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สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู
µ¦µ¦³µ¦¦¤µ¦Â¨³¦¦¤µ¦¼้จoัด´การ
µ¦
e 2554 ¤¸Á®»µ¦r¸É¦³´¨¦³°µ¦ °¦·¬´¹ 3 ¦´Ê Ã¥Á®»µ¦rÂ¦Á·µ¦ µ
Â¨ÊÎµ¤´µ¨r¤·°¥nµ¦»Â¦´ÊÂnÁº°¡§«·µ¥ 2553 Ã¥È°ÊÎµ¤´µ¨r¤·´Ê¦³Á«
¨¨Á®¨º°Á¡¸¥ 67,000 ´Á¤ºÉ°¨µ¥Áº°´ªµ¤ 2553 Ä ³¸É¦·¤µªµ¤o°µ¦ÄoÊÎµ¤´
µ¨r¤Á¡ºÉ°µ¦¦·Ã£Â¨³¨·ÅÃ°¸Á¨°¥¼n¸ÉÁ¨¸É¥ 110,000 ´n°Áº° ¼o¦³°µ¦Ã¦¨´ÉÊÎµ¤´
µ¨r¤¹ °Ä®o¤¸µ¦ÎµÁ oµÊÎµ¤´µ¨r¤Á¡ºÉ°¦¦Áµ£µª³ªµ¤ µÂ¨´¨nµª ÂnÁºÉ°µ ´Ê°
Â¨³¦³Á¸¥·´·Äµ¦°»¤´·µ¦ÎµÁ oµÊÎµ¤´µ¨r¤¤¸ªµ¤¥»n¥µ ÎµÄ®oÁ·ªµ¤¨nµoµÄµ¦
°»¤´· Á}¨Ä®o¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤·¡»n ¹Ê¼»Á}¦³ª´·µ¦r Ã¥¤¸¦µµÁ¨¸É¥¸É 58.20 µn°
·Ã¨¦´¤ÄÁº°¤¦µ¤ 2554 Â¤o¦¤µ¦oµ£µ¥Ä ¦³¦ª¡µ·¥rÅo°»¤´·Ä®o ¹ÊÁ¡µ¦µµ
Îµ®nµ¥¨¸ÊÎµ¤´µ¨r¤¦·»·Íµ¨·¦¨³ 38 µÁ}¨·¦¨³ 47 µ ÂnÈÅ¤nÁ¡¸¥¡°´o»
ÊÎµ¤´µ¨r¤·¸ÉÁ¡·É¤ ¹Ê°¥nµ¦ªÁ¦Èª Ä¸É» ¦´µ¨o°°»¤´·Ä®o¤¸µ¦ÎµÁ oµÊÎµ¤´µ¨r¤¹ 2
¦´ÊÄÁº°¤¦µ¤Â¨³»¤£µ¡´r 2554 ÂnÈ¨nµoµ ÎµÄ®oÅ¤nµ¤µ¦ÂoÅ ªµ¤Á¸¥®µ¥¸ÉÁ· ¹ÊÄ
Å¦¤µÂ¦
Á®»µ¦r¸É 2 º° µ¦¸É¦´µ¨¤¸Ã¥µ¥¦³´¦µµ¨µ¨r¤ 2 ¦´Ê Ã¥¦´Ê¸É 1 ¸É¦µµ 7 µn°
·Ã¨¦´¤ Ã¥Ä®oÃ¦¨´É¦´ºÊ°ÊÎµ¤´µ¨r¤·¸É¦µµ 44.75 µn°·Ã¨¦´¤ÄÁº°»¤£µ¡´r Â¨³
¦´Ê¸É 2 ¸É¦µµ 6 µn°·Ã¨¦´¤ Ã¥Ä®oÃ¦¨´É¦´ºÊ°ÊÎµ¤´µ¨r¤·¸É¦µµ 36.28 µ Á}Áª¨µ 3
Áº°´ÊÂnÁ¤¬µ¥¹¤·»µ¥ 2554 Ân¥´Á¡µª»¤¦µµÎµ®nµ¥¨¸ÊÎµ¤´µ¨r¤¦·»·Í¸É
47.00 µn°¨·¦ Â¤oªnµ¦´µ¨³°»¤´·Á·Á¥Ä®oÃ¦¨´ÉÊÎµ¤´µ¨r¤ ÂnÁ·Á¥´¨nµªÁ}
µ¦Á¥o»ª´»·Á¡¸¥µnª
Á®»µ¦r¸É 3 Á¤ºÉ°Ã¦µ¦¦³´¦µµ¨µ¨r¤·Ê»¨Äª´¸É 30 ¤·»µ¥ ¦¤µ¦oµ£µ¥Ä
¦³¦ª¡µ·¥rÅo¦³µ«¨Á¡µ¦µµÎµ®nµ¥¨¸ÊÎµ¤´µ¨r¤¦·»·Í¨Á®¨º° 42.00 µn°
¨·¦ Äª´¸É 2 ¦µ¤ 2554 ¹É ³´ÊÃ¦¨´É¥´¤¸È°ÊÎµ¤´µ¨r¤·µ¤Ã¦µ¦¦³´
¦µµ¨µ¨r¤Á®¨º°°¥¼n ¹ÉÁ}È°¸É¤¸o»¼ Á®»µ¦rÁ®¨nµ¸ÊÎµÄ®oÁ·¨¦³oµ¨°¥nµ
¤µn°¨µ¦ÎµÁ·µ °¦·¬´Ä 3 Å¦¤µÂ¦
ÁºÉ°µµ¦Á¨¸É¥Â¨Ã¥µ¥£µ¦´®¨µ¥¦´ÊÎµÄ®oÁ·ªµ¤Å¤nÂn°Ä£µ°»µ®¦¦¤
¼o¦³°µ¦Ã¦¨´ÉÊÎµ¤´µ¨r¤¹ÅoÁ°Ä®o¦¤µ¦oµ£µ¥Ä ¦³¦ª¡µ·¥r n°¨µ¥µ¦
ª»¤¦µµÎµ®nµ¥¨¸ÊÎµ¤´µ¨r¤¦·»·ÍÄ®o¤¸ªµ¤¥º®¥»n¤µ ¹Êµ¤µ¦Á¨ºÉ°Å®ª °o»
ÊÎµ¤´µ¨r¤·
¨µ¦ÎµÁ·µ
Á®»µ¦r¸ÉÁ· ¹Ê´¨nµª oµo n¨Ä®o¨¦³°µ¦ °¦·¬´Ä 9 Áº°Â¦ µ»¹ 19
¨oµµ °¥nµÅ¦Èµ¤ ¨¦³°µ¦ÄÅ¦¤µ¸É 4 ¸É¸ ¹ÊÎµÄ®o¨°´Êe 2554 ¦·¬´¥´µ¤µ¦
ÎµÎµÅ¦»·Åo 134.44 ¨oµµ ¤¸¦µ¥Åoµµ¦ µ¥ 7,530.89 ¨oµµ Á¡·É¤ ¹Êµe 2553 Îµª
1,014.68 ¨oµµ ·Á}¦o°¥¨³ 15.57
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สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู
µ¦µ¦³µ¦¦¤µ¦Â¨³¦¦¤µ¦¼้จoัด´การ
µ¦
µ¦¨·Â¨³µ¦¨»
Äe 2554 ¨»n¤¦·¬´¤¸µ¦¨»ÄÃ¦µ¦nªÄ®n¸ÉÁ}¨´¬³µ¦¨»¸Én°ÁºÉ°µen°®oµ
¦ª¤¹µ¦¨»Á¡ºÉ°¦´¦»¦³··£µ¡µ¦¨· Å¡¦o°¤Ç ´µ¦¼Â¨¦´¬µ·ÉÂª¨o°¤ Ã¥¤¸¤¼¨nµ
Á·¨»´Ê·Ê¦³¤µ 30 ¨oµµ ¹É³Åo°·µ¥¦µ¥¨³Á°¸¥Ân¨³Ã¦µ¦ÅªoÄ®´ª o° “£µ¡¦ª¤
µoµµ¦·´·µ¦”
µ¦¨µ
Ä¦°e¸Énµ¤µ¨µÊÎµ¤´¡ºÁ¡ºÉ°» £µ¡ ¤¸µ¦Á·Ã°¥nµn°ÁºÉ° Ã¥Äe 2554 ¦·¬´Åo
ªµ¨µÊÎµ¤´¡º£µ¥Äo ¦µ·oµ “ÁÁ°Á¦¨” °¸ 2 ¦³Á£ ÅoÂn ÊµÎ ¤´¦Îµ oµª¦·»·Í 100%
(Oryzanol 6,000 ppm) Â¨³ÊÎµ¤´µÃ¨nµ¦·»·Í 100% Á¡ºÉ°Á}µÁ¨º°Ä®o´¼o¦·Ã£ ³Á¸¥ª´
¦·¬´Åo¡´µ¨·£´rÁ¥Á¸¥¤Ä®¤n£µ¥Äo¦µ “´Á°¦r¦¸¤” Â¨³ªµ¨µ·oµÄÁº°»¤£µ¡´r
¨·£´rÄ®¤n·¸Ê¤¸¨´¬³Á¡µ³Á}¼¦¤ 2 in 1 ¡¦o°¤Äoµ´¸ ¹Éµ¤µ¦nª¥Á¡·É¤¦³··
£µ¡¡¦o°¤¨ ´Ê°Â¨³Áª¨µÄµ¦ÎµÁÁ°¦¸ÉÄ®oÂn¼o¦³°µ¦
°µ´Ê ¦·¬´ °µ®µ¦µ¨ Îµ´ (¤®µ) ¥´Åoªµ¨µ¨·£´rÊÎµ¤³¡¦oµª¡¦o°¤ºÉ¤ 100%
¦¦»Ä¨n° Tetra Pak 1 ¨·¦ Îµ®¦´¨µn°°Ã¥Á¡µ³ ¹ÉÅo¦´µ¦°¦´Á}°¥nµ¸ Â¨³Á¤ºÉ°
°e¸Énµ¤µ Åo¡´µ¨·£´rÊÎµ¤´ÉªÁ®¨º° “¥¼Á°¢¸ Ã±¤°¥” n°¤µÄÁº°´¥µ¥ 2554 ÈÅo
°°¨·£´rÊÎµ¤´ÉªÁ®¨º°°¸·®¹Éµ¤¤µ ÅoÂn “¥¼Á°¢¸ Ã±¤°¥ ¤Á¤ÈÂ¤¨´” ¦¦»Ä ª
¡¨µ· µ 300 ¤¨. ¹ÉÁ}¼o¨·¦µ¥Â¦¸¤É ¸ª´¦¦¤Äµ¦¤ÁºÊ°Á}·ÊÇ ¨Ä¤´ªÉ Á®¨º°
ªµ¤¦´·°n°»¤ ´¤ Â¨³·ÉÂª¨o°¤
µ¦Ä®oªµ¤Îµ´oµ´¤Â¨³·ÉÂª¨o°¤ Á}®¹ÉÄ¦¦¥µ¦¦ °µ¦ÎµÁ·»¦·¸É¦·¬´Åo
Îµ®Åªo ¨»n¤¦·¬´ÅoÎµÁ··¦¦¤µ´¤Â¨³·ÉÂª¨o°¤°¥nµn°ÁºÉ° Ã¥¤¸Ã¦µ¦¸É
Îµ´ ÅoÂn Ã¦µ¦¨¼µ¨r¤ÊÎµ¤´ÄÃ¦Á¦¸¥ µ¦´°¦¤Ä®oªµ¤¦¼oÄoµµ¦´µ¦ªµ¨r¤
ÊÎµ ¤´ °¥nµ¥´É¥º  µ¦´· ¦¦¤¼ Â¨·É Âª¨o °¤¦n ª¤´ »¤  ·¦¦¤µ¦nÁ¦· ¤Â¨³¦´ ¬µ
ª´¦¦¤¦³Á¡¸Å¥ ·¦¦¤µ¦´Â n ´¸¯µÂnÁ¥µªÄo°·É Ã¦µ¦¨ÉÎµ¼°°µ¸¡
»¤ Ã¦µ¦¨ÉÎµ¼°µµ¡´µoµÁ· Á}o ¹É³Åo°·µ¥¦µ¥¨³Á°¸¥Ân¨³Ã¦µ¦ÅªoÄ
®´ª o° “£µ¡¦ª¤µoµªµ¤¦´·°n°´¤Â¨³·ÉÂª¨o°¤”
Îµ®¦´Ã¦µ¦¨·µ¨r¤ÊÎµ¤´Â¨³ÊÎµ¤´µ¨r¤°¥nµ¥´É¥º£µ¥Äo¦° RSPO ¹ÉÁ}°¸®¹Éªµ¤
£µ£¼¤·Ä¸É¦·¬´Â¨³¦·¬´ ®°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤ Îµ´ (¤®µ) ÅoÁ oµÅ¤¸nª¦nª¤Äµ¦
¡´µÃ¦µ¦´¨nµª Â¨³Á}¤µ· °³ÎµµÁ¡µ³·Äµ¦´Îµ¦nµ¤µ¦µ ´ª¸Êª´
Â¨³Âª·´·Îµ®¦´¦³Á«Å¥ (NI) Ã¥Á¤ºÉ°ª´¸É 21 ¡§«·µ¥ 2554 ¦nµ¤µ¦µ´¨nµª
Åo¦´µ¦¦´¦°µ³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ RSPO (RSPO EB) Á}¸ÉÁ¦¸¥¦o°¥Â¨oª µµ¦rªnµ
¦·¬´ ®°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤ Îµ´ (¤®µ) ³ °µ¦¦´¦°Ä¨·£´rÊÎµ¤´µ¨r¤µ¤
¤µ¦µ RSPO £µ¥Äe 2555 Ã¥³ °µ¦¦´¦°´Êªµ¨r¤Â¨³Ã¦µ´ °¦·¬´Â¨³
ªµ¨r¤ °Á¬¦¦¦µ¥¥n°¥¸É°¥¼nÄÃ¦µ¦¸Ê nª¦·¬´ ¨ÉÎµ¼ (¦³Á«Å¥) Îµ´ (¤®µ) È
³ °µ¦¦´¦°ÄnªÃ¦´¸É´®ª´¦´Â¨³Ã¦¨´ÉÊÎµ¤´¡º¸Éµ¼
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สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู
µ¦µ¦³µ¦¦¤µ¦Â¨³¦¦¤µ¦¼้จoัด´การ
µ¦
oµ¦´¡¥µ¦¤»¬¥rÂ¨³ª´¦¦¤°r¦
oµµ¦¡´µ»¨µ¦ ¦·¬´ÅoÁoµ¦¡´µ¦³··£µ¡µ¦¨·n°®´ª °¡´µ Ã¥Îµ®
Á}´ª¸Êª´Ä¨´¬³nµÇ ¡¦o°¤´µ¦¦´Ã¦¦oµ°r¦Ä®oÁ®¤µ³¤Â¨³¦³µ¥°ÎµµÁ¡ºÉ°
ªµ¤¨n°´ªÄµ¦·´·µ¤ÂªÃ¥µ¥¸ÉÎµ®Åªo ¤¸µ¦ªµ¦´µ¥µ¦¨· °Ân¨³
ÂÄ®o¤¸ªµ¤°¨o°Â¨³¨Áª¨µ¼Á¸¥¸ÉÁ· ¹Ê °µ´Ê ¤¸µ¦´¦³µ Supply Chain
Á¡ºÉ°¨o»Äµ¦ µ¥Â¨³¦·®µ¦
»  ÂªÃ¥µ¥µ¦¦· ® µ¦µ °¨»n ¤ ¦· ¬´ ¥´ ´Ê ¤´É  °¥¼n ¡ºÊ  µ °ª´  ¦¦¤°r  ¦ 5
¦³µ¦ °´¦³°oª¥ :- ´«· ”Á¦µÎµÅo”
- ¦´·°ÄµÎµÁ¦È
- ÎµµÁ}¸¤
- Á°µÄÄn¡´µ
- ¡´µ°¥nµn°ÁºÉ°
Äµ¤´ªÂ³¦¦¤µ¦¦·¬´ ¼o¦·®µ¦ Â¨³¡´µ Ä¦nº°Ã°µ¸Ê ° °¡¦³»¼oº°®»o
¨¼oµ Â¨³¼noµ ¸ÉÄ®oªµ¤ÅªoªµÄÂ¨³Ä®oµ¦´»µ¦ÎµÁ·µ °¨»n¤¦·¬´oª¥¸¨°¤µ

µ¥ª´ oµ Á¨¸¥
¦³µ¦¦¤µ¦

6

2554

µ¥¤´¥ ª´·Í´¥
¦°¦³µ¦¦¤µ¦Â¨³¦¦¤µ¦¼o´µ¦

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
¦µ¥µ °³¦¦¤µ¦¦ª°
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¨³¼o´µ¦ iµ¥´¸Â¨³µ¦Á·
Äe 2554 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 2554 ¦»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 2554 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¦µ¦µ¥µ¦ÄÂÎµ¦ªÁ¸É¥ª´µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦¸É¦·¬´¥´Å¤nÅoÎµ¤µ·´·µ¤®¨´µ¦Îµ´¸É¸
°·µ¦
6. ¡·µ¦µ¦´¦µÎµªÁ·¨¦³Ã¥r °¡´µµ¤¤µ¦µµ¦´¸´¸É 19 (IAS 19) ¹ÉÎµªÃ¥
´·«µ¦r¦³´£´¥ ¸É¦·¬´³o°´ÊÎµ¦° Ã¥¥°¥´¹´¸£µ¥Ä 5 e
7. ¦µ¥µ¨µ¦¦³»¤Â¨³¨µ¦·´·µ °³¦¦¤µ¦¦ª°n°³¦¦¤µ¦¦·¬´
8. ÎµÁ°n°³¦¦¤µ¦¦·¬´Á¡ºÉ° °°»¤´·¸É¦³»¤µ¤´¼oº°®»o¦³Îµe 2555 Á¡ºÉ°Ân´Ê¼o°´¸µ
¦·¬´Îµ´µ Á°·r Â°r ¥´ Îµ´ Á}¼o°´¸ °¦·¬´Îµ®¦´e 2555 n°Å ¡¦o°¤´Á°nµ°´¸Îµ®¦´e
2555
9. ¡·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¸

2554
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
¦µ¥µ °³¦¦¤µ¦¦ª°
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°
24 »¤£µ¡´r 2555

8

2554

รายงานความรั
¦µ¥µªµ¤¦´บผิ·ดชอบของคณะกรรมการต่
° °³¦¦¤µ¦nอ°รายงานทางการเงิ
¦µ¥µµµ¦Á·น

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 2554 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¤ 2554
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´¥
¦°¦³µ¦¦¤µ¦Â¨³¦¦¤µ¦¼o´µ¦
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รายงานการปฏิบ´ัต·ิตµ¤®¨´
ามหลักµ¦Î
การกำกั
ลกิจµ¦¸
การทีÉ่ด¸ี
¦µ¥µµ¦·
µ´บ¼ดูÂแ¨·
¦·¬´ ¨ÉÎµ¼ (¦³Á«Å¥) Îµ´ (¤®µ) Åo¦³®´¹ ªµ¤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¥´É¥º 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¥ ¹É  Åo Â n 1) ·  · °¼o º ° ®»o  Â¨³µ¦· ´ · n ° ¼o º ° ®»o  °¥n µ Án µ Á¸ ¥ ¤´  2) ·  · °¼o ¤¸ n ª Åo Á ¸ ¥
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 Âµ³µ¦Á·
Â¨³ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È 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°µ¼oº°®»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

2554

¦µ¥µµ¦·´´··µ¤®¨´
µ¤®¨´µ¦Î
µ¦¶´
¨·µ¦¸
µ¦¸ÉÉ¸¸
¦µ¥µµ¦·
µ´¼¼ÂÂ¨·
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
ÁªÈÅr °¦·¬´ ®¦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®¤µ¥°·Á¨Ã¦·r :

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¤®¨´µ¦Î
µ¦¶´
¨·µ¦¸
µ¦¸ÉÉ¸¸
¦µ¥µµ¦·
µ´¼¼ÂÂ¨·
2.2

µ¦»o¤¦°¼oÂoÁµ³Â®¦º° o°¦o°Á¦¸¥
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
 Ã¥µ¥µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦
 ¦¦¥µ¦¦»¦·
 Ã¦¦oµ¼oº°®»o
 Ã¦¦oµ³¦¦¤µ¦
 ª·´¥´«r/¡´·
 Ã¥µ¥·ÉÂª¨o°¤
 ¦µ¥µ¦³Îµe
 Â 56-1 (Á¡µ³£µ¬µÅ¥)
 µ¦Á·
 ®´º°Á·¦³»¤¼oº°®»o ¡¦o°¤Á°µ¦Äµ¦¦³»¤
 ¦µ¥µµ¦¦³»¤¼oº°®»o
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nµª¸É¦·¬´Á¥Â¡¦n

¦µ¥µµ¦·´´··µ¤®¨´
µ¤®¨´µ¦Î
µ¦¶´
¨·µ¦¸
µ¦¸ÉÉ¸¸
¦µ¥µµ¦·
µ´¼¼ÂÂ¨·
¾

´n¦µ¥µ o°¤¼¨¦³Îµª °µ· 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° Â¨³Åo¦´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 ¡´· ¨¥»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. Î µ ®Ã¥µ¥µ¦Î µ ´ ¼ Â¨·  µ¦ Â¨³n Á¦· ¤ Ä®o » Ä°r  ¦· ´· µ¤Ã¥µ¥¸É Î µ ®
¦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
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¦µ¥µµ¦·´·´µ¤®¨´
·µ¤®¨´µ¦Î
µ¦¶´
Â¨·µ¦¸
µ¦¸É¸É¸
¦µ¥µµ¦·
µ´¼Â¼¨·
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
8. ¦´รับ·ผิด°n
 °¦·
¬´Ä¦µ¥µµ¦Á·
 °¦·
¬´Â¨³¦·
´¥n°¥Ä
ชอบต°่อµ¦Ád
การเปิดÁ¥µ³µ¦Á·
เผยฐานะการเงิ
นของบริ
ษัทในรายงานงบการเงิ
นของบริ
ษัท¬และบริ
ษัทย่อยใน
¦µ¥µ¦³Îµe Â¨³ÂÂ¦µ¥µ¦ o°¤¼¨¦³Îµe (Â 56-1) ¦ª¤¹µ¦ÁdÁ¥ o°¤¼¨Â¨³
µ¦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

°¡¦³¦µ´´·®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ®¨´¦´¡¥r

1. ´ÎµÂ¨³ÁÈÁ°µ¦´n°Å¸Ê
 ³Á¸¥¦¦¤µ¦
 ®´º°´¦³»¤³¦¦¤µ¦ Â¨³¼oº°®»o
 ¦µ¥µµ¦¦³»¤³¦¦¤µ¦ Â¨³¼oº°®»o
 ¦µ¥µ¦³Îµe °¦·¬´
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¦µÂ¨³Á°¸É
¦³»¤¼oº°®»oÁ¨º°´Êµ¤®¨´Ár¸ÉÎµ®Ä o°´´ °¦·¬´ ³¦¦¤µ¦¦¦®µÎµÁ·µ¦¦¦
®µ ¦³Á¤· Á¨º°¦¦ Â¨³Á°ºÉ°¼o¸Énµµ¦¡·µ¦µn°³¦¦¤µ¦
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¦µ¥µµ¦·´·´µ¤®¨´
·µ¤®¨´µ¦Î
µ¦¶´
Â¨·µ¦¸
µ¦¸É¸É¸
¦µ¥µµ¦·
µ´¼Â¼¨·
³¦¦¤µ¦¦· ¬´  ³¡·  µ¦µ¹ ¦³µ¦r ¸É Îµ ´  Î µ ®¦´ µ¦Î µ ®o µ ¸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¤

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
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¦µ¥µµ¦·´·´µ¤®¨´
·µ¤®¨´µ¦Î
µ¦¶´
Â¨·µ¦¸
µ¦¸É¸É¸
¦µ¥µµ¦·
µ´¼Â¼¨·
() 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
() 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
 ¦³µ¦¦¤µ¦ Ä®oÎµ¦ÎµÂ®nÅoÁ¡¸¥ 1 ¦·¬´
(¥ÁªoÄ¦¸¸ÁÉ }¦³µ¦¦¤µ¦¦·¬´¸É°¥¼nÄ¨»n¤Á¸¥ª´)
 ¦¦¤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¦
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¦µ¥µµ¦·´·´µ¤®¨´
·µ¤®¨´µ¦Î
µ¦¶´
Â¨·µ¦¸
µ¦¸É¸É¸
¦µ¥µµ¦·
µ´¼Â¼¨·
4.2

³¦¦¤µ¦»¥n°¥nµÇ
4.2.1 ³¦¦¤µ¦¦ª°
°r¦³° °³¦¦¤µ¦¦ª°¦³°oª¥¦¦¤µ¦°·¦³°¥nµo°¥ 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¦ °¦·¬´
®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¥ªn µ o ª ¥®¨´  ¦´ ¡¥r Â ¨³¨µ®¨´  ¦´ ¡¥r o °Î µ ® °¨µ
®¨´¦´¡¥r² 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®¨´¦´¡¥r² ´Ê¸Ê Á¡ºÉ°Ä®o¤´ÉÄªnµ¦µ¥µ¦´¨nµª¤Á®»¤¨Â¨³Á}¦³Ã¥r
¼»n°¦·¬´
6. ´ Î µ¦µ¥µ °³¦¦¤µ¦¦ª°Ã¥Ád  Á¥Åªo Ä¦µ¥µ¦³Î µ 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®¨´¦´¡¥r² ®¦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°
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¦µ¥µµ¦·´·´µ¤®¨´
·µ¤®¨´µ¦Î
µ¦¶´
Â¨·µ¦¸
µ¦¸É¸É¸
¦µ¥µµ¦·
µ´¼Â¼¨·
Äe 2554 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

Îµª¦´ÊÄµ¦
Á oµ¦nª¤¦³»¤

2554-2557

4/4

2554-2557
2554-2557

4/4
4/4

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 2554 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°

ÎµÂ®n

1. ¦«.¦.¦¸µ ¦»·°´r

¦³µ¦¦¤µ¦
Îµ®nµ°Â
¦¦¤µ¦°·¦³
¦¦¤µ¦¦·®µ¦

2. µ¥¦¦ ·rÂo
3. µ¥ª´ µ ¥·

ªµ¦³µ¦Îµ¦
ÎµÂ®n

Îµª¦´ÊÄµ¦
Á oµ¦nª¤¦³»¤

2554-2557

2/2

2554-2557
2554-2557

2/2
1/2

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¦ °¦·¬´

18
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¦µ¥µµ¦·´·´µ¤®¨´
·µ¤®¨´µ¦Î
µ¦¶´
Â¨·µ¦¸
µ¦¸É¸É¸
¦µ¥µµ¦·
µ´¼Â¼¨·
®oµ¸ÉÂ¨³ªµ¤¦´·° °³¦¦¤µ¦¦¦®µ
1. ªÃ¦¦oµ °³¦¦¤µ¦Ä{»´ªnµ¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤´ªµ¤ÎµÁ}Á·¨¥»r °¦·¬´
®¦º °Å¤n °¥n µÅ¦ 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
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

2554
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¦µ¥µµ¦·´·´µ¤®¨´
·µ¤®¨´µ¦Î
µ¦¶´
Â¨·µ¦¸
µ¦¸É¸É¸
¦µ¥µµ¦·
µ´¼Â¼¨·
Äe 2554 ³¦¦¤µ¦¦¦®µÅo¤¸µ¦¦³»¤´Ê®¤ 1 ¦´Ê µ¤µ¦¦³¤ª¨Îµª¦´ÊÄµ¦Á oµ¦nª¤
¦³»¤ °¦¦¤µ¦¦¦®µÂn¨³nµÅo´¸Ê
¦µ¥ºÉ°

ÎµÂ®n

1. µ»p Å¤n° ·¤ ° ¥·

¦³µ¦¦¤µ¦
¦¦®µ
¦¦¤µ¦°·¦³
¦¦¤µ¦°·¦³
¦¦¤µ¦¦·®µ¦

2. ¦«. ¦.¦¸µ ¦»·°´r
3. µ¥¦¦ ·rÂo
4. µ¥ª´ µ ¥·

4.3

ªµ¦³µ¦Îµ¦
ÎµÂ®n

Îµª¦´ÊÄµ¦
Á oµ¦nª¤¦³»¤

2554-2557

0/1

2554-2557
2554-2557
2554-2557

1/1
1/1
1/1

µ¦¦³»¤³¦¦¤µ¦
¦·¬´Îµ®Ä®o¤¸µ¦¦³»¤³¦¦¤µ¦Å¦¤µ¨³ 1 ¦´ÊÁ}°¥nµo°¥ ®¦º°¦³µ¦¦¤µ¦³¡·µ¦µ
Á®È¤ª¦Á¦¸¥¦³»¤Á}ªµ¦³¡·Á«¬Á¡·É¤Á·¤µ¤ªµ¤ÎµÁ} Ã¥³¤¸µ¦Îµ®µ¦µµ¦¦³»¤¨nª®oµ
Á}¦µ¥e Â¨³ÂoÄ®o¦¦¤µ¦Ân¨³nµÅo¦´¦µÎµ®µ¦´¨nµªÄÁº°¡§«·µ¥ °»e
Á¨ µ»µ¦¦·¬´³Á}¼oÁ°ªµ¦³µ¦¦³»¤´ÉªÅ¸Éo°·´·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¦µ¤µ¦°µ¤ o°¤¼¨Á¡·É¤Á·¤ ¦ª¤¹µ¦
´¦¦Áª¨µÄ®o¦¦¤µ¦µ¤µ¦°£·¦µ¥{®µÎµ´°¥nµÁ¡¸¥¡°
Äe 2554 ³¦¦¤µ¦¤¸µ¦¦³»¤µ¤ªµ¦³· 4 ¦´Ê µ¤µ¦¦³¤ª¨Îµª¦´ÊÄµ¦Á oµ¦nª¤¦³»¤
°¦¦¤µ¦¦·¬´Ân¨³nµÅo´¸Ê
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¦µ¥µµ¦·´·´µ¤®¨´
·µ¤®¨´µ¦Î
µ¦¶´
Â¨·µ¦¸
µ¦¸É¸É¸
¦µ¥µµ¦·
µ´¼Â¼¨·

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

ªµ¦³µ¦
Îµ¦ÎµÂ®n
2553-2556
2553-2556
2554-2557
2552-2555
2554-2557
2554-2557
2552-2555
2553-2556
2552-2555

Îµª¦´ÊÄµ¦Á oµ¦nª¤¦³»¤
ªµ¦³· ªµ¦³¡·Á«¬
¦ª¤
3/4*
3/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
1/4*
1/4
3/4*
3/4
4/4
4/4
4/4
4/4

*®¤µ¥Á®» : ÄÁº°»¨µ¤-¡§«·µ¥ 2554 Á·°»£´¥¦·ÁªªoµÄÁ ¦»Á¡ Â¨³¡ºÊ¸É£µ¨µ ¦¦¤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 4/2554 Á¤ºÉ°ª´¸É 11 ¡§«·µ¥ 2554

¦µ¥µµ¦¦³» ¤ Åo ¤¸  µ¦´  Î µ 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¦
°£·¦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¥
{®µnµÇ Á¸É¥ª´µ¦´µ¦¸É¤¸¦³ÁÈ¸ÉnµÄ Â¨³³o°¤¸µ¦Âo¨µ¦¦³»¤Ä®o¦¦¤µ¦¼o´µ¦
Åo¦´¦µ Ã¥Äe 2554 ¦¦¤µ¦¸ÉÅ¤nÄn¼o¦·®µ¦¤¸Ã°µÅo¦³»¤´Á°Ã¥Å¤n¤¸¦¦¤µ¦¦·®µ¦¦nª¤°¥¼n
oª¥Îµª 2 ¦´Ê

4.4

µ¦¦³Á¤·¨µ¦·´ ·µ °³¦¦¤µ¦
Î µ ®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

2554
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¦µ¥µµ¦·´·´µ¤®¨´
·µ¤®¨´µ¦Î
µ¦¶´
Â¨·µ¦¸
µ¦¸É¸É¸
¦µ¥µµ¦·
µ´¼Â¼¨·
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

2553

2554

9
3
3
4

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

3,576,000
1,134,000
120,000
80,000

°µnµ°Â¸ÉÁ}´ªÁ·Â¨o ª ¦¦¤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°»¦·
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¦µn µ °ÂÁ}  ¼o ¡· µ¦µ Â¨³Î µ Á°Î µ ªn µ °Â¸É Á ®¤µ³¤n ° ³¦¦¤µ¦Á¡ºÉ °
¡·µ¦µ°»¤´·
Äe 2554 ¦¦¤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

22

2554

¦µ¥µµ¦·´·´µ¤®¨´
·µ¤®¨´µ¦Î
µ¦¶´
Â¨·µ¦¸
µ¦¸É¸É¸
¦µ¥µµ¦·
µ´¼Â¼¨·

¼o¦·®µ¦¦³´¼
¼o¦·®µ¦¦³´¼

2553
2554
nµ°Â Îµª¼o¦·®µ¦ nµ°Â Îµª¼o¦·®µ¦
(µ)
()
(µ)
()
78,359,731
10
75,903,325
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  Â¨³
nµÄonµ¥¸ÉÁ¸É¥ª´¦¦³ÎµÎµÂ®n nµ¦´¬µ¡¥µµ¨ Â¨³nµ¦³´°»´·Á®»
°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
nµ°Â °¦¦¤µ¦¦·®µ¦¸ÉÅ
Îµ¦ÎµÂ®nÄ¦·¬´¥n°¥
Åo¦´ÄÎµÂ®n¦¦¤µ¦ °¦·¬´¥n°¥
Åo¦´ÄÎµÂ®n¼o¦·®µ¦ °¦·¬´¥n°¥

2553
Îµª
¦¦¤µ¦
5
3

2554
µ

2,512,000
7,459,600

Îµª
¦¦¤µ¦
4*
3

µ
1,966,000
8,669,700

*®¤µ¥Á®» : Ä¦³®ªnµe 2554 ¦¦¤µ¦¦·®µ¦nµ®¹ÉÅoÂoªµ¤Îµ¸ÉÅ¤n¦³r³¨´Á

oµÎµ¦ÎµÂ®n¦¦¤µ¦ °
¦·¬´¥n°¥ ´´ÊÎµª¦¦¤µ¦¦·®µ¦¸ÉÅÎµ¦ÎµÂ®n¦¦¤µ¦ °¦·¬´¥n°¥¹¨¨Á®¨º°Á¡¸¥ 4 

4.6

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
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¤nÁ¦·¤µ´¦¦¤µ¦¦·¬´Å¥
Á¡ºÉ°nÁ¦·¤Ä®o¦¦¤µ¦¦·¬´¤¸ªµ¤¦¼o ªµ¤Á oµÄ ÄÁr Â¨³ o°Îµ®nµÇ Äµ¦Á}¦¦¤µ¦
°¦·¬´³Á¸¥

2554
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¦µ¥µµ¦·´·´µ¤®¨´
·µ¤®¨´µ¦Î
µ¦¶´
Â¨·µ¦¸
µ¦¸É¸É¸
¦µ¥µµ¦·
µ´¼Â¼¨·
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°
.¨..
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¦
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¦µ¥µµ¦·´·´µ¤®¨´
·µ¤®¨´µ¦Î
µ¦¶´
Â¨·µ¦¸
µ¦¸É¸É¸
¦µ¥µµ¦·
µ´¼Â¼¨·
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
 ´Á·Áº°nµoµ®¦º°nµ°ÂÂ¨³¨¦³Ã¥r°ºÉÄ¸ÉÅo¦´
 Ä®o°° Å¨n°° ®¦º°¨°°µµ¦Á}¦¦¤µ¦ ¼o¦·®µ¦ ¼o´µ¦®¦º°¡´µÃ¥º°ªnµ
Än°Ä®oÁ·ªµ¤Á¸¥®µ¥Ân¦·¬´ oµ¼o¦³Îµªµ¤·Á}¦¦¤µ¦¦·¬´Ä®oÎµÁ°¸É¦³»¤
¼oº°®»oÁ}¼o¡·µ¦µ¨Ã¬
 Âoµ¦¦³Îµªµ¤·n°¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥ Â¨³®¦º° .¨..
 Âoªµ¤ÎµÁ·¸µ¤®¤µ¥
 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
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°

2554

25

¦µ¥µµ¦·´·´µ¤®¨´
·µ¤®¨´µ¦Î
µ¦¶´
Â¨·µ¦¸
µ¦¸É¸É¸
¦µ¥µµ¦·
µ´¼Â¼¨·
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 o µ¦n ª ¤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

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
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รายงานการปฏิ´บ·ัตµ¤®¨´
ิตามหลัµ¦Î
กการกำกั
แลกิµ¦¸
จการทีÉ¸่ดี
¦µ¥µµ¦·
µ´¼บÂดู¨·
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¦Î µ ®Ä®o  µ¦¦· ® µ¦ªµ¤Á¸É ¥Á}  n ª®¹É  °µ¦¦· ® µ¦´  µ¦ Á¡ºÉ ° Ä®o ª´ »  ¦³r
Ájµ®¤µ¥ Â¨³Â¨¥»rnµÇ °¦·¬´ µ¤µ¦·´·Åo¦¦¨»µ¤¸ÉÅo´ÊÅªo Ã¥¼o¦·®µ¦Â¨³¡´µ»Ä
¦· ¬´ Á} Áo µ °ªµ¤Á¸É ¥  Â¨³¤¸ ® o µ ¸É Ä µ¦¦³Á¤·  ªµ¤Á¸É ¥ °Ân ¨ ³®n ª ¥µÂ¨³¦³ªµ¦Î µ 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°¥

2554
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่วไป
°o ข้¤¼อ¨มู´ลÉªทัÅ

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 7268, 0 7526 7275
Ã¦µ¦ 0 7526 7028

¦³Á£»¦·
»³Á¸¥
Îµª®»oµ¤´¸É°°Îµ®nµ¥Â¨oª
¤¼¨nµ¸É¦µÅªo®»o¨³
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: ¼o¨·Â¨³Îµ®nµ¥¨·£´rÊÎµ¤´¡º Å ¤´¡º¤ Â¨³Á¥Á¸¥¤
: 820,000,000 µ
: 820,000,000 ®»o
: 1 µ

่วไป
°o ข้¤¼อ¨มู´ลÉªทัÅ

··»¨¸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 52100
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 9759

¦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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ข้o°อ¤¼มู¨ล´ทัÉª่วÅ
ไป
»¨°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¦·¬´
:2
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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กษณะการประกอบธุ¦·รกิจ
¨´ลั¬³µ¦¦³°»
¦·¬´ ¨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´ ÊÎµ¤´µÃ¨nµ ÊÎµ¤´¦Îµ oµª)
3. Å ¤´¡º¤Â¨³Á¥Á¸¥¤
4. ´Â¨³¨Å¤o¦¦»¦³l° » Pouch Â¨³ ªÂoª
5. ÊÎµ¨Å¤o µÂ¢ Á¦ºÉ°ºÉ¤nµÇ
6. °¦»¦
7. ´Â¨³¨Å¤oÂnÂ È
¨Îµ´¸É 4, 5 Â¨³ 6 ¨·Ã¥¦·¬´¥n°¥ º° ¦·¬´ °µ®µ¦µ¨ Îµ´ (¤®µ)
¨Îµ´¸É 7 ¨·Ã¥¦·¬´ ¥¼Á¸É¥¢¦°r Îµ´ ¹ÉÁ}¦·¬´¥n°¥ ° ¦·¬´ °µ®µ¦µ¨ Îµ´ (¤®µ)
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ษณะการประกอบธุ¦ร·กิจ
¨´ลัก¬³µ¦¦³°»
Ã¦¦oµ¦µ¥Åo
(¨oµµ)
2552
5,274.75
1,594.87
6,869.62

¦·¬´
¦·¬´¥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¥»·
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2554

2553
5,838.88
1,644.99
7,483.87

e 2552
¨oµµ
%
4,741 68.76

2554
% ´nª
6,689.42
75.29
2,195.66
24.71
8,885.08 100.00

e 2553
¨oµµ
%
5,282 70.26

e 2554
¨oµµ
%
6,018 67.44

529
78

7.68
1.13

552
60

7.34
0.80

659
317

7.39
3.56

1,154

16.74

1,231

16.38

1,421

15.93

313

4.54

311

4.14

396

4.43

80

1.16

81

1.08

112

1.25

6,895
(26)

100.00

7,518
(34)

100.00

8,922
(37)

100.00

6,870

7,484

8,885

กษณะการประกอบธุ¦·รกิจ
¨´ลั¬³µ¦¦³°»
µ¦Á¨¸É¥Â¨¸ÉÎµ´Äe¸Énµ¤µ
oµÃ¥µ¥ : µ¦´ÊÎµ¦°ÎµªÁ·¨¦³Ã¥r °¡´µµ¤¤µ¦µµ¦´¸´¸É
19 µµ¦ÎµªÃ¥´·«µ¦r¦³´£´¥
µ¤¸É£µª·µ¸¡´¸ Åo¤¸µ¦¦´¦»¤µ¦µµ¦´¸´¸É 19 Á¦ºÉ°¨¦³Ã¥r¡´µ Ã¥¤¸¨´´ÄoÄ
e 2554 ´Ê µµ¦ÎµªÃ¥´·«µ¦r¦³´£´¥  ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2554 ¦·¬´o°´ÊÎµ¦°Á}ÎµªÁ·´Ê·Ê
100,801,465 µ Ân¦·¬´¤¸Îµ¦°ÅªoÂ¨oªÁ}ÎµªÁ· 36,077,387 µ ´´Ê ¦·¬´o°´ÊÎµ¦°nª¸ÉÁ®¨º°°¸Îµª
64,724,078 µ Ã¥¦·¬´Á¨º°¸É³¥°¥´¹´¸£µ¥Ä 5 e

oµµ¦¨µ : ¨»n¤¨·£´rÄ®¤n
Äe¸Énµ¤µ ¦·¬´¥´Ä®oªµ¤Îµ´´¨·£´r¸ÉÁoÁ¦ºÉ°µ¦¼Â¨¦´¬µ» £µ¡°¥nµn°ÁºÉ° ¹Åoªµ¨µ
ÊÎµ¤´¡ºÁ¡ºÉ°» £µ¡£µ¥Äo ¦µ·oµ “ÁÁ°Á¦¨” Á¡·É¤Á·¤ ÅoÂn ÊÎµ¤´¦Îµ oµª¦·»·Í 100% (Oryzanol 6,000 ppm) Â¨³
ÊÎµ¤´µÃn¨nµ¦·»·Í 100% ÎµÄ®oÄ{»´ ¨»n¤¨·£´r»£µ¡£µ¥Äo¦µ·oµ “ÁÁ°Á¦¨” ¦³°oª¥ 6 ¨·£´r
®¨´ÅoÂn
1. ÊÎµ¤´Á¤¨Èµ°°¦rÂ·nµ¦¦¤ª·¸
2. ÊÎµ¤´µÃ¨nµ¤ÊÎµ¤´Á¤¨È°µ³ª´
3. ÊÎµ¤´¤³°¦·»·Í
4. ÊÎµ¤´¤³°Å¨rÂ°rÅ¤¨r
5. ÊÎµ¤´¦Îµ oµª¦·»·Í (Oryzanol 6,000 ppm)
6. ÊÎµ¤´µÃ¨nµ¦·»·Í
Â¨³Á¤ºÉ°Áº °» ¤ £µ¡´r 2554 ¦·¬´  Åoª µ¨µ¨· £´ r Ä®¤n Ä ¨»n¤Á¥Á¸ ¥ ¤£µ¥Äo ¦µ ”´ Á°¦r ¦¸ ¤ ” ¹É 
¨·£´rÄ®¤n·¸Ê¤¸¨´¬³Á¡µ³Á}¼¦¤ 2 in 1 ¡¦o°¤Äoµ´¸ µ¤µ¦nª¥Á¡·É¤¦³··£µ¡¡¦o°¤¨ ´Ê°Â¨³
Áª¨µÄµ¦ÎµÁÁ°¦¸ÉÄ®oÂn¼o¦³°µ¦¨Åo
oµ¦·¬´ °µ®µ¦µ¨ Îµ´ (¤®µ) È¤¸µ¦°°¨·£´rÊÎµ¤³¡¦oµª¡¦o°¤ºÉ¤ 100% ¦¦»Ä¨n° Tetra Pak 1
¨·¦ Îµ®¦´¨µn°°Ã¥Á¡µ³ ¹ÉÅo¦´µ¦°¦´Á}°¥nµ¸ °µ¸Ê ¥¼Á°¢¸¥´Åo¡´µ¨·£´rÊÎµ¤´ÉªÁ®¨º°
°¥nµn°ÁºÉ° µÁ¤ºÉ°e 2552 Åo¨°Á oµ¨µÊÎµ¤´ÉªÁ®¨º° oª¥µ¦°°¨·£´rÊÎµ¤´ÉªÁ®¨º° “¥¼Á°¢¸ Ã±¤°¥”
n°¤µÄe 2554 ¥¼Á°¢¸Åo¨»ÄÁ¦ºÉ°´¦Á¡ºÉ°¨·¤´ÉªÁ®¨º°¸ÉÃ¦µ¦¤ Â¨³ÄÁº°´¥µ¥ ÈÅo°°¨·£´r
ÊÎµ¤´ÉªÁ®¨º°°¸·®¹Éµ¤¤µ ÅoÂn “¥¼Á°¢¸ Ã±¤°¥ ¤Á¤ÈÂ¤¨´” ¦¦»Ä ª¡¨µ· µ 300 ¤¨. ¹ÉÁ}
¼o¨·¦µ¥Â¦¸É¤¸ª´¦¦¤Äµ¦¤ÁºÊ°Á}·ÊÇ ¨Ä¤´ÉªÁ®¨º°

47
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ษณะการประกอบธุ¦ร·กิจ
¨´ลัก¬³µ¦¦³°»
oµµ¦¨» : µ¦Á¡·É¤» °¦·¬´¥n°¥ ° ¦·¬´ °µ®µ¦µ¨ Îµ´ (¤®µ)
Ä¦³®ªnµe 2554 ¦·¬´ °µ®µ¦µ¨ Îµ´ (¤®µ) Åo¤¸µ¦ºÊ°®»oµ¤´µ¼oº°®»oÁ·¤ °¦·¬´ ¥¼Á¸É¥
¢¦°r Îµ´ ¹ÉÁ}¦·¬´¥n°¥ Îµª 215,191 ®»o ¦µµ®»o¨³ 50 µ Á}ÎµªÁ· 10,759,550 µ ÎµÄ®o´nªµ¦
º°®»oÁ¡·É¤ ¹Êµ¦o°¥¨³ 79.00 Á}¦o°¥¨³ 96.93
°µ¸ÊÄ¨µ¥e 2554 ¦·¬´ °µ®µ¦µ¨ Îµ´ (¤®µ) ¥´Á oµÅºÊ°®»oÁ¡·É¤» °¦·¬´ ¥¼Á¸É¥¢¦°r
Îµ´ Ä°´¦µnª 6 ®»oÁ·¤n° 5 ®»oÄ®¤n ·Á}Îµª®»o 969,326 ®»o Ä¦µµ¡µ¦r®»o¨³ 100 µ Á}ÎµªÁ·
96,932,600 µ ´Ê¸Ê ¦·¬´ ¥¼Á¸É¥¢¦°r Îµ´ ÅoÁ¡·É¤»Á¡ºÉ°ÎµÁ·ÅÄoÁ}Á·»®¤»Áª¸¥ ÁºÉ°µ¦·¬´¤¸¨
¦³°µ¦ µ»
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เสีÉ¥่ยง
{ปัจ´จั¥ยÁ¸
1. ÊÎµ¤´µ¨r¤¦¦» ªÁ}·oµª»¤
ÊÎµ¤´µ¨r¤¦·»·ÍÃ¥Á¡µ³°¥nµ¥·É¸É¤¸ µ¦¦»ÉÎµªnµ 5 ¨·¦ ´Á}·oµª»¤¹É¦µµÎµ®nµ¥³
¼Îµ®Ã¥¦¤µ¦oµ£µ¥Ä ÎµÄ®o¦·¬´°µÅ¤nµ¤µ¦¦´¦µµÎµ®nµ¥ÅoÃ¥Á¦¸Á¡ºÉ°³o°o»ª´»·¸É
Âo¦· °µ´Ê ·oµÊÎµ¤´µ¨r¤¥´Á}·oµ¸É¼ª»¤µ¦ÎµÁ oµ ÎµÄ®oµ¦¦·®µ¦´µ¦·oµÁ®¨º°¤¸
o°Îµ´ ³Á®ÈÅoµÄnª¨µ¥e 2553 n°ÁºÉ°¤µ¹oe 2554 Á·ª·§·µ¦rÊÎµ¤´µ¨r¤ µÂ¨ ¦µµ
ÊÎµ¤´µ¨r¤¦´´ª¼ ¹ÊÁ}¦³ª´·µ¦r Ä¸É» ¦´µ¨o°°»¤´·Ä®o¤¸µ¦ÎµÁ oµÊÎµ¤´µ¨r¤¹ 2 ¦´ÊÄÁº°
¤¦µ¤Â¨³»¤£µ¡´r 2554 ÂnÈ¨nµoµ ÎµÄ®oÅ¤nµ¤µ¦ÂoÅ ªµ¤Á¸¥®µ¥¸ÉÁ· ¹ÊÄÅ¦¤µÂ¦
µ¦Îµ®Á¡µ¦µµÎµ®nµ¥¨¸ÊÎµ¤´µ¨r¤´¨nµª ÎµÄ®o¨¦³°µ¦ °£µ°»µ®¦¦¤¤¸ªµ¤
´ª ¼o¦³°µ¦Ã¦¨´ÉÊÎµ¤´µ¨r¤¹ÅoÁ°Ä®o¦¤µ¦oµ£µ¥Ä ¦³¦ª¡µ·¥r n°¨µ¥µ¦ª»¤
¦µµÎµ®nµ¥¨¸ÊÎµ¤´µ¨r¤¦·»·ÍÄ®o¤¸ªµ¤¥º®¥»n¤µ ¹Êµ¤µ¦Á¨ºÉ°Å®ª °o»ÊÎµ¤´µ¨r¤·
2. ªµ¤´ª °¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤Â¨³°»rÁ·Ä®¤n
¦µµÁ¨¸É¥¦µ¥Áº°ÊÎµ¤´µ¨r¤· °e 2554 Âªn´ª°¥nµ¤µ Ã¥Âªn´ª°¥¼nÄnª¦³®ªnµ 28.14 58.20 µn°·Ã¨¦´¤ (2553 : 25.38 - 43.80 µn°·Ã¨¦´¤) Ã¥¤¸¦µµÁ¨¸É¥´Êe¸É 36.59 µn°·Ã¨¦´¤ Á¡·É¤ ¹Ê
¹¦o°¥¨³ 25.74 µe 2553 Â¤oªnµ¨¨·ÊÎµ¤´µ¨r¤·¸É°°¼n¨µÄe 2554 ¤¸¦·¤µ¼Á}¦³ª´·µ¦r
nª®¹ÉÁ}Á¡¦µ³¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤Ä¨µÃ¨Á}nª µ ¹Êµ°»r¸ÉÁ¡·É¤ ¹Êµ´Êoµ°µ®µ¦Â¨³¡¨´µ
Â °µ´Êµ¦Á·ª·§·µ¦rÊÎµ¤´µ¨r¤ µÂ¨Ä¦³Á«n¨Ã¥¦Ä®o¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤·¦´ª
Ä¦³´¼n°ÁºÉ°Änª 6 Áº°Â¦ °e Ã¥Á¡µ³ÄÁº°¤¦µ¤ - Á¤¬µ¥ £µª³ªµ¤´ª °¦µµ
ÊÎµ¤´µ¨r¤¥´¤¸°¥¼nn°Å ÁºÉ°µ¤¸{ ´¥£µ¥°°¸®¨µ¥{´¥¸Én¨¦³n°¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤ ¸ÉÎµ´ÅoÂn
£µ¡£¼¤·°µµ« Â¨³ÂªÃo¤ªµ¤o°µ¦ÄoÊÎµ¤´µ¨r¤Á¡ºÉ°ÎµÅ¨·Á}¡¨´µÂÄ´nªÁ¡·É¤ ¹Ê Ã¥
¦³¦ª¡¨´µÅoÎµ®Â¡´µ¡¨´µÂÂ¨³¡¨´µµÁ¨º°Á¡·É¤ ¹ÊÁ} 25% Ä 10 e (¡.«.2555 2564) ´ÊÁjµ®¤µ¥µ¦¨·ÅÃ°¸Á¨¸É 5.97 ¨oµ¨·¦n°ª´£µ¥Äe 2564 ({»´¤¸Îµ¨´µ¦¨·¦ª¤ 1.62 ¨oµ
¨·¦n°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¤ ¦ª¤¹´¨Å¤o¸É°°¼n¨µÄÂn¨³§¼µ¨ °µ¸Ê Änª °¦·¬´Á°¥´ ¹Ê°¥¼n´¦·¤µÂ¨³¦µµ
ÊÎµ¤´µ¨r¤·¹ÉÁ}o»µ¦¨·®¨´ °Ã¦µ¨´ÉÊÎµ¤´µ¨r¤¦·»·Í
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£µª³°»µ®¦¦¤Â¨³µ¦Â
µ®¦¦¤Â¨³µ¦Â nÉ ´´
£µª³°»
£µ¡¦ª¤e 2554
µ¦¨¼µ¨r¤ÊÎµ¤´Ä¦³Á«Å¥¤¸µ¦ ¥µ¥´ª°¥nµn°ÁºÉ°¤¸¡ºÊ¸É¨¼ªnµ 4 ¨oµÅ¦nÄ{»´ Â¨³¦³µ¥
°°Å¥´£µÁ®º° Ä´®ª´Á¸¥¦µ¥ Á¨¥Â¨³¡·¬»Ã¨ £µ³ª´°°Á¸¥Á®º°Â¨»n¤Â¤nÊÎµÃ Ä´®ª´®°µ¥ ¹
µ¯ ¦¡¤ Á}o Â¦µµ£µ°¸µ¸É¤µ¦´oµÄªµ¨r¤ÊÎµ¤´ÅoÁ¦¸¥¦¼oÂ¨³¨´Å¡´µ¨¼µ¨r¤ÊÎµ¤´Ä
¡ºÊ¸É °´ªÁ° °µ´Ê ¤¸µ¦¡´µ¡ºÊ¸É¨¼Ä¦·Áª»n¦´·¹ÉÁ}¡ºÊ¸Éªo¤Ánµ ´Ê¸Ê ÁºÉ°µ¡ºÊ¸ÉÄ£µÄoÂ¨³
³ª´°°¹É¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤n°µ¦¨¼µ¨r¤ÊÎµ¤´¤¸Îµª¨¨Â¨³¦µµ¸É·¼ ¹Ê¤µÁ¤ºÉ°Á¸¥´¡ºÊ¸Éµµ¦Á¬¦Ä
£µÁ®º°Â¨³°¸µ ¦³°´¼o¨¼µ¨r¤ÊÎµ¤´Â¨³¥µ¡µ¦µ°¥¼nÁ·¤Ä£µÄo¹É¤¸ªµ¤ÎµµÂ¨³ªµ¤Á oµÄÅo ¥µ¥¡ºÊ¸É
¨¼Å¥´¡ºÊ¸É´¨nµª oµo
ÁºÉ°µµ¨r¤ÊÎµ¤´Á}¡º¸Éo°µ¦ÊÎµ¤µÁ¡ºÉ°Ä®o¨¨·°¥¼nÄ¦³´¸ÉÁ®¤µ³¤ ¹Á¦·É¤¤¸µ¦´µ¦¨¦³µÄ
¡ºÊ¸ÉÂ®oÂ¨o ¨°Á¨º°Äo¡´»r¸É¡´µÄ®oµ¤µ¦n°£µ¡µ¦ µÊÎµÅo¤µ ¹Ê ¨ÎµoÁ¸Ê¥¼oµÂ¨³Ä®o¨¨·Á¦Èª µ¦
¨¼µ¨r¤ÊÎµ¤´¥´Á}µÁ¨º°¸É¸Á¤ºÉ°Á¦¸¥Á¸¥´¦µ¥Åoµµ¦¨¼¡º·°ºÉµ¨¨·¸ÉÅo¦´Ä£µ¡¡ºÊ¸ÉÂ¨³
£¼¤·°µµ«Á¸¥ª´
³Á®ÈÅoªnµµ¦Á·°»£´¥Ä£µÄo¦³®ªnµÁº°¤¸µ¤¹¤·»µ¥¸Énµ¤µ Îµªµ¤Á¸¥®µ¥Ânoµ¨r¤Â¨³
Ã¦µ´Îµª®¹É ¹Â¤ooµ¨r¤ÊÎµ¤´¤¸ªµ¤µn°µ¦Á¨¸É¥Â¨ °£µ¡Âª¨o°¤ Ânµ¦Ân ´ÄÊÎµ¸Éµ
Á}Áª¨µ´Áº°¤¸¨¦³n°¨¨·¸ÉÁnµÁ¸¥ µ¦ i° °n°°Â¨³¨¦³n°¨¨·Å°¸ 2-3 e oµ®oµ
¨µ¨r¤Â¨³ÊÎµ¤´µ¨r¤·
¦·¤µ¨¨·Ã¥¦ª¤Äe 2554 ¼»Á}¦³ª´·µ¦r¸É¦³¤µ 10.53 ¨oµ´-¨µ¨r¤ Á¡·É¤ ¹Êµe 2553
¦³¤µ 2.55 ¨oµ´ Ã¥¨¨·¼»°¥¼nÄÁº°»¨µ¤¸É 1,079,706 ´ ÉÎµ»ÄÁº°¤¦µ¤¸É 352,878 ´ ´Ê¸Ê Á}
¨¤µµ¦·¤µÊÎµ Änª 2-3 eÉ¸nµ¤µ°¥¼nÄ¦³´¸É¸n¨Ä®o¤¸µ¦¦oµn°°´ªÁ¤¸¥¹É¡´µÁ}³¨µ¥µ¨r¤¸É
µ¤µ¦ÁÈÁ¸É¥ªÅoÄe 2554 ¦³°´¤¸µ¦¦³µ¥´ª °¦·¤µÊÎµ ´ÊÂnoe¸Énµ¤µÎµÄ®oµ¦¡´µ °³¨µ¥
Á}Å°¥nµ¤¼¦r ÊÎµ®´¸Â¨³Å¤n i°ÁºÉ°µ£µ¡ µÊÎµ °µ¸Ê µ¦Á¡·É¤ ¹Ê °¡ºÊ¸Éµ¦ÁÈÁ¸É¥ª°¸¤µªnµ°
ÂÅ¦n¥´¤¸¨n°µ¦Á¡·É¤ ¹Ê °¨¨·°¸oª¥
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£µª³°»µ®¦¦¤Â¨³µ¦Â
µ®¦¦¤Â¨³µ¦Â nÉ ´´
£µª³°»

¸É¤µ : ¦¤µ¦oµ£µ¥Ä

¸É¤µ : ¦¤µ¦oµ£µ¥Ä
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£µª³°»µ®¦¦¤
£µª³°»
µ®¦¦¤Â¨³µ¦Â
¤Â¨³µ¦Â nÉ ´´
 ¤·´Êe»
¼ Á}¦³ª´´·µ¦rÁn´¸
 É 1,832,1511 ´ Á¡·É¤ ¹Ê¦³¤µ¦o°¥¨¨³ 42 µe 2553
µµ¦¨·ÊÎµ¤´µ¨r
°´¦µµ¦´ÊÎµ¤´ (Oil Extraction Raate : OER) Äe 2554 °´´Ê¦³Á«Ã¥Á¨¸É¥°¥¼n¸É¦o°¥¨³ 17.2 ¹ÉÁ}¦³´¸Én° oµ
¼ Ã¥¤¸¦·¤µÊÎµ¤´µµ¨r¤Á®¨º°Ä¦¼ÊÎµ¤´µ¨rr¤·  ·Êe 2554 ¼¹ 297,586 ´ (´ªÁ¨ µ¦¤µ¦oµ£µ¥¥Ä)
³Á®Èªnµ»£µ¡

°¨µ¨r¤Ã¥¦ª¤¸ÉÂÃ¥¥¦·¤µ°´¦µµ¦´ÊÎµ¤´Á¨¸
 É¥¸ªnµen°®oµ oª¥µÁ®»®¨´ ÅoÂn
µ¦Á¦·Á··Ã °³¨¨µ¥µ¨r¤¤¸ªµ¤¤¼¦rµµ¦Åo¦´¦·
 ¤µÊÎµ ¸
 É¤¸ªµ¤¤ÉÎµµÁ¤° ¦³µµ¦n°¤µÁºÉ°µ
¨¨·¤¸¦·¤µÁ¡·É¤ ¹Ê¦³°´

£µµª³ µÂ¨ÂÂ¦µÎµÄ®o¤¸¤¸µ¦´³¨µ¥¥µ¨r¤· °¥nµµÅ¦Èµ¤ µµ¦ºÊ° µ¥nµ¨¨µ
Á¸É¤¸µ¦n¤Â¨³Â¥¨¦n¦ª¨°µµ¦Áº°ÊÎµÁ¡ºÉ°Âª®µÎµÅ¦¦¥´Á}°»¦¦¦Äµ¦Á¡·É¤¦·¤µ°´¦µµ¦´ÊÎµ¤´ Á¤ºÉ°
¥´¤¸µ¦Â n ´µ¦¦´ºÊ°¨µ¨r¤¼¦³®ªnµÃ¦µ´Â¨³¦´µ¨¨n°¥Á¦¸µ¦¦³°·
µ
µ¦ °¨µÁµ¨r¤ÊÎµ¤´

SSTOCK
TOCK ¦¦ª¤Ä¦¼
ª¤Ä¦¼ÊÊÎµ¤´¤´µ¨r
µ¨¤r ·· ee 2554
2554

300,
30
3
00,,000
000
000
00

´´

250,
2
25
50,,000
00
0
000
00
200,
20
2
00,,000
00
0
00

22553
553

297,586
29
2
97,
7,58
586

22554
554

..
..

302,416
30
3
02,
2,4
41
16

..
..

284,126
28
2
84
4,,12
126

268,741
2
26
68
8,,7
74
41

¤·¤.· ¥.
¥.

277,506
27
2
77,
7,50
506

280,
28
0,9
99
99
280,999

¤¸¤.¸ .. Á¤.¥.
Á¤.¥. ¡
¡..
..

0

281,357
28
2
81,3
35
57

213,781
21
2
13
3,,7
78
81

.¡.
.¡.

1
15
56,
6,31
318
156,318

¤¤..
..

139
139,371
13
1
39,3
371
37
71

50
5
0,000
0
,000
,0
00

75,408
75
7
5,,4
408
08

100
10
1
00,0
0,000
0
,,0
00
00
0

79,420
7
79
9,4
,420
20

150
1
15
50,000
,00
,0
00
0

.¥.
.¥.

.
...

¡.¥.
¡.¥.

..
..

¸É¤µ : ¦¤µ¦oµ£µ¥Ä
µ

µ µ¦¨·
Îµ¨´
1. Ã¦´ÊÎµ¤´µ¨r
 ¤· : µµ¦Á¡·É¤ ¹Ê °ÎµªÃ¦´Ê
 Îµ¤´µ¨r¤µ¦³¤µ 43 Ã¦Äe 25442 Ä{»´´¤¸
Ã¦µ´Ê
 Îµ¤´µ¨r¤·¦³¤µ 65
6 Ã¦ ¤¸Îµ¨´µ¦¨·

 °ÃÃ¦µ¦ª¤´Ê·
 Ê¦³¤µ 18 ¨oµ´¨¨µ¨r¤n°´
e Ê
¥´¼ªnµ¦·
µ ¤µ¨µµ¨r¤¸É°°¼n¨µÄe

25554 ¸É 10.53 ¨oµ´
µ  ³Á®Èªnªµ°´¦µµ¦ÄoÎµ¨´µ¦¨· °Ã¦´ÊÎµ¤´
µ 
µ¨r¤·°¥¼¥¼n¸É¦³¤µ¦o°¥¨³
° 58 (25533 : ¦o°¥¨³ 45) Â¤oªnµ³¸¸ ¹Êµe 25553 Ân£µª³ªªµ¤Å¤n¤»¨¦³³®ªnµ°»rÂ¨³
°»µ¥´¤¸°¥¼nÄ¦³´
¼ n¨n°Á¸¥¦£µ¡¦µµµ °ÊÎµ¤´µµ¨r¤·¹ÉÁ}°»
 ¦¦Îµ´
n°µ¦Â n ´Â¨³µ¦¡´µ

°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤ °¦³Á«Å¥

38

2554

£µª³°»µ®¦¦¤
£µª³°»
µ®¦¦¤Â¨³µ¦Â
¤Â¨³µ¦Â nÉ ´´
 ¤ : ¦³³Á«Å¥¤¸Ã¦¨´ÉÊÎµ¤´µ¨¨r¤ ¹ÉÁ}°»µ®¦¦¤¨µ¥

¥ÊÎµÎµª 155 Â®n ¤¸Îµ¨´µ¦
2. Ã¦¨´ÉÊÎµ¤´µ¨r

2.5 ¨oµ´-ª´»·n
 °e Â¨³°´¦µµ¦Äo
¦
Îµ¨´µ¦¨·
 °¥¼n¸É¦³¤µ¦o

°¥¨³³ 70 µ¦Â n ´Ä°»µ®¦¦¦¤
¨·´Ê·Ê¦³¤µ
µ¦¨´ÉÊÎµ¤´
µ µ¨r¤Å¤n¦»Â¦¤µ´ Á¡¦µ³µ¦Á oµ¤µ
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¨³³Å ¤´¡º¤¤ : µµ¦rªnµ°´¦µµ¦¦ÄoÎµ¨´µ¦¨· °°»µ®®¦¦¤¸Ê³ÉÎµªn
 µ¦o°¥¨³ 500 Ä
{»´¤¸¼o¦³°µ¦¦¦µ¥Ä®nÄ»¦·¸Ê°¥¼n¦³¤µµ 4 - 5 ¦µ¥ Ã¥¦·¬´¤¸nªÂnµµ¦¨µ¼»Än
 ª °»¦·
¦ 
ÁÁ°¦¸ÉÎµ®¦´
® ¦oµoµ¨¸

2548

2549
2

32.63

29.10
27.02

28.96
28.56
24 33
24.33
21.96

20.17
17.58

2547

15 77
15.77
15.73

18 28
18.28
17.21

2
2546

16.89
14.83

17.33
15.36

2545

10.80
10.61

µ / ·Ã¨¦´¤

24.45
24.80

¦µµÊÎµ¤´µ¨r
 ¤· µ¥n
µ ¨µ ¤. Á¦¸¥Á¸
¥ ¥¨µµ¤µÁ¨Á¸¥

36.59

µµ¦r¨µÂ¨³¦µµ
¨
ÊÎµ¤´µ¨r¤
Äe 2554 ¦µµµÊÎµ¤´µ¨r¤·Ä¨µÃ¨Ã¥Á¨¸É¥¼ªn
 µe 2553 Ã¥ÄÁº°¦µ¤ ¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤·Ä

rd
¨µ¨nª®oµÎµ®n¤°Áº
¤
°¸Éµ¤¤ °¦³Á«¤¤µÁ¨Á¸¥ (Bursa Malaysia Derivatives : 3 Month) dÂ³¦³´ÉÎµ»
µ 
°e¸É 2,7772 ¦··n°´´ Â¨³dÂ³¦³´¼» °e
° ÄÁº°¡§§«·µ¥ ¸É 3,955
3
¦··n°°´ Á¨¸É¥Â¨oª´Êe 2554 ¦µµµ
ÊÎµ¤´µ¨r¤·
¤ Ä¨µ¨nª®o
ª µÎµ®n¤°Áº°¸¸Éµ¤ °¦³ÁÁ«¤µÁ¨Á¸¥°¥¼n¸É¦³¤µ 33,238 ¦··n°´ Á¦¸¥Á¸¸¥
´ 2,714 ¦··n°´Äee 2553 ·Á}Á¡·
 É¤ ¹Ê¹¦o°¥¨³ 19
nªµµ¦r
ª
roµ¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤·Ä¦³Á«Äe 2554
2 ¦µµÁ¨¸¨¸É¥¦µ¥Áº°Âªn´ª°¥nµ¤µ Ã¥Âªn´ª°¥¼
ª n
Änª¦³®ªªnµ 28.14 - 58.20
5
µn°·Ã¨¦´¤ (Á¸¥´ 25.38 - 43.80 µn°·Ã¨¦´¤Äe 2553) Ä ³¸
 É¦µµÁ¨¸É¥¦µ¥
Áº° °¨¨µ¨r¤Ä¦³Á«Á¨ºÉ°ÅÅ®ª°¥¼n¦³®ªnµ 4.38 - 9.27 µn°·Ã¨¦´¦´¤ (Á¸¥´ 33.63 - 7.40 µµn°·Ã¨¦´¤Äe
Ä
2553) (´ªÁ¨
ª µ¦¤µµ¦oµ£µ¥Ä) Ã¥¤¸¦µµÁ¨¸É¥´Êe °¨¨µ¨r¤Â¨³ÊÎµ¤´µ¨r¤·¸É 6.02 Â¨³³ 36.59 µn°
·Ã¨¦´¤ (Á¤º¤ºÉ°Á¦¸¥Á¸¥´
 e 2553 ¸É 4.83 Â¨³ 29.10 µn°·Ã¨¦´
Ã ¤)

2544

2550

2551

2
2552

2553

2554

¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤·¨µ¤µÁ¨Á¸¥
¦µµÊÎµ¤¤´µ¨r¤· µ¥n¨µ ¤¤.
¸É¤µ : ¦¤µ¦oµ£µ¥Ä

2554

39

£µª³°»µ®¦¦¤
µ®¦¦¤Â¨³µ¦Â
£µª³°»
¤Â¨³µ¦Â nÉ ´´
¦µµµ¨µ¨r¤³¨µ¥Äe 22554
(»£µ¡ÊÎµ¤´¦o°¥¨¨³ 17; ®oµÃ¦µ´
Ã
² Â®¨n¨·Îµ´)

8

..

¡.¥.

5.39

..

5.13


..

4.38

5.60

¤·.¥.

5.49

5.19

2

5.91

6 01
6.01

5.68

5.72

4

8.49

6
9.27

µ / ·Ã¨¦´¤

10

0

¤.. .¡. ¤¸..
Á¤.¥. ¡..

2554

.¥.

2553

...

¸É¤µ : ¦¤µ¦oµ£µ¥Ä
µ

¦µµÊÎµ¤´µ¨r
 ¤· ( µ¥n¹Ã¦¦¨´É) e 2554

30.49

..

30.81

31.30

..

28.14

30.00

¤.. .¡. ¤¸..
Á¤.¥. ¡.. ¤·.¥.

30.18

34.38

36 28
36.28

36.21

36.00

20

57.07

40
58.20

µ / ·Ã¨¦´¤

60

..

¡.¥.

...

0

2554

2553

¸É¤µ : ¦¤µ¦oµ£µ¥Ä
µ

40

2554

.¥.

£µª³°»µ®¦¦¤Â¨³µ¦Â
µ®¦¦¤Â¨³µ¦Â nÉ ´´
£µª³°»
{®µÂ¨³°»¦¦
£µª³ µÂ¨Â¦µ
¼o¨¼µ¨r¤ÊÎµ¤´o°Á·´£µª³µ¦ µÂ¨Â¦µ°¥nµ¦»Â¦ÁºÉ°µÁ®»¨®¨´ 3 ¦³µ¦ ÅoÂn ¦³µ¦
Â¦ Á«¦¬·¤¸µ¦Á¦·Á·Ã ¤¸µ¦ ¥µ¥´ªÄ®¨µ¥£µ°»µ®¦¦¤ÎµÄ®o ªµ¤o°µ¦Â¦µ¤µ ¦³µ¦¸É°
¨¨·´Ê¦³Á«Á¡·É¤¤µ ¹Ê Â¨³¦³µ¦¸Éµ¤ Â¦µ¸É¤µ¦´oµÅo¥°¥¨´Å·Éµ °´ªÁ°
µµµ¦r´¨nµª ÎµÄ®o¨¨·µnªÁ¸¥®µ¥ ¹Åo¤¸µ¦ÎµÁ¦ºÉ°¤º°Â¨³Á¦ºÉ°´¦¨¤µnª¥Á¡ºÉ°Á¡·É¤
¨¨·¤µ ¹Ê ÅoÂn µ¦¦´¦»¦³ÁÈÁ¸É¥ªÂ¨³ n Á}o µ¦ÄoÂ¦µnµoµªÁ}°¸Âªµ®¹ÉÄµ¦Âo{®µ
Ân¥´¤¸°»¦¦Á¦ºÉ°nµÄonµ¥Äµ¦¦¦®µ
£µª³µ¦ µÂ¨Â¦µ¤¸¨n°ÁºÉ°¹µ¦Á¡·É¤o»Äµ¦oµÂ¦µ ¦µÄ¸É¥´¤¸ªµ¤o°µ¦Â¦µ¸É¼
ªnµÎµªÂ¦µ¸¤É ¸°¥¼nÄ¦³
µ¦ª»¤¦µµÎµ®nµ¥¨¸ÊÎµ¤´µ¨r¤
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®oÅ¤nµ¤µ¦¦´¦µµÎµ®nµ¥ÅoÃ¥Á¦¸Á¡ºÉ°³o°
o»ª´» ·¸ÉÂo ¦·¹É³n¨¦³n°Î µÅ¦ °¼o¦³°µ¦ Ã¥Änª¨µ¥e 2553 n°ÁºÉ°¹oe-2554 Á· 
ª·§µ¦rÊÎµ¤´µ¨r¤ µÂ¨°¥nµ¦»Â¦ ¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤·¦´´ª¼ ¹ÊÁ}¦³ª´·µ¦r Ä ³¸ÉÁ¡µ¦µµ
Îµ®nµ¥¨¸ÊÎµ¤´¡ºµ¨r¤¼Îµ®Åªo¼»¸É 47 µ/¨·¦ (¦ª¤£µ¬¸¤¼¨nµÁ¡·É¤) ¹ÉÅ¤nÁ¡¸¥¡°´o»¸ÉÁ¡·É¤ ¹Ê°¥nµ
¦ªÁ¦Èª Ä¸É» ¦´µ¨o°°»¤´·Ä®o¤¸µ¦ÎµÁ oµÊÎµ¤´µ¨r¤ 2 ¦´ÊÄÁº°¤¦µ¤Â¨³»¤£µ¡´r 2554 ÂnÈ¨nµoµ ÎµÄ®oÅ¤n
µ¤µ¦ÂoÅ ªµ¤Á¸¥®µ¥¸ÉÁ· Ê¹ÄÅ¦¤µÂ¦ °e 2554 ®¨´µ´Ê¦´µ¨È¡¥µ¥µ¤¦¹¦µµÊÎµ¤´Îµ®nµ¥¨¸
ÊÎµ¤´µ¨r¤Å¤nÄ®oÁ· 47 µ/¨·¦ (¦ª¤£µ¬¸¤¼¨nµÁ¡·É¤) Ân¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤È ¥´¼ ¹Ên°ÁºÉ° ÎµÄ®o¦´µ¨o°°»¤´·Á·
Á¥Ä®oÃ¦¨´ÉÊÎµ¤´µ¨r¤®¨µ¥¦° ¡¦o°¤Ç ´µ¦¦³´¦µµ¨µ¨r¤ ÂnÁ·Á¥´¨nµªÁ}µ¦Á¥o»
µ¦¨·µnª¹ÉÅ¤nÅo¦ª¤ÎµÅ¦ °Ã¦¨´ÉÁ°µÅªo Â¨³´¸¸ÉÃ¦µ¦¦³´¦µµ¨µ¨r¤·Ê»¨Äª´¸É 30 ¤·»µ¥
2554 ¦¤µ¦oµ£µ¥Ä ¦³¦ª¡µ·¥rÅo¦³µ«¨Á¡µ¦µµÎµ®nµ¥¨¸ÊÎµ¤´µ¨r¤¦·»·Í¨Á®¨º° 42 µn°¨·¦
Äª´¸É 2 ¦µ¤ 2554 ¹É ³´ÊÃ¦¨´É¥´¤¸È°ÊÎµ¤´µ¨r¤·µ¤Ã¦µ¦¦³´¦µµ¨µ¨r¤Á®¨º°°¥¼n ¹ÉÁ}
È°¸É¤¸o»¼ Á®»µ¦rÁ®¨nµ¸ÊÎµÄ®oÁ·¨¦³oµ¨Á}°¥nµ¤µ

2554

41

£µª³°»µ®¦¦¤Â¨³µ¦Â
µ®¦¦¤Â¨³µ¦Â nÉ ´´
£µª³°»

µµ¦r¦·¤µÂ¨³ÂªÃo¤¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤e 2555
Äe 2555 ¨¨·µ¨r¤Â¨³¦·¤µÊÎµ¤´µ¨r¤·³¤¸ÎµªÅ¤nÂnµµe¸Énµ¤µ¤µ´ ¨¨·µo
µ¨r¤°µ¥»o°¥¸É¤µ ¹Ê³ÅÁ¥´¦·¤µ¨¨·µ¨r¤Ã¥¦ª¤¸Éµªnµ¨¨µ{´¥µ¦¦³µ¥´ª °¦·¤µ
ÊÎµ Á¤ºÉ° 2-3 e¸Énµ¤µ Á¤ºÉ°Á¦¸¥Á¸¥´¨¦³ÄnªÁ¸¥ª´n°¨¨·e¸ÉÂ¨oª °µ¸Ê ¦·¤µÊÎµ ¸É¸Änª
Áº°¡§«·µ¥ 2554 - ¤¦µ¤ 2555 µ¤µ¦Îµµ¥µ¦¦³µ¥ °¨¨·¸É¸Án´Äe 2555
{®µÃ¦µ´ÊÎµ¤´µ¨r¤¤¸Îµ¨´¨·¤µªnµ¦·¤µ¨¨·¸ÉÅo¦´µ¼o¨¼¥´ÎµÄ®oÁ·µ¦Â n ´¦´ºÊ°
¨¨·°¥nµn°ÁºÉ° ¨µÁ¦´ºÊ°¹ÉÁ}¨µ¥´ÎµÁ··µ¦¦oµÎµÅ¦µµ¦¨»£µ¡¨¨·Åon°Å
Ä ³Á¸¥ª´ £µª³µ¦ µÂ¨Â¦µ¥´¤¸n°ÁºÉ°Á¤ºÉ°¦³°´´Ã¥µ¥µ¦ ¹ÊnµÂ¦µ¦´µ¨ ÎµÄ®o
nµoµÂ¦µ¸´ª¼ ¹Ê¤µ¸É¦³¤µ¦o°¥¨³ 25-30 ¹É³Á}{´¥¨´´ÎµÄ®oÁ·£µª³Á·Á¢j°Ä°µÅo
¦µµÁ¨¸É¥¨¨·´ÊÊÎµ¤´Â¨³³¨µ¥µ¨r¤¤¸Ã°µ¸É³¦´´ª¼ ¹Êµe 2554 ÁºÉ°µ¦·¤µªµ¤o°µ¦
ÄoÂ®¨n¡¨´µÂÃ¥ÄoÊÎµ¤´µ¨r¤¤¸¤µ ¹Ê°¥nµn°ÁºÉ° Ã¥Á¡µ³ªµ¤o°µ¦ÊÎµ¤´µ¨r¤¸Énµµ¦¦´¦°µ¦
¨·ÊÎµ¤´µ¨r¤°¥nµ¥´É¥º£µ¥Äo RSPO ³¨µ¥Á}¤µ¦µªµ¤o°µ¦Ä¨µnªÄ®nÄ¸É»

42

2554

£µª³°»µ®¦¦¤Â¨³µ¦Â
µ®¦¦¤Â¨³µ¦Â nÉ ´´
£µª³°»
¡´µµ¦oµ¨¨·
µ¦¦³°·µ¦¨¼µ¨r¤ÊÎµ¤´Â¨³°»µ®¦¦¤¸Én°ÁºÉ°¤¸µ¦Á¦·Á·ÃÂ¨³¤¸¦µ¥Åo¸ ¤¸µ¦ª·´¥¡´µ°¥nµ
n°ÁºÉ°ÄÁ¦ºÉ°¡´»rµ¨r¤ÊÎµ¤´Á¡ºÉ°Ä®oÅo¨¨·ÊÎµ¤´n°¡ºÊ¸É¼ ¦´´ªÅo¸´£µ¡°µµ«¨°¤¸°µ¥»µ¦ÁÈÁ¸É¥ªµ
Ä®o¨¨·Á¦ÈªÂ¨³Ã¦ Á}o °µ¸Ê ¤¸µ¦nÁ¦·¤µ¦¨¼µ¨r¤ÊÎµ¤´°¥nµ¥´É¥ºÃ¥Îµ¹¹µ¦¦´¬µ£µ¡Âª¨o°¤
ªµ¤¨°£´¥ °¼o¨¼µ¨r¤ µ¦°»¦´¬r·Â¨³ÊÎµ¨°µ¦Äo¦´¡¥µ¦°¥nµ»o¤nµ ¹É³Á}µ¦°¥¼n¦nª¤´¦³®ªnµ
»¤ Á¬¦¦ Ã¦µ´ Ã¥Äo¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·°¥nµ¤¸»¨¥£µ¡ µ¤µ¦¦oµ¨¨·Åo¥º¥µª
Änª °Ã¦µ´ ¤¸µ¦¡´µµ¦¨·¡¨´µÅ¢¢jµµpµ¸ª£µ¡¸ÉÅoµÊÎµÁ¸¥µ¦³ªµ¦¨·Â¨³
¡¨´µªµ¤¦o°¸ÉÅoµµ¦Äoª´»Á®¨º°µµ¦¨· ÅoÂn ÁoÄ¥Â¨³³¨µ¥Á¨nµ ¹ÉÁ}ª·¸µ¦¸É¨£µª³Ã¨¦o°

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¤Åo Á ¦¸ ¥ 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{»´ µ¦¨·ÅÃ°¸Á¨Ä¦³Á«Å¥¥´µ¤µ¦nª¥¼´nªÁ· °¨¨·ÊÎµ¤´µ¨r¤Ä¨µ¹É³Á}µ¦nª¥
¦´¬µÁ¸¥¦£µ¡ °¦µµ¨µ¨r¤Â¨³ÊÎµ¤´µ¨r¤Ä¦³Á« ¹É³Á®Èªnµ¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤°µ³ ¹Ê°¥¼n´¨¨·Â¨oª
¥´¼¼´¦µµÊÎµ¤´dÃ¦Á¨¸¥¤oª¥
°¥nµÅ¦Èµ¤ µÁ®»µ¦rª·§µ¦rÊÎµ¤´µ¨r¤ µÂ¨Änª¨µ¥e 2553 n°ÁºÉ°¤µ¹oe 2554 n¨
¦³Î µ Ä®o ¦ µµÊÎ µ ¤´  µ¨r ¤ ¼  ¹Ê  °¥n µ Á}  ¦³ª´ ·  µ¦r ´  ¸É Å o  ¨n µ ªÅÂ¨o ª ´  ´Ê  Äe 2554 ¦³¦ª¡¨´  µÅo
¦´Á¨¸É¥Á¦µ¦¨·ÅÃ°¸Á¨ Ã¥µ¦¦´´nªµ¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤ ¦»Åo´¸Ê
x
x
x
x
x
x
x

1 ¤¦µ¤ - 28 »¤£µ¡´r ÄoÅÃ°¸Á¨ B3 + B5
1 ¤¸µ¤ - 30 Á¤¬µ¥ ÄoÅÃ°¸Á¨ B2 + B5
´ÊÂnª´¸É 1 ¡§¬£µ¤ Îµ®Ä®oÊÎµ¤´¸Á¨Á®¨º°Á¡¸¥Á¦Á¸¥ª º° B3 (ÅÃ°¸Á¨¦o°¥¨³ 3-5)
1 ¦µ¤ - 15 ¡§«·µ¥ Îµ®Ä®oÊÎµ¤´¸Á¨Á} B4 ÁºÉ°µ¨¨·µ¨r¤ÊÎµ¤´¤¸¤µ
16 - 30 ¡§«·µ¥ Ä®o¦´¨´nªµ¦¤Á} B3 ÁºÉ°µ°»£´¥
1 - 31 ´ªµ¤ Îµ®Ä®oÊÎµ¤´¸Á¨Á} B4
Á¦·É¤Äo B5 ´ÊÂnª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2555 Á}oÅ

³Á®ÈÅoªnµÃ¥µ¥¸É¤¸ªµ¤¥º®¥»n¤µ ¹Ê´¨nµª µ¤µ¦j°´{®µµ¦ µÂ¨ÊÎµ¤´µ¨r¤ ¦ª¤¹{®µ
ÊÎµ¤´µ¨r¤¨o¨µ¸É°µÁ· ¹Êoª¥ µ¦¦³µ«Äo B5 Äe 2555 µµ¦rªnµ³¤¸ªµ¤o°µ¦ÄoÊÎµ¤´µ¨r¤¦³¤µ
500,000 ´ ¹ÉÁ¤ºÉ°¦ª¤´ªµ¤o°µ¦ÄoÊÎµ¤´µ¨r¤·Îµ®¦´µ¦¦·Ã£¸É¦³¤µ 1 ¨oµ´Â¨oª Ã¥¦ª¤µªnµ³¤¸
ªµ¤o°µ¦ÄoÊÎµ¤´µ¨r¤Ä¦³Á«´Ê·Ê 1.5 ¨oµ´

2554
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£µª³°»µ®¦¦¤Â¨³µ¦Â
µ®¦¦¤Â¨³µ¦Â nÉ ´´
£µª³°»
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·¤ 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
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¥ ÊÎµ¤´µ¨r¤¥´´Á}Â®¨n¡¨´µ
µÁ¨º° Ã¥Á¡µ³°¥nµ¥·ÉÄ£µª³{»´¸É¦µµÊÎµ¤´dÃ¦Á¨¸¥¤°¥¼nÄ¦³´¼ °µ´Ê {»´¤¸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¦nª¤oª¥ Á¡ºÉ°®ª´³Åo¦´nªÂnÄ¦¼ °µ¦r°Á¦·¸ÉÅoµÃ¦µ¦£µ¥Äo¨Åµ¦¡´µ¸É³°µ (Clean
Development Mechanism: CDM) Â¨³Ä ³¸Ê¤¸Ã¦µ´ÊÎµ¤´µ¨r¤·Îµª®¹ÉÁ oµ¦nª¤Ã¦µ¦´¨nµª

4.

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¨³¼oÎµ®nµ¥Äo°¨µÄoª·¸Ád¦µµ µ¥¸É¼ Á¡¸¥Á¡ºÉ°o°µ¦ µ¥·oµÄ®oÅo¦·¤µ¸É¤µªnµ¸ÉÁ}°¥¼nÄ{»´¹É
Å¤n Ä n  ¨¥»  r  µ¦ µ¥¸É ¥´É  ¥º  ´  ´Ê  Á¡ºÉ ° ¸É  ³Î µ ¦Åªo ¹É  ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Â n  ´  Ä°µ ¼o  ¨·  Â¨³Î µ ®n µ ¥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£
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µ¥Â¨³µ¦ª·ÁÁ¦µ³®r
¦µ³®Í °
° µiÉµ¥´
¥´µ¦
µ¦
Î¶°·
µ°·µ¥Â¨³µ¦ª·
£µ¡¦ª¤µoµ»¦·
1. Á¦ºÉ°Án °·oµ
1.1 ÊÎµ¤´
¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤Äe 2554 Ã¥Á¨¸É¥¼ ¹Êµe 2553 Ã¥Á¡µ³ÄnªÅ¦¤µÂ¦ °e Â¤oªnµ¦·¤µ¨µ¨r¤
¸É°°¼n¨µ³¼»Á}¦³ª´·µ¦rªnµ 10 ¨oµ´ n¨Ä®o¦·¤µÊÎµ¤´µ¨r¤Ä¦³¤¸ªnµ 1.8 ¨oµ´ Äe 2554
³°»¦¦¤µ¦¡·µ¦µ¦µµÊÎµ¤´¡º¦·Ã£Åo¦´Á¡µ¦µµÎµ®nµ¥¨¸ÊÎµ¤´µ¨r¤ 2 ¦´Ê ÄÁº°¤¦µ¤ (¦´ ¹Ê)
Â¨³¦µ¤ (¦´¨) °µ´Ê¦³¦ª¡¨´µ¥´¤¸Ã¥µ¥µ¦¦´¼¦µ¦¨·ÅÃ°¸Á¨Ä®o¤¸ªµ¤¥º®¥»n¤µ ¹Ê
Á¡ºÉ°°¨o°´¦·¤µÊÎµ¤´µ¨r¤¸É¤¸°¥¼nÄ¦³ ³Á®Èªnµµ¦¸É£µ¦´Îµ®Ä®o¤¸µ¦¦´¼¦µ¦¨·ÅÃ°¸Á¨´Ê
´Á} Á¦ºÉ °¤º ° µ°o °¤Äµ¦ª» ¤ ¼ Â¨µ¦Á¨¸É ¥Â¨ °¦µµÊÎ µ ¤´ µ¨r ¤Ä¦³Á« °Á®º °µµ¦Î µ ®
®¨´Árµ¦ÎµÁ oµÊÎµ¤´µ¨r¤Â¨³µ¦ª»¤¦µµÎµ®nµ¥¨¸Ã¥¦
°¥nµÅ¦Èµ¤ ¦·¬´¥´¡¥µ¥µ¤¦´¬µ´nª¥° µ¥¦³®ªnµn°µoµ¨¸¤´¥Ä®¤nÂ¨³¦oµ³ªºÊ° ¦oµoµ
¨¸Â´ÊÁ·¤ ¢¼jÁ°¦rª· Â¨³¨»n¤¨¼oµ°»µ®¦¦¤ Á¡ºÉ°µ¦¦·®µ¦ÎµÅ¦Ä®o°¥¼nÄ¦³´Á®¤µ³¤
Îµ®¦´¨µÊÎµ¤´¡ºÁ¡ºÉ°» £µ¡ÈÁ·Ã°¥nµn°ÁºÉ° Ã¥Äe 2554 ¦·¬´Åoªµ¨µÊÎµ¤´¡º£µ¥Äo ¦µ·oµ
“ÁÁ°Á¦¨” °¸ 2 ¦³Á£ ÅoÂn ÊÎµ¤´¦Îµ oµª¦·»·Í 100% (Oryzanol 6,000 ppm) Â¨³ÊÎµ¤´µÃ¨nµ¦·»·Í 100% Á¡ºÉ°
¦oµªµ¤®¨µ®¨µ¥Â¨³Á}µÁ¨º°Ä®o´ ¼o¦·Ã£°¸µ®¹É
1.2 Á¥Á¸¥¤Â¨³Å ¤´¡º
¦·¬´¤¸µ¦¡´µ¨·£´rÁ¥Á¸¥¤Â¨³Å ¤´¡º¤µ°¥nµn°ÁºÉ° ´Êµoµ»£µ¡Â¨³¦¦»£´r¸É´¤´¥ Äe
2554 ¦·¬´Åo¡´µ¨·£´rÄ®¤n£µ¥Äo¦µ “´Á°¦r¦¸¤” Â¨³ªµ¨µ·oµÄÁº°»¤£µ¡´r ¨·£´rÄ®¤n·¸Ê¤¸
¨´¬³Á¡µ³Á}¼¦¤ 2 in 1 ¡¦o°¤Äoµ´¸ ¹Éµ¤µ¦nª¥Á¡·É¤¦³··£µ¡¡¦o°¤¨ ´Ê° Â¨³Áª¨µÄµ¦Îµ
ÁÁ°¦¸ÉÄ®oÂn¼o¦³°µ¦ ®¨´µµ¦ªµ¨µÅ¦³¥³Áª¨µ®¹É ¦·¬´Åo´·¦¦¤Â n ´µ¦Ân®oµÁo THAILAND
BAKING MASTER 2011 ÄÁº°»¨µ¤ ¦nª¤´Ã¦Á¦¸¥µ¦°µ®µ¦µµµ·ª»· ¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´ª»· Â¨³
¤µ¤¡n °¦´ ªÅ¥ Ã¥Ád¦´¤´¦¼oÁ o µÂ n ´ ´Éª¦³Á« Á oµ· Á· ¦µª´¨ªn µ 300,000 µ £µ¥ÄoÁºÉ °Å ¸É¦·¬´
Îµ®Ä®o¼oÂ n ´Îµ ¤Áo µ 3 °r Ã¥Äo¨·£´r °¦·¬´ ÅoÂn Á¥Á¸¥¤¦µ “Ár Ã¨r” Îµ®¦´ÎµÁºÊ° ¤
Â¨³¨·£´rÄ®¤n¦µ ”´Á°¦r¦¸¤” Îµ®¦´Ân®oµÁo
´Ê¸Ê ¤¼¨nµ¥° µ¥Äe 2554 ¤¸µ¦°´¦µ ¥µ¥´ª¸É¸ Ã¥¤¸¤¼¨nµ¦ª¤´Ê¨»n¤Á¥Á¸¥¤Â¨³Å ¤´¡ºÁ¡·É¤ ¹Ê¦³¤µ
¦o°¥¨³ 19 Á¤ºÉ°Á¦¸¥Á¸¥´e 2553 Ã¥¦·¬´¥´µ¤µ¦¦´¬µªµ¤Á}¼oÎµÄ¨µ¨·£´rÁ¥Á¸¥¤Â¨³Å ¤´¡ºÄ
n°µ¦oµÁÁ°¦¸É
¦·¬´µµ¦rªnµÄe 2555 ¤¼¨nµ¥° µ¥ °¨·£´rÄ¨»n¤¸Ê³¤¸°´¦µµ¦ ¥µ¥´ª¦³¤µ¦o°¥¨³ 5-10
Á¸¥Á¸¥´¦³´°»µ®¦¦¤Ã¥¦ª¤ Ã¥Á¥Á¸¥¤¦µ “Ár” Â¨³Å ¤´¡º¤¦µ “ÄÅ¤o°” ¥´³Á}¨·£´r¸É
¤¸¥° µ¥¼¸É»Ä¨»n¤¸Ê
1.3 ¨·£´r´¨Å¤oÂ¦¦¼Â¨³Á¦ºÉ°ºÉ¤
¥° µ¥ °¨·£´r¨Å¤oÂ¨³´Â¦¦¼Á·ÃÁ}°¥nµ¤µ ¨¦³µª·§ÊÎµnª¤ÎµÄ®oÁ¡·É¤°»rÄµ¦
¦·Ã£¼ ¹Ê Ã¥Á¡µ³°¥nµ¥·É¨»n¤¨·£´r´Â¨³¨Å¤oÂ¦¦¼¦¦»¦³l°¦µ¥¼Á°¢¸
¥¼ Á °¢¸ Å o ¦´  ªµ¤Î µ Á¦È  °¥n µ ¼  Äµ¦ªµ¨µ¨·  £´  r Ä ®¤n “¥¼ Á °¢¸ Ã ±¤°¥¼  ¦¤Á¤È  Â¤¨´  ” ¹É  Á} 
¨·£´r¸ÉÁ}Á°¨´¬r®¹ÉÁ¸¥ªÄ¦³Á«Å¥ ÎµÄ®o¥° µ¥Â¨³¨ÎµÅ¦ °¨»n¤¨·£´rÁ¦ºÉ°ºÉ¤¥¼Á°¢¸Á·Ã ¹Ê
Á}°¥nµ¤µ Îµ®¦´Ä¨µn°°ÈÅo¤¸µ¦Îµ¨·£´rÄ®¤n ÊÎµ¤³¡¦oµª¡¦o°¤ºÉ¤Ä¦¦»£´r Tetra Pak µ 1 ¨·¦¹É
Åo¦´ªµ¤ÄÁ}°¥nµ¼Ä¨µnµ¦³Á«

2554
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µ¥Â¨³µ¦ª·ÁÁ¦µ³®r
¦µ³®Í °
° µiÉµ¥´
¥´µ¦
µ¦
Î¶°·
µ°·µ¥Â¨³µ¦ª·
Â¤oÄ ³¸Ê¤¸¨·£´rÂ¨³¦µ¨·£´rÄ®¤nÇ µ¦·¬´¼nÂ nÁ¡·É¤ ¹Ê°¥nµn°ÁºÉ° ¥¼Á°¢¸³¥´¦¦®µÂ¨³
¡´µ¨·£´rÂ¨³ª´¦¦¤Ä®¤nÇ Á¡ºÉ°ÎµÁ°Ä®oÂn¼o¦·Ã£n°Å
2. µ¦ µ¥Â¨³µ¦¦³µ¥·oµ
2.1 ¨µÄ¦³Á«
) n°µoµ¨¸¤´¥Ä®¤nÂ¨³¦oµ³ªºÊ° : µªnµ·«µ»¦·oµ¨¸¥´¤¸µ¦ª¦ª¤Â¨³ºÊ°·µ¦°¥nµ
n°ÁºÉ°Ã¥¦³°µ¦¦µ¥Ä®n ¦ª¤¹µ¦ ¥µ¥´ª °µ µ¸ÉÁ¡·É¤ ¹ÊÂnÄ¦¼Â¦oµoµ µÁ¨È¨ Â¨³ºÁºÉ°µnµ
ÎµÁ·µ¦¸ÉÁ¡·É¤ ¹Ê°¥nµ¤¸´¥Îµ´ÄÁ¦ºÉ° °nµÄonµ¥oµµ¦ n (Ã¥Á¡µ³°¥nµ¥·ÉÄnªÊÎµnª¤e 2554) ¦ª¤´Ê
o»ª´»·Â¨³o»Äµ¦ÎµÁ·µnµÇ ¸ÉÁ¡·É¤ ¹Ê ´´Ê Á¡ºÉ°¦´¬µ°´¦µµ¦Á¦·Á·Ãµoµ¥° µ¥Â¨³ÎµÅ¦
°¥nµ¥´É¥ºÄn°µµ¦ µ¥¸Ê ¹o°¤¸µ¦¦·®µ¦´µ¦Änª °o»Â¨³nµÄonµ¥´Ê¦³®nªÃn°»µ (Supply
Chain) Ä®o¤¸ªµ¤°¨o°´°¥nµ¤¸¦³··£µ¡
) ¦oµoµnÂ¨³¨¸Â´ÊÁ·¤ : {»´¦oµoµnÂ¨³¨¸Â´ÊÁ·¤¥´Á}n°µ¸ÉÎµ´Äµ¦¦³µ¥
·oµ µ¦·¬´Åo´®µª·¸µ¦nµ Ç Äµ¦¦´¦»µ¦¦³µ¥·oµ°¥nµn°ÁºÉ° Â¨³Åo¦·Á¦·É¤Ã¦µ¦Á¡·É¤µ¦¦³µ¥
·oµÁ oµÅ¥´n°µµ¦ µ¥¨¸Â¨³n¹É¤¸°¥¼nÄ{»´Ä®o¤¸ªµ¤®¨µ®¨µ¥Á¡·É¤ ¹Ê¦ª¤´ÊÅoÁ¡·É¤¦oµoµÄ®¤nÁ}µ¦ ¥µ¥
µ¨¼oµÄ®oªoµ ¹Ê ¹Énª¥Á¦nÄ®o»¦·Á·ÃÁ¡·É¤ ¹Ê Â¨³¤¸ªµ¤µ¤µ¦µµ¦Â n ´
) ¢¼jÁ°¦rª· : »¦·Än°µµ¦¦·µ¦¦oµ°µ®µ¦µnª (QSRs) ¥´Á·Ã°¥nµn°ÁºÉ° Ã¥¦·¬´µ¤µ¦
¦´¬µµ»¦·¹Énª®¹É°¥¼nÄ¦¼Âµ¦¦³¤¼¨Åo°¥nµ¸ ´´Ê ¹ÁºÉ°ªnµ¥´µ¤µ¦¦´¬µµ»¦·{»´Ä®oµ¤µ¦
Á·ÃÅo°¥nµn°ÁºÉ° Â¨³Ä ³Á¸¥ª´¦·¬´È³¤°®µ¡´¤·¦°ºÉÇ ¸É¤¸Ã°µµ»¦·¦nª¤´Á¡·É¤Á·¤oª¥ ¦ª¤¹µ¦
¥µ¥n°µÅ¥´¨»n¤»¦·¦³Á£¨»n¤Ã¦Â¦¤ £´µµ¦ Â¨³´Á¨¸Ê¥ (HORECA) Â¨³¦oµÁÁ°¦¸É Ã¥nµ´ªÂ¸ÉÅo¦´
µ¦Ân´Ê ¹Éº°Á}°¸¨¥»r®¹ÉÄµ¦ ¥µ¥»¦· Á¡ºÉ°Ä®oÁ oµ¹¨»n¤»¦·¸Ê¤µ¥·É ¹Ê
2.2 ¨µnµ¦³Á«
£µ¡°µµ«¸ÉÁ¨¸É¥Â¨Â¨³ÂnµÅµÁ·¤Á}°¥nµ¤µ °¦³Á«Å¥Äe 2554 n¨¦³n°ª´»·
´Â¨³¨Å¤o´Êoµ¦³¥³Áª¨µµ¦ÁÈÁ¸É¥ªÂ¨³¦·¤µ¸ÉÅ¤n¸ÉÁ®¤º°e¸ÉnµÇ ¤µ n¨Ä®o¦·¬´¥¼Á°¢¸o°¦´¦µµ·oµ
ÎµÁ¦È¦¼µ¤£µ¡ °o»¸ÉÁ¡·É¤ ¹Êµ°r¦³°nµÇ ¸ÉÄoÄµ¦¨· ¨¼oµ®¨µ¥Ç ¦µ¥Ã¥Á¡µ³¨¼oµÄ¨»n¤
¦³Á«¸ÉÅo¦´¨¦³µ£µ¡Á«¦¬·¸ÉÉÎµ Án ®¦´ ®¦º° ¥»Ã¦ nµ°Ãoµ¦ ¹Ê¦µµ¸ÊÄ¨´¬³nµ Ç ´ Ã¥
µ¦µ¥Äoª·¸µ¦¨ÎµªÎµ´ÉºÊ° ®¦º°®´Å´ÉºÊ°µÂ®¨n¨·°ºÉÇ n¨Ä®o¤¼¨nµµ¦n°° °¦·¬´Äe¸Ê¨¨Ä
µnª
°¥n µ Å¦È  µ¤ ¦· ¬´  ¥´  ¤»n  ¤´É  Î µ ®¦´  Ã¦µ¦o µ µ¥Ä®¤n Ç n ° Å Án  µ¦¡´  µ¦µ·  o µ °¦· ¬´  Ä
nµ¦³Á« ¹É¦³Á«¸É¤¸¥° µ¥Â¨³nªÂn¨µ °¦µ·oµ¦·¬´Á¡·É¤ ¹Ê°¥nµÁ®ÈÅo´ Á¤ºÉ°Á¦¸¥Á¸¥´¨
¦³°µ¦ °¦·¬´Äe¸ÉnµÇ ¤µ Ã¥Á¡µ³¨»n¤¦³Á«ÄÂÁ°Á¸¥
·oµÄ®¤n¸Éµ¦·¬´Îµ°°¼n¨µ º°ÊÎµ¤³¡¦oµª 1 ¨·¦Ä¨n° Tetra Pak ¤¸nªÄµ¦ÎµÄ®o¥° µ¥¨µ
nµ¦³Á«Á¡·É¤ ¹Ê Â¨³µ¦·¬´µ®ª´ªnµÄe 2555 ·oµ´ª¸Ê³Á}´ª®¨´¸ÉÎµÄ®o¥° µ¥ °·oµ¨»n¤Á¦ºÉ°ºÉ¤
Á¡·É¤ ¹Ê°¥nµ¤¸´¥Îµ´
ÁnÁ¸¥ª´¦·¬´ ¥¼Á¸É¥¢¦°r µ¦·¬´Á°ÈÅo¦´¨¦³oµÎµªª´»·¸É¨¨µ{®µ£µ¡°µµ«
´¨nµª ¦ª¤¹°»¦¦µµ¦Â Ènµ °nµÁ·µÃ¥Á¨¸É¥ 4-5% °¥nµÅ¦Èµ¤ ¦·¬´¥´µ¤µ¦¨´´¥° µ¥Ä®o¸ ¹Ê
Åoµe¸Énµ¤µ Ã¥¤¸¦µ¥Åoµµ¦ µ¥·oµ´Ê¨µÄÂ¨³nµ¦³Á« Ã¥Á¡µ³ªµ¤o°µ¦ °¨µ¸ÉÁ¡·É¤¼ ¹Êµ
¤³¤nª Â¨³Á¤¨È oµªÃ¡®ªµÂnÂ È ¦ª¤¹´ÉªÂ¦³ µ¦¦» 500 ¦´¤ £µ¥Äo¦µ·oµ¥¼Á°¢¸ £µ¥Äon°µµ¦Îµ®nµ¥
nµ¦oµoµ¨¸´ÊÎµnµÇ
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µ¥Â¨³µ¦ª·ÁÁ¦µ³®r
¦µ³®Í °
° µiÉµ¥´
¥´µ¦
µ¦
Î¶°·
µ°·µ¥Â¨³µ¦ª·
£µ¡¦ª¤µoµµ¦·´·µ
1) µ¦Á¡·É¤Îµ¨´µ¦¨·Â¨³¦´¦»¦³··£µ¡µ¦¨·
x Ã¦¨´ÉÊÎµ¤´¡ºµ¼Åo¦´¦»¦³··£µ¡µ¦¨·Ã¥Á oµ¦nª¤Ã¦µ¦ “Á¡·É¤¨·£µ¡°¥nµ¤¸ª´¦¦¤
EDIPP” (ENTREPRENEURS DEVELOPMENT FOR INNOVATIVE PRODUCTIVITY PROGRAMME)
°¦¤nÁ¦·¤°»µ®¦¦¤ ¦³¦ª°»µ®¦¦¤¹É¤¸¸É¦¹¬µµ¤®µª·¥µ¨´¥ÁÃÃ¨¥¸¡¦³°¤Á¨oµ
»¦¸ Á oµ¤µÄ®oÎµÂ³Îµ ¤¸ª´»¦³rÁ¡ºÉ°Á¡·É¤ªµ¤µ¤µ¦ °¼o¦³°µ¦Äµ¦ª·Á¦µ³®rªµ¤
o°µ¦ µ¦ªµÂ µ¦Á¨º°Äo µ¦´µ¦ÁÃÃ¨¥¸°¥nµÁ®¤µ³¤ µ¦Á¡·É¤°´¦µµ¦¨· µ¦¨o»
Â¨³µ¦¨ °Á¸¥ Ã¥Ã¦¨´ÉÊÎµ¤´¡ºµ¼ÅoÄoª·¸µ¦¨o»Â¤¸ª´¦¦¤´Ê·Ê 17 Ã¦µ¦ Â¨³
µ¤µ¦¨o»Åo¦³¤µ 21.4 ¨oµµn°e
x Ã¦µ´ÊÎµ¤´µ¨r¤·¸É´®ª´¦´Â¨³Ã¦µ´ÊÎµ¤´µ¨r¤· °¦·¬´ ®°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´
µ¨r¤ ¸É´®ª´¦³¸ÉÅoÁ oµ¦nª¤Ã¦µ¦Á¡·É¤¦³··£µ¡µ¦¨·oª¥Á· Lean Manufacturing Â¨³
Total Productive Maintenance (TPM) ´«¼¥rnÁ¦·¤°»µ®¦¦¤£µ¸É 10 ´®ª´®ª´»¦µ¬¦rµ¸
¦nª¤´ ¤µ¤nÁ¦·¤ÁÃÃ¨¥¸Å¥-¸É»i (...) Ã¥¤¸¼oÁ¸É¥ªµ ° ... ¤µÄ®oÎµ¦¹¬µ Ã¥µ¦
¦³»Â¨³Îµ´ªµ¤¼Á¨nµÄ¦³ªµ¦nµÇ ¸ÉÁ}°»¦¦n°µ¦Á¡·É¤ ¹Ê °¨·£µ¡Â¨³»£µ¡ Îµ
Ä®oo»µ¦¨·¨¨ ¡¦o°¤´Îµªµ¤¦¼o´¨nµª¤µÂoÅ {®µÄ¦³ªµ¦ °Ã¦µ µ¦Îµ¦»¦´¬µ
Á¦ºÉ°´¦Â¨³°»¦rÄ¦³ªµ¦¨·°¥nµÁ}¦³µ¤Âªµ ° TPM Ã¥Áoµ¦Îµ¦»¦´¬µoª¥
Á° °¡´µÄ iµ¥¨·Á}nªÎµ´¸É³nª¥Á¡·É¤¦³··£µ¡ °¦³ªµ¦¨· °Ã¦µÄ®o¤¸
ªµ¤ÁºÉ°¤´É¤µ ¹Ê
x ¦·¬´ °µ®µ¦µ¨ Îµ´ (¤®µ) ´®ª´¦¤ Åo¦´¦»¦³··£µ¡µ¦¨·µ¤µ¦Á¡·É¤¥°
µ¦¨·Îµ®¦´ ¤³¤nª¦¦»¦³l°Á¡ºÉ°µ¦n°°µ 176 ¼oÁ} 226 ¼o °¸´ÊÁ¡·É¤Îµ¨´µ¦¨·Ã¥Äo
ÁÃÃ¨¥¸Á oµ¤µnª¥¦´¦»¦³ªµ¦¨·Îµ®¦´µ¦¨·Áµ³¦¦»¦³l° Á}¦o°¥¨³ 170 µe¸É
nµ¤µ Á¡ºÉ°°°ªµ¤o°µ¦ °¨¼oµ¸É¤¸¤µ ¹Êµ¤¨Îµ´
x ¦·¬´ °µ®µ¦µ¨ Îµ´ (¤®µ) ´®ª´¦¤ ÅoÁ oµ¦nª¤Ã¦µ¦ “¡´µ°»µ®¦¦¤µ¦¨·Á¡ºÉ°
¥¦³´«´¥£µ¡µ¦Â n ´oª¥¦³ªµ¦Á¡·É¤¨¨·£µ¡ MDICP-PIA” (Manufacturing Development
to Improve Competitiveness Programme-Productivity Improvement Approach) °¦¤nÁ¦·¤
°»µ®¦¦¤ ¦³¦ª°»µ®¦¦¤ Á¡ºÉ°¦´¦»¦³ªµ¦¨·Ä®o¤¸¦³··£µ¡Á oµ¼n¤µ¦µµ¨Â¨³
µ¤µ¦Â n ´ÅoÄ¨µ °µ´Ê ¥¼Á°¢¸ ¦¤¥´Åo·´ÊÁ¦ºÉ°´¦Ä®¤nÎµ®¦´µ¦¨·¤´Éª
Á®¨º°°¸oª¥
x ¦·¬´ °µ®µ¦µ¨ Îµ´ (¤®µ) ´®ª´¨ÎµµÅo´·¦¦¤¨»n¤Ã¥¦³¤ªµ¤·µ¡´µ (Small
group activity) ¤¸®´ª o°µ¦¦´¦» ÅoÂn Cost reduction, Quality, Safety, Productivity Â¨³ Energy
saving ¹ÉÅo¦´ªµ¤Äµ¡´µÄµ¦Á oµ¦nª¤Ã¦µ¦´¨nµª Â¨³¤¸·¦¦¤¨»n¤¥n°¥¸É¤´¦Á oµ
¦nª¤Îµª 50 ¨»n¤ µ¤µ¦¦³®¥´Á·ÅoÁ}Îµª¦³¤µ 3 ¨oµµ Án ¨µ¦Äo¨¤Äµ¦Áiµ
Â®o ªÁoµÁ¸Ê¥ª, ¨ªµ¤Á¸¥®µ¥µµ¦´ÁÈ¦³l° µ 108 oz Á}o
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µ¥Â¨³µ¦ª·Á¦µ³®r
Á¦µ³®Í°°iµ¥´
Éµ¥´µ¦
µ¦
Îµ¶°·
°·µ¥Â¨³µ¦ª·
2) µ¦Åo¦´¦µª´¨Â¨³µ¦¦´¦°µ¤¤µ¦µnµÇ oµ´¤Â¨³·ÉÂª¨o°¤
x Ã¦¨´É ÊÎ µ¤´ ¡º Ä· ¤°» µ®¦¦¤µ¼ Å o¦´ ´ Á¨º °Ä®o Á} µ¦³°µ¦Îµ ¦n ° Ä¡ºÊ ¸É ·  ¤
°»µ®¦¦¤µ¼ÄÃ¦µ¦¦³¥»rÄo´ª¸Êª´¦³··£µ¡Á·Á«¦¬·Áª« (Eco-Efficiency Indicator)
°µ¦·¤°»µ®¦¦¤Â¨³µ´·ÉÂª¨o°¤Å¥ Ã¥¤¸¦³¥³Áª¨µÎµÁ·Ã¦µ¦ÄnªÁº°»¤£µ¡´r
- ¦µ¤ 2554 Á¡ºÉ°ÎµÂª·¦³··£µ¡Á·Á«¦¬·Áª«Å¦³¥»rÄo£µ¥Ä°r¦Äµ¦´Îµ
µ o°¤¼¨Â¨³ÂªµÄµ¦´Îµ´¸¦µ¥µ¦pµÁ¦º°¦³ (GHG Inventory) Â¨³Á¦¸¥¤ªµ¤¡¦o°¤Ä
µ¦Îµ Carbon Footprint °¨·£´r °°r¦Ä°µ Á¡ºÉ°¥¦³´Ã¦µÂ¨³·¤°»µ®¦¦¤Á oµ
¼n°»µ®¦¦¤Á··Áª«r (Eco-Industry)
x Ã¦¨´É ÊÎ µ ¤´ ¡º  µ¼ Ã¦µ´  ÊÎ µ ¤´  µ¨r ¤ ·  ´  ®ª´  ¦´  °¦· ¬´  ¨ÉÎ µ ¼  (¦³Á«Å¥) Î µ ´ 
(¤®µ) Â¨³Ã¦µ´ÊÎµ¤´µ¨r¤· ¦·¬´ ®°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤ Îµ´ (¤®µ) ÅoÁ oµ¦nª¤
Ã¦µ¦Á¡·É¤¦³··£µ¡µ¦¨·°¥nµ¥´É¥ºoª¥¦³µ¦¦·®µ¦´µ¦¡¨´µµ¤¤µ¦µµ¨ (ISO
50001) Ã¥¤¸Îµ´µÁ«¦¬·°»µ®¦¦¤ ¦³¦ª°»µ®¦¦¤ Á}Áoµ °Ã¦µ¦Â¨³¤¸µµ¦¥r
¼oÁ¸É¥ªµoµµ¦´µ¦¡¨´µ¤µÁ}¸É¦¹¬µ Ã¦µ¦¸Ê¤¸ª´»¦³rÁ¡ºÉ°Á¡·É¤¦³··£µ¡µ¦Äo
¡¨´µÄ®o´¼o¦³°µ¦°»µ®¦¦¤ Ã¥¤¸Ájµ®¤µ¥Ä®oµ¤µ¦¨µ¦Äo¡¨´µ¨ÅoÁ¨¸É¥¦o°¥¨³ 10
n°¦µ¥
x Ã¦¨´ÉÊÎµ¤´¡ºµ¼ Â¨³Ã¦µ¸É´®ª´¨Îµµ °¦·¬´ ¥¼Á¸É¥¢¦°r Îµ´ Â¨³ ¦·¬´ °µ®µ¦µ¨
Îµ´ (¤®µ) Åo¦´¦µª´¨°»µ®¦¦¤¸Á ¸¥ª (Green Industry) ÂÄ®oÁ®È¹µ¦¦³°µ¦°»µ®¦¦¤
¸ÉÁ}¤·¦n°·ÉÂª¨o°¤Á¡ºÉ°µ¦¡´µ°¥nµ¥·É¥º Ã¥¤»nÁoµ¦¡´µ¦´¦»°¥nµn°ÁºÉ° Â¨³¦´·°
n°´¤ »¤ Â¨³·ÉÂª¨o°¤
x ¦·¬´ °µ®µ¦µ¨ Îµ´ (¤®µ) ´Ê¸É´®ª´¦¤ Â¨³´®ª´¨Îµµnµµ¦¦ª¦´¦°ªnµ¤¸¦³µ¦
´µ¦¸ÉÁ}Åµ¤¤µ¦µµ¦´µ¦·ÉÂª¨o°¤ (ISO 14001) °µ¸ª°µ¤´¥Â¨³ªµ¤¨°£´¥ (OHSAS
18001) µ¼o¦ª¦´¦°°»µ °Á®º°µÃ¦¨´ÉÊÎµ¤´¡ºµ¼ Ã¦µ´ÊÎµ¤´µ¨r¤· ´®ª´
¦´ Ã¦µ´ÊÎµ¤´µ¨r¤·Â¨³ªµ¨r¤ °¦·¬´ ®°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤ Îµ´ (¤®µ) ¸ÉÅo¦´
µ¦¦´¦°¤µn°®oµ¸Ê
x ¦· ¬´  ¥¼ Á ¸É ¥ ¢¦°r Î µ ´  ´  ®ª´  ¨Î µ µ Åo Ä ®o  ªµ¤Î µ ´  °{  ®µÂ¦µÂ¨³µ¦¦´  ´ ª °
nµÂ¦µ¸ÉÎµ¨´¸´ª¼ ¹Ê°¥nµ¤µ Ã¥µ¦¦´Á¨¸É¥¦³ªµ¦¨·Ä®oÄoÁ¦ºÉ°´¦ÂÂ¦µ
Ä®o¤µ ¹ÊÁn µ¦ÄoÁ¦ºÉ°´ µo ªÃ¡°n°, Á¦ºÉ°Á ¥nµÁ«¬ ´Â¥Á«¬´¨Å¤on°µ¦¦¦»·oµ
x ¦·¬´ ¥¼Á¸É¥¢¦°r Îµ´ ´®ª´¨Îµµ ÅoÎµµ¦«¹¬µµ¦¨n°¥pµÁ¦º°¦³°°µ¨·£´r´Éª
Á®¨º° {ÂnÂ È ¨°ª´´¦¸ª· °¨·£´r ¦ª¤´ÊÂnµ¦Åo¤µ¹Éª´»· µ¦Á¡µ³¨¼ µ¦ n
ª´»·¤µ¥´Ã¦µ ¦³ªµ¦¨· µ¦ nÁ¡ºÉ°n°° ¹É³Á}µ¦¦³Á¤·µ¦¨n°¥pµÁ¦º°¦³
µ¤¦¼Âµ¦¦³Á¤·Â Business-to-Business (B2B) Ã¥Îµª°°¤µÄ¦¼ °µ¦r°Å°°År
Á¸¥Ánµ ¡ªnµ¨·£´r´ÉªÁ®¨º° {ÂnÂ È¼¦Á¨º°¦¦»» M-PET µ 400 ¦´¤¤¸µ¦¨n°¥pµ
µ¦r°Å°°ÅrÁ¸¥Ánµ´Ê·Ê 1.29 ·Ã¨¦´¤ nµÎµª¸ÉÅo¸ÊÅo¦´µ¦ª°µ¼oª°°»µ·
¸É ¹Ê³Á¸¥´°rµ¦¦·®µ¦´µ¦pµÁ¦º°¦³ (°rµ¦¤®µ) ®¦º° °. ÎµÄ®oµ¦·¬´Åo¦´
µ¦ ¹Ê³Á¸¥ "µ¦r°¢»¡¦·Êr" Ä¨·£´r´¨nµª´ °. ´ÊÂnª´¸É 25 ·®µ¤ 2554
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µ¥Â¨³µ¦ª·Á¦µ³®r
Á¦µ³®Í°°iµ¥´
Éµ¥´µ¦
µ¦
Îµ¶°·
°·µ¥Â¨³µ¦ª·
£µ¡¦ª¤µoµªµ¤¦´·°n°´¤Â¨³·É Âª¨o°¤
1)

¨»n¤¦·¬´¦nª¤¦·µnª¥Á®¨º°¼o¦³£´¥ÊÎµnª¤
¤®µ°»£´¥ÄÁ £µ¨µÂ¨³¦»Á¡

¡´µ¦·¬´¨ÉÎµ¼ (¦³Á«Å¥) Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´ÄÁ¦º° °´¦³°oª¥Îµ´µÄ®nÄÁ ¦»Á¡ Ã¦¨´É
ÊÎµ¤´¡ºµ¼ Ã¦µ´ÊÎµ¤´µ¨r¤´®ª´¦´ Ã¦µ°µ®µ¦µ¨´®ª´¦¤ Â¨³´®ª´¨Îµµ Åo¦nª¤´¦·µÁ·
°µ®µ¦ ÊÎµºÉ¤ Â¨³·É °Á¦ºÉ°Äo¸ÉÎµÁ}Ä¸ª·¦³Îµª´ ¦ª¤´Ê¨·£´r °¦·¬´nµ®nª¥µnµÇ ´Ê °£µ¦´ Â¨³
Á° °µ¸Ê µ¦·¬´¥´Åo´®µ¸É¡´Ä®o´¡´µÂ¨³¦°¦´ª¸É¦³°»£´¥Ä¦´Ê¸Êoª¥
°»£´¥Ä¡ºÊ¸É£µÄo

ÄÁº°¤¸µ¤ - Á¤¬µ¥ 2554 ÅoÁ·°»£´¥Ä´®ª´£µÄo ¦·¬´ ®°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤ Îµ´ (¤®µ) ¹É¤¸
Ã¦µ´ÊÎµ¤´µ¨r¤Â¨³ªµ¨r¤Ä´®ª´¦³¸ÉÂ¨³»¦µ¬¦rµ¸ Â¨³Ã¦µ´ÊÎµ¤´µ¨r¤¦·¬´¨ÉÎµ¼Ä´®ª´¦´ Åo
¤°·É °¸ÉÎµÁ}Ä¸ª·¦³Îµª´ °µ®µ¦ Â¨³Á· Ân¡´µ¸É¦°¦´ª¦³°»£´¥¦ª¤´Ê»¤Ä¦·ÁªÄ¨oÁ¸¥oª¥
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µ¥Â¨³µ¦ª·ÁÁ¦µ³®r
¦µ³®Í °
° µiÉµ¥´
¥´µ¦
µ¦
Î¶°·
µ°·µ¥Â¨³µ¦ª·
2)

Ã¦µ¦¨¼µ¨r¤ÊÎµ¤´ÄÃ¦Á¦¸¥

¦·¬´ ¨ÉÎµ¼ (¦³Á«Å¥) Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´ ®°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤ Îµ´ (¤®µ) Åo¦³®´¹ªµ¤Îµ´
°µ¦¨¼µ¨r¤ÊÎµ¤´µ¤®¨´ª·¸µ¦·´·¸É¼o°Â¨³Á}¤·¦´·ÉÂª¨o°¤Ã¥Äoµ«¹¬µÁ}«¼¥r¨µÁ¡ºÉ°Ä®o
ªµ¤¦¼oÂ¨³ f°¦¤´Á¦¸¥ ¦¼ °µµ¦¥rÂ¨³Á¬¦¦¸ÉÁ¸É¥ª o°Ä®o¤¸ªµ¤¦¼oªµ¤ÎµµÁ¦ºÉ°µ¨r¤ÊÎµ¤´ µ¤µ¦¦oµ¦µ¥Åo
¸É¥´É¥ºÄ®o´Ã¦Á¦¸¥ ¨¼ {Ä®o´Á¦¸¥Á®È»nµ °°µ¸¡Á¬¦¦¦¤µ¨r¤ÊÎµ¤´ Â¨³nÁ¦·¤µ¦¤¸nª¦nª¤n°µ¦¡´µ
» ¤  Ã¦µ¦¸Ê  µ¦· ¬´ Åo Á o µ ÅÂ³Î µ ´Ê  Ân  µ¦Á¦¸ ¥ ¤¡ºÊ ¸É Ä µ¦¨¼  ¤°o  ¨o µ µ¨r ¤ ÊÎ µ ¤´ ¡´ »r ¸ ® ¦µ µ¦
Îµ¦»¦´¬µ ¨°µ¦ÁÈÁ¸É¥ª °¹É µ¨r¤ÊÎµ¤´¡´»r¸®¦µ¸ÊÁ}µ¥¡´»r¸ÉÅo¦´µ¦¡´µ¤µµªnµ 50 e ÃÁnÄ
Á¦ºÉ°ªµ¤ÁºÉ¥¦ °µ¥¡´»r ¨¨·¼Â¨³¨Îµo¸É¼oµ³ªn°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«
µ¦ÎµÁ·Ã¦µ¦¨¼µ¨r¤ÊÎµ¤´ÄÃ¦Á¦¸¥¸ÊÎµÁ·µ¦n°ÁºÉ°Á}e¸É 2 (°µ¥»Ã¦µ¦ 3 e) Ã¥e 2554 ¤¸ÎµªÃ¦Á¦¸¥
¸ÉÁ oµ¦nª¤¦ª¤´Ê®¤ 24 Ã¦Á¦¸¥

3)

52

Ã¦µ¦¨·µ¨r¤ÊÎµ¤´Â¨³ÊÎµ¤´µ¨r¤°¥nµ¥´É¥º

2554

µ¥Â¨³µ¦ª·ÁÁ¦µ³®r
¦µ³®Í °
° µiÉµ¥´
¥´µ¦
µ¦
Î¶°·
µ°·µ¥Â¨³µ¦ª·
¦· ¬´  ¨ÉÎ µ ¼  (¦³Á«Å¥) Î µ ´  (¤®µ) Â¨³¦· ¬´  ®°»  µ®¦¦¤ÊÎ µ ¤´  µ¨r ¤ Î µ ´  (¤®µ) Á}  ¤µ·  °
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) ¹ÉÁ}°rµ¦¸ÉnÁ¦·¤µ¦¨¼µ¨r¤ÊÎµ¤´Â¨³¨·ÊÎµ¤´µ¨r¤°¥nµ¥´É¥º
¦·¬´Á}¤µ· °³ÎµµÁ¡µ³·Äµ¦´Îµ¦nµ¤µ¦µ ´ª¸Êª´Â¨³Âª·´·Îµ®¦´¦³Á«Å¥ Á¡ºÉ°Á}¦¦´
µÎµ®¦´Ã¦µ´ÊÎµ¤´µ¨r¤ µªªµ¨r¤´Ê µÄ®n ¨°Á¬¦¦¦µ¥¥n°¥Äµ¦¨·ÊÎµ¤´µ¨r¤°¥nµ¥´É¥º
µ¤¦° RSPO ´ÊÂne 2552 ´¸Êµ¦´Îµ¦nµÅoÁ¦È·Ê¨Â¨oªÂ¨³nµµ¦¡·µ¦µ¦´¦°µ³¦¦¤µ¦¦·®µ¦
RSPO (RSPO EB) Ã¥¤¸µ¦¦³µ´¤¡´r°¥nµÁ}µµ¦n°µµ¦³Á¤ºÉ°ª´¸É 14 ´ªµ¤ 2554
¦·¬´ ®°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤ Îµ´ (¤®µ) °¥¼nÄ¦³®ªnµµ¦Îµ¦nµ¸ÊÅÄo·´·°¥nµÁÈ¤¦¼Â ¦ª¤´Ê¤¸µ¦·´·
¸É¤µÅªnµ o°Îµ® Án µ¦Îµ µ¥ÊÎµ¨oÁ¡ºÉ°´ÁÈÊÎµ µ¦¨¼Å¤o¥ºoÁ¡ºÉ°Á}Âªj°´¡µ¥»®¦º°¨ºÉ¨¤Â¦¸É³Îµ
°´¦µ¥´oµ¨r¤ °µ¸Ê¥´ÎµÅÄ®oªµ¤¦¼o´Á¬¦¦¦µ¥¥n°¥Ã¥µ¦Â³Îµ f°¦¤ ¡µ¤µ¼µª °¦·¬´ Ä®o
Îµ¦¹¬µÂ¨³Îµ´µ¦·´·´¨»n¤Á¬¦¦¦µ¥¥n°¥¸Én¨µ¨r¤Ä®o´Ã¦µ´ÊÎµ¤´µ¨r¤· °¦·¬´ Ã¥µªnµ
µ¦·¬´³ °µ¦¦´¦°Ä¨·£´rÊÎµ¤´µ¨r¤ªnµÁ}Åµ¤¤µ¦µ RSPO £µ¥Äe 2555 Ã¥³ °µ¦¦´¦°´Êª
µ¨r¤Â¨³Ã¦µ´ °¦·¬´Â¨³ªµ¨r¤ °Á¬¦¦¦µ¥¥n°¥¸É°¥¼nÄÃ¦µ¦¸Ê nª¦·¬´ ¨ÉÎµ¼ (¦³Á«Å¥) Îµ´
(¤®µ) È³ °µ¦¦´¦°ÄnªÃ¦¨´ÉÊÎµ¤´¡ºµ¼
4)

µ¦Åo¦´µ¦¥°¤¦´Äµ¦ÎµÁ··¦¦¤ CSR ¸Án

Ã¦¨´É  ÊÎ µ ¤´  ¡º  µ¼ Å o ¦´  ¦´  Ã¨n Â ¨³Á¸ ¥ ¦· ´  ¦ µ¦¤Ã¦µ ¦³¦ª°»  µ®¦¦¤ ÄÃ¦µ¦n  Á¦· ¤ Ä®o Á } 
¼o¦³°µ¦°»µ®¦¦¤¸É´¤¥°¤¦´°¥nµ¥´É¥º Â¨³Ã¦µ¦nÁ¦·¤µ¦³°µ¦¦ª¤¡¨´¦oµªµ¤¦´·°n°
´¤Á}» °¥nµ¥´É¥º °µ¸Ê Ã¦µ´ÊÎµ¤´µ¨r¤¸É´®ª´¦´ÈÅo¦´Ã¨nÁ·¼Á¸¥¦·£µ»¦·Án¸ÉÎµÁ·µ¦
·¦¦¤ CSR ¸Án ¦³Îµ´®ª´¦´ Ã¥¦µª´¨´¨nµªÁ}µ¦´Á¨º°Ã¥Îµ´µ¡´µ´¤Â¨³ªµ¤¤´É °¤»¬¥r
¦³¦ªµ¦¡´µ´¤Â¨³ªµ¤¤´É °¤»¬¥r
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µ¥Â¨³µ¦ª·ÁÁ¦µ³®r
¦µ³®Í °
° µiÉµ¥´
¥´µ¦
µ¦
Î¶°·
µ°·µ¥Â¨³µ¦ª·
5)

µ¦nÁ¦·¤Â¨³¦´¬µª´¦¦¤ ¦³Á¡¸Å¥ Â¨³µ¦´Â n ´¸¯µÂnÁ¥µªÄo°·É

¨»n¤¦·¬´¨ÉÎµ¼ ¸É¤¸Ã¦µ´Ê°¥¼nÄ»¤nµÇ Åo´·¦¦¤ ¹Ê£µ¥ÄÃ¦µ Â¨³Á oµ¦nª¤·¦¦¤´»¤o°·ÉÁ}¦³Îµ
Á¡ºÉ°nÁ¦·¤Â¨³¦´¬µª´¦¦¤ ¦³Á¡¸°´¸µ¤ °Å¥Åªo Â¨³¥´Á}µ¦¦oµªµ¤´¤¡´r¸É¸´»¤ Án ·¦¦¤¦ÊÎµ
Îµ®´ª¼o¦·®µ¦ ¼o°µª»Ã ÁºÉ°Äª´¦µr ªµ¥Á¸¥¡¦¦¬µÁºÉ°Äª´Á oµ¡¦¦¬µ ¦nª¤Îµ»ªµ¥· ¦nª¤µ¦³Á¡¸ª´
µ¦Áº°· °£µÄo ¦nª¤ºµ¦³Á¡¸¨°³Áµ (¨°¥¦³) °µª¨oµµÄ£µÁ®º° Á}o °µ´Ê ¥´¤¸µ¦
´Â n ´¸¯µÄ®oÂnÁ¥µªÄo°·É°¸oª¥ Á¡ºÉ°nÁ¦·¤Ä®oÁ¥µªÄoÁª¨µªnµÄ®oÁ}¦³Ã¥rÂ¨³®nµÅ¨¥µÁ¡·
6)

Ã¦µ¦¨ÉÎµ¼°°µ¸¡»¤

¦·¬´¦³®´¹µ¦¤¸nª¦nª¤Äµ¦¡´µ»¤¸É°µ«´¥°¥¼nÄ¨oÃ¦¨´ÉÊÎµ¤´¡º °Á°Ä·¤°»µ®¦¦¤µ¼ ¹Åo
´Ã¦µ¦°°µ¸¡Ân»¤Äµ¦Îµ ¤ °µ¸Ê ¥´¤¸µ¦Ä®oªµ¤¦¼oÄµ¦Á¨º°ÄoÊÎµ¤´¡º°¥nµ¼o°Â¨³°´¦µ¥
°µ¦¦·Ã£ÊÎµ¤´¸É¤¸µ¦ÄoÊÎµ Â¨³¤¸µ¦Â³Îµ¨·£´r °¨»n¤¦·¬´¨ÉÎµ¼¦ª¤´ÊÂ´ª°¥nµÊÎµ¤´Ä®o¨°Äo Ã¥
Ã¦µ¦¸Ê´ ¹ÊÄª´°µ·¥r¹ÉÄ»¤³¤¸Áª¨µªnµ¸É³Á oµ¦nª¤Åo nª¡´µ´ÊÁ}¼o¸É¤¸·°µµÄµ¦¨³Áª¨µ¡´
nª´ª¤µÁ oµ¦nª¤Ã¦µ¦
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µ¥Â¨³µ¦ª·ÁÁ¦µ³®r
¦µ³®Í °
° µiÉµ¥´
¥´µ¦
µ¦
Î¶°·
µ°·µ¥Â¨³µ¦ª·
7)

·¦¦¤µ¦¼Â¨·ÉÂª¨o°¤¦nª¤´»¤

¦·¬´ ¨ÉÎµ¼ (¦³Á«Å¥) Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´ ®°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤ Îµ´ (¤®µ) ÅoÁ oµ¦nª¤´o°·É
»¤ Äµ¦¼Â¨ ¢g¢¼¦¦¤µ·Â¨³·ÉÂª¨o°¤ Án
x
x

¡´µÃ¦¨´ÉÊÎµ¤´¡ºµ¼ÅoÁ oµ¦nª¤·¦¦¤µ¦¨¼iµµ¥Á¨¸É´®ª´¤»¦¦µµ¦
¡´µ °¦·¬´ ®°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤ Îµ´ (¤®µ) Åo¦nª¤´¨¼oÅ¤oÄÃ¦µ¦ “o°·ÉÅ¥ ¦ª¤Ä
£´·Í ¦´¬r¡ºÊ¸É¸Á ¸¥ª” ¸ÉÎµ¨®oª¥¥¼ ´®ª´¦³¸É
x ¡´µ °Ã¦µ´ÊÎµ¤´µ¨r¤· ´®ª´¦´ÅoÁ oµ¦nª¤Ã¦µ¦nµÇ ®¨µ¥Ã¦µ¦Án µ¦¨¼iµÂ¨³
¨n°¥¡´»r¨µ ¹É´Ã¥°rµ¦¦·®µ¦nªÎµ¨³¨µÁ  oµ¡¦»Á¥ Â¨³ÅoÁ oµ¦nª¤Á¦º° nµ¥°»µ®¦¦¤¦´¬r
·ÉÂª¨o°¤³¨µÁ-Á µÅ¤oÂoª Äµ¦¨n°¥¨µÁ¡ºÉ°º¦¦¤µ·Ä®o´Â®¨nÊÎµ ¡´µÎµªµ¤³°µ¨°³¨µÁ
¦nª¤´ ¼oÄ®noµ®¤¼n 2 Â¨³¼oÎµ»¤Äµ¦¨¼oµ¼ Â¨³¦oµ µ¥ÊÎµ¨o ¦·Áª oµ¨Îµ¨° ¦nª¤´Á«µ¨
ª»¡´µ·ÉÂª¨o°¤¦·Áªª´Á¦·¦n¤Á¤º°
8)

µ¦¦·µÃ¨®·nª¥¸ª·Á¡ºÉ°¤»¬¥r

¨»n¤¦·¬´¨ÉÎµ¼Åo´·¦¦¤µ¦¦·µÃ¨®· °ª´¥ª³ ¦nµµ¥ ªµ Á¡ºÉ°nª¥Á®¨º°Á¡ºÉ°¤»¬¥r°¥nµn°ÁºÉ°¤ÉÎµÁ¤°»e
Ã¥¦nª¤´£µµµÅ¥Â¨³Ã¦¡¥µµ¨Ä¦·ÁªÄ¨oÁ¸¥´Îµ´µ ®¦º° Ã¦µ¸É´Ê°¥¼nÄo°¸ÉnµÇ Ã¥¡´µ¸É¤¸
·«¦´µ°»·« Â¨³o°µ¦ÎµÁ¡È¦³Ã¥rn°´¤ÅoÄ®oªµ¤ÄÂ¨³¦nª¤¤º°Äµ¦¦·µÄÂn¨³¦´ÊÁ}Îµª¤µ
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9)

Ã¦µ¦¨ÉÎµ¼°µµ¡´µoµÁ·

Ã¦¨´É¡ºÊÎµ¤´µ¼¦³®´¸ªnµ¡´µ¸É¤µÎµµÄ¦·¬´¹É°¥¼nÄ·¤°»µ®¦¦¤µ¼Á}Áª¨µµ´ÊnªÄ®n¤¸
£¼¤·¨ÎµÁµÄnµ´®ª´¸É¥´®nµÅ¨ªµ¤Á¦· ¹Åo´Ã¦µ¦¨´Å¡´µoµÁ· Â¨³ÄeÂ¦¸ÊÅo´¦oµ®o°ÊÎµ Ã¥
¦·¬´Åo´ºÊ°ª´»Â¨³ÄoÂ¦µ °¡´µ¸É¤¸·°µµ¦nª¤´µªoµ¦oµ®o°ÊÎµ ªµ¥ª´«¦¸¦³µ·¤· . oµ®°
´ªµ . ®°´ªµ °. »¦´ . ´¥£¼¤·
10)

µ¦´Ä®o¤¸µ¦¦¦¥µ¥¦¦¤³

¨»n¤¦·¬´¨ÉÎµ¼Åo¦³®´¹ªµ¤Á¦¸¥µµ¦Îµµ ¹Åo´Ä®o¤¸µ¦¦¦¥µ¥¦¦¤³ ¹ÊÁ¡ºÉ°Äo¦¦¤³Äµ¦´µ¦´{®µ
nµÇ ´Ê¸Ê¥´Á}µ¦nÁ¦·¤Â¨³Á¥Â¡¦n¡¦³¡»«µµ Ä®o¡´µ¤¸ªµ¤¦¼oÂ¨³ÎµÅÄoÄ¸ª·¦³Îµª´ Ã¥¤¸µ¦´¦¦¥µ¥
¹Ê¸ÉÎµ´µµµÁ¦ºÉ°”¦¦¤³´µ¦Îµµ” ¦¦¥µ¥Ã¥¡¦³¤®µ¤° µ¨»Ã Â¨³¤¸µ¦´¦¦¥µ¥ ¹Ê¸ÉÃ¦¨´ÉÊÎµ¤´
¡º ·¤°»µ®¦¦¤µ¼ Á}Îµª 3 ¦»n ¦³¤µ 120  Ä®´ª o° “¸ª·Á·µµ¦µÁ}» ” ¦¦¥µ¥ Ã¥¡¦³¤®µ
Á ´¤{Ã ®´ª®oµ iµ¥ f°¦¤ nµ¥Äo¦n¤¡¦³¡»¦¦¤ ª´«¦¸»µ¦µ¤ µ »r ¦»Á¡
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11)

Big Cleaning Day

Big Cleaning Day ´ ¹Ê  Îµ´µµµ Á¤ºÉ°ª´¸É 27 ´¥µ¥ 2554 Ã¥¡´µÂ¨³¼o¦·®µ¦»¦³´¦nª¤´Îµ
·¦¦¤¸Ê Á¡ºÉ°Ä®o¡´µÅo¤¸nª¦nª¤Äµ¦ÎµÄ®o¦¦¥µµ«µ¸ÉÎµµ³°µÂ¨³Á}¦³Á¸¥ ¨ ¥³Â¨³·ÉÅ¤nÎµÁ}
Â¨oª¥´µ¤µ¦®¤»Áª¸¥¡ºÊ¸ÉÄo°¥Åo°¥nµ¤¸³··£µ¡ Ä¦´Ê¸Ê¡´µÅo¦¼o´µ¦ÎµµÁ}¸¤ Îµ´µ¤¸ªµ¤nµ°¥¼n
Â¨³¤¸¡ºÊ¸ÉÄo¦³Ã¥r¤µ ¹Ê nªÁ¸É¥¡´µ¦´¦³µ°µ®µ¦¨µª´¦nª¤´ oª¥Á¤¼ °µ®µ¦Á ¨¨³ ¸ª·´ªrÃ¨
¦nª¤´ ª¥µ¤´Êµ¸ÉÎµµ Â¨³Á·µÄÅoª¥´
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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

¹Â¤oªnµ¦·¬´³¤¸¦µ¥Åoµµ¦ µ¥Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 15.57 Ã¥¤µµ¦µµ µ¥´ªÁ¨¸É¥n°®nª¥¸ÉÁ¡·É¤ ¹Ê¹¦o°¥¨³ 24.74
ÂnµÁ®»¨¸ÉÅo°·µ¥Ån°®oµ¸Ê (¼¦µ¥¨³Á°¸¥Ä®´ª o° “£µª³°»µ®¦¦¤Â¨³µ¦Â n ´ :µµ¦r
¨µÂ¨³¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤”) n¨Ä®o¦·¤µµ¦ µ¥¨¨¦o°¥¨³ 9.17¦³°´¦µµ CPO ´ªÁ¨¸É¥ °¦·¬´¸É
¦´´ªÁ¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 25.59 ¤¸¨Ä®oÎµÅ¦ ´Êo °¦·¬´¨¨ 214.77 ¨oµµ Â¨³ÎµÅ¦»·¨¨ 88.56 ¨oµµ
·Á}¨¨¦o°¥¨³ 39.71 Äe 2554
Îµ®¦´¦·¬´¥n°¥ (UPOIC) ´Ê ÁºÉ°µ¦·¤µÊÎµ ¸ÉÁ¡·É¤ ¹ÊÄe 2554 ¦³°´µ¨r¤¸É¨¼Â´ÊÂne
2548 Á¦·É¤Ä®o¨¨·ÁÈ¤¸É n¨Ä®o¨¨·µ¨r¤n° hectare Äª °¦·¬´¥n°¥Á¡·É¤ ¹ÊÄ°´¦µ¦o°¥¨³ 47.8 Ã¥
¦·¤µ¨¨·µ¨r¤¦ª¤ °¦·¬´¥n°¥Á¡·É¤ ¹Êµe 2553 ¦o°¥¨³ 45.5
¦·¬´¥n°¥Á¡·É¤¦·¤µµ¦ºÊ°¨µ¨r¤µ£µ¥°¦o°¥¨³ 52.1 ¦³°´µ¦¸É¦·¤µ¨µ¨r¤¦ª¤µª
°¦·¬´¥n°¥ Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 45.5 n¨Ä®o¦·¤µ¨µ¨r¤¸ÉÁ oµ¼nÃ¦´Á¡·É¤ ¹Êµe 2553 ¦o°¥¨³ 48.4 Ã¥
´nªµ¦ºÊ°¨µ¨r¤µ£µ¥°Â¨³¨¨·µª °¦·¬´¥n°¥Äe 2554 ·Á}¦o°¥¨³ 44.6 Â¨³ 55.4
°¨µ¨r¤¸ÉÄoÄµ¦¨·´Ê®¤ ¹É¤¸´nªÄ¨oÁ¸¥´e 2553
µÁ®»µ¦r oµo ¤¸¨Ä®oÎµÅ¦»· °¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥nª¸ÉÁ} °¼oº°®»o °¦·¬´¨¨µen°
30.78 ¨oµµÁ} 168.18 ¨oµµ ·Á}¨¨¦o°¥¨³ 15.47 ÎµÄ®o°´¦µÎµÅ¦»·Äe 2554 Ánµ´¦o°¥¨³ 1.87
(2553 : ¦o°¥¨³ 2.63)
Îµ®¦´µ¦Á¨¸É¥Â¨Ä¦µ¥µ¦¸ÉÎµ´°ºÉÇ ¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´n°Å¸Ê
¦µ¥Åo
¦µ¥Åoµµ¦ µ¥ : ¦µ¥Åoµµ¦ µ¥ °¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥Á¡·É¤ ¹Ê 1,401.20 ¨oµµ·Á}¦o°¥¨³ 18.72
µÁ®»®¨´¤µµ¦µ¥Åoµµ¦ µ¥Änª¨·£´r °¦·¬´Á¡·É¤ ¹Ê 850.54 ¨oµµ ·Á}¦o°¥¨³ 14.57 Ã¥
¤µµ¦·¤µ µ¥¨¨¦o°¥¨³ 12.15 Â¨³¦µµ µ¥´ªÁ¨¸É¥n°®nª¥Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 26.72
Änª °¦µ¥Åoµµ¦ µ¥ °¦·¬´¥n°¥Á¡·É¤ ¹Ê 550.66 ¨oµµ ·Á}¦o°¥¨³ 33.47 Ã¥¦µ¥Åoµµ¦n°°
Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 12.33 ÁºÉ°µ¦·¤µµ¦ µ¥¸ÉÁ¡·É¤ ¹Ê °¥nµÅ¦Èµ¤ ¦·¬´¥n°¥Åo¦´¨¦³µnµÁ·µ¸É
Â Ènµ ¹ÊÁ¤ºÉ°Á¸¥´nµÁ·°¨¨µ¦r®¦´·Á}¦o°¥¨³ 4.02 Ã¥Äe 2554 ¦µ¥Åoµµ¦n°° °¦·¬´¥n°¥
Â¨³¦·¬´¸ÉÁ¸É¥ª o° ¤¸´nª·Á}¦o°¥¨³ 45.22 Â¨³ 87.89 °¦µ¥Åoµµ¦ µ¥´Ê®¤
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Á·Á¥¦´µ¦¤µ¦oµ£µ¥Ä : ¦·¬´Åo¦´Á·Á¥µ¦¤µ¦oµ£µ¥ÄÁ}ÎµªÁ· 29.09 ¨oµµ
ÁºÉ°µª·§ÊÎµ¤´µ¨r¤ µÂ¨Änªoe 2554 ÎµÄ®o¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤·¦´´ª¼ ¹Ê Ä ³¸É¦´µ¨¤¸
Ã¥µ¥Ä®o¦¹¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤¦¦» ªÂ¨³nµ¥Á}Á·Á¥Ä®oÂ °¥nµÅ¦Èµ¤ Á·Á¥´¨nµªÁ}µ¦
Á¥¦µµª´»·µnª ¹ÉÅ¤nµ¤µ¦¦°¨»¤Å¹o»´Ê®¤ °¦·¬´ ¦ª¤¹¨ÎµÅ¦
¦µ¥Åo°ºÉ : ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸¦µ¥Åo°ºÉ¸É¤·ÅoÁ·µµ¦ÎµÁ·µµ¤·Îµª 74.91 ¨oµµ·Á}
´nª¦o°¥¨³ 0.83 °¦µ¥Åo¦ª¤ Ã¥Á¡·É¤ Ê¹ 7.86 ¨oµµ ·Á}¦o°¥¨³ 11.72 ¹ÉÁ}µ¦Á¡·É¤ ¹Êµµ¦
Îµ®nµ¥¨·£´r¡¨°¥Åo
o» µ¥Â¨³nµÄonµ¥Äµ¦ µ¥Â¨³¦·®µ¦
o» µ¥ : Äe 2554 ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸o» µ¥·Á}¦o°¥¨³ 86.09 °¦µ¥Åoµµ¦ µ¥ (2553 : ¦o°¥
¨³ 86.50) Ä ³¸Éo» µ¥Änª °¦·¬´ Á¡·É¤ ¹Êµ¦o°¥¨³ 90.86 Äe 2553 Á}¦o°¥¨³ 94.95 Äe 2554
ÁºÉ°¤µµ¦µµÊÎµ¤´µ¨r¤·¦´´ªÁ¡·É¤ ¹Êµ¤¸ÉÅo°·µ¥ÅÂ¨oª oµo
Änª °¦·¬´¥n°¥¸É¤¸»¦·ªµ¨r¤ (UPOIC) ¤¸°´¦µnªo» µ¥¦o°¥¨³ 56.26 Á¤ºÉ°Á¦¸¥Á¸¥´¥° µ¥
(2553 : ¦o°¥¨³ 71.62) Ã¥¤¸µÁ®»®¨´¤µµ¦·¤µ¨µ¨r¤¸ÉÁ oµ¼nÃ¦´Á¡·É¤ ¹Ê¹¦o°¥¨³ 48.4 ¹n¨Ä®o
o»ÊÎµ¤´µ¨r¤·n°´ °Ã¦´¨¨µe 2553 ¦o°¥¨³ 35.3
nµÄonµ¥Äµ¦ µ¥ : ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸nµÄonµ¥Äµ¦ µ¥ °e 2554 Ánµ´ 592.07 ¨oµµ (2553 :
531.69 ¨oµµ) Á¡·É¤ ¹Ê 60.38 ¨oµµ Ã¥Á¡·É¤ ¹ÊÄnª °¦·¬´ 17.09 ¨oµµ Â¨³nª °¦·¬´¥n°¥
43.29 ¨oµµ ÁºÉ°¤µµnµÄonµ¥nÁ¦·¤µ¦ µ¥ Â¨³nµ n
nµÄonµ¥Äµ¦¦·®µ¦ : ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸nµÄonµ¥Äµ¦¦·®µ¦ °e 2554 Ánµ´ 250.21 ¨oµ µ (2553
: 206.05 ¨oµµ) Á¡·É¤ ¹Ê 44.16 ¨oµµ ¹ÉÁ}nµ¸É¦¹¬µµ®¤µ¥ °¦·¬´¥n°¥
nµÄonµ¥µµ¦Á· : Äe 2554 ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸nµÄonµ¥µµ¦Á· 83.56 ¨oµµ (2553 : 44.62 ¨oµ
µ) Á¡·É¤ ¹Êµen° 38.94 ¨oµµ ·Á}Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 87.28 ¹ÉnªÄ®n¤µµnª °¦·¬´¸ÉÁ¡·É¤ ¹Ê
30.66 ¨oµµ ÁºÉ°¤µµ¦µµª´»·¸É¦´´ª¼ ¹Ê ÎµÄ®o¦·¬´o°ÄoÁ·»®¤»Áª¸¥Ä¨¼®¸Êµ¦oµÂ¨³·oµ
Á®¨º°¼ ¹Êoª¥
ÎµÅ¦
ÎµÅ¦ ´Êo : ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸°´¦µÎµÅ¦ ´ÊoÁ¡·É¤ ¹ÊÁ¨Èo°¥Á}¦o°¥¨³ 13.91 Äe 2554 (2553 : ¦o°¥¨³
13.50) Ã¥ÎµÅ¦ ´ÊoÄnª °¦·¬´¨¨ 214.77 ¨oµµ ÁºÉ°µ¦µµª´»·¸ÉÁ¡·É¤ ¹ÊÂnÅ¤nµ¤µ¦¦´
¦µµ µ¥Änª °ÊÎµ¤´¡º¦¦» ªÅo Ä ³¸ÉÎµÅ¦ ´ÊoÄnª °¦·¬´¥n°¥Á¡·É¤ ¹Ê ÁºÉ°µ¦·¤µ¨
µ¨r¤¸ÉÁ¡·É¤ ¹Ê ÎµÄ®oo»¸Én°®nª¥¨¨ n¨Ä®oÎµÅ¦ ´Êo °¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥Á¡·É¤ ¹ÊÁ}Îµª
Á· 225.65 ¨oµµ ·Á}Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 22.33
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ÎµÅ¦µµ¦ÎµÁ·µ : µµ¦¸ÉÎµÅ¦ ´ÊoÁ¡·É¤ ¹Ê Ân°´¦µnª °nµÄonµ¥Äµ¦ µ¥Â¨³nµÄonµ¥Äµ¦
¦·®µ¦ Á¤ºÉ°Á¸¥´¦µ¥Åoµµ¦ µ¥¨¨µ¦o°¥¨³ 9.86 Äe 2553 Á}¦o°¥¨³ 9.48 Äe 2554 ¤¸¨Ä®oÎµÅ¦
µµ¦ÎµÁ·µn°£µ¬¸Á·Åo··»¨Äe 2554 Á¤ºÉ°Á¸¥´e 2553 Á¡·É¤ ¹Ê 158.09 ¨oµµ ·Á}¦o°¥¨³
46.48 Â¨³ÎµÄ®o°´¦µÎµÅ¦µµ¦ÎµÁ·µÁ¦¸¥Á¸¥´¦µ¥Åo¦ª¤ °¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥Á¡·É¤ ¹ÊÁ}¦o°¥¨³
5.54 (2553 : ¦o°¥¨³ 4.50)
ÎµÅ¦»· (nª¸ÉÁ} °¼oº°®»o °¦·¬´) : ¹Â¤oªnµ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥³¤¸ÎµÅ¦µµ¦ÎµÁ·µÁ¡·É¤ ¹Ê
Ân·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°´¸É¦·¬´¥n°¥¤¸´nªµ¦º°®»o¦o°¥¨³ 96.93 ¤¸¨ µ» ¹ÎµÄ®oÎµÅ¦»·nª¸ÉÁ} °¼o
º°®»o¦·¬´¨¨ 30.78 ¨oµµ ·Á}¨¨¦o°¥¨³ 15.47 Â¨³¤¸°´¦µÎµÅ¦»·n°¦µ¥Åo¦ª¤¨¨Á}¦o°¥¨³
1.87 (2553: ¦o°¥¨³ 2.63)
°´¦µµ¦nµ¥Á·{¨ : Äe 2554 ¦·¬´¤¸µ¦nµ¥Á·{¨µ¨ÎµÁ·µ °e 2553 Ä°´¦µ®»o¨³ 0.15
µ ·Á}¦o°¥¨³ 55.56 °ÎµÅ¦»· Á¦¸¥Á¸¥´e 2553 ¹É¤¸µ¦nµ¥Á·{¨µ¨ÎµÁ·µ °e 2552
Ä°´¦µ®»o¨³ 0.25 µ ·Á}¦o°¥¨³ 51.16 °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 2554
¦·¬´Å¤n¤¸µ¦nµ¥Á·{¨¦³®ªnµµ¨
Änª °¦·¬´¥n°¥ (UPOIC) ´Ê ¤¸µ¦nµ¥Á·{¨Îµ®¦´¨µ¦ÎµÁ·µª»oµ¥ °e 2553 Ä°´¦µ®»o
¨³ 0.15 µ ¦ª¤´µ¦nµ¥Á·{¨¦³®ªnµµ¨ °e 2553 °´¦µ®»o¨³ 0.20 µ ¦ª¤Á}µ¦nµ¥Á·{¨µ
¨µ¦ÎµÁ·µ °e 2553 Ä°´¦µ®»o¨³ 0.35 µ ·Á}¦o°¥¨³ 92.55 °ÎµÅ¦»· °µ¸Ê Ä¦³®ªnµe
2554 ¦·¬´¥n°¥¤¸µ¦nµ¥Á·{¨¦³®ªnµµ¨Ä°´¦µ®»o¨³ 0.60 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¤ 2554 ¦·¬´¤¸¤¼¨nµµ¤´¸
n°®»oÁnµ´ 2.63 µ (ÎµªµÎµª®»oµ¤´´ªÁ¨¸É¥nªÊÎµ®´»· 820.00 ¨oµ®»o) Á¡·É¤ ¹ÊÁ¨Èo°¥Á¤ºÉ°
Á¦¸¥Á¸¥´e 2553 ¸É¤¸¤¼¨nµµ¤´¸n°®»oÁnµ´ 2.60 µ (ÎµªµÎµª®»oµ¤´´ªÁ¨¸É¥nªÊÎµ®´
»· 820.00 ¨oµ®»o)

2.

µ³µµ¦Á·

·¦´¡¥r
 ·Êe 2554 ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸·¦´¡¥r¦ª¤¤¼¨nµÁnµ´ 5,671.02 ¨oµµ Á¡·É¤ ¹Êµe 2553 Á}Îµª
Á· 854.75 ¨oµµ ·Á}Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 17.75 Ã¥¤¸µÁ®»®¨´¤µµµ¦Á¨¸É¥Â¨·¦´¡¥r´n°Å¸Ê
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Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ· :  ·Êe 2554 ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·
Îµª 508.34 ¨oµµ Á¡·É¤ ¹Ê 147.17 ¨oµµ ·Á}Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 40.75 ´Ê¸Ê ¤µµµ¦Á¡·É¤ ¹Ê
°¦·¬´ÎµªÁ· 16.25 ¨oµµ Ä ³¸É¦· ¬´¥n°¥Á¡·É ¤ Ê¹ 130.92 ¨o µµ ÁºÉ°¤µµ¨µ¦
ÎµÁ·µÁ¡·É¤ ¹Ê

x

¨¼®¸Êµ¦oµÂ¨³¨¼®¸Ê°ºÉ :  ·Êe 2554 ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸¨¼®¸Êµ¦oµ - ·µ¦¸ÉÅ¤nÁ¸É¥ª o°´
»·®¨´®´nµÁºÉ°®¸Ê´¥³¼Á}ÎµªÁ· 1,061.37 ¨oµµ ·Á}¦o°¥¨³ 18.72 °·¦´¡¥r¦ª¤
(2553 : 855.03 ¨oµµ ·Á}¦o°¥¨³ 17.75 °·¦´¡¥r¦ª¤) ¹ÉnªÄ®nÁ}¨¼®¸Êµ¦oµ¸É¥´Å¤n¹
Îµ®Îµ¦³ °¦·¬´ Ã¥¤¸µÁ®»µ¦Á¡·É¤ ¹Ê¤µµ¦µµª´»·¸É¦´´ªÁ¡·É¤ ¹Ê ÎµÄ®o¤¸µ¦¦´¦µµ
µ¥ °¥n µ Å¦È µ¤¦³¥³Áª¨µµ¦Î µ¦³®¸Ê °¨¼ ®¸Ê µ¦o µ Å¤n¤¸  µ¦Á¨¸É ¥Â¨¤µ´  Ã¥e 2554 ¤¸
¦³¥³Áª¨µ 41 ª´ (2553 : 42 ª´)
°µ¸Ê ¨¼®¸Êµ¦oµ - ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°´ °¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¸É¥´Å¤n¹Îµ®Îµ¦³Á¡·É¤ ¹Ê 4.86
¨oµµ
¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸¨¼®¸Êµ¦oµ¸ÉoµÎµ¦³Á·ªnµ 3 Áº°Â¨³¨¼®¸ÊÁÈºÁ¡¸¥¦o°¥¨³ 3.04 °¨¼®¸Ê
µ¦oµ¸ÉÅ¤nÁ¸É¥ª o°´ Â¨³Åo¤¸µ¦´ÊÎµ¦°nµÁºÉ°®¸Ê´¥³¼ÅªoÂ¨oª¹¦o°¥¨³ 102.05 °¨¼®¸Ê¸Éoµ
Îµ¦³Á·ªnµ 3 Áº°Â¨³¨¼®¸ÊÁÈº

x

·oµÁ®¨º° :  ·Êe 2554 ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸·oµÁ®¨º°»· 1,599.36 ¨oµµ ·Á}¦o°¥¨³
28.20 °·¦´¡¥r¦ª¤ Á¡·É¤ ¹Ê 531.38 ¨oµµ (2553 : 1,067.98 ¨oµµ ·Á}¦o°¥¨³ 22.17 °
·¦´¡¥r¦ª¤) Ã¥Á¡·É¤ ¹ÊÄnª °¦·¬´ Îµª 538.07 ¨oµµ Ä ³¸É¨¨Änª °¦·¬´¥n°¥
Îµª 6.69 ¨oµµ ¹ÉÁºÉ°¤µµ¦µµª´»· °¦·¬´¤¸µ¦¦´´ª¼ ¹Ê ¦³°´¨µ¥e 2553
Á·ª·§µ¦r µÂ¨ÊÎµ¤´µ¨r¤· ÎµÄ®o¤¸¦·¤µÈ°ÉÎµªnµ·

x

·¦´¡¥r®¤»Áª¸¥°ºÉ :  ·Êe 2554 ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸·¦´¡¥r®¤»Áª¸¥°ºÉÁ¡·É¤ ¹Ê 1.12 ¨oµµ
Ã¥Á¡·É¤ ¹ÊÄnª °¦·¬´Îµª 1.74 ¨oµµµ¦µ¥Åooµ¦´Á¡·É¤ ¹ÊÂ¨³£µ¬¸¤¼¨nµÁ¡·É¤ °º¨¨

x

°´®µ¦·¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨» :  ·Êe 2554 ¨¨ 3.76 ¨oµµ ÁºÉ°¤µµ¦·¬´¥n°¥Åo´¹nµ
ÁºÉ° µ»µµ¦o°¥nµ °¸É·¸ÉÅ¤nÅoÄoÄµ¦ÎµÁ·µ

x

¸É· °µµ¦ Â¨³°»¦r :  ·Êe 2554 ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸¤¼¨nµ»· °¸É· °µµ¦ Â¨³°»¦r
¨¨ 8.33 ¨oµµ ®¦º°¦o°¥¨³ 0.44 Á¤ºÉ°Á¸¥´e 2553 Ã¥¨¨Änª °¦·¬´ 30.91 ¨oµµ
ÁºÉ°µnµÁºÉ°¤¦µµ¦³Îµe Â¨³Á¡·É¤ ¹ÊÄnª °¦·¬´¥n°¥µµ¦ºÊ°Á¦ºÉ°´¦Â¨³°»¦r 39.25
¨oµµ
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Îµ¶°·
°·µ¥Â¨³µ¦ª·
x

o»··µ¦Äo¸É·iµªÂ¨³o»ªµ¨r¤ : ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸o»··µ¦Äo¸É·iµ
ªÂ¨³o»ªµ¨r¤¨¨ 15.43 ¨oµµ ÁºÉ°¤µµ¦·¬´¥n°¥¤¸nµ´Îµ®nµ¥o»ªµ¨r¤
¦³Îµe

x

·¦´¡¥r¸ÉÅ¤n¤¸´ª :  ·Êe 2554 ¨¨ 1.89 ¨oµµ Á}nµ´Îµ®nµ¥µ¦Äoµ°¢Âª¦r
°¤¡·ªÁ°¦rÄ¦³®ªnµª

x

·¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥°ºÉ :  ·Êe 2554 Á¡·É¤ ¹Ê 1.25 ¨oµµ ÁºÉ°µÁ·¤´Îµnµ ¥µ¥Ã¦µ °
¦·¬´¥n°¥Á¡·É¤ ¹Ê

3.

Â®¨n¸É¤µ °Á·»

Ã¦¦oµÁ·»  ·Êe 2554 ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸Ã¦¦oµÁ·»¤µµnª °¼oº°®»o 2,508.19
¨oµµ ·Á}¦o°¥¨³ 44.23 °®¸Ê·Â¨³nª °¼oº°®»o Â¨³¤µµnª °®¸Ê·Îµª 3,162.83 ¨oµµ
·Á}¦o°¥¨³ 55.77 °®¸Ê·Â¨³nª °¼oº°®»o ¹ÉÄÎµª®¸Ê·´¨nµª¤µµÁ·¼o¥º¤µµµ¦Îµª
2,353.11 ¨oµµ ®¦º°¦o°¥¨³ 74.40 °®¸Ê·¦ª¤ Ã¥ÂnÁ}Á·¼o¥º¤¦³¥³´ÊÎµª 2,268.09 ¨oµµ ®¦º°
¦o°¥¨³ 71.71 °®¸Ê·¦ª¤ Â¨³Á}Á·¼o¥º¤¦³¥³¥µªÎµª 85.02 ¨oµµ ®¦º°¦o°¥¨³ 2.69 °®¸Ê·¦ª¤ ´Ê¸Ê
¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸°´¦µnª®¸Ê·n°nª °¼oº°®»o Ánµ´ 1.26 Ánµ Ã¥¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨¸ÉÎµ´´¸Ê :x

nª¼oº°®»o :  ·Êe 2554 ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸nª¼oº°®»oÁ¡·É¤ ¹Ê 82.85 ¨oµµ ·Á}¦o°¥¨³ 3.42
ÁºÉ°µÎµÅ¦»· °¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥

x

®¸Ê· :  ·Êe 2554 ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸Á·¼o´ ¸Ê
()
Á·¼o¥º¤¦³¥³´Êµµµ¦ 2,268.09 ¨oµµ ¦³°oª¥
(1) ÎµªÁ· 785.01 ¨oµµÁ}Á·¼o¥º¤ °¦·¬´¥n°¥ Á¡·É¤ ¹ÊÎµªÁ· 72.90 ¨oµµ
·Á}¦o°¥¨³ 10.24
(2) ÎµªÁ· 1,415 ¨oµµÁ}Á·¼o¥º¤ °¦·¬´ Á¡·É¤ ¹ÊÎµªÁ· 590 ¨oµµ ·Á}
¦o°¥¨³ 71.52
(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· 85.02 ¨oµµ ¦³°oª¥
(1) ÎµªÁ· 55 ¨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®¹É ªÁ·¼o¥º¤µ¤´µ
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2554

µ¥Â¨³µ¦ª·Á¦µ³®r
Á¦µ³®Í°°iµ¥´
Éµ¥´µ¦
µ¦
Îµ¶°·
°·µ¥Â¨³µ¦ª·
¤¸Îµª 175 ¨oµµ Â¨³ÅoÁ·Äo¦ÁÈ¤ªÁ·Â¨oª 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· 30.02 ¨oµµÁ}Á·¼o¥º¤¦³¥³¥µª - »·µnª¸É¹Îµ®Îµ¦³£µ¥Ä 1 e
¦µ¥¨³Á°¸¥Åo¨nµªÅÂ¨oªÄ®´ª o° () (4) oµo
£µ¡¨n°µµ¦Á·
Äe 2554 ¦· ¬´ Â¨³¦· ¬´¥n °¥¤¸ £µ¡¨n°µµ¦Á· Á¡·É ¤ ¹Ê µe 2553 Ã¥¤¸ Á· Â¨³¦µ¥µ¦
Á¸¥ÁnµÁ·Á¡·É¤ ¹Ê 147.17 ¨oµµ µÎµª 361.18 ¨oµµÄe 2553 Á}Îµª 508.34 ¨oµµÄe
2554 Ã¥¤¸{´¥¸ÉÎµ´n°µ¦Á¨¸É¥Â¨ °¦³ÂÁ·µ·¦¦¤ÎµÁ·µ ·¦¦¤¨» Â¨³·¦¦¤
´®µÁ·´¸Ê
¦³ÂÁ·µ·¦¦¤ÎµÁ·µ : Äe 2554 ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸¦³ÂÁ·»·ÄoÅÄ·¦¦¤ÎµÁ·µ
81.25 ¨oµµ (2553: ¤¸¦³ÂÁ·»·µ·¦¦¤ÎµÁ·µ 580.99 ¨oµµ) ÁºÉ°µ¤¸¨¼®¸Êµ¦oµ Â¨³·oµ
Á®¨º°Á¡·É¤ ¹Ê ¹É¤¸¨¤µµ¦µµÊµÎ ¤´µ¨r¤·¸É¦´´ª¼ ¹Ê
¦³ÂÁ·µ·¦¦¤µ¦¨» : Äe 2554 ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸¦³ÂÁ·»·ÄoÅÄ·¦¦¤¨»
207.65 ¨oµµ Ä ³¸Ée 2553 ¤¸¦³ÂÁ·»·ÄoÅÄ·¦¦¤¨» 178.84 ¨oµµ ÁºÉ°µ¤¸µ¦nµ¥Á·
Îµ®¦´µ¦ºÊ° °µµ¦ Á¦ºÉ°´¦ Â¨³°»¦r
¦³ÂÁ·µ·¦¦¤´®µÁ· : Äe 2554 ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸¦³ÂÁ·»·µ·¦¦¤´®µÁ·
Îµª 436.06 ¨oµµ Ä ³¸Ée 2553 ¤¸¦³ÂÁ·»·ÄoÅÄ·¦¦¤´®µÁ·Îµª 247.39 ¨oµµ
µÁ®»®¨´¤µµµ¦¸É¦µµª´»· °¦·¬´¦´´ª¼ ¹Ê ÎµÄ®oo°ÄoÁ·»®¤»Áª¸¥Á¡·É¤ ¹Ê ¦·¬´¹¤¸Á·¼o¥º¤
¦³¥³´Êµµ´µ¦Á·Á¡·É¤ ¹Ê
°´¦µnªµµ¦Á·
°´¦µnª °·¦´¡¥r®¤»Áª¸¥n°®¸Ê·®¤»Áª¸¥ : °´¦µnª·¦´¡¥r®¤»Áª¸¥n°®¸Ê·®¤»Áª¸¥Äe
2554 Ánµ´e 2553 ¹ÉÁnµ´ 1.08 Ánµ
°´¦µnª·¦´¡¥r¨n°´ªn°®¸Ê·®¤»Áª¸¥ : µµ¦¸É¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸®¸Ê·®¤»Áª¸¥Á¡·É¤ ¹Ê ÎµÄ®o
°´¦µnª·¦´¡¥r¨n°´ªn°®¸Ê·®¤»Áª¸¥¨¨Á¤ºÉ°Á¸¥´e 2553 º° 0.53 Ánµ (2553: 0.56 Ánµ)
°´¦µ¨°Â»·n°·¦´¡¥r¦ª¤ : ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸°´¦µ¨°Â»·n°·¦´¡¥r¦ª¤Á¡·É¤ ¹ÊÁ}
¦o°¥¨³ 5.19 Äe 2554 (2553: ¦o°¥¨³ 4.58) ÁºÉ°µÎµÅ¦»·Îµ®¦´eÁ¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 23.66 Ä ³¸É·¦´¡¥r¦ª¤
Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 17.75 Ã¥¤¸¨¤µµ¦µµª´»·¸ÉÁ¡·É¤ ¹Ên¨Ä®o¨¼®¸Êµ¦oµÂ¨³·oµÁ®¨º°Á¡·É¤ ¹Ê

2554
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µ¥Â¨³µ¦ª·Á¦µ³®r
Á¦µ³®Í°°iµ¥´
Éµ¥´µ¦
µ¦
Îµ¶°·
°·µ¥Â¨³µ¦ª·
°´¦µ¨°Â»·n°nª¼oº°®»o : ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸°´¦µ¨°Â»·n°nª¼oº°®»o¦ª¤Á¡·É¤ ¹ÊÁ}
¦o°¥¨³ 11.04 Äe 2554 (2553: ¦o°¥¨³ 9.04) ´Ê¸ÊÁºÉ°µÎµÅ¦»·Îµ®¦´eÁ¡·É¤ ¹Ê
°´¦µnª®¸Ê·n°nª¼oº°®»o : ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸°´¦µnª®¸Ê·n°nª¼oº°®»oÁ¡·É¤ ¹ÊÁ} 1.26 ÁnµÄe
2554 (2553: 0.99 Ánµ) ÁºÉ°¤µµ®¸Ê·Á¡·É¤ ¹Êµ¦µµª´»·¸É¦´´ª¼ ¹Ê
°´¦µnªµ¦®¤»Áª¸¥ °¨¼®¸Êµ¦oµ : ¨¼®¸Êµ¦oµÁ¨¸É¥Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 24.26 Ä ³¸É¦µ¥Åoµµ¦ µ¥
Á¡·É¤ ¹Ê´Ê¦·¤µÂ¨³¦µµ µ¥´ªÁ¨¸É¥¦o°¥¨³ 18.72 n¨Ä®oÄe 2554 ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸°´¦µnªµ¦®¤»Áª¸¥
°¨¼®¸Êµ¦oµÁnµ´ 8.90 Ánµ (2553: 8.57 Ánµ) ÎµÄ®o¦³¥³Áª¨µµ¦ÁÈ®¸ÊÁ¨¸É¥¦³¤µ 41 ª´ ¨¨Á¨Èo°¥
Á¤ºÉ°Á¸¥´e 2553 ¹É°¥¼n¸É¦³¤µ 42 ª´
°´¦µnªµ¦®¤»Áª¸¥ °·oµÎµÁ¦È¦¼ : ÁºÉ°µ¦·¤µ·oµÁ®¨º°Á¨¸É¥Á¡·É¤ ¹ÊÁ¤ºÉ°Á¸¥´e 2553 Îµ
Ä®o¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸°´¦µnªµ¦®¤»Áª¸¥ °·oµÎµÁ¦È¦¼Ánµ´ 12.26 Ánµ (2553: 10.59 Ánµ) n¨Ä®o
¦³¥³Áª¨µ µ¥·oµÁ¨¸É¥°¥¼n¸É¦³¤µ 30 ª´ (2553: 34 ª´)
°´¦µnªµ¦®¤»Áª¸¥ °Áoµ®¸Êµ¦oµ : ÁºÉ°µÁoµ®¸Êµ¦oµÁ¨¸É¥Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 11.27 ÎµÄ®oÄe 2554
¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸°´¦µnªµ¦®¤»Áª¸¥ °Áoµ®¸Êµ¦oµÁnµ´ 22.07 Ánµ (2553: 24.29 Ánµ) Â¨³n¨Ä®o
¦³¥³Áª¨µÎµ¦³®¸ÊÁ¨¸É¥°¥¼n¸É¦³¤µ 17 ª´ (2553: 15 ª´)

4.

¦µ¥nµ¥¨»

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

{´¥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¸É¸ÉÁ¡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¤·
Á®¤º°´Á®»µ¦r¸ÉÅoÁ· ¹ÊÄ¨µ¥e 2553 Â¨³n°ÁºÉ°¤µ¹Å¦¤µÂ¦e 2554
64
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µ¥Â¨³µ¦ª·
Á¦µ³®Í°°iµ¥´
Éµ¥´µ¦
µ¦
Îµ¶°·
°·µ¥Â¨³µ¦ª·
Á¦µ³®r
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 2554
1,480,000 บาท
µ
1,870,000 บาท
µ
บาท
695,000 µ
4,045,000 บาท
µ

e 2555
1,480,000 บาท
µ
1,920,000 บาท
µ
715,000 บาทµ
4,115,000 บาท
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¤

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

e 2555
420,000 บาท
µ
340,000 บาท
µ
120,000 บาท
µ
880,000 บาท
µ

2554
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Â¨³µ¦´µ¦
µ¦
¼o¼º°Ê®»º°o®»ÊÂ¨³µ¦´
¼oº°®»o
 ª´¸É 12 ¡§¬£µ¤ 2554 ¦·¬´¤¸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-SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD
LAM SOON CANNERY PTE LTD. 3
CIMB SECURITIES (HK) LIMITED
µ¥¤´¥ ª´·Í´¥
CHASE NOMINEES LIMITED 1
°»Ád Á ®»o{¨
µÁ¡È·£µ ª··¤´·
HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA, SINGAPORE BRANCH

¦o°¥¨³ °Îµª®»oµ¤´
´Ê®¤¸É°°Â¨³Á¦¸¥Îµ¦³Â¨oª
42.11
20.00
10.99
7.48
1.62
1.30
1.27
0.83
0.73
0.70

: ¦·¬´ «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¤ 2554 ¦·¬´ ¨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 61.94 Ã¥Á}µ¦º°®»oµ¦Îµª¦o°¥¨³ 53.40 Â¨³
µ°o°¤Îµª¦o°¥¨³ 8.54
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Â¨³µ¦´µ¦
µ¦
¼o¼º°Ê®»º°o®»ÊÂ¨³µ¦´
3

Lam Soon Cannery Pte. Ltd. Á}¦·¬´ÎµÁ·»¦·Á¡ºÉ°µ¦¨»  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2554 Lam Soon Cannery Pte. Ltd. ¤¸¼oº°®»o´¸Ê
¨Îµ´
1
2
3
4

ºÉ°¼oº°®»o
µ¥ª´ µ ¥·
µµªª´ ¥¸ ¨·
µ¥ª´ oµ Á¨¸¥
Chen Mu Hsien

¦o°¥¨³ °Îµª®»oµ¤´
´Ê®¤¸É°°Â¨³Á¦¸¥Îµ¦³Â¨oª
38.96
27.75
22.41
10.88

2554
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Â¨³µ¦´µ¦
µ¦
¼¼oÊº°º°®»®»oÊÂ¨³µ¦´
³¦¦¤µ¦Â¨³¼o ¦·®µ¦
1. Ã¦¦oµ³¦¦¤µ¦¦·¬´Â¨³³¦¦¤µ¦»¥n°¥
³¦¦¤µ¦¦·¬´
1. µ¥ª´ oµ Á¨¸¥
2. µ¥¤´¥ ª´·Í´¥
3. ¦. °µ° »¤µ¥  °¥»¥µ
4. ¦«. ¦. ¦¸µ ¦»·°´r
5. µ¥¦¦ ·rÂo
6. µ»p Å¤n° ·¤ ° ¥·
7. µ¥ª´ µ ¥·
8. µµª°´¨¸ º´«·¦·
9. µ¥°Îµ¡¨ ·¤³Ã¦µ

¦³µ¦¦¤µ¦Â¨³¦¦¤µ¦¦·®µ¦
¦°¦³µ¦¦¤µ¦Â¨³¦¦¤µ¦¼o´µ¦
¦¦¤µ¦°·¦³Â¨³¦³µ¦¦¤µ¦¦ª°
¦¦¤µ¦°·¦³Â¨³¦¦¤µ¦¦ª°
¦¦¤µ¦°·¦³Â¨³¦¦¤µ¦¦ª°
¦¦¤µ¦°·¦³
¦¦¤µ¦¦·®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 ¥·

¦¦¤µ¦°·¦³Â¨³¦³µ³¦¦¤µ¦Îµ®
nµ°Â
¦¦¤µ¦°·¦³
¦¦¤µ¦¦·®µ¦

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

¦¦¤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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Â¨³µ¦´µ¦
µ¦
¼¼oÊº°º°®»®»oÊÂ¨³µ¦´
¦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¥ 2555 ¸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¦r¸É³
Á}¦³Ã¥rn°¦·¬´
»¤´· °¦¦¤µ¦°·¦³¼Åo¸É®´ª o° “¦µ¥µµ¦·´·µ¤®¨´µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦¸É¸” o° 4.1.6

2554

69

Â¨³µ¦´µ¦
µ¦
¼¼oÊº°º°®»®»oÊÂ¨³µ¦´
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»¤
3. Îµª¦´Ê °µ¦¦³»¤³¦¦¤µ¦Â¨³Îµª¦´Ê¸É¦¦¤µ¦Ân¨³nµÁ oµ¦nª¤¦³»¤
³¦¦¤µ¦¦·¬´
Äe 2554 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¥¤´¥ ª´·Í´¥
3. ¦. °µ° »¤µ¥  °¥»¥µ
4. ¦«. ¦. ¦¸µ ¦»·°´r
5. µ¥¦¦ ·rÂo
6. µ»p Å¤n° ·¤ ° ¥·
7. µ¥ª´ µ ¥·
8. µ¥°Îµ¡¨ ·¤³Ã¦µ
9. µµª°´¨¸ º´«·¦·

Îµª¦´Ê¸ÉÁ oµ¦nª¤¦³»¤
3/4*
4/4
4/4
4/4
4/4
1/4*
3/4*
4/4
4/4

*®¤µ¥Á®» : ÄÁº°»¨µ¤-¡§«·µ¥ 2554 Á·°»£´¥¦·ÁªªoµÄÁ ¦»Á¡ Â¨³¡ºÊ¸É£µ¨µ ¦¦¤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 4/2554 Á¤ºÉ°ª´¸É 11 ¡§«·µ¥ 2554

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·

70
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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

Â¨³µ¦´µ¦
µ¦
¼¼oÊº°º°®»®»oÊÂ¨³µ¦´
5. ¦³ª´·³¦¦¤µ¦Â¨³¼o¦·®µ¦
1. µ¥ª´ oµ Á¨¸¥
¦³µ¦¦¤µ¦Â¨³¦¦¤µ¦¦·®µ¦
°µ¥»
85 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
 ¦¦¤µ¦ ¦·¬´ ¨ÉÎµ¼ Ã±¨·Ê Îµ´
 ¦¦¤µ¦ ¦·¬´ ÊÎµ¤´¡º¦»Á¡ Îµ´
 ¦³µ¨»n¤Â¨³ Managing Director of the Lam Soon Group ¦³Á«·Ã¦r, ¤µÁ¨Á¸¥, Å¥ Â¨³
Áª¸¥µ¤
¦³µ¦¦¤µ¦ Jurong Cement Limited (¦·¬´¤®µ³Á¸¥Ä¦³Á«·Ã¦r)
¦³µ/¦°¦³µ Singapore Manufacturers’ Association
¦°¦³µ The Public Service Commission of Singapore
2. µ¥¤´¥ ª´·Í´¥
¦°¦³µ¦¦¤µ¦Â¨³¦¦¤µ¦¼o´µ¦
°µ¥»
54 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¥

®¤µ¥Á®» :



¦³µ¦rÄ{»´

¦³µ¦rÄ°¸

2554

71

Â¨³µ¦´µ¦
µ¦
¼¼oÊº°º°®»®»oÊÂ¨³µ¦´
¦³µ¦r








¦°¦³µ¦¦¤µ¦Â¨³¦¦¤µ¦¼o´µ¦ ¦·¬´ ®°»µ®¦¦¤ÊÎµ¤´µ¨r¤ Îµ´ (¤®µ)
¦¦¤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´

3. ¦. °µ° »¤µ¥  °¥»¥µ
¦¦¤µ¦°·¦³Â¨³¦³µ¦¦¤µ¦¦ª°
°µ¥»
71 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
¦·µÁ° Imperial College of Science and Technology,
London University, ¦³Á«°´§¬
¦³µ«¸¥´¦ DCP ¦»n¸É 146/2011 Â¨³ ACP ¦»n¸É 38/2012
µ¤µ¤nÁ¦·¤µ´¦¦¤µ¦¦·¬´Å¥
¦³µ¦r



¼o¦·®µ¦¼» Ã¦Á¦¸¥´¥µÅ . ¨¡»¦¸
¦¦¤µ¦°·¦³Â¨³¦¦¤¦ª° ¦·¬´ Á°¡¸¸¸ Îµ´ (¤®µ)
°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·

®¤µ¥Á®» :

72

2554



¦³µ¦rÄ{»´

¦³µ¦rÄ°¸

Â¨³µ¦´µ¦
µ¦
¼¼oÊº°º°®»®»oÊÂ¨³µ¦´
4. ¦«. ¦. ¦¸µ ¦»·°´r
¦¦¤µ¦°·¦³ ¦¦¤µ¦¦ª°Â¨³¦³µ³¦¦¤µ¦Îµ®nµ°Â
°µ¥»
65 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´
5. µ¥¦¦ ·rÂo
¦¦¤µ¦°·¦³Â¨³¦¦¤µ¦¦ª°
°µ¥»
63 e
´nªµ¦º°®»oÄ¦·¬´
Å¤n¤¸
Îµª¦·¬´³Á¸¥¸ÉÎµ¦ÎµÂ®n
- ¦³µ¦¦¤µ¦
-0- ¦¦¤µ¦
2
ªµ¤´¤¡´rµ¦°¦´ª
¦³®ªnµ¼o¦·®µ¦
Å¤n¤¸

®¤µ¥Á®» :



¦·¬´
¦·¬´

¦³µ¦rÄ{»´

¦³µ¦rÄ°¸
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Â¨³µ¦´µ¦
µ¦
¼¼oÊº°º°®»®»oÊÂ¨³µ¦´
»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¦ ¤µ¤nÁ¦·¤¼o¨»Å¥
¦¦¤µ¦°Îµª¥µ¦¤µ¤µ¦´µ¦»¦·Â®n¦³Á«Å¥
¦¦¤µ¦¼o´µ¦Ä®n ¦·¬´ ¤µ¨¸µ¤¡¦µ Îµ´ (¤®µ)

6. µ»p Å¤n° ·¤ ° ¥·
¦¦¤µ¦°·¦³Â¨³¦³µ³¦¦¤µ¦¦¦®µ
°µ¥»
55 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¥
¦³µ¦r
 Non-Independent Non-Executive Director, Malaysian Mosaics Berhad
 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, ¨°°

®¤µ¥Á®» :

74

2554



¦³µ¦rÄ{»´

¦³µ¦rÄ°¸

Â¨³µ¦´µ¦
µ¦
¼¼oÊº°º°®»®»oÊÂ¨³µ¦´
 Fellow Member, µ´°»µÃ»¨µµ¦





¨°°Â¨³¤µÁ¨Á¸¥
¸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

7. µ¥ª´ µ ¥·
¦¦¤µ¦¦·®µ¦
°µ¥»
51 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´
 ¦³µ¦¦¤µ¦¦·®µ¦ ¦·¬´ ¨ÉÎµ¼ (¤µÁ¨Á¸¥) Á°¦r±µ¦r
 ¦¦¤µ¦¦·®µ¦ ¦·¬´ ¨ÉÎµ¼ ·Ã¦r Îµ´
¦¦¤µ¦ Jurong Cement Limited (¦·¬´¤®µ³Á¸¥Ä¦³Á«·Ã¦r)
8. µµª°´¨¸ º´«·¦·
¦¦¤µ¦¦·®µ¦Â¨³¼o´µ¦ iµ¥´¸Â¨³µ¦Á·
°µ¥»
53 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¤¸
®¤µ¥Á®» :



¦³µ¦rÄ{»´

¦³µ¦rÄ°¸
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Â¨³µ¦´µ¦
µ¦
¼¼oÊº°º°®»®»oÊÂ¨³µ¦´
»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¦ ¦·¬´ ¡´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¥»
55 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´
¼o´µ¦nª Melting ¦·¬´ ¥µ¤°µµ±¸ÁÃ¨pµ Îµ´
¼onª¥¼o´µ¦ iµ¥¨· ¦·¬´ ¨ÉÎµ¼ (¦³Á«Å¥) Îµ´

®¤µ¥Á®» :
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¦³µ¦rÄ{»´

¦³µ¦rÄ°¸

Â¨³µ¦´µ¦
µ¦
¼¼oÊº°º°®»®»oÊÂ¨³µ¦´
10. µ¥·¡¨ »µª·ª´r
¼o´µ¦ iµ¥ µ¥ Wholesale
°µ¥»
52 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¥»
53 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

39 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´

®¤µ¥Á®» :



¦³µ¦rÄ{»´

¦³µ¦rÄ°¸

2554

77

Â¨³µ¦´µ¦
µ¦
¼¼oÊº°º°®»®»oÊÂ¨³µ¦´
13. µµªª··µ »¦µ·
¼o´µ¦ iµ¥ µ¥ Food Solution
°µ¥»
41 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´

®¤µ¥Á®» :

78
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¦³µ¦rÄ{»´

¦³µ¦rÄ°¸

Â¨³µ¦´µ¦
µ¦
¼¼oÊº°º°®»®»oÊÂ¨³µ¦´
6. Îµª®»oµ¤´¸É¦¦¤µ¦Â¨³¼o¦·®µ¦ °¦·¬´º°°¥¼nÄe¸Énµ¤µ
¦¦¤µ¦Â¨³¼o¦·®µ¦
1. µ¥ª´ oµ Á¨¸¥
2. µ¥¤´¥ ª´·Í´¥
3. ¦. °µ° »¤µ¥  °¥»¥µ
4. ¦«. ¦. ¦¸µ ¦»·°´r
5. µ¥¦¦ ·rÂo
6. µ»p Å¤n° ·¤ ° ¥·
7. µ¥ª´ µ ¥·
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·

Îµª®»o¸Éº°
 31 ´ªµ¤ 2553
10,620,400
9,140
500
-

Îµª®»o¸Éº° Á¡·É¤ ¹Ê (¨¨)
Îµª®»o¸Éº°
Ä¦³®ªnµ¦°e´¸
 31 ´ªµ¤ 2554
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 4,910,000 µ
Ã¥¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
¦µ¥ºÉ°
1. µ¥ª´ oµ Á¨¸¥
2. µ¥¤´¥ ª´·Í´¥
3. ¦. °µ° »¤µ¥  °¥»¥µ
4. ¦«. ¦. ¦¸µ ¦»·°´r
5. µ¥¦¦ ·rÂo
6. µ»p Å¤n° ·¤ ° ¥·
7. µ¥ª´ µ ¥·
8. µ¥°Îµ¡¨ ·¤³Ã¦µ
9. µµª°´¨¸ º´«·¦·

ÎµÂ®n
¦³µ¦¦¤µ¦Â¨³¦¦¤µ¦¦·®µ¦
¦°¦³µ¦¦¤µ¦Â¨³¦¦¤µ¦¼o´µ¦
¦¦¤µ¦°·¦³Â¨³¦³µ¦¦¤µ¦¦ª°
¦¦¤µ¦°·  ¦³ ¦¦¤µ¦¦ª°Â¨³¦³µ
³¦¦¤µ¦Îµ®nµ°Â
¦¦¤µ¦°·¦³Â¨³¦¦¤µ¦¦ª°
¦¦¤µ¦°·¦³Â¨³¦³µ³¦¦¤µ¦¦¦®µ
¦¦¤µ¦¦·®µ¦
¦¦¤µ¦¦·®µ¦Â¨³¼o´µ¦ iµ¥Ã¦µ
¦¦¤µ¦¦·®µ¦Â¨³¼o´µ¦ iµ¥´¸Â¨³µ¦Á·

nµ¦¦¤Á¸¥¤
¦¦¤µ¦ e 2554
600,000
240,000
882,000
942,000
942,000
524,000
300,000
240,000
240,000

- nµ°Â¦ª¤ °¦¦¤µ¦¦·®µ¦ °¦·¬´¸ÉÁ oµÅÎµ¦ÎµÂ®n¦¦¤µ¦¦·®µ¦Ä¦·¬´¥n°¥
Îµª 4  Á}ÎµªÁ· 1,966,000 µ
(Ä¦³®ªnµ e 2554 ¦¦¤µ¦¦·®µ¦nµ®¹ÉÅoÂ oªµ¤Î µ¸ÉÅ¤n ¦³r³¨´ Á oµ Îµ¦ÎµÂ®n 
¦¦¤µ¦ °¦·¬´¥n°¥ ´´ÊÎµª¦¦¤µ¦¦·®µ¦¸ÉÅÎµ¦ÎµÂ®n¦¦¤µ¦ °¦·¬´¥n°¥¹¨¨
Á®¨º°Á¡¸¥ 4 )

2554
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Â¨³µ¦´µ¦
µ¦
¼¼oÊº°º°®»®»oÊÂ¨³µ¦´
- nµ°Â¦ª¤ °¼o¦·®µ¦¦·¬´Îµª 10  Á}ÎµªÁ· 75,903,325 µ
- nµ°Â¦ª¤ °¦¦¤µ¦¦·®µ¦ °¦·¬´¸ÉÁ oµÅÎµ¦ÎµÂ®n¼o¦·®µ¦Ä¦·¬´¥n°¥
Îµª 3  Á}ÎµªÁ· 8,669,700 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´·Í´¥
//
3. µ¥ª´ µ ¥·
//
4. µ¥°Îµ¡¨ ·¤³Ã¦µ
//
5. µµª°´¨¸ º´«·¦·
//
®¤µ¥Á®»
X ®¤µ¥¹ ¦³µ¦¦¤µ¦
/ ®¤µ¥¹ ¦¦¤µ¦
// ®¤µ¥¹ ¦¦¤µ¦¦·®µ¦

80
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¤.
®°»µ®¦¦¤
ÊÎµ¤´µ¨r¤
//
/
//

¤. °µ®µ¦
µ¨

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

X
//
//

X
/
/
/
/

Â¨³µ¦´µ¦
µ¦
¼¼oÊº°º°®»®»oÊÂ¨³µ¦´
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 1/2555 Á¤ºÉ°ª´¸É 24 »¤£µ¡´r 2555 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¤·¦³
µ¦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¡¸¥¡°

2554
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Â¨³µ¦´µ¦
µ¦
¼¼oÊº°º°®»®»oÊÂ¨³µ¦´
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 2554 Ä
°´¦µ®»o¨³ 0.08 µ ·Á}¦o°¥¨³ 48.8 °ÎµÅ¦»· Á¦¸¥Á¸¥´µ¦nµ¥Á·{¨Îµ®¦´¨µ¦ÎµÁ·µ
Äe 2553 Ä°´¦µ®»o¨³ 0.15 µ ·Á}¦o°¥¨³ 55.2 °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

82
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คลทีÉ¤่ม¸ีผ¨¦³Ã¥r
ลประโยชน์¦รnª่ว¤Â¨³¦µ¥µ¦¦³®ªn
มและรายการระหว่µา´
งกัน
»บุค¨¸
¦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) Â¨³¦·¬´ °µ®µ¦
µ¨ Îµ´ (¤®µ) (UFC)

(®nª¥: ¨oµµ)

ªµ¤´¤¡´r
¦·¬´¥n°¥

¦µ¥µ¦

¤¼¨nµ¦µ¥µ¦
2554 2553

Ã¥µ¥µ¦
Îµ®¦µµ

ªµ¤ÎµÁ}

ºÊ°ª´»·

1,185

780

¦µµ¨µ  ª´¸ÉÎµ
´µ µ¥/¦µµµ¤
¤·³¦¦¤µ¦
Ã¥µ¥µ¨r¤ÊÎµ¤´
Â®nµ·

- ÁºÉ°µÊÎµ¤´µ¨r¤·Á}
ª´  » ·  ®¨´  °¦· ¬´  Â¨³
®o µ ¤¤¸  µ¦Î µ Á o µ ¥Áªo  ³
Åo¦´°»¤´·µ£µ¦´
- ¦· ¤ µÊÎ µ ¤´  µ¨r ¤ ·  Ä
 ¦ ³ Á  «  µ  § ¼  µ ¨ ¤¸ Å ¤n
Á¡¸ ¥ ¡° ¦· ¬´  ¹  ¤¸  ªµ¤
ÎµÁ}o°ºÊ°ÊÎµ¤´µ¨r¤·
µ UPOIC

ºÊ°·oµÎµÁ¦È¦¼

745

600

¦µµ¨µ®´ÎµÅ¦
nªÁ¡·É¤¸É

Á¡ºÉ°Ä®oo»µ¦ µ¥Â¨³
¦·®µ¦ °¨»n¤¦·¬´¨¨
¦·¬´¹Á}´ªÂÎµ®nµ¥
·oµÄ¦³Á« °¥¼Á°¢¸

µ¥·oµÂ¨³¦·µ¦
nµÁnµ¦´

5
2

1
2

¦µµ¨µ
¦µµ¨µ

¦µ¥Åonµ¦¦¤Á¸¥¤µ¦
ÊÎµ¦³´¦´

-

1

°´¦µ¦o°¥¨³ 1.5 n°e
°ªÁ··ÁºÉ°

Á·{¨¦´

170

91

nµ¦·µ¦Äµ¦ µ¥Â¨³
¦·®µ¦

29

-

µ¤°´¦µ¸É¦³µ«
nµ¥
¦µµµ¤´µ

Á¡ºÉ ° Á}  µ¦¦³®¥´  Â¨³
³ªÎµ®¦´ iµ¥¦·®µ¦ ¹
Åo ¥o µ ¥Î µ ´  µ¤µ°¥¼n Ä 
°µµ¦Á¸¥ª´´¨»n¤¦·¬´
Á¡ºÉ°´»¥¼Á°¢¸ Äµ¦
°Á·  ¼o ¦ ³¥³¥µª´  µµ¦
°¥nµÅ¦Èµ¤ Á·¼o¥º¤´¨nµª
Åo ¤¸  µ¦Î µ ¦³Ä®o ´  µµ¦
Á¦È·ÊÅÂ¨oªÄe 2553
Á}Á·{¨¦´µÁ·¨»
Ä¦·¬´¥n°¥
Á}  n µ Äo n µ ¥Äµ¦ µ¥Â¨³
» ¦ µ¦ °¦· ¬´  Äµ¦Á} 
´ ª ÂÎ µ ®n µ ¥·  o µ Ä®o ´ 
¥¼Á°¢¸

2554
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คลทีÉ¤่ม¸ีผ¨¦³Ã¥r
ลประโยชน์¦รnª่ว¤Â¨³¦µ¥µ¦¦³®ªn
มและรายการระหว่µา´
งกัน
»บุค¨¸
2) ¦µ¥µ¦¦³®ªnµ´´¦·¬´ ¨ÉÎµ¼ Á°È·Á¨ °°¥r Á°¸Á°È ¸Á°¸
(®nª¥: ¨oµµ)

ªµ¤´¤¡´r

¦µ¥µ¦

¤¸¼o°º ®»o¦µ¥Ä®nÁ} ºÊ°·oµÂ¨³
¨»n¤Á¸¥ª´
¦·µ¦

¤¼¨nµ¦µ¥µ¦
2554 2553
33

31

Ã¥µ¥µ¦
Îµ®¦µµ
¦µµ µ¥®´nµÄonµ¥
µµ¦¨µÂ¨³
ÎµÅ¦ ´Êo

ªµ¤ÎµÁ}
ÁºÉ°µÄnª¨µ¥e 2553
¹oe 2554 Á·µ¦ µ
Â¨ÊÎ µ ¤´  µ¨r ¤ Â¨³Å ¤´ 
 µ ¨r ¤ Ä   ¦ ³ Á  « ¹É  Á } 
ª´»·Äµ¦¨··oµ¨»n¤
Á¥Á¸ ¥ ¤Â¨³Å ¤´  ¡º  ¤
¦· ¬´  ¹  ºÊ ° ·  o µ Î µ Á¦È  ¦¼ 
¨»n¤´¨nµªÁ oµ¤µµ¦·¬´
¸ÉÁ¸É¥ª o°

Îµ®¦´¥°oµ¦³®ªnµ¦·¬´¦·¬´¥n°¥ Â¨³·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°´  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2554 Â¨³ 2553 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 2554 ¦·¬´¤¸µ¦ºÊ°ÊÎµ¤´µ¨r¤· ÊÎµ¤´Á¤¨ÈÄµ¨r¤· Â¨³¨µ¨r¤µ ¤. ®°»µ®¦¦¤
ÊÎµ¤´µ¨r¤ ·Á}¦o°¥¨³ 13.95 °µ¦ºÊ°ÊÎµ¤´µ¨r¤· ÊÎµ¤´Á¤¨ÈÄµ¨r¤· Â¨³¨µ¨r¤´Ê®¤ ¹ÉÁ}
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2554
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ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือตั๋วเงิน

- Å¤n¤¸ -

86

2554

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2554 และ 2553

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน รวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวัน
เดียวกันของแตละปของบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและไดตรวจสอบงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปน
ผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบใน
การแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธกี ารทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปน
จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและ
ประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินทีเ่ ปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมิน
ถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการทีน่ ําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบ
ดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ยอย และเฉพาะกิจการของบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินขางตน ขาพเจาขอใหสังเกตตามที่กลาวไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 ในระหวางปปจจุบนั บริษัทฯไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงินนี้ โดยใน
การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชนของพนักงานเปนครั้งแรก บริษัทฯและบริษัท
ยอยเลือกรับรูห นี้สินในชวงการเปลี่ยนแปลงที่มากกวาหนี้สินที่รับรู ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม
โดยบันทึกเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงภายในระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่นํามาตรฐานการบัญชีนมี้ าถือ
ปฏิบัติ

วิชาติ โลเกศกระวี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ 2555

2

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจําธนาคาร
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ตนทุนสิทธิการใชที่ดินปาสงวนและ
ตนทุนสวนปาลม
คาความนิยม
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

8

งบการเงินรวม
2554
2553

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

7, 9
7
10

508,342,952
1,070,063,448
1,599,361,285
57,091,013
3,234,858,698

361,177,563
6,059,400
860,636,694
1,067,983,426
55,968,668
2,351,825,751

220,122,139
987,828,906
1,031,792,591
20,963,404
2,260,707,040

203,874,122
793,311,094
493,722,948
19,226,235
1,510,134,399

11
12
13
14
15

809,037
53,238,477
1,875,949,751

933,874
57,000,573
1,884,284,696

1,312,479,294
809,037
13,357,177
698,073,978

1,312,479,294
933,874
15,055,835
728,987,204

16

291,053,521
196,376,189
16,112,059
2,619,097
2,436,158,131
5,671,016,829

306,483,606
271,589
196,376,189
17,997,296
3,092,618
1,367,116
454,978
2,464,443,350 2,028,538,671
4,816,269,101 4,289,245,711

283,354
3,934,177
634,978
2,062,308,716
3,572,443,115

17

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สวนของเงินกูยืมระยะยาว
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจาก
สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจาก
สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สํารองเผื่อคาเชาที่ดิน
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

18
7, 19
7

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
2554
2553

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

2,200,010,880
438,561,252
50,000,000

1,537,110,478
397,053,095
-

1,415,000,000
460,208,217
-

825,000,000
317,458,339
-

21

1,036,638

4,774,528

566,502

3,658,466

22

68,080,000
65,941,316
176,593,550
3,000,223,636

68,080,000
12,108,578
158,369,710
2,177,496,389

40,000,000
116,046,298
2,031,821,017

40,000,000
6,669,224
114,617,056
1,307,403,085

21

135,105

1,177,205

-

566,502

22
23
24

85,020,000
20,468,000
56,983,875
162,606,980
3,162,830,616

153,100,000
20,468,000
38,694,576
213,439,781
2,390,936,170

55,000,000
43,358,311
98,358,311
2,130,179,328

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

20

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุ
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 820,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 820,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
สวนเกินทุน
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
สวนเกินทุนหุนซื้อคืน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทยอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

งบการเงินรวม
2554
2553

820,000,000

820,000,000

820,000,000

820,000,000

820,000,000

820,000,000

820,000,000

820,000,000

241,970,265
5,269,100

241,970,265
5,269,100

241,970,265
5,269,100

241,970,265
5,269,100

103,071,298
1,010,013,567
275,841
2,180,600,071

102,774,506
950,775,019
4,424,149
2,125,213,039

82,000,000
82,000,000
1,010,536,406
984,741,327
(709,388)
(584,551)
2,159,066,383 2,133,396,141

327,586,142
2,508,186,213
5,671,016,829

300,119,892
2,425,332,931
4,816,269,101

2,159,066,383
4,289,245,711

2,133,396,141
3,572,443,115

-

-

-

-

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได
รายไดจากการขาย
เงินปนผลรับ
เงินชดเชยรับจากกรมการคาภายใน
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล
คาใชจายทางการเงิน
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุน
ในหลักทรัพยเผื่อขาย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

28
11

27

งบการเงินรวม
2554
2553

8,885,075,645
153,350
29,091,845
74,906,598
8,989,227,438

7,483,872,353
128,660
67,045,979
7,551,046,992

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

7,530,889,488
170,189,683
29,091,845
65,413,182
7,795,584,198

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

7,648,761,193 6,473,208,767 7,150,253,604 5,920,802,460
592,069,484
531,691,243
334,024,809
316,932,853
250,209,030
206,051,868
124,665,274
124,849,832
8,491,039,707 7,210,951,878 7,608,943,687 6,362,585,145
498,187,731
340,095,114
186,640,511
278,307,297
(83,562,747) (44,619,000) (52,199,376) (21,537,783)
414,624,984
295,476,114
134,441,135
256,769,514
(142,308,992) (75,261,020)
(33,765,032)
272,315,992
220,215,094
134,441,135
223,004,482

(124,837)
(124,837)

139,483
139,483

(124,837)
(124,837)

139,483
139,483

272,191,155

220,354,577

134,316,298

223,143,965

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุ
การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทยอย

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทยอย

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

งบการเงินรวม
2554
2553
168,181,396

198,961,131

134,441,135

223,004,482

104,134,596
272,315,992

21,253,963
220,215,094

168,056,559

199,100,614

134,316,298

223,143,965

104,134,596
272,191,155

21,253,963
220,354,577

0.21

0.24

0.16

0.27

820,000,000

820,000,000

820,000,000

820,000,000

29

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม
2554
2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ(จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
คาเผื่อสินคาลาสมัยและการลดมูลคาสินคาเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินคาคงเหลือ
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยตั้งเพิ่ม(โอนกลับ)
ขาดทุนจากการตัดจําหนายตนทุนสวนปาลม
สํารองโครงการเงินบําเหน็จพนักงาน
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น
กําไรจากการจําหนายและตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
คาใชจายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินไดนิติบุคคล
เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

414,624,984

295,476,114

134,441,135

256,769,514

237,163,840
424,871
1,223,382
791,173
3,010,358
133,421
40,414,899
(153,350)

212,816,050
2,090,814
(70,952)
756,825
(8,662)
167,337
8,480,999
(128,660)

85,812,293
(665,968)
265,932
24,726,761
(170,036,333)
(153,350)

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

(4,867,913)
(275,460)
78,890,851

(903,461)
(228,385)
40,523,902

(694,032)
(160,100)
49,306,428

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

771,381,056

558,971,921

122,842,766

259,890,781

(208,295,892)
(529,348,922)
(372,147)
(1,251,981)

26,830,687
71,570,401
(12,631,517)
3,346,174

(193,696,212)
(538,335,575)
(291,362)
180,000

1,269,698
62,433,307
(7,193,231)
(17,734)

44,993,400
31,610,057
(22,125,600)
86,589,971
(77,633,802)
(90,203,591)
(81,247,422)

125,623,722
(63,122,884)
(3,561,490)
707,027,014
(39,603,965)
(86,433,183)
580,989,866

147,502,141
14,810,564
(17,445,837)
(464,433,515)
(48,330,595)
(8,115,031)
(520,879,141)

64,456,533
(65,505,502)
315,333,852
(18,046,492)
(41,550,202)
255,737,158

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม
2554
2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจํา(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ตนทุนสวนปาลมเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น
ชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยจากสวนของผูมีสวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจควบคุม
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทยอย
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

6,059,400
153,350
(202,384,075)
(16,705,418)
6,422,029
(1,191,749)
(207,646,463)

(59,400)
(3,435,844)
128,660
(179,058,995)
(14,304,516)
14,480,165
4,355,894
(947,822)
(178,841,858)

170,036,333
153,350
(57,423,114)
1,433,316
(411,050)
113,788,835

(3,435,844)
90,686,044
128,660
(95,526,705)
6,672,108
502,655
(486,450)
(1,459,532)

662,900,402
50,000,000
(4,779,990)
(68,080,000)

14,110,399
(3,794,002)
76,703,500
(90,476,000)

590,000,000
(3,658,466)
(40,000,000)

10,000,000
(2,848,204)
76,703,500
(40,000,000)

(10,759,550)
3,067,400
(196,288,988)
436,059,274
147,165,389
361,177,563
508,342,952

(243,932,276)
(247,388,379)
154,759,629
206,417,934
361,177,563

(123,003,211)
423,338,323
16,248,017
203,874,122
220,122,139

(205,000,000)
(161,144,704)
93,132,922
110,741,200
203,874,122

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม
2554
2553
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไมใชเงินสดประกอบดวย
ซื้ออาคารและอุปกรณโดยยังมิไดชําระเงิน
โอนตนกลาปาลมไปบัญชีสินคาคงเหลือ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

22,787,696
4,043,492

26,576,074
5,320,400

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

504,258
-

5,252,053
-

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
(หนวย: บาท)

สวนเกิน

สวนเกินทุน

งบการเงินรวม
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รายการอื่นของ
กําไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลง
เบ็ดเสร็จอื่น ที่เกิดจากผูถือหุน
สวนเกินทุน
สวนต่ํากวาทุน
จากการ
กําไรสะสม
จากการวัดมูลคา เปลี่ยนแปลง
รวม
จัดสรรแลว เงินลงทุนใน
สัดสวน
องคประกอบอื่น
รวม
สํารอง
ยังไมได
หลักทรัพย
การถือหุน
ของ
สวนของผูถือหุน

820,000,000
-

มูลคาหุนสามัญ
241,970,265
-

หุนซื้อคืน
5,269,100
-

ตามกฎหมาย
102,760,809
-

จัดสรร
949,205,956
(205,000,000)
198,961,131

เผื่อขาย
(724,034)
139,483

-

-

-

13,697
-

(13,697)
7,621,629

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

820,000,000

241,970,265

5,269,100

102,774,506

950,775,019

(584,551)

5,008,700

ทุนเรือนหุนที่ออก

หมายเหตุ และชําระแลว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เงินปนผลจาย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปน
สํารองตามกฎหมาย
โอนกลับเงินปนผลของปกอน
สวนของผูถือหุนสวนนอยลดลงจากการ
จายเงินปนผลของบริษัทยอย
สวนของผูถือหุนสวนนอยใน
บริษัทยอยลดลง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ในบริษัทยอย สวนของผูถือหุน
5,008,700
4,284,666
139,483

บริษัทฯ
2,123,490,796
(205,000,000)
199,100,614

สวนของผูมี
สวนไดเสียที่
ไมมีอํานาจ
ควบคุม
ของบริษัทยอย

รวม

321,234,049
21,253,963

สวนของผูถือหุน
2,444,724,845
(205,000,000)
220,354,577

7,621,629

-

7,621,629

-

-

(38,932,276)

(38,932,276)

4,424,149

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 2554 และ 2553
(หนวย: บาท)

ทุนเรือนหุนที่ออก
สวนเกิน
หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
820,000,000
241,970,265
เงินปนผลจาย
32
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปน
สํารองตามกฎหมาย
โอนกลับเงินปนผลของปกอน
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยจาก
ผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
2.2
สวนของผูถือหุนสวนนอยลดลงจากการ
จายเงินปนผลของบริษัทยอย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
820,000,000
241,970,265
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สวนเกินทุน
หุนซื้อคืน
5,269,100
-

งบการเงินรวม
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รายการอื่นของ
กําไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลง
เบ็ดเสร็จอื่น ที่เกิดจากผูถือหุน
สวนเกินทุน
สวนต่ํากวาทุน
จากการ
กําไรสะสม
จากการวัดมูลคา เปลี่ยนแปลง
รวม
จัดสรรแลว เงินลงทุนใน
สัดสวน
องคประกอบอื่น
รวม
สํารอง
ยังไมได
หลักทรัพย
การถือหุน
ของ
สวนของผูถือหุน
ตามกฎหมาย
จัดสรร
เผื่อขาย
ในบริษัทยอย สวนของผูถือหุน
บริษัทฯ
102,774,506
950,775,019
(584,551)
5,008,700
4,424,149
2,125,213,039
(122,998,711)
(122,998,711)
168,181,396
(124,837)
(124,837)
168,056,559

สวนของผูมี
สวนไดเสียที่
ไมมีอํานาจ
ควบคุม
ของบริษัทยอย
300,119,892
104,134,596

รวม
สวนของผูถือหุน
2,425,332,931
(122,998,711)
272,191,155

-

296,792
-

(296,792)
14,352,655

-

-

-

14,352,655

-

14,352,655

-

-

-

-

(4,023,471)

(4,023,471)

(4,023,471)

(3,668,679)

(7,692,150)

5,269,100

103,071,298

1,010,013,567

(709,388)

985,229

275,841

2,180,600,071

(72,999,667)
327,586,142

(72,999,667)
2,508,186,213

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เงินปนผลจาย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
โอนกลับเงินปนผลของปกอน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ทุนเรือนหุนที่ออก
หมายเหตุ และชําระแลว
820,000,000
32
820,000,000

สวนเกิน
มูลคาหุนสามัญ
241,970,265
241,970,265

สวนเกินทุน
หุนซื้อคืน
5,269,100
5,269,100

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
เงินปนผลจาย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
โอนกลับเงินปนผลของปกอน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

820,000,000
820,000,000

241,970,265
241,970,265

5,269,100
5,269,100

32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม
จัดสรรแลว สํารอง
ยังไมได
ตามกฎหมาย
จัดสรร
82,000,000
959,115,216
(205,000,000)
223,004,482
7,621,629
82,000,000
984,741,327
82,000,000
82,000,000

984,741,327
(122,998,711)
134,441,135
14,352,655
1,010,536,406

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
สวนต่ํากวาทุน
จากการวัดมูลคา
รวม
เงินลงทุนใน
องคประกอบอื่น
หลักทรัพยเผื่อขาย ของสวนของผูถือหุน
(724,034)
(724,034)
139,483
139,483
(584,551)
(584,551)
(584,551)
(124,837)
(709,388)

(584,551)
(124,837)
(709,388)

รวม
2,107,630,547
(205,000,000)
223,143,965
7,621,629
2,133,396,141
2,133,396,141
(122,998,711)
134,316,298
14,352,655
2,159,066,383

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
1.

ขอมูลทั่วไป
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลําเนา
ในประเทศไทย โดยมีบริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเปน
ผูถือหุนใหญ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจําหนายน้ํามันปาลม ที่อยูตามที่จดทะเบียนของ
บริษัทฯอยูที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

2.

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 28 กันยายน
2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการ
บัญชี
2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

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

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

ลักษณะธุรกิจ

ประกอบธุรกิจการทําสวนปาลม
น้ํามันและผลิตน้ํามันปาลมดิบ
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนาย
ผักและผลไมแปรรูป และ
เครื่องดื่มบรรจุกระปอง

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตรารอยละของการถือหุน
2554
2553
รอยละ
รอยละ

ไทย

69.96

69.96

ไทย

98.76

98.76
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ชื่อบริษัท
บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท
สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด
(มหาชน)
บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด
กิจการที่ควบคุมรวมกันกับบริษัท
สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด
(มหาชน)
บริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด
บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท
พันธศรีวิวัฒน จํากัด
บริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด
บริษัท พันธศรี จํากัด
บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท อาหาร
สากล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตรารอยละของการถือหุน
2554
2553
รอยละ
รอยละ

เจาของสวนปาลมน้ํามัน

ไทย

100

100

ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ
ปาลมน้ํามัน

ไทย

50

50

เจาของสิทธิเขาทําประโยชนใน
เขตปาสงวนแหงชาติ
เจาของสิทธิเขาทําประโยชนใน
เขตปาสงวนแหงชาติ

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ผลิตผักและผลไมแชแข็ง

ไทย

97

79

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯไดซื้อ
หุนสามัญของบริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยเพิ่มเติมจํานวน 215,191 หุน จากผูถือหุน
ของบริษัทยอยดังกลาวในราคาหุนละ 50.0 บาท รวมเปนเงิน 10.8 ลานบาท การซื้อหุนดังกลาวทําให
สัดสวนเงินลงทุนของบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ในบริษัทยอยเพิ่มขึ้นรอยละ 18 จากรอยละ
79 เปนรอยละ 97 บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ไดบันทึกสวนของราคาซื้อที่สูงกวามูลคาตาม
บัญชีสุทธิของบริษัทยอยจํานวน 4.0 ลานบาท ไวในงบแสดงการเปลี่ย นแปลงสวนของผูถือหุ น
ภายใตหัวขอ “รายการอื่นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผูถือหุน”
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด ซึ่งเปนบริษัท
ยอยของบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนโดยเสนอขายหุนสามัญจํานวน
1,000,000 หุน ใหแกผูถือหุนเดิมในราคาหุนละ 100 บาท รวมเปนเงิน 100 ลานบาท และบริษัท
อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯไดลงทุนซื้อหุนสามัญเพิ่มเติมจํานวน
969,326 หุน ในราคาตามมูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท รวมเปนเงิน 96.9 ลานบาท การเขาทํารายการ
ดังกลาวเปนผลใหบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ยังคงมีสัดสวนการลงทุนในบริษัทดังกลาว
เปนรอยละ 97 เทาเดิม
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ข)

บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทฯมี
อํานาจในการควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น

ค)

งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยมีระยะเวลาบัญชีและใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
เชนเดียวกันกับของบริษัทฯ

ง)

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออก
จากงบการเงินรวมนี้แลว

จ)

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิ
ของบริษัทยอยสวนที่ไมไดเปนของบริษัทฯและแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไร
หรือขาดทุนรวมและสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย
ตามวิธีราคาทุน
3.

การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหมในระหวางป
ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชี
ใหมที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดังนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 19
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)

การนําเสนองบการเงิน
สินคาคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ขอผิดพลาด
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญากอสราง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สัญญาเชา
รายได
ผลประโยชนของพนักงาน
ตนทุนการกูยืม
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
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ฉบับที่ 26
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
ฉบับที่ 29
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6
การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15
สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31
รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
มาตรฐานการบัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้ ยกเวนมาตรฐานการ
บัญชีดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานเปนคาใชจายเมื่อ
กิจการไดรับบริการจางงานจากพนักงานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการจะตองประเมินและบันทึก
หนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงานเนื่องจากโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานและ
ผลประโยชนระยะยาวอื่นที่ใหกับพนักงาน โดยใชการคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งเดิม
บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานดังกลาวตามนโยบายการบัญชีของบริษัทฯ
และบริษัทยอย
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บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวในปปจจุบันและรับรูหนี้สินในชวง
การเปลี่ยนแปลงที่มากกวาหนี้สินที่รับรู ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิมโดยบันทึกเปน
คาใชจายตามวิธีเสนตรงภายในระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่นํามาตรฐานการบัญชีนี้มาถือปฏิบัติ การ
เปลี่ยนแปลงนี้ทําใหบริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรสําหรับป 2554 ลดลงเปนจํานวน 40.4 ลานบาท
หรือ 0.05 บาทตอหุน (เฉพาะของบริษัทฯ: กําไรลดลงเปนจํานวน 24.7 ลานบาท กําไรตอหุนลดลง
0.03 บาทตอหุน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
ดังกลาวแลวเปนจํานวน 60.0 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 43.4 ลานบาท) และคงเหลือหนี้สินที่ยัง
ไมไดรับรูจํานวน 90.3 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 51.8 ลานบาท)
4.

มาตรฐานการบัญชีใหมที่ยังไมมีผลบังคับใช
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมซึ่งมีผลบังคับใช
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขางลางนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)

ภาษีเงินได
การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยาง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 21
ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิด
คาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม
ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรือของผูถือหุน
ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวามาตรฐานการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ
งบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการระบุผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดจากความแตกตางของมูลคา
สินทรัพยและหนี้สินระหวางเกณฑทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพย
หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑที่กําหนด
ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที่เริ่มนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ
5.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

5.1 การรับรูรายได
ขายสินคา
รายได จ ากการขายสิน คา รั บ รู เ มื่อ บริ ษัท ฯและบริ ษั ทย อยได โ อนความเสี่ย งและผลตอบแทนที่ มี
นัยสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาใน
ใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
เงินปนผลรับ
เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล
5.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคลองสูง ซึ่งถึงกํ าหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเ กิน 3 เดือ นนับจากวันที่ ได มาและไมมี
ขอจํากัดในการเบิกใช
5.3 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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5.4 สินคาคงเหลือ
สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่) หรือมูลคาสุทธิที่
จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนดังกลาวหมายถึงตนทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งคาโสหุย
โรงงานดวย
วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหลแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่) หรือมูลคาสุทธิที่จะ
ไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช
5.5 เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของ
หลักทรัพยดังกลาวบันทึกเปนรายการตางหากในสวนของผูถือหุน และจะบันทึกในสวนของ
กําไรหรือขาดทุนเมื่อไดจําหนายหลักทรัพยนั้นออกไป

ข)

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการลดลงของมูลคา (ถามี)

ค)

เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย

ง)

เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน

มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทํา
การสุดทายของป มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน
บริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน
5.6 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
บริษัทฯบันทึกมูลคาเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพ ยเพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมตนทุนการทํา
รายการ หลังจากนั้น บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคา
สะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
คาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการให
ประโยชนโดยประมาณ 20 ป คาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนรวมอยูในการคํานวณ
ผลการดําเนินงาน
บริษัทฯรับรูผลตางระหวางจํานวนเงินที่ไดรับสุทธิจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
ในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
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5.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และ
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย โดยวิธีเสนตรงตามอายุการให
ประโยชนโดยประมาณดังนี้
อาคาร
สวนปรับปรุงอาคาร
ระบบบําบัดน้าํ เสีย
เครื่องจักร อุปกรณโรงงานและอุปกรณสวน
เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ

-

20 - 30
5 และ 20
15 และ 30
5 - 20
5 - 15
5 - 10

ป
ป
ป
ป
ป
ป

คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน งานระหวางกอสราง และเครื่องจักรระหวางติดตั้ง
บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญชี เมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมได
รับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือ
ขาดทุ น จากการจํ า หน า ยสิ น ทรั พ ย จ ะรั บ รู ใ นส ว นของกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น เมื่ อ บริ ษั ท ฯตั ด รายการ
สินทรัพยนั้นออกจากบัญชี
5.8 ตนทุนสิทธิการใชที่ดินปาสงวนและตนทุนสวนปาลม/คาตัดจําหนาย
ตนทุนสิทธิการใชที่ดินปาสงวนและตนทุนสวนปาลมแสดงตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและ
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) ราคาทุนดังกลาวหมายถึงยอดเงินลงทุนและคาใชจายในการ
ไดมาซึ่งสิทธิการใชที่ดินปาสงวนและในการปลูกตนปาลมซึ่งเกิดขึ้นกอนที่ตนปาลมจะใหผลผลิต
คาตัดจําหนายของตนทุนสิทธิการใชที่ดินปาสงวนและตนทุนสวนปาลมคํานวณจากราคาทุนของ
ตนทุนสิทธิการใชที่ดินปาสงวนและตนทุนสวนปาลมที่พรอมเก็บเกี่ยวโดยวิธีเสนตรงตามอายุการ
ใหผลผลิตของตนปาลม (25 ป) หรือตามอายุสัมปทานที่เหลืออยูแลวแตอยางใดจะต่ํากวา
คาตัดจําหนายรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไมมีการตัดจําหนายสําหรับตนทุนสวนปาลมที่ยังไมพรอมเก็บเกี่ยว
คาใชจายที่เกี่ยวของกับการปลูกปาลมซอมและปลูกปาลมเพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีการเก็บเกี่ยวแลวจะถือ
เปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนทั้งจํานวน
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5.9 ตนทุนการกูยืม
ตนทุนการกูยืมของเงินกูที่ใชในการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพย ที่ตองใชระยะเวลานาน
ในการแปลงสภาพใหพรอมใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพย
นั้นจะอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามที่มุงประสงค สวนตนทุนการกูยืมอื่นถือเปนคาใชจายในงวดที่
เกิดรายการ ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบี้ยและตนทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูยืมนั้น
5.10 สินทรัพยไมมีตัวตน/คาตัดจําหนาย
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกตนทุนเริ่มแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู
รายการเริ่มแรก สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการ
ดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น
บริษัทฯและบริษัทยอยตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบ
ตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพย
ดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนระยะเวลาการ
ตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัด
จําหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังนี้
อายุการใหประโยชน
ลิขสิทธิ์

-

ตามอายุของสัญญาลิขสิทธิ์ที่เหลืออยู ณ วันที่ไดสิทธิ
(ประมาณ 29 ป)

คอมพิวเตอรซอฟทแวร

-

5 และ 10 ป

5.11 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 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวของกับรายไดบริษัทฯรับรู
เปนรายไดอยางเปนระบบตลอดระยะเวลาที่กิจการรับรูตนทุนที่เงินอุดหนุนนั้นจายใหเปนการชดเชย
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5.12 คาความนิยม
บริษัทฯบันทึกมูลคาเริ่มแรกของคาความนิยมในราคาทุน ซึ่งเทากับตนทุนการรวมธุรกิจสวนที่สูงกวา
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดมา หากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดมาสูงกวาตนทุน
การรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรูสวนที่สูงกวานี้เปนกําไรในสวนของกําไรหรือขาดทุนทันที
บริษัทฯแสดงคาความนิยมตามราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม และจะทดสอบการดอยคาของคา
ความนิยมทุกปหรือเมื่อใดก็ตามที่มีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา บริษัทฯจะปนสวนคาความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวม
กิจการใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด (หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด)ที่
คาดวาจะไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯจะทําการประเมินมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละรายการ (หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสด) หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดต่ํากวา
มูลคาตามบัญชี บริษัทฯจะรับรูขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน และบริษัทฯไม
สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการดอยคาไดในอนาคต
5.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือ
ถูก บริษัทฯควบคุม ไมวาจะเป น โดยทางตรงหรือทางออม หรืออยู ภ ายใตการควบคุมเดียวกัน กั บ
บริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออมซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการ
หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ
5.14 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชา
ถือเปน สั ญญาเชาการเงิน สั ญญาเชาการเงินจะบัน ทึก เปนรายจ ายฝายทุ นด วยมูลคายุ ติธรรมของ
สินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตมูลคาใดจะต่ํา
กวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ย
จายจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชา
การเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา
จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธี
เสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
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5.15 เงินตราตางประเทศ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุน ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน
5.16 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณหรือสินทรัพยที่ไมมีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทยอย หากมีขอบงชี้วาสินทรัพย
ดังกลาวอาจดอยคา และจะทําการประเมินการดอยคาของคาความนิยมเปนรายป บริษัทฯและบริษัท
ยอยรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตาม
บัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย
ของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา
บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน
5.17 หุนทุนซื้อคืน
หุนทุนซื้อคืนแสดงมูลคาในงบแสดงฐานะการเงินดวยราคาทุนเปนรายการหักจากสวนของผูถือหุน
ทั้งหมด หากราคาขายของหุนทุนซื้อคืนสูงกวาราคาซื้อหุนทุนซื้อคืน บริษัทฯจะรับรูผลตางเขาบัญชี
สวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืนและหากราคาขายของหุนทุนซื้อคืนต่ํากวาราคาซื้อหุนทุนซื้อคืน บริษัทฯจะ
นําผลตางหักจากสวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืนใหหมดไปกอน แลวจึงนําผลตางที่เหลืออยูไปหักจากบัญชี
กําไรสะสม
5.18 ผลประโยชนพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจาย
เมื่อเกิดรายการ
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ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯและบริษัทยอย และพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่
พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย เงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจาย
สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน และผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยมี ภ าระสํ า หรั บ เงิ น ชดเชยที่ ต อ งจ า ยให แ ก พ นั ก งานเมื่ อ ออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลัง
ออกจากงานสําหรับพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทฯจัดใหมีโครงการผลประโยชนระยะยาวอื่นของ
พนักงาน ไดแก โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกําหนดระยะเวลา
บริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน และ
โครงการผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย
ผลกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลั ก คณิ ต ศาสตร ป ระกั น ภั ย สํ า หรั บ โครงการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน และสําหรับโครงการผลประโยชนระยะยาวอื่นของ
พนักงานจะรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชนของพนักงานเปนครั้งแรก บริษัทฯ
และบริษัทยอยเลือกรับรูหนี้สินในชวงการเปลี่ยนแปลงที่มากกวาหนี้สินที่รับรู ณ วันเดียวกันตาม
นโยบายการบัญชีเดิมโดยบันทึกเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงภายในระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่นํา
มาตรฐานการบัญชีนี้มาถือปฏิบัติ
5.19 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจาก
เหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัทยอย
จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถ
ประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ
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5.20 ภาษีเงินได
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ
โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
5.21 ตราสารอนุพันธ
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
ลูกหนี้และเจาหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาว
จะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน สวนเกินหรือสวนลดที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาจะถูกตัด
จําหนายดวยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
บริษัทยอยรับรูจํานวนสุทธิของดอกเบี้ยที่ไดรับจาก/จายใหแกคูสัญญาตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยเปนรายได/คาใชจายตามเกณฑคงคาง
6.

การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้
สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่ แ 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
บริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯและ
บริษัทยอยไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต
อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน
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คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย
บริษัทฯจะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป เมื่อมูลคา
ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญ และเปนระยะเวลานานหรือเมื่อมีขอบงชี้
ของการดอยคา การที่จะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานาน
หรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร
ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการให
ประโยชน และมู ลคาคงเหลื อเมื่ อเลิกใช งานของอาคารและอุ ปกรณ และตองทบทวนอายุก ารให
ประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและ
คาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น
คาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ไดมา ตลอดจนการทดสอบ
การดอยคาในภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจาก
สินทรัพย หรือ หนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการ
คํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน และผลประโยชนระยะยาวอื่น
ของพนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน
ระยะยาวอื่นของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอสมมติฐาน
ตาง ๆในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และ
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน
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 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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7.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางป บริ ษั ท ฯและบริ ษัทย อ ยมีรายการธุรกิจ ที่สําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เ กี่ย วของกั น
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯ
และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
2554
2553
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
ซื้อวัตถุดิบ

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
2554
2553

นโยบายการกําหนดราคา

-

-

1,185

780

-

-

745
5
2
-

600
1
2
1

-

-

170
29

91
-

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ขายสินคา
25
ซื้อสินคาและบริการ
51

26
53

33

31

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาขายหักคาใชจายทางการตลาด
และกําไรขั้นตน

ราคาทุน ณ วันที่ไดมา
ราคาประเมินโดยผูประเมินราคา
อิสระในป 2551
ราคาตลาด

ซื้อสินคาสําเร็จรูป
ขายสินคาและบริการ
คาเชารับ
รายไดคาธรรมเนียมการ
ค้ําประกันรับ
เงินปนผลรับ
คาบริการในการขายและบริหาร

รายการธุร กิจ กั บ กิ จ การที่ค วบคุ ม
รวมกันของบริษัทยอย
ขายอาคารและอุปกรณ
ขายที่ดิน

-

3
1

-

-

ซื้อเมล็ดพันธุปาลมน้ํามัน

1

1

-

-

ราคาตลาด ณ วันที่ทําสัญญาขาย/
ราคาตามมติคณะกรรมการ
นโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ
ราคาตลาดหักกําไรสวนเพิ่มคงที่
ราคาตลาด
ราคาตลาด
อัตรารอยละ 1.5 ตอปของวงเงิน
สินเชื่อ
ตามอัตราที่ประกาศจาย
ราคาตามสัญญา
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ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียด
ดังนี้
งบการเงินรวม
2554
2553
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 9)
บริษัทยอย
บริษัทรวม
452,280
452,280
26,246,293 24,197,806
บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุนรวมกัน)
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
- กิจการที่เกี่ยวของกัน
26,698,573 24,650,086
(20,780,523) (20,780,523)
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
3,869,563
5,918,050
- กิจการที่เกี่ยวของกัน, สุทธิ
เงินใหกูยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทรวม
บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุนรวมกัน)
รวมเงินใหกูยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินใหกูยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวของกัน, สุทธิ

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

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 19)
บริษัทยอย
1,881,583
บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุนรวมกัน)
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของ
1,881,583
กัน
เงินกูยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุนรวมกัน)
รวมเงินกูยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวของกัน

50,000,000
50,000,000

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
484,080
67,264

797,428
30,270

551,344
-

827,698
-

551,344

827,698

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

-

-

25,956,659

165,857,597
584,151

46,355,174
21,060,510

25,956,659

166,441,748

67,415,684

-

-

-
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ยอดคงคางของเงินกูยืมระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 และการเคลื่อนไหวของเงิน
กูยืมดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
บริษัท
บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง
จํากัด
รวม

ลักษณะความสัมพันธ
บริษัทที่เกี่ยวของกันโดย
มีผูถือหุนรวมกัน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553
-

(หนวย: บาท)

เพิ่มขึ้น

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554

50,000,000
50,000,000

50,000,000
50,000,000

เงินใหกูยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของกันของบริษัทยอยมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวง
ถาม โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ THBFIX + 0.5 ตอป บริษัทยอยหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยตาม
เกณฑคงคางจากเงินใหกูยืมขางตนตั้งแตวันที่ศาลลมละลายกลางไดรับคําฟองในคดีลมละลายที่
บริษัทยอยไดยื่นฟองบริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของกันดังกลาว ปจจุบัน คดีดังกลาวยังอยูใน
ขั้นตอนของกรมบังคับคดี
เงินกูยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เงิ น กูยื ม ระยะสั้ น จากบริษั ท ที่เ กี่ย วของกั น ของบริษั ทย อ ยมี กํา หนดชํา ระคื น เมื่อทวงถาม โดยคิ ด
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ THBFIX + 0.5 ตอป
คาบริการในการขายและบริหาร
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 บริษัทฯและบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอย
ไดทําบันทึกขอตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาแตงตั้งตัวแทน (ซึ่งสัญญาฉบับเดิมลงวันที่ 27 กุมภาพันธ
2549) โดยทั้ ง สองฝ า ยตกลงยิ น ยอมให ทํ า การเปลี่ ย นแปลงข อ กํ า หนดและเงื่ อ นไขในการคิ ด
คาตอบแทน เพื่อใหสอดคลองกับวิธีปฏิบัติโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยบริษัท อาหารสากล
จํากัด (มหาชน) ไดตกลงที่จะชําระคาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มเติมแกบริษัทฯซึ่งเปนตัวแทน
จําหนายเปนจํานวน 29 ลานบาท
นอกจากนี้เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ไดตกลงตอ
สัญญาดังกลาวเปนระยะเวลา 5 ป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 และจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2559
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชนระยะ
สั้น ผลประโยชนหลังออกจากงานและผลประโยชนระยะยาวอื่นที่ใหแกกรรมการและผูบริหารเปนจํานวน
เงิน 137.8 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 80.8 ลานบาท) (2553: 134.5 ลานบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 83.2
ลานบาท)
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8.

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนในพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
รวม

งบการเงินรวม
2554
2553
2,323,505
1,725,342
256,095,263 299,479,719
249,924,184
59,972,502
508,342,952 361,177,563

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
945,212
858,184
169,176,927 203,015,938
50,000,000
220,122,139 203,874,122

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจํา และเงินลงทุนในพันธบัตรธนาคาร
แหงประเทศไทยมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.10 ถึง 3.13 ตอป (2553: รอยละ 0.25 ถึง 1.86 ตอป)
9.

ลูกหนี้การคาและลูกหนื้อื่น
งบการเงินรวม
2554
2553

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
อายุหนี้คางชําระนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไมถึงกําหนดชําระ
5,914,132
คางชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
6 - 12 เดือน
452,280
มากกวา 12 เดือน
รวม
6,366,412
(452,280)
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
5,914,132
รวมลูกหนี้การคา – กิจการที่เกี่ยวของกัน, สุทธิ
ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
อายุหนี้คางชําระนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
เช็ครับลงวันที่ลวงหนา
45,341,752
ลูกหนี้เช็คคืน
13,071,334
ยังไมครบกําหนดชําระ
883,738,235
คางชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
132,968,081
3 - 6 เดือน
1,130,077
6 - 12 เดือน
286,765
18,834,311
มากกวา 12 เดือน
รวม
1,095,370,555
(34,004,334)
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การคา – กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน,
1,061,366,221
สุทธิ
1,067,280,353
รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

1,059,269

19,292

58,477

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

9,909
29,201
29,201

58,477
58,477

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

45,301,523
8,108,020
829,962,822

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

95,218,538 111,499,003 72,561,319
1,602,579
786,117
766,281
232,858
240,231
19,196,747
1,850,444
2,376,437
889,583,084 997,740,787 803,612,589
(34,556,599) (10,463,225) (11,129,193)
855,026,485
858,896,048

987,277,562
987,306,763

792,483,396
792,541,873
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งบการเงินรวม
2554
2553
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เงินทดรองแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

2,779,177
1,740,646
20,332,161 20,328,243
522,143
(20,328,243) (20,328,243)
1,740,646
522,143
2,783,095
1,070,063,448 860,636,694 987,828,906

รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

769,221
769,221
793,311,094

10. สินคาคงเหลือ
(หนวย: บาท)

ราคาทุน
2554
645,936,468
747,236,253
95,011,587
256,610

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

สินคาสําเร็จรูป
งานระหวางทํา
วัตถุดิบ
สินคาระหวางทาง
วัสดุสิ้นเปลือง
126,637,176 114,802,246
และอะไหล
1,615,078,094 1,082,476,853
รวม

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุนใหเปน
มูลคาสุทธิที่จะไดรับ
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
2554
2553
2554
2553
(13,162,077) (10,767,172) 632,774,391 590,695,435
- 747,236,253 284,090,062
(35,742)
(290,480) 94,975,845
69,094,978
256,610
12,736,480
(2,518,990)
(15,716,809)

(3,435,775) 124,118,186 111,366,471
(14,493,427) 1,599,361,285 1,067,983,426
(หนวย: บาท)

ราคาทุน
2554
185,351,277
760,715,770
52,785,697
256,610

สินคาสําเร็จรูป
งานระหวางทํา
วัตถุดิบ
สินคาระหวางทาง
วัสดุสิ้นเปลือง
34,273,118
และอะไหล
1,033,382,472
รวม

2553
140,755,087
278,875,877
28,448,704
12,736,480
34,230,749
495,046,897

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุนใหเปน
มูลคาสุทธิที่จะไดรับ
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
2554
2553
2554
2553
(404,350)
(264,259) 184,946,927 140,490,828
- 760,715,770 278,875,877
52,785,697
28,448,704
256,610
12,736,480
(1,185,531)
(1,589,881)

(1,059,690) 33,087,587
(1,323,949) 1,031,792,591

33,171,059
493,722,948
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11. เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
บริษัท

ทุนเรียกชําระแลว
2554
2553

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
2554
2553
รอยละ
รอยละ
69.96
69.96
98.76
98.76

ราคาทุน
2554
748,343,849
585,231,325

2553

(หนวย: บาท)
เงินปนผลที่บริษัทฯรับระหวางป
2554
2553

748,343,849 170,036,333
585,231,325
1,333,575,174 1,333,575,174 170,036,333
(21,095,880) (21,095,880)
1,312,479,294 1,312,479,294

90,686,044
90,686,044

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินลงทุนในบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) มีมูลคายุติธรรม ซึ่งคํานวณจากราคาเสนอซื้อครั้งสุดทายของหุนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามจํานวนหุนสามัญที่บริษัทฯถืออยู ณ วันสิ้นงวดเปนจํานวน 1,621 ลานบาท
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12. เงินลงทุนในบริษัทรวม
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม

ชื่อบริษัท

ลักษณะ จัดตั้งขึ้นใน ทุนเรียกชําระ
ธุรกิจ
ประเทศ
แลว
2554 2553

บริษัท ยูเนี่ยน หยุดดําเนิน
เฟรช จํากัด กิจการ

ไทย

30

สัดสวนเงินลงทุน
2554
2553
รอยละ รอยละ

30

40

40

ราคาทุน
2554

2553

12,000,000 12,000,000

มูลคาตามบัญชี
ตามวิธีสวนได
เสีย
2554 2553

-

-

13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
งบการเงินรวม
2554
2553
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
(709,388)
809,037

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

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
1,000,000
300,000
200,000
16,265
2,160
1,518,425
(709,388)
809,037

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

14. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แสดงไดดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554:
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
หัก คาเผื่อการดอยคา
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ

ที่ดิน

งบการเงินรวม
อาคาร
สํานักงาน

รวม

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคาร
สํานักงาน
ที่ดิน
รวม

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

15,034,760
(7,024,401)
(3,010,358)
5,000,001

69,626,246
(7,024,401)
(9,363,368)
53,238,477

5,614,750 33,973,158 39,587,908
- (26,230,731) (26,230,731)
5,614,750
7,742,427 13,357,177
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553:
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
หัก คาเผื่อการดอยคา
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ

ที่ดิน

งบการเงินรวม
อาคาร
สํานักงาน

รวม

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคาร
สํานักงาน
ที่ดิน
รวม

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

15,034,760
(6,272,663)
8,762,097

69,626,246
(6,272,663)
(6,353,010)
57,000,573

5,614,750 33,973,158 39,587,908
- (24,532,073) (24,532,073)
5,614,750
9,441,085 15,055,835

การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสําหรับป 2554 และ 2553 แสดงได
ดังนี้

มูลคาตามบัญชีตนป
คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคาของ
สินทรัพย
คาเสื่อมราคา
มูลคาตามบัญชีปลายป

งบการเงินรวม
2553
2554
57,000,573
57,752,311
(3,010,358)
(751,738)
53,238,477

(751,738)
57,000,573

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
15,055,835
16,754,493
(1,698,658)
13,357,177

(1,698,658)
15,055,835

บริษัทยอยไดจัดใหมีการประเมินมูลคาโดยผูประเมินราคาอิสระ โดยใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด
(Market Approach) สําหรับที่ดิน โดยมูลคายุติธรรมเปนจํานวนประมาณ 48 ลานบาท ในขณะที่ผู
ประเมินราคาอิสระใชวิธีตนทุนทดแทน (Replacement cost) สําหรับอาคารโดยมูลคาเปนจํานวน 5
ลานบาท เนื่องจากเปนอาคารสํานักงานที่ไมไดใหเชา จึงไมสามารถใชเกณฑวิธีพิจารณาจากรายได
(Income Approach) ได
บริษัทฯใชวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) สําหรับที่ดินและอาคารสํานักงานใหเชาของ
บริษัทฯ โดยมูลคาเปนจํานวน 38 ลานบาท ขอสมมติฐานหลักที่ใชในการประเมินราคาดังกลาวอางอิง
จากขอมูลภายในบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทยอยไดนําที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินการซึ่งมีราคาทุนจํานวน 5
ลานบาท ไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากธนาคาร
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15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(หนวย: บาท)

ราคาทุน
1 มกราคม 2553
ซื้อเพิ่ม
ดอกเบี้ยจายที่ถอื เปนตนทุน
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา/(โอนออก)
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
31 ธันวาคม 2553
ซื้อเพิ่ม
ดอกเบี้ยจายที่ถอื เปนตนทุน
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา/(โอนออก)
31 ธันวาคม 2554

ที่ดิน

ที่ดินระหวาง
การพัฒนา

อาคารและ
สวนปรับปรุง
อาคาร

งบการเงินรวม
เครื่องจักรและ
เครื่อง
อุปกรณโรงงาน
ตกแตง
และอุปกรณ
ติดตั้งและ
สวนและระบบ
อุปกรณ
บําบัดน้ําเสีย
สํานักงาน

242,656,495
1,647,232
(1,331)
244,302,396
1,051,046
(154,765)
168,224
245,366,901

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

805,866,051
841,098
17,186
(5,767,670)
74,314,291
875,270,956
246,262
27,988
(1,822,297)
24,956,707
898,679,616

1,889,689,208
23,171,236
281,718
(11,050,378)
385,314,111
2,287,405,895
28,590,127
47,339
(45,431,094)
38,270,186
2,308,882,453

97,826,426
3,278,237
37
(2,585,033)
3,174,783
101,694,450
4,421,104
3,213
(2,064,611)
1,964,010
106,018,166

ยานพาหนะ

งานระหวาง
กอสรางและ
เครื่องจักร
ระหวาง
ติดตั้ง

รวม

193,924,141
7,322,601
(3,073,761)
420,000
198,592,981
22,717,868
(15,996,399)
3,905,787
209,220,237

383,476,418
136,062,909
51,317
(463,223,185)
(14,480,165)
41,887,294
140,380,813
1,109,937
(69,264,914)
114,113,130

3,689,914,495
172,323,313
350,258
(22,478,173)
(14,480,165)
3,825,629,728
197,407,220
1,188,477
(65,469,166)
3,958,756,259
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(หนวย: บาท)

ที่ดินระหวาง
การพัฒนา

อาคารและ
สวนปรับปรุง
อาคาร

งบการเงินรวม
เครื่องจักรและ
เครื่อง
อุปกรณโรงงาน
ตกแตง
ติดตั้งและ
และอุปกรณ
อุปกรณ
สวนและระบบ
สํานักงาน
บําบัดน้ําเสีย

-

-

443,164,400
36,357,109

1,093,388,272
122,617,869

84,292,989
4,448,659

143,137,772
16,399,107

-

1,763,983,433
179,822,744

-

-

(3,745,898)
475,775,611
39,108,525

(9,678,878)
1,206,327,263
141,898,506

(2,527,210)
86,214,438
4,945,350

(3,073,754)
156,463,125
19,424,145

-

(19,025,740)
1,924,780,437
205,376,526

-

-

(1,293,840)
513,590,296

(45,230,837)
1,302,994,932

(1,609,165)
89,550,623

(15,781,208)
160,106,062

-

(63,915,050)
2,066,241,913

14,638,278
14,638,278

-

-

1,926,317
1,926,317

-

-

-

16,564,595
16,564,595

229,664,118
230,728,623

76,475,756
76,475,756

399,495,345
385,089,320

1,079,152,315
1,003,961,204

15,480,012
16,467,543

42,129,856
49,114,175

41,887,294
114,113,130

1,884,284,696
1,875,949,751

ที่ดิน
คาเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2553
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จาํ หนาย
ตัดจําหนาย
31 ธันวาคม 2553
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จาํ หนาย
ตัดจําหนาย
31 ธันวาคม 2554
คาเผื่อการดอยคา
31 ธันวาคม 2553
31 ธันวาคม 2554
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2553
31 ธันวาคม 2554

คาเสื่อมราคาสําหรับป
2553 (186.4 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)
2554 (181.7 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)

ยานพาหนะ

งานระหวาง
กอสรางและ
เครื่องจักร
ระหวาง
ติดตั้ง

รวม

179,822,744
205,376,526
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(หนวย: บาท)

ที่ดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2553
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา/(โอนออก)
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
31 ธันวาคม 2553
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา/(โอนออก)
31 ธันวาคม 2554

22,323,875
22,323,875
22,323,875

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องจักรและ
อุปกรณโรงงาน เครื่องตกแตง
อาคารและสวน และอุปกรณสวน ติดตั้งและ
อุปกรณ
และระบบบําบัด
ปรับปรุง
อาคาร
น้ําเสีย
สํานักงาน
ยานพาหนะ
219,179,278
290,000
(310,000)
65,363,386
284,522,664
(1,077,297)
6,271,788
289,717,155

783,572,541
10,721,594
(6,012,031)
328,115,033
1,116,397,137
13,285,959
(44,855,958)
9,686,855
1,094,513,993

33,671,599
1,379,669
(1,400,600)
2,342,141
35,992,809
1,201,294
(1,012,236)
999,000
37,180,867

42,218,658
4,768,856
(416,600)
46,570,914
2,709,000
(2,021,987)
47,257,927

งานระหวาง
กอสรางและ
เครื่องจักร
ระหวางติดตั้ง

รวม

339,811,367
80,346,718
(395,820,560)
(6,672,108)
17,665,417
35,479,066
(16,957,643)
36,186,840

1,440,777,318
97,506,837
(8,139,231)
(6,672,108)
1,523,472,816
52,675,319
(48,967,478)
1,527,180,657
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(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องจักรและ
อุปกรณโรงงาน เครื่องตกแตง
อาคารและสวน และอุปกรณสวน
ติดตั้งและ
ปรับปรุง และระบบบําบัด
อุปกรณ
อาคาร
น้ําเสีย
สํานักงาน
ยานพาหนะ

ที่ดิน
คาเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2553
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จาํ หนาย/ตัดจําหนาย
31 ธันวาคม 2553
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จาํ หนาย/ตัดจําหนาย
31 ธันวาคม 2554
คาเผื่อการดอยคา
31 ธันวาคม 2553
31 ธันวาคม 2554
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2553
31 ธันวาคม 2554

งานระหวาง
กอสรางและ
เครื่องจักร
ระหวางติดตั้ง

รวม

-

162,089,734
9,172,684
(309,999)
170,952,419
11,897,111
(1,077,295)
181,772,235

519,264,816
45,807,254
(5,515,822)
559,556,248
63,218,495
(44,780,293)
577,994,450

30,654,647
1,358,562
(1,400,555)
30,612,654
1,857,203
(563,799)
31,906,058

26,230,681
5,623,890
(416,597)
31,437,974
5,876,452
(1,806,807)
35,507,619

-

738,239,878
61,962,390
(7,642,973)
792,559,295
82,849,261
(48,228,194)
827,180,362

-

-

1,926,317
1,926,317

-

-

-

1,926,317
1,926,317

22,323,875
22,323,875

113,570,245
107,944,920

554,914,572
514,593,226

5,380,155
5,274,809

15,132,940
11,750,308

17,665,417
36,186,840

728,987,204
698,073,978

คาเสื่อมราคาสําหรับป
2553 (50.2 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)
2554 (70.8 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)

61,962,390
82,849,261
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ในระหวางป 2554 บริษัทยอยไดรวมตนทุนการกูยืมเขาเปนราคาทุนของโครงการกอสรางอาคารและ
ติดตั้งเครื่องจักร จํานวน 1.2 ลานบาท (2553: 0.4 ลานบาท) ตนทุนการกูยืมนี้เกิดจากเงินกูที่กูมาเพื่อ
วัตถุประสงคทั่วไปแตบริษัทยอยไดนํามาใชในโครงการนี้ โดยคํานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเปนทุนซึ่ง
เปนอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเงินกูดังกลาวในอัตราเฉลี่ยรอยละ 1.93 ถึงรอยละ 3.96
ตอป (2553: อัตราเฉลี่ยรอยละ 1.97 - 3.57 ตอป)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งไดมาภายใตสัญญาเชา
ทางการเงิน โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 1.5 ลานบาท (2553: 6.0 ลานบาท) เฉพาะของ
บริษัทฯ 0.6 ลานบาท (2553: 4.2 ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทยอยไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ที่ดินระหวางการพัฒนาและ
เครื่องจักรสวนใหญไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากธนาคารและหนังสือค้ําประกันที่ออกโดย
ธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทยอยไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและเครื่องจักรสวนใหญไปค้ํา
ประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากธนาคารและหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคา
เสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของ
สินทรัพยดังกลาวมีจํานวนประมาณ 1,048 ลานบาท (2553: 1,060 ลานบาท) เฉพาะของบริษัทฯ: 340
ลานบาท (2553: 375 ลานบาท)
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16. ตนทุนสิทธิการใชที่ดินปาสงวนและตนทุนสวนปาลม
งบการเงินรวม
ตนทุนสิทธิการ
ใชที่ดินปา
สงวนและ
ตนทุนสวน ตนทุนปาลมที่
ปาลมที่พรอม ยังไมพรอมเก็บ
เก็บเกี่ยว
เกีย่ ว
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
533,686,868
71,607,085
ซื้อเพิ่ม
14,304,516
จําหนาย
(4,277,058)
44,625,526
(49,945,926)
โอนเขา / (โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 574,035,336
35,965,675
ซื้อเพิ่ม
16,705,418
จําหนาย
(2,269,417)
1,129,680
(5,173,172)
โอนเขา / (โอนออก)
47,497,921
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 572,895,599
คาตัดจําหนายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
279,280,508
คาตัดจําหนายสําหรับป
28,346,618
คาตัดจําหนายสําหรับ
(4,109,721)
สวนที่จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 303,517,405
คาตัดจําหนายสําหรับป
27,958,590
คาตัดจําหนายสําหรับ
(2,135,996)
สวนที่จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 329,339,999
คาเผื่อการดอยคาของ
สินทรัพย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
8,661
(8,661)
ลดลงระหวางป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
มูลคาสุทธิตามบัญชี
35,965,675
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 270,517,931
47,497,921
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 243,555,600
คาตัดจําหนายสําหรับป (รวมอยูในตนทุนการผลิต)
2553
2554

รวม

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตนทุนสิทธิการ
ใชที่ดินปา
สงวนและ
ตนทุนสวน
ตนทุนปาลม
ปาลมที่พรอม ที่ยังไมพรอม
เก็บเกี่ยว
รวม
เก็บเกี่ยว

605,293,953
14,304,516
(4,277,058)
(5,320,400)
610,001,011
16,705,418
(2,269,417)
(4,043,492)
620,393,520

294,119
294,119
294,119

294,119
(294,119)
-

294,119
294,119
294,119

279,280,508
28,346,618

10,765

-

10,765

(4,109,721)
303,517,405
27,958,590

10,765
11,765

-

10,765
11,765

(2,135,996)
329,339,999

22,530

-

22,530

8,661
(8,661)
-

-

-

-

306,483,606
291,053,521

283,354
271,589

-

283,354
271,589

28,346,618
27,958,590

10,765
11,765
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บริษัทยอยแหงหนึ่งมีพื้นที่ใชประโยชนแบงออกเปนพื้นที่ที่บริษัทยอยดังกลาวมีโฉนดที่ดินและ
เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อื่น ๆ (น.ส. 3ก และ น.ส. 3) จํานวนประมาณ 10,594 ไร พื้นที่สัมปทานของ
บริษัทยอยจํานวนประมาณ 21,349 ไร ซึ่งคิดเปนรอยละ 48 ของพื้นที่ปลูกปาลมทั้งหมดของบริษัท
ยอย โดยจะหมดอายุสัมปทานในป 2557 และป 2558 พื้นที่ปลูกปาลมสวนที่เหลือของบริษัทยอย
ดังกลาวไดรับโอนการครอบครองมาและกําลังอยูในระหวางการดําเนินการใหไดมาซึ่งเอกสารแสดง
สิทธิตามกฎหมาย
17. สินทรัพยไมมีตัวตน

งบการเงินรวม

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2554
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2553
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
คอมพิวเตอร
ซอฟแวร

คอมพิวเตอร
ซอฟแวร

ลิขสิทธิ์

50,403,902
(43,687,173)
6,716,729

10,764,200
(1,368,870)
9,395,330

61,168,102
(45,056,043)
16,112,059

23,681,534
(20,588,916)
3,092,618

49,212,153
(40,983,518)
8,228,635

10,764,200
(995,539)
9,768,661

59,976,353
(41,979,057)
17,997,296

23,270,484
(19,336,307)
3,934,177

รวม

การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนสําหรับป 2554 และ 2553 แสดงไดดังนี้
งบการเงินรวม
มูลคาตามบัญชีตนป
ซื้อคอมพิวเตอรซอฟแวร
คาตัดจําหนาย
มูลคาตามบัญชีปลายป

2554
17,997,296
1,191,749
(3,076,986)
16,112,059

2553
20,944,424
947,822
(3,894,950)
17,997,296

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
3,934,177
4,644,624
411,050
486,450
(1,252,609)
(1,196,897)
3,092,618
3,934,177

ในเดือนเมษายน 2551 กิจการที่ควบคุมรวมกันของบริษัทยอยไดจายคาลิขสิทธิ์ในเครื่องหมายการคา
เพื่อการผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุปาลมน้ํามันจํานวน 150,000 ยูโร (ตามสัดสวนการควบคุมรวมกัน
ของบริษัทยอย) และคารับความชวยเหลือทางเทคนิคจํานวน 50,000 ยูโร (ตามสัดสวนการควบคุม
รวมกันของบริษัทยอย) ใหกับผูถือหุนตางประเทศ กิจการที่ควบคุมรวมกันไดบันทึกรายการดังกลาว
ในงบแสดงฐานะการเงินภายใตหัวขอ “สินทรัพยไมมีตัวตน”
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18. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(หนวย: บาท)
อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
2553
2554
MOR
MOR

งบการเงินรวม
2554
2553
10,880
110,478

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
-

เงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร
เงินกูยืมระยะสั้นจาก 3.43 - 4.10 1.80 - 2.43 2,200,000,000 1,537,000,000 1,415,000,000 825,000,000
สถาบันการเงิน
2,200,010,880 1,537,110,478 1,415,000,000 825,000,000
รวม

วงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย
ไมมีการค้ําประกัน
19.

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
งบการเงินรวม
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้คาซื้อเครื่องจักร
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

2554
1,796,825
363,220,896
50,223,540
84,758
23,235,233
438,561,252

2553
25,950,550
302,088,753
49,594,710
6,109
19,412,973
397,053,095

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
166,424,800
259,249,246
31,147,831
16,948
3,369,392
460,208,217

2553
67,378,024
224,706,214
22,112,190
37,660
3,224,251
317,458,339

20. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เงินปนผลคางจาย
คาใชจายคางจาย
รายไดรับลวงหนา
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
2554
2553
6,312,463
20,993,785
116,471,234
85,177,895
10,983,285
16,509,061
35,688,969
42,826,568
176,593,550 158,369,710

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
3,782,110
18,091,906
73,716,376
53,289,417
10,983,285
16,509,060
27,564,527
26,726,673
116,046,298 114,617,056
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21. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

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

งบการเงินรวม
2554
2553
1,200,121
6,203,585
(28,378)
(251,852)
1,171,743
5,951,733
(1,036,638) (4,774,528)
135,105

1,177,205

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
570,905
4,386,401
(4,403)
(161,433)
566,502
4,224,968
(566,502) (3,658,466)
-

566,502

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 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นต่ําตามสัญญาเชา
การเงินดังนี้
(หนวย: บาท)

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา

ไมเกิน 1 ป
1,060,789
(24,151)
1,036,638

งบการเงินรวม
1 - 5 ป
รวม
139,332 1,200,121
(4,227)
(28,378)
135,105 1,171,743

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไมเกิน 1 ป
1 - 5 ป
รวม
570,905
570,905
(4,403)
(4,403)
566,502
566,502

31

22. เงินกูยืมระยะยาว
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
2554
2553

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
2554
2553

1

95.00

135.00

95.00

135.00

รวมเงินกูยืมระยะยาว - บริษัทฯ
บริษัทยอยที่ถือโดยบริษัทยอย
บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด
1

95.00

135.00

95.00

135.00

27.88

41.92

-

2

30.22

44.26

58.10
153.10

วงเงินกู

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

การชําระคืนเงินกู

หลักประกันเงินกูยืม

บริษัทฯ

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

THBFIX บวกอัตราคงที่

ผอนชําระคืนทุก 3 เดือน เริ่มเดือน
มีนาคม 2553 รวมผอนชําระ 17 งวด

ไมมีหลักประกัน

-

อัตราดอกเบี้ยคงที่ตอป

-

-

อัตราดอกเบี้ยคงที่ตอป

ผอนชําระคืนทุกเดือนเดือนละ 1.17
ลานบาทเริ่มเดือนมกราคม 2552
ผอนชําระคืนทุกเดือนเดือนละ 1.17
ลานบาทเริ่มเดือนมีนาคม 2552

จดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูก
สรางและจํานําเครื่องจักร
จดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูก
สรางและจํานําเครื่องจักร

86.18
221.18

95.00

135.00

(68.08)

(68.08)

(40.00)

(40.00)

85.02

153.10

55.00

95.00
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บริษัทยอยแหงหนึ่งมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ทํากับธนาคารผูใหกูแหงหนึ่ง ซึ่งมีระยะเวลา
ตั้งแตเดือนมกราคม 2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2557 โดยบริษัทยอยตกลงที่จะเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของ
วงเงินกู 140 ลานบาท จากอัตราดอกเบี้ย THBFIX บวกอัตราคงที่ตอป เปนอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอป
รายละเอียดของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยแสดงไวในหมายเหตุ 34.1
ภายใตสัญญาเงินกูยืม บริษัทฯและบริษัทยอยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เชน
เงื่อนไขการจายเงินปนผล อัตราสวนการถือหุนของผูถือหุนรายใหญ และการดํารงอัตราสวนทาง
การเงินบางประการ เปนตน
23. 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 และไดแจงใหบริษัทยอยใหความรวมมือในการทําสัญญาเชานับแตวันที่
1 มกราคม 2544 และใหชําระคาเชาที่ดินยอนหลังตั้งแตป 2534 ถึงป 2543 ดวย ปจจุบันบริษัทยอย
ดังกลาวกําลังอยูระหวางการเจรจากับหนวยราชการที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตามเพื่อความรอบคอบ
บริษัทยอยไดบันทึกบัญชีประมาณการหนี้สินดังกลาวทั้งหมดไวในบัญชีแลว
24. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 แสดงไดดังนี้
งบการเงินรวม

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนตน ป
ตนทุนบริการในปจจุบนั
ตนทุนดอกเบีย้
ผลประโยชนที่จายในระหวางป
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนปลายป
หนี้สินในชวงที่เปลี่ยนแปลงที่ยังไมรับรู
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
ปลายป

(หนวย: บาท)

สํารอง
โครงการ
ผลประโยชน
พนักงานหลัง
ออกจากงาน
ตามกฎหมาย ผลประโยชน
ระยะยาวอื่น
แรงงาน
รวม
147,730,710
3,893,028 151,623,738
12,900,074
386,568
13,286,642
4,431,218
111,207
4,542,425
(22,125,600)
- (22,125,600)
142,936,402
4,390,803 147,327,205
(87,228,908) (3,114,422) (90,343,330)
55,707,494

1,276,381

56,983,875
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(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนตน ป
ตนทุนบริการในปจจุบนั
ตนทุนดอกเบีย้
ผลประโยชนที่จายในระหวางป
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนปลายป
หนี้สินในชวงที่เปลี่ยนแปลงที่ยังไมรับรู
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
ปลายป

สํารอง
โครงการ
ผลประโยชน
พนักงานหลัง
ออกจากงาน
ตามกฎหมาย ผลประโยชน
ระยะยาวอื่น
แรงงาน
96,908,438
3,893,028
8,395,251
386,568
2,888,919
111,207
(17,445,837)
90,746,771
4,390,803
(48,664,841) (3,114,422)
42,081,930

1,276,381

รวม
100,801,466
8,781,819
3,000,126
(17,445,837)
95,137,574
(51,779,263)
43,358,311

คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554 จํานวน 40.4 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 24.7 ลานบาท)
สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงในจํ า นวนพนั ก งาน
(ขึ้นกับชวงอายุของพนักงาน)

งบการเงินรวม
2554
2553
(รอยละตอป) (รอยละตอป)
3.1
3.1
5.0
5.0
0 - 80

0 - 80

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
(รอยละตอป) (รอยละตอป)
3.1
3.1
5.0
5.0
0 - 45

0 - 45
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25. สํารองตามกฎหมาย
ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรร
กํา ไรสุ ท ธิ ป ระจํ าป สว นหนึ่ ง ไว เ ปน ทุน สํา รองตามกฎหมายไมน อ ยกว าร อ ยละห า ของกํ า ไรสุท ธิ
ประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ
ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได
สํารองตามกฎหมายของบริษัทยอยในงบการเงินรวมแสดงยอดตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ
26. คาใชจายตามลักษณะ
รายการคาใชจายตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
2554
2553
เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่น
ของพนักงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาขนสง
คาสงเสริมการขาย
คาซอมแซมและคาบํารุงรักษา
คาเชาจายตามสัญญาเชาดําเนินงาน
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและ
งานระหวางทํา

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

714,318,027 632,812,232 271,278,178 259,541,828
237,163,840 212,816,050 85,812,293 64,868,710
170,119,547 141,788,169 83,876,753 86,568,368
97,947,117 111,826,538 97,947,117 104,961,117
68,481,128 64,957,642 15,265,675 18,178,870
33,688,060 52,614,701
9,384,815 11,994,478
8,040,075,072 5,736,720,078 6,495,354,790 4,885,711,985
507,620,052

35,022,388

526,436,083

25,611,906

27. ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับปคํานวณจากกําไรหลังจากบวกกลับดวยคาใชจายที่ไมอนุญาตใหถือเปน
รายจ า ยทางภาษีแ ละหั ก ด ว ยเงิน ปน ผลรั บจากบริษั ทย อย บริ ษั ท ฯไม มีภ าษี เ งิ น ได สํา หรั บป 2554
เนื่องจากผลการคํานวณกําไรทางภาษีหลังปรับปรุงรายการดังกลาวปรากฎเปนขาดทุน
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28. การสงเสริมการลงทุน
บริษัทฯและบริษัทยอยไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการ
อนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับการผลิตที่กําหนดไวในบัตรสงเสริมดังนี้
บริษัทฯ
บัตรสงเสริมเลขที่
1179/2543
1292(2)/2547
1815(2)/2549
1013(9)/2551
2093(2)/2550

สําหรับกิจการ
ผลิตน้ํามันปาลมดิบ น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบและน้ํามันมะพราวดิบ (สิ้นสุด
สิทธิประโยชนเดือนพฤศจิกายน 2551)
ผลิตเนยเทียมหรือไขมันผสม
ผลิตน้ํามันปาลมดิบ
ผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ
ผลิตน้ํามันพืชบริสุทธิ์

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 2554 และ 2553 จําแนกตามกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและ
ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนแสดงไวดังนี้
(หนวย: บาท)
กิจการทีไ่ ดรับการสงเสริม
2554
2553
รายไดจากการขาย
รายไดจากการขายใน
ประเทศ
รายไดจากการสงออก
รวมรายไดจากการขาย

842,518,277
3,910,000
846,428,277

กิจการทีไ่ มไดรบั การสงเสริม
2554
2553

354,332,320 6,430,040,350 5,905,602,752
1,547,650 254,420,861 254,720,966
355,879,970 6,684,461,211 6,160,323,718

รวม
2554

2553

7,272,558,627 6,259,935,072
258,330,861 256,268,616
7,530,889,488 6,516,203,688

29. กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2553
2554
2553
2554
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทใหญ
(พันบาท)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (พันหุน)
กําไรตอหุน (บาท/หุน)

168,181
820,000
0.21

198,961
820,000
0.24

134,441
820,000
0.16

223,004
820,000
0.27
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30. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการใน 3 สวนงานหลัก คือ (1) ผลิตและจําหนายน้ํามันปาลม (2)
ผลิตและจําหนายผักและผลไมแปรรูป และ (3) ผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพและดําเนินธุรกิจหลักใน
สวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือประเทศไทย ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีกิจกรรมที่เปน
สาระสําคัญในสวนงานผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ ดังนั้นรายได กําไรและสินทรัพยโดยสวนใหญที่
แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานทางธุรกิจ (1) และสวนงานทางธุรกิจ (2) ตามที่กลาวไว
ขางตน ข อมู ลทางการเงิ น จําแนกตามสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอย สําหรับปสิ้น สุด วัน ที่
31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังตอไปนี้
สวนงานผลิตและจําหนาย
ผักและผลไม
น้ํามันปาลม
แปรรูป
รวม
2554 2553 2554 2553 2554 2553
6,980 5,885 1,905 1,599 8,885 7,484
1,180
779
745
600 1,925 1,379
8,160 6,664 2,650 2,199 10,810 8,863

รายไดจากภายนอก
รายไดระหวางสวนงาน
รายไดทั้งสิ้น
กําไรจากการดําเนินงาน
299
ตามสวนงาน
957
738
รายไดและคาใชจา ยที่ไมไดปน สวน
รายไดอนื่
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายทางการเงิน
ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล
สวนของผูมีสวนไดเสีย
ที่ไมมอี ํานาจควบคุม
ของบริษทั ยอย
กําไรสําหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
- สุทธิ
สินทรัพยสวนกลาง
สินทรัพยรวม
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สวนงานผลิตและจําหนาย
ผักและผลไม
น้ํามันปาลม
แปรรูป
2554 2553 2554 2553
1,188
4,337
5,525

1,232
3,318
4,550

688
783
1,471

653
762
1,415

1,256

1,010

(หนวย: ลานบาท)
รายการตัดบัญชี
งบการเงินรวม
ระหวางกัน
2554 2553 2554 2553
- 8,885 7,484
(1,925) (1,379)
(1,925) (1,379) 8,885 7,484
(20)

1

1,236

1,011

104
(592)
(250)
(84)
(142)

67
(532)
(206)
(45)
(75)

(104)
168

(21)
199

(หนวย: ลานบาท)
รวม
2554 2553

รายการตัดบัญชี
ระหวางกัน
2554 2553

งบการเงินรวม
2554 2553

1,876
5,120
6,996

(1,325) (1,149)
(1,325) (1,149)

1,876
3,795
5,671

1,885
4,080
5,965

1,885
2,931
4,816

บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 7
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31. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริ ษั ท ฯ บริษั ท ย อ ยและพนัก งานได รว มกัน จั ด ตั้งกองทุ น สํ า รองเลี้ย งชี พ ขึ้ น ตามพระราชบัญญั ติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปน
รายเดือนในอัตรารอยละ 2 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัทฯบริหารโดยบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม กสิกรไทย จํากัดและของบริษัทยอยบริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนกสิกรไทย จํากัดและโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด และจะจายใหแก
พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย
ในระหวางป 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยจายเงินสมทบกองทุนฯเปนจํานวนเงินประมาณ 9.6 ลาน
บาท (2553: 9.7 ลานบาท) เฉพาะของบริษัทฯจํานวนเงินประมาณ 5.8 ลานบาท (2553: 5.6 ลานบาท)
32. เงินปนผล

อนุมัติโดย
บริษัทฯ
สําหรับป 2553
เงินปนผลประจําป 2552

ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน
วันที่ 28 เมษายน 2553

รวมเงินปนผลสําหรับป 2553
สําหรับป 2554
เงินปนผลประจําป 2553
รวมเงินปนผลสําหรับป 2554

ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน
วันที่ 27 เมษายน 2554

เงินปนผลจาย

(หนวย: บาท)
เงินปนผลจาย
ตอหุน

205,000,000
205,000,000

0.25
0.25

122,998,711
122,998,711

0.15
0.15

เมื่ อ วั น ที่ 27 เมษายน 2554 ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ประจํ า ป ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท ฯได มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารจ า ย
เงินปนผลจากผลการดําเนินงานของป 2553 ใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.15 บาท รวมเปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 123,000,000 บาท อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดรับแจงจากบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
จํากัด วามีผูถือหุนที่ไมมีสิทธิไดรับเงินปนผลเปนจํานวนประมาณ 1,289 บาท บริษัทฯไดจายเงินปนผล
จํานวน 122,998,711 บาท แลวในเดือนพฤษภาคม 2554
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อนุมัติโดย
บริษัทยอย
สําหรับป 2553
เงินปนผลประจําป 2552
เงินปนผลระหวางกาลสําหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแตเดือนมกราคมถึง
เดือนมิถุนายนของป 2553
เงินปนผลระหวางกาลสําหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึง
เดือนกันยายนของป 2553
รวมเงินปนผลสําหรับป 2553
สําหรับป 2554
เงินปนผลประจําป 2553
เงินปนผลระหวางกาลสําหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแตเดือนมกราคมถึง
เดือนมิถุนายนของป 2554
เงินปนผลระหวางกาลสําหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึง
เดือนกันยายนของป 2554
รวมเงินปนผลสําหรับป 2554

ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน
วันที่ 28 เมษายน 2553
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่11 สิงหาคม 2553

เงินปนผลจาย

(หนวย: บาท)
เงินปนผลจาย
ตอหุน

64,809,000

0.20

32,404,800

0.10

32,404,520
129,618,320

0.10
0.40

48,607,200

0.15

97,214,400

0.30

97,214,400
243,036,000

0.30
0.75

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553

ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน
วันที่ 27 เมษายน 2554
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554

33. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
33.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายจายฝายทุนจากการทําสัญญาและออกใบสั่งซื้อ
อุปกรณรวมทั้งบริการตางๆ ที่จะตองชําระในอนาคตเปนจํานวนเงินประมาณ 42 ลานบาท (เฉพาะของ
บริษัทฯ: 16 ลานบาท)

40

33.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน
บริ ษั ท ฯและบริษั ทยอ ยได เ ข า ทํา สั ญ ญาเช าดํา เนิ น งานที่ เ กี่ย วข อ งกั บ การเชา อาคาร อุป กรณ แ ละ
ยานพาหนะ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 5 ปและสัญญาดังกลาวเปนสัญญาที่
บอกเลิกไมได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต
สัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมได ดังนี้
ลานบาท
จายชําระภายใน
ภายใน 1 ป
1 ถึง 5 ป

5.5
0.4

33.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาใหบริการระยะยาว
กิจการที่ควบคุมรวมกันของบริษัทยอยมีภาระผูกพันกับผูถือหุนตางประเทศที่จะตองจายคาลิขสิทธิ์ใน
เครื่องหมายการคาเพื่อการผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุปาลมน้ํามันเปนรอยละของยอดขายสุทธิรายป
ของผลิตภัณฑตามที่กําหนดไวในสัญญา ทั้งนี้ กิจการที่ควบคุมรวมกันและผูถือหุนดังกลาวตอง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่ระบุไวในสัญญา
33.4 การค้ําประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ
และบริษัทยอยเหลืออยูเปนจํานวนประมาณ 16.7 ลานบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติ
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย ซึ่งประกอบดวย หนังสือค้ําประกันเพื่อค้ํา
ประกันการจายชําระเงินใหกับเจาหนี้ในประเทศจํานวน 1.2 ลานบาท และเพื่อค้ําประกันการใชไฟฟา
และอื่นๆ จํานวน 15.5 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: ค้ําประกันการจายชําระเงินใหกับเจาหนี้ใน
ประเทศจํานวน 1.2 ลานบาท และค้ําประกันการใชไฟฟาและอื่นๆจํานวน 7.9 ลานบาท)
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33.5 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 ษั ท ฯหลั ง จากหั ก ค า ไฟฟ า ยอ นหลัง ตั้ งแตวั น ที่ 5 ถึง วั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2546 จํ า นวน
ประมาณ 0.4 ลานบาทดังกลาวแลว และปจจุบันคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา
(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 บริษั ทย อยแหงหนึ่งได เข ารวมประชุมกับคณะทํางานพิจารณา
ตรวจสอบทบทวนแนวทางปฏิบัติและการเจรจาเพื่อนําที่ดินของผูครอบครองที่ดินแปลงใหญ
ในเขตปฏิรูปที่ดินมาจัดใหแกเกษตรกร แตงตั้งโดยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานี
เพื่อพิจารณาแกไขปญหาที่ดิน เนื่องจากบริษัทยอยมีที่ดินอยูในเขตปาจําแนกเนื้อที่ประมาณ
1,210 ไร และเขตปฏิรูปที่ดินประมาณ 276 ไร ที่ดินดังกลาวคิดเปนเนื้อที่ประมาณรอยละ 3
ของพื้นที่ปลูกปาลมทั้งหมดของบริษัทยอย โดยที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินประมาณ 276 ไร เปน
การครอบครองที่ ดิ น แปลงใหญ แ ละครองที่ ดิ น เกิ น ขนาดตามกฎหมายปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรมมาตรา 30
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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 บริษัทยอยไดรับหนังสือจาก
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานีแจงใหบริษัทยอยออกจากที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินเนื้อที่
ประมาณ 133 ไร พร อมรื้ อถอนสิ่งปลูกสร างภายใน 30 วัน นับแตได รั บหนั งสือฉบับดั งกลาว
เนื่องจากบริษัทยอยไมมีเอกสารสิทธิในที่ดินดังกลาว ซึ่งราคาทุนของที่ดินและมูลคาสุทธิคงเหลือ
ตามบัญชีของตนทุนการพัฒนาสวนปาลมน้ํามันบนที่ดินดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 0.2 ลานบาท
บริษัทยอยไดบันทึกคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยสําหรับตนทุนดังกลาวแลวทั้งจํานวนในป 2552
สวนที่ดินในเขตปาจําแนก ปจจุบันบริษัทยอยกําลังอยูระหวางการเจรจากับหนวยราชการที่
เกี่ยวของเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาสําหรับที่ดินดังกลาว
(4) ในป 2551 บริษัทยอยไดรับหนังสือแจงจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดสุราษฎรธานี ใหมาจัดทําบันทึกรับทราบและยินยอมการปฏิบัติตามเงื่อนไขของระเบียบ
กรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหใชประโยชนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548 พรอมทั้งยื่นคํา
ขออนุญาตเก็บหาของปาตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 และ
ชําระเงินคาภาคหลวงในอัตรารอยละ 10 ของราคาตลาดและคาบํารุงปาในอัตรา 2 เทาของ
คาภาคหลวง เมื่อเก็บเกี่ยวผลปาลมน้ํามันที่ไดปลูกขึ้น
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 บริษัทยอยไดเขาทําบันทึกรับรองยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ระเบียบกรมปาไมดังกลาว และเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต
เก็บหาของปาในเขตปาสงวนแหงชาติแลว ซึ่งขณะนี้ยังอยูในระหวางการดําเนินการของหนวย
ราชการที่เกี่ยวของ
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34. เครื่องมือทางการเงิน
34.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
107 “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืม เงินลงทุน เงินกูยืมระยะสั้น และเงินกูยืมระยะยาว
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา ฝายบริหารควบคุม
ความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ
และบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้ การ
ใหสินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีฐานของ
ลูกคาที่หลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทยอยอาจตองสูญเสีย
จากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน
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
อัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ของบริษัทฯและบริษัทยอยจึงอยูในระดับต่ํา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย
และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด หรือ
วันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้
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อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ปรับขึ้นลง
ภายใน
มากกวา ตามอัตรา ไมมีอัตรา
ตลาด
ดอกเบี้ย
1 ป
1-4 ป
(ลานบาท)
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว เงินฝากประจํา
ธนาคาร
ลูกหนี้การคา - สุทธิ
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูยืมระยะสั้น
เจาหนี้การคา
หนี้สินตามสัญญาเชา
ทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นกับ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะยาว

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

-

-

457

1

458

0.10 - 3.13

-

-

50
507

1,067
1,068

50
1,067
1,575

3.03

-

-

2,200
-

365

2,200
365

3.43 - 4.25
-

1
-

-

50

-

1
50

4.78 - 5.95

68

85

-

-

153

69

85

2,250

365

2,769

THBFIX + 0.50
5.70,
THBFIX + อัตราคงที่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 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
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขาย
สินคาเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯและบริษัทยอยไดตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนา ซึ่งสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งปเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
ที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
ยูโร

สินทรัพยทาง
การเงิน
(ลาน)
2.1
0.1

หนี้สินทาง
การเงิน
(ลาน)
0.9
-

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
31.6912
40.7150

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือ
ดังนี้
จํานวนที่ขาย
งบการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
สกุลเงิน
ของจํานวนที่ขาย
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
วันครบกําหนดตามสัญญา
(ลาน)
(ลาน)
(บาทตอหนวยเงินตรา
ตางประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา
7.0
1.5
30.26 - 31.88
ภายในเดือนมกราคม กรกฎาคม 2555

34.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอยจัดอยูในประเภทระยะสั้น มีอัตรา
ดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทยอยจึงประมาณมูลคายุติธรรมของ
เครื่องมือทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันหรือจายชําระ
หนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันได
อยางเปนอิสระในลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของ
เครื่องมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการ
วัดมูลคาที่เหมาะสม
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทยอยมีผลขาดทุนที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาสัญญาซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนาใหเปนมูลคายุติธรรมเปนจํานวนเงินประมาณ 3.7 ลานบาท และมีขาดทุนที่ยังไม
รับรูจากการปรับมูลคาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยใหเปนมูลคายุติธรรมเปนจํานวนเงินประมาณ
1.1 ลานบาท
35. การบริหารจัดการทุน
วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการบริ ห ารจั ด การทุ น ที่ สํ า คั ญ ของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ย คื อ การจั ด ให มี
ซึ่งโครงสรางทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอยและเสริมสราง
มูลคาการถือหุนใหแกผูถือหุนโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุมบริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินตอทุน
เทากับ 1.26:1 (2553: 0.98:1) และเฉพาะบริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินตอทุน: 0.99:1 (2553: 0.67:1)
36. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติเสนอจายเงินปนผล
จากผลการดําเนินงานของป 2554 ใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.08 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น
ประมาณ 65.6 ลานบาท
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยไดมีมติอนุมัติเสนอจายเงินปนผล
จากผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของป 2554 ใหแก
ผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.50 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้นประมาณ 162 ลานบาท
บริษัทฯและบริษัทยอยจะนําเสนอเพื่อขออนุมัติการจายเงินปนผลดังกลาวในที่ประชุมสามัญประจําป
ผูถือหุนของบริษัทฯและบริษัทยอยตอไป
37. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการใน
งบการเงินตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 2 และผลจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับใหมและฉบับ
ปรับปรุงมาถือปฏิบัติตามที่กลาวในหมายเหตุ 3 บริษัทฯไดจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบ
การเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชี
ในปปจจุบัน โดยไมมีผลกระทบตอกําไรหรือสวนของผูถือหุนตามที่ไดรายงานไว
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นอกจากนี้ บริษัทฯและบริษัทยอยไดจัดประเภทรายการบัญชีอื่นซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรหรือสวน
ของผูถือหุนตามที่ไดรายงานไวดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
ตามที่
ตามที่
จัดประเภทใหม เคยรายงานไว
งบแสดงฐานะการเงิน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยที่ไมไดใชในการดําเนินงาน
ตนทุนสิทธิการใชที่ดินปาสงวนและ
ตนทุนสวนปาลม

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามที่
ตามที่
จัดประเภทใหม เคยรายงานไว

57,000,573
1,884,284,696
-

2,190,768,302
57,000,573

15,055,835
728,987,204
-

744,326,393
-

306,483,606

-

283,354

-

38. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555
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