) ตนทุนการกูยืมนี้เกิดจากเงินกูที่กูมาเพื่อ
วัตถุประสงคทั่วไปแตบริษัทยอยไดนํามาใชในโครงการนี้ โดยคํานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเปนทุนซึ่ง
เปนอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเงินกูดังกลาวในอัตราเฉลี่ยรอยละ 1.97 - 3.57 ตอป (2552:
อัตราเฉลี่ยรอยละ 2.48 - 4.47 ตอป)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งไดมาภายใตสัญญาเชา
ทางการเงิน โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 6.0 ลานบาท (2552: 9.7 ลานบาท) เฉพาะของ
บริษัทฯ 4.2 ลานบาท (2552: 7.1 ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ที่ดินระหวางการพัฒนาและ
เครื่องจักรสวนใหญไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากสถาบันการเงินและหนังสือค้ําประกันที่
ออกโดยธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทยอยไดนําที่ดินพรอมสิงปลูกสรางและเครื่องจักรสวนใหญไปค้ํา
ประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากธนาคารและหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคา
หมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ดังกลาวมีจํานวนประมาณ 1,060 ลานบาท (2552: 936 ลานบาท) เฉพาะของบริษัทฯ: 375 ลานบาท
(2552: 332 ลานบาท)
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13. สินทรัพยที่ไมไดใชในการดําเนินงาน
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
ที่ดินและสวน
ปรับปรุงที่ดิน

อาคาร

รวม

54,591,486
54,591,486

15,034,760
15,034,760

69,626,246
69,626,246

-

5,520,926
751,738
6,272,664

5,520,926
751,738
6,272,664

6,353,009
6,353,009

-

6,353,009
6,353,009

31 ธันวาคม 2552

48,238,477

9,513,834

57,752,311

31 ธันวาคม 2553

48,238,477

8,762,096

57,000,573

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2552
31 ธันวาคม 2553
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2552
คาเสื่อมราคาสําหรับป
31 ธันวาคม 2553
คาเผื่อการดอยคา
31 ธันวาคม 2552
31 ธันวาคม 2553
มูลคาสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยไดนําที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงานซึ่งมีราคาทุนจํานวน
5 ลานบาท ไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากสถาบันการเงิน
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14. สินทรัพยไมมีตัวตน
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
คอมพิวเตอร
ซอฟแวร

งบการเงินรวม
คอมพิวเตอร
ซอฟแวร
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2552
ซื้อเพิ่ม
31 ธันวาคม 2553
คาตัดจําหนายสะสม
31 ธันวาคม 2552
คาตัดจําหนายสําหรับป
31 ธันวาคม 2553
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2552
31 ธันวาคม 2553

ลิขสิทธิ์

รวม

48,264,331
947,822
49,212,153

10,764,200
10,764,200

59,028,531
947,822
59,976,353

22,784,034
486,450
23,270,484

37,461,900
3,521,618
40,983,518

622,208
373,331
995,539

38,084,108
3,894,949
41,979,057

18,139,410
1,196,897
19,336,307

10,802,431

10,141,992

20,944,423

4,644,624

8,228,635

9,768,661

17,997,296

3,934,177

ในเดือนเมษายน 2551 กิจการที่ควบคุมรวมกันของบริษัทยอยไดจายคาลิขสิทธิ์ในเครื่องหมายการคา
เพื่อการผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุปาลมน้ํามันจํานวน 150,000 ยูโร (ตามสัดสวนการควบคุมรวมกัน
ของบริษัทยอย) และคารับความชวยเหลือทางเทคนิคจํานวน 50,000 ยูโร (ตามสัดสวนการควบคุม
รวมกันของบริษัทยอย) ใหกับผูถือหุนตางประเทศ กิจการที่ควบคุมรวมกันไดบันทึกรายการดังกลาว
เปน “สินทรัพยไมมีตัวตน” ในงบดุล
15. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(หนวย: บาท)

เงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร
เงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
รวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
2552
2553
MOR
MOR

งบการเงินรวม
2553
2552
110,478
79

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
-

1.80 - 2.43 1.90 - 3.20 1,537,000,000 1,523,000,000 825,000,000 815,000,000
1,537,110,478 1,523,000,079 825,000,000 815,000,000

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการค้ําประกัน
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16. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหนาย
สุทธิ
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจาก
สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

งบการเงินรวม
2553
2552
6,203,585 10,437,688
(251,852)
(691,953)
5,951,733
9,745,735
(4,774,528) (3,778,611)
1,177,205

5,967,124

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
4,386,401
7,555,685
(161,433)
(482,513)
4,224,968
7,073,172
(3,658,466) (2,848,204)
566,502

4,224,968

บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยได ทํ า สั ญ ญาเช า การเงิ น กั บ บริ ษั ท ลี ส ซิ่ ง เพื่ อ เช า ยานพาหนะใช ใ นการ
ดําเนินงานของกิจการโดยมีกําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ย
ประมาณ 4 ป ถึง 5 ปและสัญญาดังกลาวเปนสัญญาที่บอกเลิกไมได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นต่ําตามสัญญาเชา
การเงินดังนี้

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
1 - 5 ป
รวม
ไมเกิน 1 ป
5.0
1.2
6.2
(0.2)
(0.2)
4.8
1.2
6.0
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 - 5 ป
รวม
ไมเกิน 1 ป
3.8
0.6
4.4
(0.2)
(0.2)
3.6
0.6
4.2
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17. เงินกูยืมระยะยาว
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
2553
2552

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
2553
2552

135.00

98.29

135.00

98.29

รวมเงินกูยืมระยะยาว - บริษัทฯ 135.00
บริษัทยอย
บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
1(1)
-

98.29

135.00

98.29

6.08

-

-

วงเงินกู

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

การชําระคืนเงินกู

หลักประกันเงินกูยืม

บริษัทฯ
1

1(2)

-

6.05

-

-

1(3)

-

5.12

-

-

1(4)

-

3.94

-

-

1(5)

-

1.21

-

-

รวมเงินกูยืมระยะยาว - บริษัทยอย

-

22.40

-

-

THBFIX บวกอัตราคงที่

ผอนชําระคืนทุก 3 เดือน เริ่มเดือน
มีนาคม 2553 รวมผอนชําระ 17 งวด

ไมมีหลักประกัน

THBFIX 3 เดือนบวกอัตราคงที่

ผอนชําระคืนทุก 3 เดือนเริ่มป 2549
รวมผอนชําระ 20 งวด
ผอนชําระคืนทุก 3 เดือนเริ่มป 2549
รวมผอนชําระ 18 งวด
ผอนชําระคืนทุก 3 เดือนเริ่มป 2550
รวมผอนชําระ 18 งวด
ผอนชําระคืนทุก 3 เดือนเริ่มป 2550
รวมผอนชําระ 15 งวด
ผอนชําระคืนทุก 3 เดือนเริ่มป 2550
รวม ผอนชําระ 14 งวด

ค้ําประกันโดยบริษัทใหญ
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(หนวย: ลานบาท)
วงเงินกู

งบการเงินรวม
2552
2553

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
2553
2552

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

บริษัทยอยที่ถือโดยบริษัทยอย
บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด
1

41.92

55.96

-

-

อัตราดอกเบี้ยคงที่ตอป

2

44.26

58.30

-

-

อัตราดอกเบี้ยคงที่ตอป

86.18
221.18

114.26
234.95

135.00

98.29

(68.08)

(90.47)

(40.00)

(40.00)

153.10

144.48

95.00

58.29

รวมเงินกูยืมระยะยาว บริษัทยอยที่ถือโดยบริษัทยอย
รวมเงินกูยืมระยะยาว
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจาก
สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งป

การชําระคืนเงินกู

ผอนชําระคืนทุกเดือนเดือนละ 1.17
ลานบาทเริ่มเดือนมกราคม 2552
ผอนชําระคืนทุกเดือนเดือนละ 1.17
ลานบาทเริ่มเดือนมีนาคม 2552

หลักประกันเงินกูยืม

จดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูก
สรางและจํานําเครื่องจักร
จดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูก
สรางและจํานําเครื่องจักร
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บริษัทยอยแหงหนึ่งมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ทํากับธนาคารผูใหกูแหงหนึ่ง ซึ่งมีระยะเวลา
ตั้งแตเดือนมกราคม 2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2557 โดยบริษัทที่เกี่ยวของกันตกลงที่จะเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยของวงเงินกู 140 ลานบาท จากอัตราดอกเบี้ย THBFIX บวกอัตราคงที่ตอป เปนอัตราดอกเบี้ย
คงที่ตอปรายละเอียดของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยแสดงไวในหมายเหตุ 28.1
ภายใตสัญญาเงินกูยืม บริษัทฯและบริษัทยอยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เชน
เงื่อนไขการจายเงินปนผล อัตราสวนการถือหุนของผูถือหุนรายใหญ และการดํารงอัตราสวนทาง
การเงินบางประการ เปนตน
18. สํารองเผื่อคาเชาที่ดิน
ในป 2544 บริ ษั ท ย อ ยแห ง หนึ่ ง ได รั บ แจ ง จากสํ า นั ก งานธนารั ก ษ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี สั ง กั ด
กระทรวงการคลังวา ที่ดินเนื้อที่ประมาณ 8,600 ไรที่บริษัทยอยไดรับสัมปทานจากกรมปาไมใหเขาทํา
ประโยชน นั้ น เป น ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ ซึ่ ง เป น กรรมสิ ท ธิ์ ข องกระทรวงการคลั ง โดยคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา และไดแจงใหบริษัทยอยใหความรวมมือในการทําสัญญาเชา นับแตวันที่ 1
มกราคม 2544 และใหชําระคาเชาที่ดินยอนหลังตั้งแตป 2534 ถึงป 2543 ดวย ปจจุบันบริษัทยอย
ดังกลาวกําลังอยูระหวางการเจรจากับหนวยราชการที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม เพื่อความรอบคอบ
บริษัทยอยไดบันทึกบัญชีประมาณการหนี้สินดังกลาวไวในบัญชีแลว
19. สํารองโครงการเงินบําเหน็จพนักงาน
บริษัทฯไดจัดใหมีผลประโยชนเงินบําเหน็จพนักงาน (ที่ไมไดเปนกองทุนแยกตางหากจากสินทรัพยของ
บริษัทฯ) ภายใตขอบังคับผลประโยชนเงินบําเหน็จพนักงานดังกลาว เมื่อพนักงานครบเกษียณอายุหรือ
ออกจากงานโดยมีอายุครบตามขอบังคับของบริษัทฯจะมีสิทธิไดรับเงินตามอัตราที่กําหนด บริษัทฯ
บันทึกสํารองโครงการเงินบําเหน็จพนักงานตามการประมาณที่ดีที่สุดของฝายบริหารโดยพิจารณาจาก
อายุการทํางานของพนักงานและอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่พนักงานจะไดรับ ในระหวางป 2553 บริษัทฯ
บันทึกสํารองโครงการเงินบําเหน็จพนักงานเปนจํานวน 9.6 ลานบาท (2552: 9.6 ลานบาท) และบริษัทฯ
ไดจายเงินบําเหน็จเปนจํานวน 1.1 ลานบาท (2552: 1.8 ลานบาท)
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20. สํารองตามกฎหมาย
ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรร
กํ า ไรสุ ท ธิป ระจํ าป สว นหนึ่ ง ไว เ ปน ทุน สํา รองตามกฎหมายไม น อ ยกว าร อ ยละห า ของกํ า ไรสุท ธิ
ประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ
ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได
สํารองตามกฎหมายของบริษัทยอยในงบการเงินรวมแสดงยอดตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ
21. คาใชจายตามลักษณะ
รายการคาใชจายตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
2553
2552
เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่น
ของพนักงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาขนสง
คาสงเสริมการขาย
คาซอมแซมและคาบํารุงรักษา
คาเชาจายตามสัญญาเชาดําเนินงาน
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและ
งานระหวางทํา

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

632,812,232 582,563,303 259,541,828 257,354,132
212,816,048 185,890,929 64,868,710 55,859,454
141,788,169 130,213,168 86,568,368 79,077,587
111,826,538 98,074,353 104,961,117 89,163,389
64,957,642 67,776,773 18,178,870 22,940,424
52,614,701 28,566,485 11,994,478
7,146,990
5,736,720,078 5,113,172,245 4,885,711,985 4,352,533,625
35,022,388

(33,218,225)

25,611,906

(33,684,197)

22. การสงเสริมการลงทุน
บริษัทฯและบริษัทยอยไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการ
อนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับการผลิตที่กําหนดไวในบัตรสงเสริมดังนี้
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บริษัทฯ
บัตรสงเสริมเลขที่
1442/2541
1179/2543
1292(2)/2547
1815(2)/2549
1013(9)/2551
2093(2)/2550

สําหรับกิจการ
ผลิตน้ํามันจากเมล็ดในปาลม (สิ้นสุดสิทธิประโยชนเดือนสิงหาคม 2549)
ผลิตน้ํามันปาลมดิบ น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบและน้ํามันมะพราวดิบ (สิ้นสุด
สิทธิประโยชนเดือนพฤศจิกายน 2551)
ผลิตเนยเทียมหรือไขมันผสม
ผลิตน้ํามันปาลมดิบ
ผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ
ผลิตน้ํามันพืชบริสุทธิ์ (ยังไมเริ่มใชสิทธิประโยชน)

บริษัทยอย
บัตรสงเสริมเลขที่
1817/2539
1043(2)/2548
2088(2)/2547
2121(2)/2547
2112(5)/2547
2245(9)/2550

สําหรับกิจการ
ผลิตน้ํามันจากเมล็ดในปาลมดิบ (สิ้นสุดสิทธิประโยชนเดือนมีนาคม 2549)
สกัดน้ํามันปาลมดิบและเมล็ดในปาลมอบแหง
ผลิตพืชผักผลไม
ผลิตพืชผักผลไมบรรจุภาชนะผนึกและเตาเจี้ยว
ผลิตพืชผักผลไมแชแข็ง
ผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ

กิจการรวมคา
บัตรสงเสริมเลขที่
1262(2)/2550

สําหรับกิจการ
ผลิตเมล็ดพันธุปาลม (ยังไมเริ่มใชสิทธิประโยชน)
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สิทธิพิเศษที่สําคัญรวมถึงไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิจากกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมเปนระยะเวลาแปดปนับแตวันเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ (ยกเวนบัตรสงเสริมเลขที่
1292(2)/2547, 1815(2)/2549, 2093(2)/2550, 1043(2)/2548, 2088(2)/2547, 2121(2)/2547, 2112(5)/2547
และ 1262(2)/2550 ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่
ได รั บ การส ง เสริ ม รวมกั น ไม เ กิ น ร อ ยละ 100 ของเงิ น ลงทุ น ไม ร วมค า ที่ ดิ น และทุ น หมุ น เวี ย นมี
กําหนดเวลาแปดป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ)
นอกจากนี้ บริษัทฯและบริษัทยอยจะไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากกิจการ
ที่ไดรับการสงเสริมในอัตรารอยละหาสิบของอัตราปกติมีกําหนดหาป นับจากวันที่พนกําหนดที่ไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล (ทุกบัตรยกเวนบัตรสงเสริมเลขที่ 1292(2)/2547, 1815(2)/2549, 1013(9)/2551,
2093(2)/2550), 1043(2)/2548), 2088(2)/2547, 2121(2)/2547, 2112(5)/2547, 2245(9)/2550 และ 1262(2)/2550
รายไดของบริษัทฯสําหรับป 2553 และ 2552 จําแนกตามกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและ
ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนแสดงไวดังนี้
(หนวย: บาท)
กิจการทีไ่ ดรับการสงเสริม
2553
2552
รายไดจากการขาย
รายไดจากการขายใน
ประเทศ
รายไดจากการสงออก
รวมรายไดจากการขาย

354,332,320
1,547,650
355,879,970

กิจการทีไ่ มไดรบั การสงเสริม
2553
2552

485,751,544 5,905,602,752 5,178,536,507
1,035,167 254,720,966 187,926,949
486,786,711 6,160,323,718 5,366,463,456

รวม
2553

2552

6,259,935,072 5,664,288,051
256,268,616 188,962,116
6,516,203,688 5,853,250,167

23. กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน
สามัญที่ออกอยูในระหวางป
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24. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการใน 3 สวนงานหลัก คือ (1) ผลิตและจําหนายน้ํามันปาลม (2)
ผลิตและจําหนายผักและผลไมแปรรูป และ (3) ผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพและดําเนินธุรกิจหลักใน
สวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือประเทศไทย ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีกิจกรรมที่เปน
สาระสําคัญในสวนงานผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ ดังนั้นรายได กําไรและสินทรัพยโดยสวนใหญที่
แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานทางธุรกิจ (1) และสวนงานทางธุรกิจ (2) ตามที่กลาวไว
ขางต น ข อมู ลทางการเงิ น จํ าแนกตามสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอย สํ าหรั บปสิ้น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)

รายไดจากภายนอก
รายไดระหวางสวนงาน
รายไดทั้งสิ้น
กําไรจากการดําเนินงาน
ตามสวนงาน
รายไดและคาใชจา ยที่
ไมไดปนสวน
รายไดอนื่
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการ
บริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร
คาใชจายทางการเงิน
ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล
สวนของผูถอื หุนสวน
นอย
กําไรสุทธิสําหรับป

สวนงานผลิตและจําหนาย
ผักและผลไม
แปรรูป
น้ํามันปาลม
2553 2552 2553 2552
5,885 5,343 1,599 1,526
779
755
600
500
6,664 6,098 2,199 2,026
763

912

272

280

รวม
2553 2552
7,484 6,869
1,379 1,255
8,863 8,124
1,035

1,192

รายการตัดบัญชี
ระหวางกัน
งบการเงินรวม
2553 2552 2553 2552
- 7,484 6,869
(1,379) (1,255)
(1,379) (1,255) 7,484 6,869
1

(4)

1,036

1,188

67
(501)

63
(422)

(128)
(134)
(45)
(75)

(123)
(133)
(57)
(111)

(21)
199

(47)
358
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(หนวย: ลานบาท)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
- สุทธิ
สินทรัพยทไี่ มไดใชใน
การดําเนินงาน - สุทธิ
สินทรัพยสวนกลาง
สินทรัพยรวม

สวนงานผลิตและจําหนาย
ผักและผลไม
แปรรูป
น้ํามันปาลม
2553 2552 2553 2552

รวม
2553 2552

1,538

1,582

653

653

2,191

2,235

3,012
4,550

2,950
4,532

57
705
1,415

58
779
1,490

57
3,717
5,965

58
3,729
6,022

รายการตัดบัญชี
ระหวางกัน
2553 2552
-

งบการเงินรวม
2553 2552
-

2,191

2,235

(1,149) (1,226)
(1,149) (1,226)

57
2,568
4,816

58
2,503
4,796

บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 7
25. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษั ทฯ บริ ษัทย อยและพนั ก งานได รว มกั น จัด ตั้ง กองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ ขึ้น ตามพระราชบั ญญั ติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปน
รายเดือนในอัตรารอยละ 2 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัทฯบริหารโดยบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม กสิกรไทย จํากัดและของบริษัทยอยบริหารโดยธนาคารกสิกรไทย
จํากัด (มหาชน) และโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด และจะจายใหแกพนักงาน
เมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย
ในระหวางป 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยจายเงินสมทบกองทุนฯเปนจํานวนเงินประมาณ 9.7 ลาน
บาท (2552: 9.4 ลานบาท) เฉพาะของบริษัทฯจํานวนเงินประมาณ 5.6 ลานบาท (2552: 5.2 ลานบาท)
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26. เงินปนผล

อนุมัติโดย
บริษัทฯ
สําหรับป 2552
เงินปนผลประจําปสําหรับป 2551

ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน
วันที่ 28 เมษายน 2552

รวมเงินปนผลสําหรับป 2552
สําหรับป 2553
เงินปนผลประจําปสําหรับป 2552

ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน
วันที่ 28 เมษายน 2553

รวมเงินปนผลสําหรับป 2553
บริษัทยอย
สําหรับป 2552
เงินปนผลประจําปสําหรับป 2551
เงินปนผลระหวางกาลสําหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแตเดือนมกราคมถึง
เดือนมิถุนายนของป 2552
เงินปนผลระหวางกาลสําหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึง
เดือนกันยายนของป 2552
รวมเงินปนผลสําหรับป 2552
สําหรับป 2553
เงินปนผลประจําปสําหรับป 2552
เงินปนผลระหวางกาลสําหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแตเดือนมกราคมถึง
เดือนมิถุนายนของป 2553
เงินปนผลระหวางกาลสําหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึง
เดือนกันยายนของป 2553
รวมเงินปนผลสําหรับป 2553

ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน
วันที่ 28 เมษายน 2552
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่13 สิงหาคม 2552

เงินปนผลจาย

(หนวย: บาท)
เงินปนผลจาย
ตอหุน

164,000,000
164,000,000

0.20
0.20

205,000,000
205,000,000

0.25
0.25

129,619,200

0.40

64,808,600

0.20

32,404,500
226,832,300

0.10
0.70

64,809,000

0.20

32,404,800

0.10

32,404,520
129,618,320

0.10
0.40

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552

ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน
วันที่ 28 เมษายน 2553
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่11 สิงหาคม 2553
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553
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27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
27.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายจายฝายทุนจากการทําสัญญาและออกใบสั่งซื้อ
อุปกรณรวมทั้งบริการตางๆ ที่จะตองชําระในอนาคตเปนจํานวนเงินประมาณ 41.82 ลานบาท และ
0.04 ลานยูโร (เฉพาะของบริษัทฯ: 3.68 ลานบาท)
27.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน
บริษั ท ฯและบริษั ทย อ ยได เ ข า ทํ า สัญ ญาเช าดํา เนิ น งานที่เ กี่ย วขอ งกับ การเชา อาคาร อุป กรณ แ ละ
ยานพาหนะ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 5 ปและสัญญาดังกลาวเปนสัญญาที่
บอกเลิกไมได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต
สัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมได ดังนี้
ลานบาท
จายชําระภายใน
ภายใน 1 ป
1 ถึง 5 ป

2.5
1.4

27.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาใหบริการระยะยาว
กิจการที่ควบคุมรวมกันของบริษัทยอยมีภาระผูกพันกับผูถือหุนตางประเทศที่จะตองจายคาลิขสิทธิ์ใน
เครื่องหมายการคาเพื่อการผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุปาลมน้ํามันเปนรอยละของยอดขายสุทธิรายป
ของผลิตภัณฑตามที่กําหนดไวในสัญญา ทั้งนี้ กิจการที่ควบคุมรวมกันและผูถือหุนดังกลาวตอง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่ระบุไวในสัญญา
27.4 การค้ําประกัน
(1) บริษัทฯมีภาระค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารใหแกบริษัทยอย ในวงเงิน 60 ลานบาท
(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารใน
นามบริษัทฯและบริษัทยอยเหลืออยูเปนจํานวนประมาณ 21.4 ลานบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระ
ผู ก พั นทางปฏิ บัติบ างประการตามปกติธุรกิจของบริ ษั ท ฯและบริษัทย อย ซึ่งประกอบดว ย
หนังสือค้ําประกันเพื่อค้ําประกันการจายชําระเงินใหกับเจาหนี้ในประเทศจํานวน 4.4 ลานบาท
และเพื่อค้ําประกันการใชไฟฟาและอื่นๆ จํานวน 17 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: ค้ําประกัน
การจายชําระเงินใหกับเจาหนี้ในประเทศจํานวน 2.9 ลานบาท และค้ําประกันการใชไฟฟาและ
อื่นๆจํานวน 7.9 ลานบาท)
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27.5 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
(1) ในเดือนมกราคม 2549 บริษัทฯถูกฟองรองจากการไฟฟานครหลวงใหชําระหนี้คากระแสไฟฟา
เพิ่มยอนหลังตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2545 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2546 รวมเปนระยะเวลา 18
เดือน จํานวนเงินประมาณ 7.1 ลานบาท ซึ่งในเดือนตุลาคม 2548 การไฟฟานครหลวงไดรับ
ชําระหนี้บางสวนจํานวน 2.9 ลานบาทจากธนาคารซึ่งเปนผูค้ําประกันการชําระเงินคาไฟฟา
ดังกลาว คงเหลือหนี้ที่ตองจายชําระอีกจํานวน 4.2 ลานบาท ในเดือนกันยายน 2549 ศาลแพง
พิพากษาใหบริษัทฯชําระเงินคาไฟฟายอนหลังของเดือนพฤศจิกายน 2546 พรอมดอกเบี้ยใหกับ
การไฟฟา จํานวนประมาณ 0.5 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯไดยื่นอุทธรณตอศาลอุทธรณ และเมื่อวันที่
16 กุมภาพันธ 2554 ศาลอุทธรณไดพิพากษายกฟองคดีดังกลาวแลว อยางไรก็ตาม บริษัทฯได
ฟองแยงกลับขอเรียกเงินตามหนังสือค้ําประกันดังกลาวคืนจากการไฟฟานครหลวง เนื่องจาก
บริษัทฯมิไดคางชําระคากระแสไฟฟากับการไฟฟานครหลวงตามสัญญาค้ําประกันที่ออกโดย
ธนาคาร แตเปนการเรียกเก็บเพิ่มยอนหลัง ในเดือนตุลาคม 2549 ศาลแพงพิพากษาใหการไฟฟา
คืนเงินประกันจํานวนประมาณ 2.9 ลานบาทพรอมดอกเบี้ยใหกับบริษัทฯ ตอมาในเดือนมกราคม
2554 ศาลอุทธรณพิพากษาแกเปนวาใหการไฟฟานครหลวงคืนเงินจํานวน 2.5 ลานบาท ใหแก
บริ ษัท ฯหลั ง จากหั ก ค า ไฟฟ า ยอ นหลั ง ตั้ งแตวั น ที่ 5 ถึง วั น ที่ 30 พฤศจิก ายน 2546 จํ า นวน
ประมาณ 0.4 ลานบาทดังกลาวแลว
(2) ในป 2547 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดรับจดหมายเชิญจากสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ส.ป.ก.) เกี่ยวกับปญหาที่ดินทับซอนกับที่ดิน ส.ป.ก. โดยไดเขารวมปรึกษาหารือกับสํานักงาน
ส.ป.ก. เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2547 พรอมกับไดสงมอบเอกสารที่เกี่ยวของใหเพื่อการพิจารณาแลว
ผลของการพิจารณายังไมสามารถทราบไดในขณะนี้
(3) เมื่อวัน ที่ 11 เมษายน 2551 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดเข ารวมประชุมกับคณะทํ างานพิจารณา
ตรวจสอบทบทวนแนวทางปฏิบัติและการเจรจาเพื่อนําที่ดินของผูครอบครองที่ดินแปลงใหญ
ในเขตปฏิรูปที่ดินมาจัดใหแกเกษตรกร แตงตั้งโดยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานี
เพื่อพิจารณาแกไขปญหาที่ดิน เนื่องจากบริษัทยอยมีที่ดินอยูในเขตปาจําแนกเนื้อที่ประมาณ
1,210 ไร และเขตปฏิรูปที่ดินประมาณ 276 ไร โดยที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินประมาณ 276 ไร
เปน การครอบครองที่ ดินแปลงใหญและครองที่ดินเกิ นขนาดตามกฎหมายปฏิ รูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมมาตรา 30 ที่ดินดังกลาวคิดเปนเนื้อที่ประมาณรอยละ 6 ของพื้นที่ใชประโยชน
ทั้งหมดของบริษัทยอย
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เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 บริษัทยอยไดเขาทําบันทึกการเจรจาตกลงการมอบพื้นที่ครอบครอง
คืน ส.ป.ก. เพื่อนําไปดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สําหรับที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
โดยบริษัทยอยขอแสดงเจตนายินยอมให ส.ป.ก. นําที่ดินเนื้อที่ประมาณ 80 ไรไปดําเนินการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 บริษัทฯไดรับหนังสือจาก
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานีแจงใหบริษัทยอยออกจากที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินเนื้อที่
ประมาณ 133 ไร พร อมรื้ อถอนสิ่งปลูกสรางภายใน 30 วัน นับแตไดรั บหนั งสื อฉบับดังกลาว
เนื่องจากบริษัทยอยไมมีเอกสารสิทธิในที่ดินดังกลาว ซึ่งราคาทุนของที่ดินและมูลคาสุทธิคงเหลือ
ตามบัญชีของตนทุนการพัฒนาสวนปาลมน้ํามันบนที่ดินดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 0.2 ลานบาท
บริษัทฯไดบันทึกคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยสําหรับตนทุนดังกลาวแลวทั้งจํานวนในป 2552
สว นที่ดิ น ในเขตป าจํา แนก ปจ จุบัน บริษัท ฯกํ าลังอยูร ะหว างการเจรจากับ หน ว ยราชการที่
เกี่ยวของเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาสําหรับที่ดินดังกลาว
(4) ในป 2551 บริ ษั ท ที่เ กี่ย วขอ งกั น ได รับ หนัง สือ แจ ง จากสํา นัก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม จังหวัดสุราษฎรธานี ใหมาจัดทําบันทึกรับทราบและยินยอมการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหใชประโยชนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548
พรอมทั้งยื่นคําขออนุญาตเก็บหาของปาตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ
พ.ศ. 2507 และชําระเงินคาภาคหลวงในอัตรารอยละ 10 ของราคาตลาดและคาบํารุงปาในอัตรา
2 เทาของคาภาคหลวง เมื่อเก็บเกี่ยวผลปาลมน้ํามันที่ไดปลูกขึ้น
เมื่ อวัน ที่ 6 สิ งหาคม 2552 บริ ษั ทที่เ กี่ ย วของกัน ไดเ ข าทําบัน ทึก รับรองยิน ยอมปฏิ บัติตาม
เงื่อนไขของระเบียบกรมปาไมดังกลาว และเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 บริษัทที่เกี่ยวของกันได
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเก็บหาของปาในเขตปาสงวนแหงชาติแลว ซึ่งขณะนี้ยังอยูในระหวาง
การดําเนินการของหนวยราชการที่เกี่ยวของ
28. เครื่องมือทางการเงิน
28.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
107 “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืม เงินลงทุน เงินกูยืมระยะสั้น และเงินกูยืมระยะยาว
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงดังนี้
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ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา ฝายบริหารควบคุม
ความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ
และบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้ การ
ใหสินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีฐานของ
ลูกคาที่หลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทยอยอาจตองสูญเสีย
จากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยูในงบดุล
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยมี ค วามเสี่ ย งจากอั ต ราดอกเบี้ ย ที่ สํ า คั ญ อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ เงิ น ฝากธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินลงทุนชั่วคราว เงินกูยืมระยะสั้น และเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย
อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทยอยจึงอยูในระดับต่ํา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย
และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด หรือ
วันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ปรับขึ้นลง
มากกวา ตามอัตรา ไมมีอัตรา
ภายใน
ตลาด
ดอกเบี้ย
1 ป
1-4 ป
(ลานบาท)
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว เงินฝากประจํา
ธนาคาร
ลูกหนี้การคา - สุทธิ

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

-

-

358

3

361

0.25 - 1.86

-

-

6
364

859
862

6
859
1,226

0.50 - 1.00
-
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อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ปรับขึ้นลง
ภายใน
มากกวา ตามอัตรา ไมมีอัตรา
ตลาด
ดอกเบี้ย
1 ป
1-4 ป
(ลานบาท)
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูยืมระยะสั้น
เจาหนี้การคา
หนี้สินตามสัญญาเชา
ทางการเงิน
เงินกูยืมระยะยาว

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

-

-

1,537
-

328

1,537
328

MOR, 1.80 - 2.43
-

5
68

1
153

-

-

6
221

3.31 - 6.20
5.70, THBFIX+
อัตราคงที่ตอป

73

154

1,537

328

2,092

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทยอยของบริษัทยอยมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate
Swap) คงเหลือดังนี้
วันที่มีผลบังคับ
ตามสัญญา
30 ธันวาคม 2551

วันที่ครบกําหนด
ของสัญญา

มูลคาตาม
สัญญา
(ลานบาท)
28 กุมภาพันธ 2557
86.18

อัตราดอกเบี้ย
ตามสัญญาเงินกู
(รอยละตอป)
THBFIX บวกอัตราคงที่

อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
อัตราคงที่

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขาย
สินคาเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯและบริษัทยอยไดตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนา ซึ่งสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งปเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
ที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
ยูโร
เยน

สินทรัพยทาง
การเงิน
(ลาน)
1.7
0.4
-

หนี้สินทาง
การเงิน
(ลาน)
1.0
0.9

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
30.1513
39.6323
0.3742

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือ
ดังนี้
สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
ยูโร

จํานวนที่ขาย
(ลาน)
10.3
0.1

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาจํานวนที่ขาย
วันครบกําหนด
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
29.91 - 30.05
ภายในเดือนตุลาคม 2554
41.20 - 41.98
ภายในเดือนกุมภาพันธ 2554

28.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอยจัดอยูในประเภทระยะ
สั้น และเงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทยอยจึงประมาณ
มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบดุล
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสอง
ฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทาง
การเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่
เหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทยอยมีผลขาดทุนที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาสัญญาซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนาใหเปนมูลคายุติธรรมเปนจํานวนเงินประมาณ 2.0 ลานบาท และมีขาดทุนที่ยังไม
รับรูจากการปรับมูลคาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยใหเปนมูลคายุติธรรมเปนจํานวนเงินประมาณ
3.2 ลานบาท
29. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยคือการจัดใหมีซึ่งโครงสราง
ทางการเงินที่เหมาะสมและการดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
ตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.98:1 (2552:
0.96:1) และบริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.67:1 (2552: 0.66:1)
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30. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลจาก
ผลการดําเนินงานของป 2553 ใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.15 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้นประมาณ
123.0 ลานบาท
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยไดมีมติอนุมัติเสนอจายเงินปนผล
จากผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของป 2553 ใหแกผูถือ
หุนในอัตราหุนละ 0.15 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้นประมาณ 48.6 ลานบาท
บริษัทฯและบริษัทยอยจะนําเสนอเพื่อขออนุมัติการจายเงินปนผลดังกลาวในที่ประชุมสามัญประจําป
ผูถือหุนของบริษัทฯและบริษัทยอยตอไป
31. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริษัทยอยไดจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552 ใหม ซึ่ ง ไมมี ผลกระทบต อกํ า ไรสุ ทธิ ห รือ สว นของผูถื อหุน การจั ด ประเภทรายการใหม มี
ดังตอไปนี้
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
ตามที่จัดประเภทใหม ตามที่เคยรายงานไว
งบดุล
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
2,235,371,250
2,207,398,273
คาความนิยมในการรวมกิจการ
196,376,189
224,349,166
ในระหวางป 2553 ผูบริหารของบริษัทยอยไดพิจารณาแลวพบวามีตนทุนสิทธิการใชที่ดินปาสงวน
จํานวนประมาณ 27.9 ลานบาท ซึ่งรวมอยูในคาความนิยมในการรวมกิจการ จึงไดจัดประเภทรายการ
ในป 2552 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปปจจุบัน
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
ตามที่จัดประเภทใหม ตามที่เคยรายงานไว
งบดุล
เจาหนีก้ ารคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
6,115,304
เจาหนีก้ ารคา - กิจการที่ไมเกีย่ วของกัน
196,674,429
202,789,733
บริษัทยอยไดจัดประเภทรายการบัญชีของเจาหนี้การคาในป 2552 ใหม เพื่อใหสอดคลองกับการจัด
ประเภทรายการบัญชีในปปจจุบัน
32. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2554
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