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ข้อมูลทางการเงิ นโดยสรุปของบริ ษทั (งบการเงิ นรวม)

ล้านบาท
7,000

2558

หน่ วย: ล้านบาท
2559
2560

สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้

5,871
2,648
3,223

5,948
2,455
3,492

6,040
2,310
3,730

รายได้จากการขาย
รายได้รวม
กาไรขัน้ ต้น
กาไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั

8,197
8,291
1,276
311

8,245
8,329
1,260
331

8,551
8,639
1,300
404

สิ นทรัพย์รวม

5,871

5,948

6,040

5,000
3,000
1,000
2558

2560

รายได้รวม

ล้านบาท

10,000

2559

สิ นทรัพย์รวม เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.6 เนือ่ งจาก:1) เงิน สดและรายการเทีย บเท่ าเงิน สดของกลุ่ มบริษัท มีจ านวน
414.1 ล้านบาท ลดลง 6.2 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 1.5
2) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื ่ เพิม่ ขึ้น 193.5 ล้านบาทเป็ น 1,105.3
ล้านบาท
3) สินค้าคงเหลือ เพิม่ ขึน้ 26.6 ล้านบาท เนือ่ งมาจากงานระหว่างทา
ทีเ่ พิม่ ขึน้ และการบันทึกการกลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้า
คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิทจี ่ ะได้รบั
4) สินทรัพย์ชวี ภาพ ลดลง 12.9 ล้านบาท

8,291

8,639

8,329

8,000

6,000

รายได้รวม เพิม่ ขึน้ 309.6 ล้านบาท เนือ่ งจาก
1) รายได้จากการขายของบริษัท และบริษทั ย่อย เพิม่ ขึ้น 306.2 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 3.7
2) รายได้อนื ่ เพิม่ ขึน้ 12.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.2

4,000
2,000
2558

2559

2560

กาไรสุทธิ
ล้านบาท
500

400

(ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท)

404
311

331

300
200
100
2558

1

2559

2560

กาไรสุทธิ (ส่วนทีเ่ ป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษทั ) เพิม่ ขึ้น 73.5 ล้านบาท
คิดเป็ นเพิม่ ขึ้นร้อยละ 22.2 และมีอตั รากาไรสุทธิต่อรายได้รวมเพิม่ ขึ้น
เป็นร้อยละ 4.68

ข้อมูลทางการเงิ นโดยสรุปของบริ ษทั (งบการเงิ นรวม)
เท่า
1.00

สัดส่วนหนี้ สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้ สิ นต่อส่วนผูถ้ ือหุ้น ลดลงเป็น 0.62 เท่า ในปี 2560
(2559: 0.70 เท่า)

0.82
0.70

0.62

0.50

0.00
2558

2559

2560

กาไรสุทธิ ต่อหุ้น

บาท
0.60

0.49
0.38

กาไรสุท ธิ ต่อหุ้น เพิม่ ขึ้น จาก 0.40 บาทในปี 2559 เป็ น 0.49
บาท

0.40

0.30

0.00
2558

2560

เงินปันผลต่อหุ้น

บาท
0.30
0.20

2559

0.18

0.15
0.10

เงิ น ปั น ผลต่ อหุ้น จากการประชุม คณะกรรมการเมือ่ วัน ที ่ 23
กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้จ่ายเงินปนั ผลสาหรับผลการดาเนินงาน
ของปี 2560 ในอัตราหุน้ ละ 0.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.4 ของกาไร
สุทธิ ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายของบริษทั ทีก่ าหนดว่าจะจ่ายเงินปนั ผล
ไม่ตา่ กว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังจากชาระภาษีแล้ว
ทัง้ นี้ บริษัทจะต้องนาเสนอทีป่ ระชุมสามัญประจาปี ผู้ถอื หุน้ ครัง้ ที ่
1/2561 เพือ่ พิจารณาอนุมตั ติ ่อไป

0.10
0.00
2558

2559

2560

2

ข้อมูลทางการเงิ นโดยสรุปของบริ ษทั (งบการเงิ นรวม)
อัตราส่วนทางการเงิ น

(หน่ วย: ร้อยละ)

อัตรากาไรส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั
ต่อรายได้รวม
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เฉลีย่ )
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (เฉลีย่ )

ข้อมูลตัวเลขต่ อหุ้น

2559

2560

3.76

3.97

4.68

9.79
5.63

10.57
6.01

11.91
6.69

2558

2559

2560

0.38
0.20
0.15
3.43(2)

0.40
0.15
0.10
3.45(2)

0.49
0.10
0.18(1)
3.60(2)

(หน่ วย: บาท)

กาไรสุทธิต่อหุน้
เงินปนั ผลจ่ายต่อหุน้
เงินปนั ผลต่อหุน้ (ตามงวดผลการดาเนินงาน)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้
หมายเหตุ :

2558

(1)

ตามมติจากการประชุมคณะกรรมการเมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เพือ่ นาเสนอทีป่ ระชุมสามัญประจาปีผถู้ อื หุน้
ครัง้ ที่ 1/2561 ต่อไป
(2)
อัตราส่วนจากงบการเงินเฉพาะบริษทั

การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในปี 2560
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เม.ย.
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3

ก.ค.
Food

ต.ค.
SET

ธ.ค.

สารจากประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
ภาพรวมปี 2560
หลังจากภาวะภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญได้สน้ิ สุดลงในปี 2559 สภาพภูมอิ ากาศในปี 2560 ได้
กลับเข้าสูส่ ภาวะปกติ และปริมาณน้ าฝนทีเ่ อือ้ ประโยชน์ต่อการเพิม่ ผลผลิตต่อไร่ ทาให้ผลผลิตปาล์ม
น้ามันเพิม่ ขึน้ อย่างมาก โดยน้ ามันปาล์มดิบของโลกในปี 2560 มีปริมาณเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7 เป็ น 62.29
ล้านตัน (2559 : 58.3 ล้านตัน) ไม่เพียงแต่ผลผลิตปาล์มน้ามันทีม่ ปี ริมาณเพิม่ ขึน้ ในปี 2560 พืชน้ามัน
ประเภทอื่น โดยเฉพาะถัวเหลื
่ องก็มผี ลผลิตทีด่ ขี น้ึ ด้วย สาหรับประเทศไทย ปริมาณน้ ามันปาล์มดิบที่
ผลิตได้ในปี 2560 สูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ท่ี 2.6 ล้านตัน คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 44 (2559 : 1.8 ล้าน
ตัน) ปริมาณน้ามันปาล์มดิบคงเหลือทัง้ ระบบอยู่ในระดับสูงตลอดทัง้ ปี
ปริมาณน้ ามันปาล์มดิบคงเหลือทัง้ ระบบ ณ สิ้นปี 2560 ยังคงอยู่ในระดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ท่ี
532,651 ตันและ 485,379 ตันในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมตามลาดับ ซึ่งสูงกว่าระดับ
ปริมาณที่เหมาะสมของประเทศถึง 2 เท่า ดังนัน้ ราคาน้ ามันปาล์มดิบ จึงลดลงอย่างต่ อเนื่องจาก
ประมาณ 32 บาท/กิโลกรัมในช่วงต้นปี มาอยู่ท่ี 18-19 บาท/กิโลกรัมในช่วงปลายปี
ภาครัฐได้มคี วามพยายามแก้ไขสถานการณ์ สนิ ค้าล้นตลาดอย่างต่อเนื่องในระหว่างปี โดยการให้กรม
ธุรกิจพลังงานประสานผูค้ า้ น้ามันตามมาตรา 7 ปรับเพิม่ สารองไบโอดีเซล (B100) มากขึน้ รวมทัง้ การ
ขอความร่วมมือให้โรงกลันน
่ ้ ามันปาล์ม รับซือ้ น้ ามันปาล์มดิบในปริมาณปกติและรับซื้อในราคาทีเ่ พิม่
สูงขึน้ โดยไม่ต่ากว่ากิโลกรัมละ 22 บาท เป็ นต้น ราคาปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มยังคงตกต่าต่อเนื่อง
ผู้ประกอบการจึงเริ่มดาเนินการส่งออกอย่างเป็ นรูปธรรม โดยเฉพาะในช่วงปลายปี (ดูรายละเอียด
เพิม่ เติมใน “ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน”)
ต้นทุนราคาน้ ามันปาล์มดิบที่ลดลงในปี 2560 ส่งผลดีต่อผลการดาเนินงานของบริษัท ทาให้บริษัท
สามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความผันผวนของ
ธุรกิจน้ามันปาล์มและสร้างผลการดาเนินงานทีย่ งยื
ั ่ นให้กบั กลุ่มบริษทั บริษทั จึงได้มกี ารกาหนดทิศทาง
กลยุทธ์ในระดับองค์กร โดยเริม่ มองหาธุรกิจอื่นเพิม่ เติมนอกเหนือจากหมวดสินค้าน้ามันปาล์ม
สืบ เนื่ องจากการที่ธุ รกิจเบเกอรี่ใ นประเทศไทยมีก ารเติบโตขึ้นอย่า งมาก โดยมีมูลค่ าตลาดสูงถึง
39,500 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปี 2554 ประมาณร้อยละ 35 ทัง้ นี้ วัตถุดบิ สาหรับการทาเบเกอรี่จงึ มี
แนวโน้มทีจ่ ะขยายตัวในทิศทางที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเบเกอรี่ ด้วยเหตุน้ี บริษัทจึงอาศัยความ
เชี่ยวชาญในการขยายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวัตถุดิบสาหรับการทาเบเกอรี่ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ท่ดี ตี ่ อ
สุขภาพ ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการสร้างความแข็งแกร่งในด้านการจัดจาหน่ าย รวมถึงห่วงโซ่ด้านการบริการ
นอกจากนัน้ การลงทุนในธุรกิจอื่นนัน้ ก็อยู่ในขอบเขตของการกาหนดทิศทางกลยุทธ์ในระดับองค์กร
ด้วยเช่นกัน ซึง่ บริษทั จะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
- มีอตั รากาไรในระดับสูง
- เป็ นธุรกิจทีม่ แี นวโน้มการเติบโต
- เป็ นธุรกิจทีม่ คี วามสอดคล้องกับธุรกิจหลักและความเชีย่ วชาญของบริษท
ั
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นอกจากนัน้ บริษัทยังได้มกี ารศึกษาและพัฒนาสินค้าใหม่สาหรับตลาดที่มศี กั ยภาพในต่างประเทศ
รวมถึงบริษทั ยังได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษทั ต่างชาติ ซึง่ มีแบรนด์สนิ ค้าทีม่ ชี ่อื เสียงในผลิตภัณฑ์อาหาร
ให้เป็ นตัวแทนจาหน่ ายสินค้าในประเทศไทย ทัง้ นี้ บริษทั คาดว่าการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว จะ
ช่วยส่งเสริมธุรกิจทีม่ อี ยู่และสร้างการเติบโตอย่างยังยื
่ นให้กบั บริษทั ต่อไป
ผลการดาเนิ นงาน
ในปี 2560 บริษทั มีรายได้จากการขายจานวน 6,453.6 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 322.5 ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ 5.26 เมื่อเทียบกับปี 2559 (2559 : 6,131.1 ล้านบาท) และกาไรขัน้ ต้นที่ 658.9 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
194.8 ล้านบาท (2559 : 464.1 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้รบั เงินปนั ผลจากบริษทั ย่อยทัง้ สอง
บริษัทลดลงในปี 2560 จึงทาให้บริษทั มีกาไรสาหรับปี 240.4 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2559 ร้อยละ
74.1 (2559 : 138.1 ล้านบาท)
บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) (UPOIC) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ร้อยละ
69.96 มีขาดทุนสุทธิ 18.3 ล้านบาท (2559 : กาไรสุทธิ 72.2 ล้านบาท) มีรายได้จากการขาย 763.2
ล้านบาท (2559 : 946.1 ล้านบาท) ผลปาล์มที่มาจากสวนที่เป็ นพื้นที่ของบริษัทลดลงร้อยละ 2.5
ในขณะที่ผลปาล์มที่มาจากสวนที่เป็ นพื้นที่สมั ปทานเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 ทาให้ปริมาณผลปาล์มสด
โดยรวมไม่เปลีย่ นแปลงมากนักเมื่อเทียบกับปี 2559
บริษัท อาหารสากล จากัด (มหาชน) (UFC) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 98.83 มี
ยอดขายในปี 2560 ลดลงร้อยละ 4.8 โดยมีจานวนทัง้ สิน้ 2,271.9 ล้านบาท (ปี 2559 : 2,385.5 ล้าน
บาท) นอกเหนือจากการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประมูลงานรับจ้างผลิตผลไม้
กระป๋องซึง่ แม้จะมีมูลค่าสูงแต่ไม่ก่อให้เกิดกาไร รายได้จากการขายของบริษทั ยังได้รบั ผลกระทบจาก
การอ่อนค่าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท ประมาณร้อยละ 8.9 ประกอบกับ
ราคาขายน้ ามะพร้าวทีต่ กต่ า ในกลุ่มตลาดหลัก จากแรงกดดันจากการแข่งขันราคาจากคู่แข่ง ดังนัน้
กาไรสุทธิจากการดาเนินงานลดลง ร้อยละ 14.8 เป็ นเงิน 204.0 ล้านบาท (ปี 2559: 239.4 ล้านบาท
ก่อนหักขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย 310 ล้านบาท)
โดยรวมแล้ว กาไรสาหรับปี ของกลุ่มบริษทั เพิม่ ขึน้ จาก 354.9 ล้านบาทในปี 2559 เป็ น 400.8 ล้านบาท
คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.9
การผลิ ตและการลงทุน
ในปี 2560 บริษัทยัง คงสานต่ อ โครงการลงทุน ที่เกิดขึ้นในปี 2559 ที่โรงกลัน่ น้ ามันที่บ างปู ได้แ ก่
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในส่วนของแผนกบรรจุภณ
ั ฑ์ เช่น เครื่องบรรจุน้ ามันชนิดปี๊ บ
โครงการติดตัง้ เครื่องบรรจุน้ ามันชนิดถุงเติมขนาด 1 ลิตร และโครงการติดตัง้ เครื่องบรรจุน้ ามันชนิด
Bag in Box ซึง่ ทุกโครงการได้เสร็จสิน้ การทดสอบและเดินเครื่องจักรในปี 2560 เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
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ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 มีการปรับปรุงออฟฟิ ตสานักงานของโรงงาน หลัง คาของคลังสินค้า และ
พืน้ ทีก่ ารบรรจุน้ามันชนิดถังซีง่ ทาให้โรงงานมีความสะอาดทีส่ อดคล้องกับมาตรฐาน GMP นอกจากนี้
ยังช่วยเพิม่ เพิม่ ประสิทธิภาพด้านการจัดการขนส่งมากขึน้
การตลาด
“สุขภาพดี สร้างได้ดว้ ยตัวคุณเอง” วลีน้ยี งั คงเป็ นความจริงในทุกยุคทุกสมัย เราจะสร้างสุขภาพดีๆ ได้
ง่ายก็ด้วยการ อยู่ดี กินดี ซึง่ “อยู่ด”ี คือการทากิจกรรมทีด่ ตี ่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็ นการออกกาลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ และพักผ่อนอย่างเพียงพอ “กินดี” ก็คอื เลือกกินอาหารอย่างชาญฉลาด ด้วยการกิน
อาหารให้ครบ 5 หมู่ ในปริมาณทีเ่ พียงพอต่อความต้องการของร่างกายซึง่ แตกต่างกันไปตามเพศ และ
วัย รวมถึงกิจกรรมทีท่ าด้วย อาทิ เด็กจาเป็ นต้องบริโภคไขมันดีเพื่อให้ความอบอุ่นกับร่างกาย ช่วยดูด
ซึมวิตามินบางชนิดทีจ่ าเป็ นต่อร่างกายทีล่ ะลายในไขมัน รวมถึงใช้ในการสร้างและขยายเซลล์ส มองซึง่
มีผลต่อพัฒนาการทุกด้านของเด็ก ส่วนวัยผูใ้ หญ่เองก็ต้องการไขมันซึง่ เป็ นองค์ประกอบทีช่ ่วยห่อหุ้ม
อวัยวะและกระดูก ช่วยให้ผวิ หนังมีความชุ่มชื่น
บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ในฐานะผูน้ าตลาดน้ ามันพืช ตราหยก จึงเดินหน้าพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทด่ี ตี ่อสุขภาพตรา เนเชอเรล ได้แก่ น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นออร์กานิค 100% ตราเนเชอเรล
ฟอร์เต้ สาหรับการดูแลสุขภาพทัง้ ภายในและภายนอก ตลอดจนถึงข้าวไรซ์เบอร์ร่อี อร์กานิค 100%
เป็ นอีกหนึ่งทางเลือกสุขภาพให้กบั ผูบ้ ริโภค
ในส่วนของกิจกรรมการตลาดต่ างๆ ยังคงเดินหน้า เพื่อให้ความรู้ท่ถี ูกต้องเกี่ยวกับการเลือกบริโภค
ไขมันอย่างชาญฉลาด และสนับสนุนให้ผบู้ ริโภคหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ ผ่านทางสื่อต่างๆ อาทิ สื่อทีวี ,
สือ่ วิทยุ, สือ่ สิง่ พิมพ์ และสือ่ ออนไลน์ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ ได้รบั กระแสตอบรับจากผูบ้ ริโภคเป็ นอย่างดี
ส่วนทางด้านผลิตภัณฑ์เนยเทียมและไขมันพืช บริษทั ได้เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์เนยเทียมและไขมัน
พืชคุณภาพพรีเมี่ยมตราเซสท์ อาทิ มาการีนสาหรับทาพัฟ &พาย สูตรปราศจากไขมันทรานส์ โดย
เซสท์ ถือเป็ นวัตถุดบิ ส่วนผสมระดับคุณภาพพรีเมียมสาหรับทุกเมนูเบเกอรี่ ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั กิจกรรม
สัมมนาเบเกอรี่อย่างต่ อเนื่อง โดยทีมเชฟผู้เชี่ยวชาญของบริษัท ได้สรรสร้างเมนู เบเกอรี่อินเทรนด์
อร่อย สร้างมูลค่าเพิม่ รวมถึงดีต่อสุขภาพ ปราศจากไขมันทรานส์ ตอกย้าจุดยืนผูน้ าตลาดของเซสท์ได้
เป็ นอย่างดี
ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม
บริษัทได้ให้ความสาคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อมมาโดยตลอด
โดยมีโครงการทีไ่ ด้ถอื ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่องทุกปี ทีส่ าคัญได้แก่
 กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพและภาพลักษณ์ทด่ี รี ะหว่างโรงงานและชุมชน
 กิจกรรมการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทย
 กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาแก่เยาวชนในท้องถิน
่
 การบริจาคช่วยเหลือชุมชมในวาระต่างๆ
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ด้านทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กร
บริษัทยังคงยึดมันต่
่ อการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ พันธกิจ โดยดาเนินการตาม
แผนเชิงกลยุทธ์ทว่ี างไว้อย่างมุ่งมัน่ เป็ นรูปธรรม ด้วยการดูแลเอาใจใส่ และรักษาสภาพแวดล้อมในการ
ทางานของบุคลากรเพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน โดยยึดมาตรฐานการบริหารจัดการ
งานบุคคลากรในระดับสูง อีกทัง้ การดูแลด้านสุขภาพอนามัย สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย สวัสดิการ
แรงงานสัมพันธ์ท่ดี เี พื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคี ทัง้ นี้ รางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้าน
แรงงานและสวัสดิการฯ” และ รางวัล “สถานประกอบกิจการปราศจากยาเสพติด” จากกระทรวงแรงงาน
ถือเป็ นสิง่ ยืนยันในความมุ่งมันของบริ
่
ษทั ในการดูแลพนักงานได้เป็ นอย่างดี
นอกจากนี้ บริษัทยังคงมุ่งสร้างบุคคลากรให้มศี กั ยภาพในการทางานในระดับสูง โดยการสร้าง “ผู้
ฝึกสอน” เพื่อเป็ นฐานในการพัฒนาทีมงานให้เข้มแข็ง ตลอดจนต่อยอดเป็ นแนวทางในการสร้างผูน้ าที่
มีคุ ณภาพให้อ งค์ก รอย่ างยังยื
่ น อัน จะนาความสาเร็จอย่ างมันคงในการด
่
าเนิ นธุ รกิจ สร้า งความ
น่าเชื่อถือ เป็ นองค์กรทีน่ ่าอยู่ต่อไป
บริษทั ขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อคณะกรรมการบริษทั ทีมผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกค้า และผูม้ ี
ส่วนได้เสียของบริษทั ทุกท่าน ทีไ่ ด้มสี ่วนสนับสนุ น บริษทั ในหลายปี ทผ่ี ่านมา ทุกท่านล้วนมีส่วนสาคัญ
อย่างยิง่ ทีผ่ ลักดันให้บริษทั ประสบความสาเร็จ และสามารถยืนหยัดได้อย่างมันคงในธุ
่
รกิจน้ ามันปาล์ม
ของไทย บริษทั ยังคงมุ่งหวังทีจ่ ะได้รบั การสนับสนุนจากท่านต่อไป เนื่องจากบริษทั ต้องการทีจ่ ะเติบโต
ต่อเนื่องอย่างไม่มที ส่ี น้ิ สุด

ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายบรรจง จิตต์แจ้ง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีและการเงิน
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขตการปฏิบตั งิ าน หน้าที่ และความรับผิดชอบตามข้อกําหนดของ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย รวมถึง ความรับ ผิด ชอบที่ไ ด้ร บั มอบหมายจากคณะกรรมการ โดยบริษัท มีก ารประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบทัง้ สิน้ 4 ครัง้ สรุปสาระสําคัญได้ดงั นี้
1. อนุ มตั งิ บการเงินรายไตรมาสและสอบทานงบการเงินประจําปี ซึง่ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษทั
เพื่อนํ าเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณารับทราบว่า งบการเงินได้แสดงฐานะการเงินของบริษทั เป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไป
่ รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายใน ในเรื่องระบบการควบคุมภายในและ
ระบบบริหารความเสีย่ งของบริษทั ซึง่ ได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจําปี และนําเสนอต่อฝา่ ยบริหาร
เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขตามความเหมาะสม โดยในปี 2560 สรุปได้ว่าบริษทั มีระบบการควบคุมภายในในส่วนสําคัญและ
ระบบบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล มีการกํากับดูแลกิจการทีม่ คี วามโปร่งใส ไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระสําคัญ
3. ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะที่มปี ระโยชน์ ต่อการ
บริหารงาน โดยฝ่ายบริหารได้ทําการปรับปรุงแก้ไขขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม ทําให้การทํางานมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
นอกจากนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มกี ารประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มผี ู้บริหารเข้าร่วม
ประชุมด้วยจํานวน 2 ครัง้ ซึง่ ผูบ้ ริหารมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผูส้ อบบัญชีภายนอกอย่างครบถ้วนและไม่พบข้อบกพร่องใดๆ
4. ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารและผูส้ อบบัญชีภายนอกในประเด็นมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ทจ่ี ะมีผลบังคับใช้ และการ
เตรียมความพร้อมของบริษทั
5. พิจารณาหลักเกณฑ์การสํารวจและแนวทางการกํากับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทย ซึง่ สถาบันกรรมการบริษทั
ไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงเพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard
6. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
7. พิจารณาหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ สี าํ หรับบริษทั จดทะเบียน ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับปี 2560 เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
8. รายงานผลการประชุมและผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทั
9. นํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อขออนุ มตั ทิ ่ปี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจําปี 2561 เพื่อแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจาก
บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั สําหรับปี 2561 ต่อไป พร้อมกับเสนอค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2561
10. พิจารณาแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Government Self
Assessment) เพือ่ เป็ นเครือ่ งมือให้บริษทั ใช้เป็ นการภายในในการพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการให้เป็ นไปตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผูบ้ ริหารของบริษทั ได้ปฏิบตั งิ านภายใต้ระบบการควบคุมภายในทีด่ ี ไม่พบว่ามีการละเมิด
กฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ซึง่ บริษทั ต้องพึงปฏิบตั ิ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิ น

คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณางบการเงินรวมของบริษัทและบริษทั ย่อย และข้อมูลทีป่ รากฏในรายงานประจาปี แล้ว เห็นว่างบ
การเงินดังกล่าวจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองทัวไปในประเทศไทย
่
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่เี หมาะสมและถือ
ปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการทีด่ ที ส่ี ุดในการจัดทา รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัท ได้จดั ให้มกี ารดารงรักษาไว้ซ่งึ ระบบควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิผล เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ ะรักษาไว้ซง่ึ ทรัพย์สนิ และเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบ
การควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการต่างๆ ให้มกี ารจัดทาอย่างถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่ และมีการเปิ ดเผย
ข้อมูลอย่างโปร่งใส
ในการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาแล้ว เห็นว่าคณะกรรมการตลอดจนผูบ้ ริหารมี
ความมุ่งมันในการปฏิ
่
บตั หิ น้าทีเ่ พื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ได้ให้ความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการดาเนินงานภายใต้ระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสีย่ งที่เหมาะสม มีระบบสารสนเทศการสื่อสารข้อมูลสนับสนุ นการกากับดูแลกิจการที่มี
ประสิทธิผล โดยไม่พบการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับ ต่างๆ ที่เป็ นสาระสาคัญซึ่งบริษัทต้องพึงปฏิบตั ิ กล่าวคือ ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทั โดยรวมอยู่ในระดับทีน่ ่ าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมันอย่
่ างมีเหตุ ผลต่อความเชื่อถือได้ของงบ
การเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงาน
ประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) แล้ว
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นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
กรรมการผูจ้ ดั การ

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

1. สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น


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



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



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



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



ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะต้องจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็ นเรื่องทีจ่ ะเสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ ความเห็ นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม
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ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมี
หุ้นนับรวมกัน ได้ไม่ น้อยกว่ าหนึ่ง ในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ า ยได้ทงั ้ หมดจึงจะครบเป็ น องค์ป ระชุม โดยมี
ประธานกรรมการทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม และจะดาเนินการประชุมให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่
กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยมีนโยบายทีจ่ ะไม่เพิม่ ระเบียบวาระในทีป่ ระชุม โดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ
ล่วงหน้า



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



เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสาคัญและเป็ นประโยชน์ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุ คคลที่มีคุณสมบัติเ หมาะสมเพื่อเข้า รับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น รวมทัง้ ส่งคาถามเกี่ยวกับบริษัทมาล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษทั ได้
กาหนดหลักเกณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั



จัดสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอ พร้อมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น
และตัง้ คาถามในทีป่ ระชุม



กาหนดเป็ นนโยบายในการอานวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้มีการ เผยแพร่
นโยบายดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั



จัดให้มกี ารเผยแพร่เอกสารการประชุมต่างๆ พร้อมหนังสือเชิญประชุมทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัท อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม
ล่วงหน้า



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



เปิ ดเผยมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทัง้ ผลการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย ภายในวันทาการถัดไปนับจากวันประชุม



บริษทั มีการเผยแพร่ร่างรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมเสร็จ
สิน้ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบความถูกต้อง และใช้สทิ ธิคดั ค้านได้หากจาเป็ น โดยไม่ต้องรอถึงการประชุม
ครัง้ ต่อไป

รายงานการปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี
2. การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน


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

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


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



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

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

4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้ถอื หุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน รวมถึงการตัดสินใจใช้
สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และมีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นระยะๆ โดยได้มกี าร
เปิ ดเผยข้อมูลและดาเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้
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เปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ ทงั ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการปรับปรุงข้อมูล ในเว็บไซต์ของบริษัทให้เป็ น
ปจั จุบนั เป็ นระยะๆ
 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
 นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
 นโยบายสิง่ แวดล้อม
 จรรยาบรรณธุรกิจ
 ลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษทั
 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
 โครงสร้างผูถ้ อื หุน้
 โครงสร้างคณะกรรมการ
 วิสยั ทัศน์/พันธกิจ
 ข้อบังคับบริษทั
 รายงานประจาปี
 แบบ 56-1 (เฉพาะภาษาไทย)
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 งบการเงิน
 หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมเอกสารในการประชุม
 รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
 ข่าวทีบ่ ริษทั เผยแพร่
จัดส่งรายงานข้อมูลประจางวด อาทิ งบการเงิน แบบ 56-1 และรายงานประจาปี ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และ ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง ครบถ้วนภายในเวลาทีก่ าหนด



มีการรายงานข่าวเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญและอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อราคาหลักทรัพย์ตาม
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



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



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

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

กลไกในการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือแจ้งข้อร้องเรียนของผูม้ ีส่วนได้เสีย
1.

การเปิ ดโอกาสให้ ผม้ ู ีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ผูม้ สี ่วนได้เสียคนใดมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษทั โดยตรงโดยไม่ผ่านผูบ้ ริหารของบริษัท
เพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจรวมทัง้ การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น
รายงานทางการเงินทีไ่ ม่ถูกต้อง การกระทาผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือระบบการควบคุมภายในที่
บกพร่อง เป็ นต้น โดยให้สง่ ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั โดยตรงดังนี้ :• ส่งทางไปรษณีย์ :

• ส่งทางจดหมายอิเลคโทรนิคส์ :

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

14

รายงานการปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี
2.

การคุ้มครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีแ่ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามข้อ 1 ข้างต้นไม่ตอ้ งเปิ ดเผยชื่อแต่อย่างใด

3.

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

4.

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

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1

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

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

5.1.3 เลขานุการบริ ษทั
บริษัทต้องจัดให้มเี ลขานุ การบริษัทตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2551 โดยมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังนี้
1. จัดทาและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
 ทะเบียนกรรมการ
 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และผูถ้ อื หุน้
 รายงานการประชุมคณะกรรมการ และผูถ้ อื หุน้
 รายงานประจาปี ของบริษทั
2. ติดตามให้มกี ารนามติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ/ผูถ้ อื หุน้ ไปปฏิบตั ิ
3. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการ หรือผูบ้ ริหาร และจัดส่งสาเนาให้แก่ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทาการ นับจากวันทีไ่ ด้รบั รายงานดังกล่าว
4. ให้คาแนะนาแก่กรรมการเกีย่ วกับข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบตั ติ ่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องรวมถึงการกากับดูแล
ให้บริษทั คณะกรรมการ และฝา่ ยจัดการปฏิบตั ติ ามอย่างถูกต้อง
5. ดูแลให้บริษทั มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศตามระเบียบปฏิบตั ขิ องตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
7. ดาเนินการอื่นตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย และ/หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

5.1.4 กระบวนการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาทาหน้าที่เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในข้อบังคับของบริษทั คณะกรรมการสรรหาดาเนินการสรร
หา ประเมิน เลือกสรร และเสนอชื่อผูท้ ผ่ี ่านการพิจารณาต่อคณะกรรมการ
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คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงประสบการณ์ท่ี เหมาะสมสาหรับการทาหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถทีจ่ ะช่วยให้การดาเนินการของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างรอบคอบรัดกุม
ยิง่ ขึน้ ความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุผล ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ ความเป็ น
ผูน้ า รวมทัง้ ความชานาญในวิชาชีพ ความซื่อสัตย์ ตลอดจนคุณสมบัตสิ ว่ นบุคคลอื่นๆ ทีเ่ หมาะสม

5.1.5 ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริษัท เป็ น กรรมการอิสระ หรือเป็ นกรรมการที่ไม่ ได้ทาหน้ าที่บริหาร สาหรับต าแหน่ ง
ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผู้จดั การจะต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มกี ารแบ่งแยกหน้าทีใ่ ห้
อย่างชัดเจน

5.1.6 คุณสมบัติของกรรมการอิ สระ
คณะกรรมการได้กาหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระไว้ดงั นี้
(ก) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของนิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ให้นับรวม
การถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(ข) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจา หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมของนิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน
(ค) ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม
หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
(ง) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับนิติบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใ ช่กรรมการ
อิสระ หรือผูบ้ ริหารของผู้ทม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน
“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” รวมถึง การทารายการทางการค้าทีก่ ระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื ค้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ รวมถึงพฤติการณ์อ่นื
ทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ผขู้ ออนุญาตหรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ทต่ี อ้ งชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ
3 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของผูข้ ออนุญาตหรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
ทัง้ นี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุ โลม แต่
ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าวให้นบั รวมภาระหนี้ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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(จ) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของนิติบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดั การของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของนิตบิ ุคคลที่
เกีย่ วข้องสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขอ
อนุญาตต่อสานักงาน
(ฉ) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากนิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ู้
ให้บริการทางวิชาชีพเป็ นนิตบิ ุคคล ให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดั การของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน
(ช) ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
(ซ) ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกี่ยวกับจานวนหุ้นที่ถือโดยกรรมการ
อิสระไว้เท่ากับข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต.
ข้อความในข้อ 5.1.6 นิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วข้องหมายถึง บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และการร่วมค้า
หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.1.7 วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริ ษทั
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 ในการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นทุกครัง้ กรรมการจานวนหนึ่งในสาม
จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ

5.1.8 การดารงตาแหน่ งกรรมการที่บริ ษทั อื่นของกรรมการบริ ษทั
เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถทีจ่ ะมีเวลาในการทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเต็มที่ บริษทั จึงคานึงถึงจานวนบริษทั ที่
กรรมการดารงตาแหน่ง โดยกาหนดจานวนบริษทั จดทะเบียนสูงสุดทีป่ ระธานกรรมการ และกรรมการจะดารง
ตาแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอื่นได้ดงั นี้
 ประธานกรรมการ ให้ดารงตาแหน่งได้เพียง 1 บริษทั
 กรรมการบริษทั ให้ดารงตาแหน่งได้ไม่เกิน 5 บริษทั
ทัง้ นี้ บริษทั ไม่มขี อ้ จากัดสาหรับกรรมการทีไ่ ปดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั อื่นทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากกรรมการบริหารส่วนใหญ่ดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม การร่วมค้า หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันในกลุ่มบริษทั

5.1.9 การดารงตาแหน่ งกรรมการที่บริ ษทั อื่นของผู้บริ หารระดับสูง
ผูบ้ ริหารระดับสูงสามารถจะไปดารงตาแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม การร่วมค้า หรือ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันในกลุ่มบริษทั ได้ ในกรณีทเ่ี ป็ นการดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่นนอกเหนือจากกลุ่มบริษทั
ดังกล่าวแล้วจะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากกรรมการผูจ้ ดั การ
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5.2

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่ างน้ อย 3 คน โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนมีความรูค้ วามสามารถทางด้านบัญชีและการเงิน ประธานกรรมการตรวจสอบอาจ
เป็ นบุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการบริษทั วาระการดารงตาแหน่ ง 3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่ าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มฝี ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(6.1) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
(6.2) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
(6.3) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
(6.4) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(6.5) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6.6) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่
ละท่าน
(6.7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎ
บัตร (charter)
(6.8) รายการอื่น ที่เ ห็น ว่ า ผู้ถือ หุ้น และผู้ลงทุ น ทัว่ ไปควรทราบภายใต้ข อบเขตหน้ าที่แ ละความ
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
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7. ปฏิบ ัติก ารอื่น ใดตามที่ค ณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้ว ยความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมทัง้ หมด 4 ครัง้ สามารถประมวลจานวนครัง้ ในการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้ดงั นี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

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

วาระการดารง
ตาแหน่ ง

จานวนครังในการ
้
เข้าร่วมประชุม

2560-2563

4/4

2560-2563
2560-2563

4/4
4/4

5.2.2 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
องค์ประกอบของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่เป็ นกรรมการอิสระ โดยมี
ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทนเป็ นกรรมการอิสระ และไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการ
บริษทั วาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
1. กาหนดนโยบายและแนวทางในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจ้ ดั การ พร้อมทัง้ นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้นพิจารณาและ
อนุมตั ิ
2. กระทาการอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับค่าตอบแทนตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
ในปี 2560 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมทัง้ หมด 2 ครัง้ สามารถประมวลจานวนครัง้ ใน
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการกาหนดค่าตอบแทนแต่ละท่านได้ดงั นี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์

ประธานกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร

2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
3. นายวัง ชาง ยิง

วาระการดารง
ตาแหน่ ง

จานวนครังในการ
้
เข้าร่วมประชุม

2559-2562

2/2

2559-2562
2559-2562

2/2
2/2
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5.2.3 คณะกรรมการสรรหา
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่ เป็ นกรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการสรรหาต้องไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการบริษทั วาระการดารงตาแหน่ ง 3 ปี เพื่อให้
สอดคล้องกับการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
1. ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการในปจั จุบนั ว่ามีความเหมาะสมกับความจาเป็ นเชิงกลยุทธ์ของบริษทั
หรือ ไม่ อย่า งไร และเสนอแนวทางในการปรับ ปรุ ง รวมทัง้ เสนอแนวทางในการสรรหากรรมการให้
สอดคล้องกับโครงสร้างดังกล่าว โดยจัดทาเป็ นตารางความรูค้ วามชานาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ
(Director Qualifications และ Skills Matrix) เพื่อพิจารณาว่าคณะกรรมการทีด่ ารงตาแหน่ งอยู่ในปจั จุบนั
ประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี วามรูค้ วามชานาญครบถ้วนตามความจาเป็ นหรือไม่อย่างไร และสมควรสรร
หากรรมการทีม่ คี วามรูค้ วามชานาญในด้านใดเพิม่ เติมเพื่อให้มคี วามครบถ้วนมากยิง่ ขึน้ หรือไม่อย่างไร
2. ประเมินและเสนอรายชื่อผูท้ จ่ี ะเป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการโดยการกลันกรองและสั
่
มภาษณ์บุคคลทีม่ ี
คุณธรรม ยึดมันในการท
่
างานอย่างมีหลักการ ส่งเสริมและปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสูงสุดอย่างมืออาชีพ
3. เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยมีโอกาสเสนอชื่อผูท้ ส่ี มควรเป็ นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา
โดยกาหนดระยะเวลาในการเสนอชื่อให้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณากลันกรองตามกระบวนการที
่
่
คณะกรรมการกาหนด (Due Diligence) ก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้
4. เปิ ดเผยนโยบายในการสรรหาและขัน้ ตอนกระบวนการในการเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถอื หุน้ ทราบเพื่อให้
มันใจในความโปร่
่
งใสในขัน้ ตอนการสรรหากรรมการ รวมทัง้ จัดเตรียมแบบฟอร์มในการเสนอชื่อทีร่ ะบุถงึ
ข้อมูลที่จาเป็ นในการพิจารณาเหตุ ผลสนับสนุ น รวมทัง้ ความเต็มใจของผู้ได้รบั การเสนอชื่อไว้ในแบบ
เสนอชื่อนัน้ ด้วย
5. พิจารณาแนวทางดังต่อไปนี้ในการคัดเลือกกรรมการ
5.1. คุณลักษณะทีต่ อ้ งการในกรรมการแต่ละท่าน
 ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
 การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
 ความมีวุฒภิ าวะและความมันคง
่ กล้าแสดงความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างและเป็ นอิสระ
 ยึดมันในการท
่
างานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยีย่ งมืออาชีพ
 คุณสมบัตอิ ่นื ตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร
5.2 คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่ามีความสาคัญความรู้ความชานาญในด้าน
ต่างๆ เพื่อให้ได้องค์ประกอบของคณะกรรมการทีเ่ หมาะสม
 ความรูท้ างบัญชีและการเงิน
 การบริหารจัดการองค์กรซึง่ รวมถึงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
 การบริหารความเสีย่ ง
 การจัดการในภาวะวิกฤติ
 ความรูด้ า้ นกฎหมาย
 ความรูเ้ กีย่ วกับธุรกิจของบริษทั
 การตลาดระหว่างประเทศ
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 การกาหนดวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์
 ความรูค้ วามชานาญเฉพาะด้านอื่นๆ ทีค่ ณะกรรมการสรรหาเห็นว่าจาเป็ น
6. ดูแลให้กรรมการทุกท่านได้รบั การอบรมอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงการพัฒนาในทาง
ธุรกิจของบริษทั และการเปลีย่ นแปลงของระเบียบปฏิบตั แิ ละข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง
7. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการเป็ นครัง้ คราว
ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาได้มกี ารประชุมทัง้ หมด 2 ครัง้ สามารถประมวลจานวนครัง้ ในการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการสรรหาแต่ละท่านได้ดงั นี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

วาระการดารง
ตาแหน่ ง

จานวนครังในการ
้
เข้าร่วมประชุม

1. ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ

กรรมการทีไ่ ม่ใช่
กรรมการอิสระและไม่
เป็ นผูบ้ ริหารและประธาน
กรรมการสรรหา

2560-2563

1/2

2560-2563
2560-2563
2560-2563

2/2
2/2
2/2

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

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร

5.2.4 คณะเจ้าหน้ าที่บริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั มีมติเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ คณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง โดยมี
ั บนั มีสมาชิก 4 คนดังนี้
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีร่ ะบุไว้ดา้ นล่าง ปจจุ
รายชื่อ
1. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
2. นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์
3. นางสาวจิรสุดา สาเภาทอง
4. นายวิรตั น์ สุวรรณรัตน์

ตาแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การและประธานคณะ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหาร
ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีและการเงิน
ผูจ้ ดั การฝา่ ยทรัพยากรบุคคล

วาระการดารงตาแหน่ ง
2559-2562
2559-2562
2559-2562
2559-2562

หมายเหตุ : ในระหว่างปี 2560 นายสุวฒ
ั น์ แพร่กุลธาร ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษทั จานวนสมาชิกจึงลดลงจาก 5
เหลือ 4 คน

องค์ป ระกอบของคณะเจ้า หน้ า ที่บ ริห ารความเสี่ย ง ประกอบด้ว ยสมาชิก อย่ า งน้ อ ย 3 คนที่แ ต่ ง ตัง้ โดย
คณะกรรมการบริษทั จากกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร, ผูบ้ ริหารอาวุโส และกรรมการผูจ้ ดั การ มีวาระการดารง
ตาแหน่ง 3 ปี คณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั โดยผ่านการกลันกรองจาก
่
คณะกรรมการตรวจสอบ

22

รายงานการปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะเจ้าหน้ าที่บริหารความเสี่ยง
1. ช่วยเหลือคณะกรรมการในการกาหนดนโยบายบริหารความเสีย่ ง รวมถึงพิจารณาขอบเขตและระดับ
ความเสีย่ งที่ยอมรับได้ท่เี หมาะสมในแต่ละปี โดยให้มคี วามสอดคล้องกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการ และความน่าเชื่อถือในการดาเนินธุรกิจ ซึง่ เชื่อมโยงกับประเด็นความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วเนื่องกับ
ความเชื่อมันในการบริ
่
หารจัดการ และการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั
่
2. กากับดูแลให้ฝายบริหารจัดทานโยบาย พร้อมทัง้ แผนงานสาหรับระบบบริหารความเสีย่ งที่เหมาะสม
นาเสนอเพื่อขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั และเผยแพร่ภายในบริษทั อย่างทัวถึ
่ ง
3. พิจารณาทบทวนและประเมินผลด้านคุณภาพ ความโปร่งใส และประสิทธิภาพของแผนงานและระบบ
บริหารความเสีย่ งของบริษัทเป็ นประจาทุกปี รวมถึงกากับดูแลให้ฝ่ายบริหารสามารถบริหารจัดการให้
เป็ นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ดา้ นความเสีย่ ง ภายใต้ ขอบเขตและระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. พิจารณาทบทวนและประเมินผลเกีย่ วกับลักษณะการดาเนินงาน บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
อานาจหน้าทีข่ องหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับบริหารจัดการความเสีย่ ง รวมถึง กาหนดแนวทางและขอบเขต
ด้านการบริหารความเสีย่ งภายในบริษทั
5. กากับดูแลให้มีการดาเนินการภายใต้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการระบุประเด็นความเสี่ยงของ
บริษทั อย่างต่อเนื่อง และกาหนดให้มกี ารประเมินถึงผลกระทบจากกรณีท่เี กิดเหตุการณ์ทไ่ี ม่เป็ นไปตาม
สมมติฐานทีก่ าหนดไว้ จากนัน้ จัดสรรทรัพยากรทีจ่ าเป็ นในการจัดการเชิงรุกเกีย่ วกับประเด็นความเสีย่ ง
เหล่านัน้ โดยคานึงถึงขอบเขตและระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ของบริษทั รวมถึงกาหนดให้มแี นวทาง
และกระบวนการในการคาดการณ์ความเสีย่ งทีไ่ ม่แน่นอนทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
6. กากับดูแลให้มกี ารจัดทาระบบควบคุมทีเ่ ป็ นเอกสารการประเมินผลด้านกระบวนการทางาน และผลการ
ดาเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับปจั จัยความเสีย่ งทีส่ าคัญ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้
7. ดาเนินการตรวจสอบ และทบทวนการดาเนินงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับประสิทธิภาพด้านการจัดการความ
เสีย่ ง และกระบวนการควบคุมความเสีย่ งภายในขององค์กร โดยกาหนดให้มกี ารจัดทาระบบควบคุมความ
เสี่ย งที่มีความครอบคลุม เพื่อ ให้ม นั ่ ใจว่า ได้มีก ารจัดการเพื่อบรรเทาความเสี่ย ง และสามารถบรรลุ
เป้าหมายทีอ่ งค์กรกาหนด
8. พิจารณาทบทวนกระบวนการ และขัน้ ตอนการทางานเพื่อให้มนใจถึ
ั ่ งประสิทธิภาพของระบบควบคุม
ความเสีย่ งภายในขององค์กร ทีช่ ่วยสนับสนุนความสามารถในการตัดสินใจ รวมถึงความถูกต้องของการ
เปิ ดเผยข้อมูล และฐานะทางการเงินของบริษทั ให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม
9. ติดตามการเปลีย่ นแปลงของปจั จัยภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องกับแนวทางปฏิบตั ใิ นด้านความรับผิดชอบในการ
ดาเนินธุรกิจ และการเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับความเสีย่ งโดยเฉพาะ ซึง่ รวมถึงประเด็นความเสีย่ งใหม่ท่ี
เกิดขึน้ และการคาดการณ์ผลกระทบทีม่ ตี ่อบริษทั
10. นาเสนอข้อมูลอย่างเป็ นอิสระ ตรงตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับ ความรับผิดชอบของบริษทั ใน
การดาเนินธุรกิจ รวมถึงประเด็นความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั เพื่อนาเสนอต่อคณะตรวจสอบ และต่อ
คณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับความเสีย่ งทุกประเภททีบ่ ริษทั ต้องเผชิญ ตามลาดับ
11. พิจารณาทบทวนกลยุทธ์ นโยบาย ระดับและขอบเขตของความเสีย่ งที่ยอมรับได้ ที่นาเสนอโดยฝ่าย
บริห าร โดยคณะเจ้า หน้ า ที่บ ริห ารความเสี่ยง จะก ากับ ดูแ ลให้น โยบายต่ า งๆ มีค วามสอดคล้อ งกับ
ภาพรวมความเสีย่ งของบริษทั ทัง้ นี้คณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาประเด็นความเสีย่ ง
ในลักษณะทีก่ ว้างทีส่ ดุ เช่น ความเสีย่ งทีค่ รอบคลุมทัง้ องค์กร เป็ นต้น
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12. พิจารณาทบทวนรายงานของฝ่ายบริหารในด้านรายละเอียด ความเพียงพอของข้อมูล ภาพรวมของ
ประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสีย่ ง การปฏิบตั ิงานของฝ่ายบริหาร การเปิ ดเผยข้อมูลด้านการ
ควบคุมภายใน และข้อเสนอแนะต่างๆ พร้อมกับกากับดูแลให้มกี ารดาเนินการทีเ่ หมาะสม
13. บ่งชีป้ ระเด็นความเสีย่ งทีส่ าคัญ รวมถึงการกาหนดดัชนีชว้ี ดั (KPI) สาหรับบริษทั และดาเนินการติดตาม
ตรวจสอบปจั จัยต่างๆ โดยกาหนดให้เป็ นส่วนหนึ่งของการทบทวนกระบวนการ และขัน้ ตอนการทางาน
เพื่อให้มนใจถึ
ั ่ งประสิทธิภาพของระบบควมคุมความเสีย่ งภายในของบริษทั
14. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการความเสีย่ งในรายงานประจาปี และรับรองความถูกต้องของข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานด้าน
การบริหารความเสีย่ ง

5.3

การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทกาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครัง้ เป็ นอย่างน้ อย หรือประธานกรรมการจะ
พิจารณาเห็นสมควรเรียกประชุมเป็ นวาระพิเศษเพิม่ เติมตามความจาเป็ น โดยจะมีการกาหนดตารางการ
ประชุมล่วงหน้าเป็ นรายปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านได้รบั ทราบกาหนดการดังกล่าวในเดือนพฤศจิกายน
ของทุกปี
เลขานุการบริษทั จะเป็ นผูเ้ สนอวาระการประชุมทัวไปที
่ ต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หรือระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ส่วนวาระที่นอกเหนือจากวาระดังกล่าว ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การจะร่วมกันพิจารณา ทัง้ นี้
กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสูว่ าระการประชุมได้ โดยส่งวาระทีต่ อ้ งการเสนอผ่านทางเลขานุการ
บริษัทก่อนวันประชุมล่วงหน้า 14 วัน เลขานุ การบริษัทจะเป็ นผู้รวบรวมวาระที่เสนอดังกล่าวให้ประธาน
กรรมการพิจารณาก่อนบรรจุเป็ นวาระการประชุม
บริษัทจะจัดส่งเอกสารที่ใ ช้ประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยระบุอย่าง
ชัดเจนว่าเป็ นเรื่องทีจ่ ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีให้แก่กรรมการทุกท่านก่อน
การประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ทัง้ นี้ เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้มเี วลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม ในระหว่าง
การประชุ ม ประธานคณะกรรมการจะจัด สรรเวลาอย่ า งเพีย งพอแก่ ผู้บ ริห ารที่เ กี่ย วข้อ งในการน าเสนอ
รายละเอียด เพื่อให้กรรมการสามารถสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม รวมถึงการจัดสรรเวลาให้กรรมการสามารถ
อภิปรายปญั หาสาคัญอย่างเพียงพอ
ในปี 2560 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ 4 ครัง้ และวาระพิเศษ 1 ครัง้ สามารถประมวลจานวน
ครัง้ ในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษทั แต่ละท่านได้ดงั นี้
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รายชื่อ
1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
4. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
5. ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
6. ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ
7. นายวัง ชาง ยิง
8. นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์
9. นายอาพล สิมะโรจนา

วาระการ
จานวนครังในการเข้
้
าร่วมประชุม
ดารงตาแหน่ ง วาระปกติ วาระพิ เศษ
รวม
2560-2563
4/4
1/1
5/5
2558-2561
4/4
1/1
5/5
2558-2561
4/4
1/1
5/5
2560-2563
4/4
1/1
5/5
2559-2562
4/4
1/1
5/5
2560-2563
2/4
0/1
2/5
2558-2561
4/4
1/1
5/5
2559-2562
4/4
1/1
5/5
2559-2562
4/4
1/1
5/5

รายงานการประชุ ม ได้มีก ารจัด ทาเป็ น ลายลักษณ์ อ ัก ษรโดยมีก ารระบุ ว ันเวลาเริ่ม -เวลาเลิกประชุม ชื่อ
กรรมการที่เ ข้าประชุ มและกรรมการที่ลาประชุ ม สรุป สาระสาคัญของเรื่องที่เสนอรวมถึงประเด็นที่มีการ
อภิปรายและข้อสังเกตของกรรมการ มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย ชื่อผู้จด
รายงาน และ ผู้รบั รองรายงาน และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้ว เลขานุ การบริษัทจะเป็ นผู้
จัดเก็บ เพื่อให้พร้อมสาหรับการตรวจสอบโดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
กรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหารมีประชุมกันเองตามความจาเป็ นโดยไม่มฝี ่ายจัดการร่วมอยู่ดว้ ย ทัง้ นี้ เพื่ออภิปราย
ปญั หาต่ างๆ เกี่ยวกับ การจัด การที่มีป ระเด็นที่น่า สนใจ และจะต้องมีก ารแจ้งผลการประชุม ให้กรรมการ
ผู้ จ ัด การได้ ร ับ ทราบ โดยในปี 2560 กรรมการที่ ไ ม่ ใ ช่ ผู้ บ ริ ห ารมี โ อกาสได้ ป ระชุ ม กัน เองโดยไม่ มี
กรรมการบริหารร่วมอยู่ดว้ ยจานวน 2 ครัง้

5.4

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

5.5

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูง
1. ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้ทาหน้าที่พจิ ารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ และนาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุ มตั จิ ากที่ประชุมผู้ถอื หุ้น ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนกรรมการ
จะพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบโดยเปรียบเทียบกับ
บริษทั อื่นทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจะใช้ผลการสารวจการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบในแต่ละปี ทัง้ นี้ เพื่อให้ค่าตอบแทนดังกล่าว
เพียงพอทีจ่ ะจูงใจและรักษากรรมการทีม่ คี ุณภาพตามทีบ่ ริษทั ต้องการ
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ (บาท)
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหา

จานวน

2559

2560

9
3
3
4

4,129,200
1,236,000
131,100
87,600

4,184,400
1,252,800
131,100
87,600

นอกจากค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินแล้ว กรรมการต่ างประเทศที่มาเข้าร่วมประชุมจะได้รบั ค่าตั ๋วเครื่องบิน
ค่าทีพ่ กั และอาหาร รวมถึงกรมธรรม์ประกันความรับผิดของกรรมการและผูบ้ ริหารเพื่อคุ้มครองความเสีย่ ง
ของกรรมการและผูบ้ ริหารในการปฏิบตั หิ น้าที่ให้บริษทั แต่ทงั ้ นี้จะไม่ให้ความคุม้ ครองในกรณีกระทาการโดย
จงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือทุจริต
2. ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูง
ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการพิจ ารณาค่าตอบแทน
กาหนดในแต่ละครัง้ ซึง่ สอดคล้องกับความรูค้ วามสามารถและผลการดาเนินงานของบริษทั โดยคณะกรรมการ
พิจ ารณาค่า ตอบแทนเป็ น ผู้พิจ ารณา และนาเสนอจานวนค่ าตอบแทนที่เ หมาะสมต่ อคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
ในปี 2560 กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารระดับสูง ได้ร่วมกันกาหนดค่าเป้าหมายของตัว
วัดผลการดาเนินงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อนามาใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดั การ และผู้บ ริห ารระดับ สูง ทัง้ นี้ คณะกรรมการพิจ ารณา
ค่าตอบแทนได้กาหนดให้นาผลการประเมินดังกล่าวมาพิจารณาค่าตอบแทน
2559
ผูบ้ ริหารระดับสูง
ผูบ้ ริหารระดับสูง

ค่าตอบแทน
(บาท)
72,911,964

จานวน
ผูบ้ ริหาร (คน)
10

2560
ค่าตอบแทน
(บาท)
82,817,568

จานวน
ผูบ้ ริหาร (คน)
11

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

5.6

2559
จานวน
กรรมการ
4
3

2560
บาท

2,270,400
7,003,500

จานวน
กรรมการ
4
3

บาท
2,270,400
7,389,000

การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร
บริษัทจัดให้มกี ารปฐมนิเทศสาหรับกรรมการใหม่ โดยจัดให้เยี่ยมชมโรงงานโดยผู้บริหารระดับสูง เพื่อดู
กระบวนการผลิตสินค้าของบริษทั รวมถึงการแนะนาถึงลักษณะธุรกิจและภาพรวมการดาเนินธุรกิจของบริษทั
และบริษทั ย่อย นอกจากนี้ ยังจัดให้มเี อกสารดังต่อไปนี้ ส่งมอบให้กรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่
1. คู่มอื กรรมการบริษทั จดทะเบียน ซึง่ มีหวั ข้อต่างๆ ทีส่ าคัญ ได้แก่ บทบาทและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ข้อ
ห้ามการกระทาของกรรมการบริษทั ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการชุด
ย่อยต่างๆ
2. นโยบายการกากับกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั
3. หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษทั
4. รายงานประจาปี และแบบ 56-1 ฉบับล่าสุด
นอกจากนี้ บริษทั ยังมีนโยบายในการส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็ นการ
เพิม่ พูนความรูด้ ้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบทบาทหน้ าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย ทัง้ ในฐานะกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อยชุดต่างๆ เป็ นประจา โดยเฉพาะการเข้าอบรม Director Certification Program (DCP) ของสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทยเพื่อส่งเสริมให้กรรมการบริษทั มีความรู้ ความเข้าใจในกฎเกณฑ์ และข้อกาหนดต่างๆ ใน
การเป็ นกรรมการของบริษทั จดทะเบียน

5.7

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

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5.8.1 มาตรการการป้ องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริ ษทั
เพื่อป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารนาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและเปิ ดเผย
ข้อมูลแก่บุคคลภายนอก บริษทั จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์ไว้ดงั นี้
 กาหนดให้ผบู้ ริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั และรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัทต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการนับจาก
วันทีซ่ อ้ื ขาย โอน หรือรับโอน และส่งสาเนารายงานดังกล่าวให้กบั เลขานุ การบริษทั รวมถึงให้ผบู้ ริหาร
รายงานการถือ หลัก ทรัพ ย์ข องบริษัท ต่ อ คณะกรรมการทุ ก ไตรมาส ทัง้ นี้ ให้ร วมถึง การปฏิบ ัติต าม
บทบัญญัตกิ ฎหมายทีจ่ ะมีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงในอนาคตด้วย (ถ้ามี)
คาว่า “ผูบ้ ริหาร” หมายถึง กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจาก
กรรมการผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ง่ึ ดารงตาแหน่งเทียบเท่าผูบ้ ริหารรายที่ 4 ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้
ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่าซึง่ มี
หน้าทีต่ อ้ งจัดทาและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ทัง้ ในนามของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะต่อ ก.ล.ต.
 ห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การ และพนักงานทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในของบริษทั เปิ ดเผยข้อมูล
ภายในดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลทีไ่ ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง และห้ามไม่ให้ซอ้ื ขายหลักทรัพย์ของ
บริษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนงบการเงินของบริษทั จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผูจ้ ดั การ และพนักงานใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อ
ประชาชนอันเป็ นสาระสาคัญต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์
ส่วนตน และ/หรือชักชวนผู้อ่นื ให้ซ้อื ขายหลักทรัพย์ของบริษัท หากฝ่าฝื นข้อกาหนดดังกล่าวข้างต้น
บริษทั จะดาเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผกู้ ระทาความผิด
 ในกรณีทก่ี รรมการ ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การ และพนักงานกระทาการอันเป็ นความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยเจตนา บริษทั จะดาเนินการลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
รวมกันดังต่อไปนี้
 ตัดเงินเดือนค่าจ้างหรือค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่นื ใดทีไ่ ด้รบั
 ให้ออก ไล่ออก หรือปลดออกจากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การหรือพนักงานโดยถือว่าจง
ใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั ถ้าผู้กระทาความผิดเป็ นกรรมการบริษทั ให้นาเสนอทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูพ้ จิ ารณาลงโทษ
 แจ้งการกระทาความผิดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือ ก.ล.ต.
 แจ้งความดาเนินคดีตามกฎหมาย
 ดาเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
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5.8.2 การอนุมตั ิ รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในกรณีท่กี รรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่น มีการตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อ าจจะมี
ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ และรายการเกี่ย วกับ การได้ม าหรือ จ าหน่ า ยไปซึ่ง สิน ทรัพ ย์ท่ีสาคัญ ของ
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามความหมายที่กาหนดตามประกาศของ ก.ล.ต.และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บงั คับอยู่ในขณะทารายการดังกล่าว โดยจะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารตามทีป่ ระกาศดังกล่าวกาหนดในเรื่องนัน้ ๆ โดยเคร่งครัด โดยบริษทั ได้กาหนดมาตรการหรือขัน้ ตอน
การอนุมตั กิ ารทารายการดังกล่าวดังนี้
(1) ห้ามไม่ให้บุคคลทีม่ สี ว่ นได้เสียหรือทีอ่ าจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนุ มตั ริ ายการทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ตนได้
(2) การกาหนดราคาหรือค่าตอบแทนจะต้องเป็ นไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการค้าทัวไปโดย
่
คานึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั เป็ นสาคัญ
(3) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนทารายการดังกล่าว ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความชานาญในการให้ความเห็นในเรื่องหรือรายการใด บริษทั จะต้องจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็ นผู้ให้
ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณากลันกรองก่
่
อนจะนาเสนอคณะกรรมการ
บริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ธุรกรรมต่างๆ สามารถดาเนินไปได้ตามปกติ คณะกรรมการได้อนุ มตั ิในหลักการให้
ผูบ้ ริหารสามารถทารายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะบริษทั กับบริษทั ย่อย หากธุรกรรมเหล่านัน้ เข้าลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
1.

เป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับวิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์
่
เดียวกัน ด้วยอานาจต่ อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ต นมีลกั ษณะเป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง

2.

เป็ นรายการทดรองจ่ายทีส่ มเหตุสมผลทีเ่ กิดจากการดาเนินการตามปกติทางธุรกิจ โดยมีการเรียก
เก็บตามทีจ่ ่ายจริง

ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหารจะต้องรายงานการทาธุรกรรมทีม่ ขี นาดเกินกว่า 500,000 บาท ให้คณะกรรมการได้รบั ทราบทุก
ไตรมาส
(4) บริษัทจะต้องเปิ ดเผยการทารายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ล.ต. และหรือตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
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5.8.3 การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูเ้ กี่ยวข้อง
เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท และให้กรรมการและผู้บริหารที่มี
รายการหรือธุรกรรมทีม่ สี ่วนได้เสีย ทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการของบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามประกาศของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552 เรื่อง รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มคี วาม
เกีย่ วข้อง บริษทั จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์ไว้ดงั นี้
 กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องมีรายการหรือธุรกรรมทีม่ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการ
กิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อยทีม่ ขี นาดของรายการมากกว่าหรือ เท่ากับ 5 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.05
ของสินทรัพย์ท่มี ตี ัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทหรือบริษัทย่อย แล้วแต่ จานวนใดจะสูงกว่า ให้จดั ทา
รายงานดังกล่าวตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด และส่งมอบให้เลขานุ การบริษัท ภายใน 7 วันทาการ นับจาก
วันที่มรี ายการเกิดขึน้ ในกรณีท่มี รี ายการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ ทุกครัง้ ให้แจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันทีม่ รี ายการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวเกิดขึน้
 ให้เลขานุ การบริษทั จัด ส่งสาเนารายงานทีไ่ ด้รบั ตามวรรค 1 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงานนัน้
 กรรมการ และผู้บริห ารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการพิจารณาในที่ป ระชุม ไม่สามารถเข้า ร่วมในการ
พิจารณาและต้องออกจากห้องประชุม รวมถึงบริษทั จะไม่จดั ส่งเอกสารในเรื่องดังกล่าวให้กบั กรรมการ
และผูบ้ ริหารดังกล่าว
 ให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลการมีสว่ นได้เสียในรายงานประจาปี และแบบ 56-1

5.9

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

เพื่อให้งานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถทาหน้าทีต่ รวจสอบได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้
พิจารณาให้บริษทั ว่าจ้างบุคคลภายนอก ซึ่งเป็ นบริษัทตรวจสอบบัญชี และอยู่ในรายชื่อของผู้ตรวจสอบบัญชี ท่ไี ด้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ทาหน้ าที่ตรวจสอบภายในของบริษัท ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการปฏิบตั ิงานและ
กิจกรรมทางการเงินของบริษทั ได้ดาเนินการตามแนวทางทีก่ าหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง (Compliance Controls)
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้อนุมตั ใิ ห้บริษทั ต่อสัญญาว่าจ้าง บริษทั สานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์
จากัด ทาหน้าทีเ่ ป็ นหน่ วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั และกาหนดให้ผตู้ รวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจารายไตรมาส โดยสัญญามีอายุคราวละ 2 ปี สิน้ สุดสัญญาครัง้ ต่อไปใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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รายงานการปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี
5.10 การบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความสาคัญกับการบริหารความเสีย่ ง จึงได้มกี ารแต่งตัง้ คณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ งขึน้
ในปี 2559 ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูง และมีกรรมการผู้จดั การเป็ นประธาน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 5.2.4 ทัง้ นี้ เพื่อให้ฝ่ายบริหารประเมินความเสีย่ งของแต่ละหน่ วยงานและกระบวนการทางาน
ประเมิน ประสิทธิภ าพของมาตรการควบคุ ม ที่มีอ ยู่ พร้อ มทัง้ น าเสนอแผนงานและวิธีก ารในการลดความเสี่ย ง ต่ อ
คณะกรรมการบริษทั

5.11 แผนสืบทอดงาน
บริษัทมีการวางแผนการสืบทอดงาน โดยการรับพนักงานในตาแหน่ ง Management Trainees เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถให้เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทได้กาหนดให้บุคคลดังต่ อไปนี้ปฏิบตั ิหน้าที่แทนกรรมการผู้จดั การ ในกรณีท่กี รรมการผู้จดั การไม่
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
1. นางสาวจิรสุดา สาเภาทอง เป็ นผูด้ แู ลและตัดสินใจในเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี ของบริษทั และบริษทั
ย่อย
2. นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์ เป็ นผูด้ แู ลและตัดสินใจในเรื่องอื่นๆ ของบริษทั และบริษทั ย่อย
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ข้อมูลทัวไป
่
ข้อมูลบริ ษทั
ชื่อบริษทั
เลขทะเบียนบริษทั
เว็บไซต์
สานักงานใหญ่

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

โรงกลันน
่ ้ามันปาล์ม

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

โรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิบ

: 99/9 หมู่ 2 ถนนสิเกา-ควนกุน ตาบลกะลาเส
อาเภอสิเกา ตรัง 92150
โทรศัพท์ 075-270 690-1
โทรสาร 075-270 692-3

ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกจาหน่ายแล้ว
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ

: ผูผ้ ลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์น้ามันพืช ไขมันพืชผสม และเนยเทียม
: 820,000,000 บาท
: 820,000,000 หุน้
: 1 บาท
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ข้อมูลทัวไป
่
นิ ติบคุ คลที่ บริ ษทั ถือหุ้นตัง้ แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
1.

บริ ษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) (UPOIC)
สานักงานใหญ่

: 64 ชัน้ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 02-744 1046-8
โทรสาร 02-361 8989

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

2.

บริ ษทั อาหารสากล จากัด (มหาชน) (UFC)
สานักงานใหญ่

: 60 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 02-398 8555
โทรสาร 02-744 0860-2

โรงงาน (1)

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

โรงงาน (2)

: 469/1 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว หมูท่ ่ี 3
ตาบลดอนยายหอม อาเภอเมือง นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-229 397-9, 034-388 262-3
โทรสาร 034-388 264

: ผูผ้ ลิตผัก ผลไม้ และเครื่องดื่มบรรจุกระป๋อง
ซอสและเครื่องปรุงรส จาหน่ายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ทุนจดทะเบียน
: 525,000,000 บาท
ทุนทีเ่ รียกชาระแล้ว
: 525,000,000 บาท
จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกจาหน่ายแล้ว : 52,500,000 หุน้
จานวนหุน้ สามัญทีบ่ ริษทั ถืออยู่
: 51,884,457 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 98.83
ประเภทธุรกิจ

33

ข้อมูลทัวไป
่
บุคคลอ้างอิ งอื่นๆ
1.

นายทะเบียนหุ้น

ชื่อ
สถานทีส่ านักงาน

: บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
: 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-009 9000
โทรสาร 02-009 9991

2.

ผูส้ อบบัญชี

ชื่อ
สถานทีส่ านักงาน

: นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต 4377
: บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-264 0777, 02-661 9190
โทรสาร 02-264 0789-90, 02-661 9192

จานวนปี ทเ่ี ป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริษทั
:5
ความสัมพันธ์หรือการมีสว่ นได้เสียกับ
: ไม่มี
บริษทั /บริษทั ย่อย /ผูบ้ ริหาร /ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว
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ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจโรงสกัด (CRUSHING MILL) และโรงกลันน
่ ้ามันปาล์ม (REFINERY)
ั
โดยปจจุบนั มีกาลังการผลิตของโรงกลันที
่ ่ 1,000 ตันต่อวัน หรือ 365,000 ตันต่อปี ซึง่ ถือเป็ นโรงกลันน
่ ้ามันปาล์มขนาดใหญ่แห่ง
หนึ่งของประเทศไทย ในปจั จุบนั บริษทั จาหน่ายผลิตภัณฑ์หลักดังต่อไปนี้
1. น้ามันปาล์ม
1.1 น้ามันปาล์มบริสทุ ธิ ์
1.2 น้ามันปาล์มโอเลอีน
1.3 น้ามันปาล์มสเตียรีน
1.4 ไขมันผ่านกรรมวิธไี ฮโดรจิเนต
1.5 กรดไขมันอิสระ
1.6 น้ามันเมล็ดในปาล์มบริสทุ ธิ ์
2. น้ามันพืชชนิดอื่น (น้ามันมะพร้าว น้ามันถัวเหลื
่ อง น้ามันเมล็ดดอกทานตะวัน น้ามันข้าวโพด น้ามันเมล็ด
ชา น้ามันมะกอก น้ามันคาโนล่าผสมน้ามันทานตะวัน น้ามันคาโนล่า และน้ามันราข้าว)
3. ไขมันพืชผสมและเนยเทียม
4. ผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง ถุง Pouch และขวดแก้ว
5. น้าผลไม้ กาแฟ เครื่องดื่มต่างๆ
6. ซอสและเครื่องปรุงรส
ลาดับที่ 4, 5 และ 6 ผลิตโดยบริษทั ย่อย คือ บริษทั อาหารสากล จากัด (มหาชน)
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ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
โครงสร้างรายได้
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

(มีการจัดประเภทรายการใหม่)

ล้านบาท
บริษทั
บริษทั ย่อย
รวม

ผลิ ตภัณฑ์/บริการ
น้ามันปาล์มดิบ
น้ามันพืชอื่นๆ
กลุ่มเนยเทียมและไขมันพืชผสม
ผลิตภัณฑ์ปาล์มอื่นๆ
กระแสไฟฟ้าจาหน่ายให้กบั กฟภ.

5,552.62
2,644.36
8,196.98

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

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

%
67.74
32.26
100.00

ล้านบาท
5,330.88
2,914.09
8,244.98

ปี 2558

%
64.66
35.34
100.00

ล้านบาท
5,732.90
2,818.24
8,551.13

ปี 2559

%
67.04
32.96
100.00

ปี 2560

(มีการจัดประเภทรายการใหม่)

ล้านบาท
456
4,481
585
516

%
5.56
54.66
7.13
6.30

25

0.31

13

1,204
821
110

14.69
10.01
1.34

1,420
953
111

8,197

ล้านบาท
%
406
4.92
(มีการจัดประเภทรายการใหม่)
4,278 51.88
624
7.56
440
5.34

ล้านบาท
487
4,547
675
471

%
5.69
53.18
7.89
5.51

0.16

9

0.11

17.22
11.56
1.35

1,470
776
117

17.19
9.07
1.36

8,245

8,551

(1)

หมายเหตุ : บริษทั เป็นตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของ UFC สาหรับตลาดในประเทศ ตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2549
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การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในปี ที่ผ่านมา
1. จรรยาบรรณธุรกิ จ : ฉบับแก้ไขเพิ่ มเติ มครัง้ ที่ 1
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการบริษทั มีมติอนุ มตั จิ รรยาบรรณธุรกิจของบริษทั โดยฉบับนี้เป็ นการแก้ไข
เพิม่ เติมครัง้ ที่ 1 ซึง่ ได้แบ่งหัวข้อให้ชดั เจนขึน้ และครอบคลุมถึงระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างกว้างขวาง รวมทัง้ แนว
ปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียในระดับต่างๆ ตลอดจนนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รปั ชัน เพื่อให้เป็ นหลักปฏิบตั ใิ นการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั ในสถานการณ์ปจั จุบนั

2. กฎบัตร: คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการค่าตอบแทน
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการบริษทั มีมติอนุ มตั กิ ฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และคณะกรรมการค่าตอบแทน หลังจากฝา่ ยจัดการได้ทบทวน และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
การเทียบเคียงกับแนวปฏิบตั ิท่ดี ีฉบับปจั จุบนั ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สานักงาน กลต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. CG CODE 2017: หลักการกากับดูแลกิ จการตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีสาหรับบริ ษทั
จดทะเบียน ปี 2560 ของสานักงาน กลต.
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการบริษทั มีมติอนุ มตั หิ ลักการกากับดูแลกิจการของบริษัทตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ สี าหรับบริษทั จดทะเบียนปี 2560 ของสานักงาน กลต. โดยคณะกรรมการได้พจิ ารณาและทบทวนการนา
หลักปฏิบตั ติ าม CG CODE ไปปรับใช้ตามบริบททางธรุกจิ ของบริษทั ทัง้ นี้ บริษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานประจาปี
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) สาหรับรายงานทีต่ อ้ งจัดส่งในปี 2562 เป็ นต้นไป

4. วิ สยั ทัศน์ ใหม่ : คณะกรรมการบริ ษทั มีมติ อนุมตั ิ วิสยั ทัศน์ ใหม่
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการบริษทั มีมติอนุ มตั วิ สิ ยั ทัศน์ใหม่ขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับการสร้าง
คุณค่าให้กจิ การอย่างยังยื
่ น ดังนี้
วิ สยั ทัศน์เดิ ม
วิ สยั ทัศน์ใหม่
“เป็ นบริษท
ั ชัน้ นาในธุรกิจอาหารทีม่ กี ารเติบโตและ “เป็ นบริษทั ชัน้ นาในธุรกิจอาหารและธุรกิ จที่
พัฒนาอย่างยังยื
่ น”
เกี่ยวข้องทีม่ กี ารเติบโตและพัฒนาอย่างยังยื
่ น”
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5. ด้านการผลิ ตและการลงทุน : การปรับปรุงในส่วนของโรงงานบางปู


โครงการติดตัง้ และทดสอบเดินเครื่องบรรจุน้ ามันชนิดถุงเติมขนาด 1
ลิตร และเครื่องบรรจุน้ามันชนิด Bag in Box
 ไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 มีการดาเนินการติดตัง้ เครื่องบรรจุน้ามันชนิด
ปี๊ บ เครื่องใหม่ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตถึง 100% ซึง่ มีมูลค่าการ
ลงทุ น ประมาณ 7.5 ล้า นบาท เครื่อ งจัก รได้ผ่ า นการทดสอบและ
เดินเครื่องเรียบร้อยแล้ว
 ไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 มีการปรับปรุงออฟฟิ ตสานักงานของโรงงาน
หลังคาของคลังสินค้า และพืน้ ทีก่ ารบรรจุน้ามันชนิดถังซีง่ ทาให้โรงงาน
มีความสะอาดทีส่ อดคล้องกับมาตรฐาน GMP

6. ด้านการตลาด : กลุ่มผลิ ตภัณฑ์ใหม่
บริษทั ได้มกี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ทห่ี ลากหลายภายใต้ตราสินค้า “หยก”,
“เนเชอเรล”, “เซสท์” และ “เดซี”่ เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มตลาดทีม่ ศี กั ยภาพ
ต่ า งๆ ได้แ ก่ กลุ่ม สินค้า สุข ภาพ และผลิต ภัณฑ์เบเกอรี่ โดยบริษัท ได้
วางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ดงั นี้: น้ามันทานตะวัน ตราหยกเอ๊กซ์ตร้า
 น้ามันราข้าว โอรีซานอล 5,000 ppm ตราหยกเอ็กซ์ตร้า
 น้ามันมะพร้าวสกัดเย็นออร์กานิค 100% ตราเนเชอเรลฟอร์เต้
 ข้าวไรซ์เบอร์รอ่ี อร์กานิค 100%
 ผงโกโก้ ตราเดซี่
 เนยผสม และมาการีนสาหรับทาพัฟ&พาย ตราเซสท์
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ปัจจัยเสี่ยง
1. ความผันผวนของราคาน้ามันปาล์มและการแทรกแซงจากภาครัฐ
น้ามันปาล์มดิบนับเป็ นสินค้าโภคภัณฑ์ซง่ึ มีราคาผันผวน บางช่วงเกิดปญั หาขาดแคลนหรือบางช่วงล้นตลาด
ในปี 2560 ราคาเฉลีย่ รายเดือนแกว่งตัวอยู่ในช่วงกว้างระหว่าง 19.12 – 31.97 บาท/กิโลกรัม (2559 : 29.02 – 37.49
บาท/กิโลกรัม) โดยมีราคาเฉลี่ยทัง้ ปี ท่ี 24.88 บาท/กิโลกรัม ลดลงร้อยละ 22.13 จากปี 2559 ในขณะทีร่ าคาเฉลีย่ ใน
ตลาดโลกอยู่ท่ี 22.17 บาท/กิโลกรัม ความผันผวนของราคาในประเทศในระหว่างปี นบั เป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการบริหาร
จัดการสินค้าคงคลังของบริษทั นอกจากนัน้ ในช่วงฤดูกาลทีม่ ีผลผลิตปาล์มน้ ามันออกสู่ตลาดในปริมาณมาก ปริมาณ
น้ ามันปาล์มดิบสะสมอยู่ในระดับสูง ทาให้ราคาผลปาล์มสดและน้ ามันปาล์มดิบลดลงอย่างมาก อาจนาไปสู่เหตุการณ์
ประท้วงจากเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม จนหลายครัง้ ภาครัฐต้องเข้ามาแทรกแซงตลาดน้ามันปาล์ม
ในปี 2560 สานักงานคณะกรรมการกลางว่า ด้วยราคาสินค้าและบริการ (ส.กกร.) ก็ยงั คงมีการกาหนดราคา
แนะนาขัน้ ต่ าในการซือ้ ผลปาล์มทะลายและผลปาล์มร่วงทุกๆ รอบ 30 วัน (โดยประมาณ) อย่างต่อเนื่อง นอกจากนัน้
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ยังออกประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ฉบับที่ 50 พ.ศ. 2560
เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับซือ้ และการแสดงราคารับซือ้ สินค้าผลปาล์มน้ามันตามอัตราน้ ามัน ประกาศ
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ซึง่ สร้างความสับสนและก่อให้เกิดปญั หาในทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการกาหนดให้ปรับราคารับ
ซือ้ ผลปาล์มตามอัตราน้ามันทีส่ กัดได้
2. น้ามันปาล์มบรรจุขวดและผลปาล์มสดเป็ นสิ นค้าควบคุม
วัตถุดบิ หลักและสินค้าสาเร็จรูปส่วนใหญ่ของบริษทั ถือได้ว่าเป็ นสินค้าควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิง่ น้ ามันปาล์ม
บริสทุ ธิที์ ม่ ขี นาดบรรจุต่ากว่า 5 ลิตร ซึง่ ราคาจาหน่ายจะถูกกาหนดโดยกรมการค้าภายใน ทาให้บริษทั ไม่สามารถปรับ
ราคาขึน้ ได้โดยเสรีเพื่อสะท้อนต้นทุนวัตถุดบิ ทีแ่ ท้จริงในช่วงทีร่ าคาวัตถุดบิ ปรับตัวสูงขึน้ จากสาเหตุผลผลิตขาดแคลนใน
บางฤดูกาล นอกจากนัน้ สินค้าน้ามันปาล์มยังเป็ นสินค้าทีถ่ ูกควบคุมการนาเข้า ทาให้การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือมี
ข้อจากัด การกาหนดเพดานราคาจาหน่ายปลีกน้ามันปาล์มดังกล่าว ทาให้ผลประกอบการของภาคอุตสาหกรรมมีความ
ผันผวน
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559 คณะอนุ กรรมการปาล์มน้ ามัน ได้จดั ทาร่างยุทธศาสตร์การปฏิรูป
ปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มทัง้ ระบบระยะ 20 ปี (ปี 2559-2579) โดยมีแผนทีจ่ ะยกเลิกการแทรกแซงตลาดปาล์มน้ ามัน
และน้ามันปาล์มตัง้ แต่ปี 2565 และลอยตัวราคาน้ามันปาล์มบรรจุขวดจากปจั จุบนั ทีม่ เี พดานสูงสุด 42 บาท/ขวดลิตร
3. สภาพภูมิอากาศ
เนื่องจากวัตถุดบิ หลักของบริษัทมาจากผลผลิตทางการเกษตร แนวโน้มผลการดาเนินงานของบริษัทยังคง
ขึน้ อยู่กบั ปจั จัยทีค่ วบคุมไม่ได้ ได้แก่ สภาพภูมอิ ากาศ ปริมาณน้ าฝน และผลผลิตของวัตถุดบิ ที่ออกสู่ตลาดในแต่ละ
ฤดูกาล ปจั จุบนั มีความผันแปรของภูมิอากาศเกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็ นมาก่อน บางปี เกิดอุทกภัยอย่างหนัก บางปี
ประสบภัยแล้ง ทาให้ปริมาณผลผลิตทีอ่ อกสูต่ ลาดมีความผันผวนในแต่ละปี หรือระหว่างปี ซึง่ อาจนาไปสู่การแทรกแซง
จากภาครัฐ
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
รูปที่ 1 : เหตุการณ์สาคัญรายไตรมาส
ปริ มาณการผลิ ต (‘000 เมตริ กตัน)
ปี 2560

ผลปาล์มสด

น้ามันปาล์มดิ บ

ราคา (บาท/กิ โลกรัม)
ผลปาล์มสด
(คุณภาพ
น้ามันปาล์มดิ บ
น้ามัน 18%)

ไตรมาสที่ 1

2,501
(2,318)

431
(392)

5.80
(5.38)

30.78
(29.58)

ไตรมาสที่ 2

4,026
(3,162)

706
(505)

4.66
(5.77)

25.84
(33.90)

ไตรมาสที่ 3

3,695
(2,602)

657
(476)

4.18
(6.32)

22.43
(34.18)

ไตรมาสที่ 4

4,694
(2,396)

832
(431)

3.81
(5.88)

20.48
(30.14)

14,916
2,626
4.62
(10,478)
(1,804)
(5.84)
( ) หมายถึงในช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า (ไตรมาสหรือปี แล้วแต่กรณี)
ทีม่ า : ตัวเลขจากกรมการค้าภายใน
รวม

24.88
(31.95)

เหตุการณ์สาคัญ

แม้ว่ า ปริม าณผลปาล์ ม สดจะสู ง กว่ า ไตร
มาสเดีย วกัน ของปี 2559 แต่ ร าคาเฉลี่ย
ของผลปาล์มสดและน้ ามันปาล์มดิบก็ไม่ได้
ลดลงแต่อ ย่ างใด ทัง้ นี้ เนื่ อ งจากปริมาณ
สต๊อกน้ ามันปาล์มดิบคงเหลือในช่วงต้นปี
2560 อยู่ ใ นระดับ ที่ ต่ า กว่ า ต้ น ปี 2559
อย่างมีนยั สาคัญ
สภาพอากาศเข้ า สู่ ภ าวะปกติ ปริม าณ
น้ าฝนมีต่อเนื่อง เอื้ออานวยต่อการเพิม่ ขึน้
ของผลผลิตปาล์ม น้ ามันส่งผลให้ราคาผล
ปาล์ ม สดและราคาน้ ามั น ปาล์ ม ดิ บ ใน
ประเทศปรับตัวลดลง
ก ร ม ธุ ร กิ จ พ ลั ง ง า น จึ ง ป ร ะ ก า ศ เ พิ่ ม
สัดส่วนไบโอดีเซลจากบี 5 เป็ นบี 7 มีผล
เมื่ อ วั น ที่ 8 พ.ค.2560 ซึ่ ง คาดว่ า จะ
สามารถดู ด ซับ น้ า มัน ปาล์ ม ดิบ ออกจาก
ระบบประมาณ 25,000 ตันต่อเดือน
ผลผลิตปาล์มน้ ามันที่มปี ริมาณมาก ทาให้
ราคาผลปาล์มสดและราคาน้ ามันปาล์มดิบ
ในประเทศลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อง เมื่ อ
เปรีย บเทีย บกับ ราคาน้ า มัน ปาล์ ม ดิบ ใน
ตลาดโลกแล้ว พบว่าส่วนต่างราคาลดลง
โดยปริมาณสต๊อกน้ ามันปาล์มดิบคงเหลือ
ทัง้ ประเทศสูงถึง 466,080 ตัน
ราคาน้ ามันปาล์ม ดิบในประเทศใกล้เคียง
กับ มาเลเซีย ผู้ป ระกอบการเริ่ม ส่ ง ออก
อย่า งเป็ นรูป ธรรม กระทรวงพาณิ ชย์ เ ร่ง
ผลัก ดัน ให้ ผู้ ป ระกอบการส่ ง ออกน้ า มัน
ปาล์ ม ดิบ จ านวน 2 แสนตัน ภายใน 3
เดือน ไปยังจีนและอินเดีย
ในขณะที่ร ฐั บาลกลางประเทศอิน เดีย ได้
ประกาศปรับเพิ่ม อัต ราภาษีนาเข้า น้ ามัน
พืชเกือ บทุ กชนิ ด โดยเฉพาะน้ ามันปาล์ม
ดิบ จากร้อ ยละ 15 เป็ น ร้อ ยละ 30 และ
น้ า มัน ปาล์ม ที่ผ่า นกรรมวิธีก ารกลัน่ จาก
ร้อ ยละ 25 เป็ น ที่ ร้ อ ยละ 40 ท าให้ ก าร
ส่งออกไปอินเดียเริม่ ชะลอตัวลง

40

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ในปจั จุบนั พืน้ ทีป่ ลูกปาล์มน้ามันในประเทศไทยทีใ่ ห้ผลผลิตมีประมาณ 4.9 ล้านไร่ เพิม่ ขึน้ จาก 4.6 ล้านไร่ในปี 2559 ร้อยละ 7
คาดการณ์ว่าในปี 2561 พืน้ ทีป่ ลูกปาล์มน้ามันทีใ่ ห้ผลผลิตจะเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง โดยมีประมาณ 5.2 ล้านไร่ โดยส่วนใหญ่รอ้ ยละ 90
ของพืน้ ทีป่ ลูกปาล์มทัง้ หมดอยู่ทบ่ี ริเวณภาคใต้ เนื่องจากมีสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ หมาะสม ตัง้ แต่ปลายปี 2559 ต่อเนื่องมาตลอดทัง้
ปี 2560 สภาพอากาศได้เข้าสู่ภาวะปกติ ปริมาณน้ าฝนมีต่อเนื่อง ปริมาณผลผลิตปาล์มสดโดยรวมทัง้ ประเทศในปี 2560 มี
จานวนประมาณ 15 ล้านตัน เพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 42 (2559 : 10.48 ล้านตัน) เนื่องมาจากการยุตลิ งของภาวะแห้งแล้งรุนแรงจาก
ปรากฏการณ์เอลนีโญในปี 2558 ต่อเนื่องต้นปี 2559 ประกอบกับการกระจายตัวของปริมาณน้ าฝนเป็ นไปอย่างสม่าเสมอในช่วง
ตัง้ แต่ปลายปี 2559 ต่อเนื่องมาตลอดทัง้ ปี 2560 ส่งผลต่อการเพิม่ ขึน้ ของผลผลิตต่อไร่ โดยในปี 2560 มีผลผลิตต่อไร่ 3,000
กิโลกรัม เพิม่ ขึน้ จาก 2,436 กิโลกรัมในปี 2559 คิดเป็ นร้อยละ 23 โดยมีผลผลิตปาล์มสดสูงสุดในเดือนพฤศจิกายนทีป่ ระมาณ
1.6 ล้านตันและต่ าสุดในเดือนมกราคมที่ 6 แสนตัน ราคาผลปาล์มสดเฉลีย่ ทัง้ ปี อยู่ท่ี 4.62 บาท/กิโลกรัม (2559 : 5.84 บาท/
กิโลกรัม) โดยมีราคาเฉลี่ยรายเดือนสูงสุดที่ 6.14 บาท/กิโลกรัมในเดือนกุมภาพันธ์ และต่ าสุดที่ 3.37 บาท/กิโลกรัมในเดือน
ธันวาคม เป็ นทีน่ ่าสังเกตุว่าในช่วง 3 ปี ทผ่ี ่านมา ราคาผลปาล์มสดในระดับต่ าสุดไม่ได้ปรากฏอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของแต่ละปี
ซึง่ เป็ นช่วงทีผ่ ลผลิตออกสูต่ ลาด

รูปที่ 2 : ปริมาณและราคาผลปาล์มสดรายเดือน
(คุณภาพน้ามัน 18%)
'000 ตัน

บาท / กิ โลกรัม
8.00

4,000
3,500

7.00

3,000

6.00

2,500

5.00

2,000

4.00

1,500

3.00

1,000

2.00

500

1.00

0

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

2559

538

717

1,063

1,158

1,096

908

806

876

920

834

812

750

2560

629

716

1,156

1,398

1,484

1,145

1,093

1,234

1,368

1,570

1,614

1,510

2559

5.70

5.48

4.95

5.60

5.81

5.91

7.02

6.13

5.83

5.91

5.85

5.87

2560

5.77

6.14

5.49

4.89

4.78

4.32

4.24

4.10

4.21

4.09

3.98

3.37

ทีม่ า : กรมการค้าภายใน

41

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

0.00

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ผลผลิตน้ามันปาล์มดิบทัง้ ประเทศในปี 2560 อยู่ท่ี 2,626,006 ตัน (2559 : 1,804,449 ตัน) โดยมีความต้องการใช้น้ามันปาล์มดิบ
ดังนี้
(เมตริกตัน)
เพื่อการบริโภค
เพื่อผลิตไบโอดีเซล

2559

2560

987,803
815,956

1,165,633
971,177

การเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
18
19

จากผลผลิตปาล์มน้ามันทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่งผลให้ราคาผลปาล์มสดและราคาน้ ามันปาล์มดิบในประเทศปรับตัวลดลง กรมธุรกิจพลังงาน
จึงประกาศเพิม่ สัดส่วนไบโอดีเซลจากบี 5 เป็ นบี 7 มีผลเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โดยคาดว่าจะสามารถดูดซับน้ ามันปาล์ม
ดิบออกจากระบบประมาณ 25,000 ตันต่อเดือน ซึง่ ยังคงไม่เพียงพอต่อปริมาณน้ามันปาล์มคงเหลือสะสมในระบบทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่าง
รวดเร็ว จาก 447,884 ตัน ในเดือนพฤษภาคม เป็ น 532,651 ตันและ 485,379 ตันในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม
ตามลาดับ กระทรวงพาณิชย์จงึ สังลดสต๊
่
อกน้ามันปาล์ม โดยออกเป็ นนโยบายทีต่ อ้ งอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน และประสานงานเพื่ออานวยความสะดวกให้ภาคเอกชนเร่งผลักดันการส่งออกน้ ามันปาล์มดิบให้ได้เดือนละ 100,000 ตัน
ขณะทีใ่ นส่วนของกระทรวงพลังงานได้รบั นโยบายไปบริหารจัดการน้ามันปาล์มดิบอีก 100,000 ตัน โดยมีทงั ้ แนวทางการใช้ทาไบ
โอดีเซลเพิม่ ขึน้ และการนาไปใช้เป็ นเชือ้ เพลิงสาหรับโรงไฟฟ้ากระบี่ ทัง้ นี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะลดสต๊ อกน้ ามันปาล์มดิบให้อยู่ใน
ระดับเหมาะสมที่ประมาณ 250,000 ตัน อย่างไรก็ตาม การให้ผู้ประกอบการไบโอดีเซลเพิ่มสต๊ อกน้ ามันนัน้ เป็ นเพียงแนว
ทางแก้ไขปญั หาระยะสัน้ เพราะผลผลิตใหม่กาลังจะออกมาในช่วงเดือนมีนาคม 2561 ส่วนแนวทางการเพิม่ ส่วนผสมดีเซลเป็ นบี
10 ให้มผี ลเร็วขึน้ ใน 1 - 2 ปี กย็ งั คงเป็ นไปได้ยาก เพราะปจั จุบนั ค่ายรถบางรุ่นก็ยงั ไม่ยอมรับการใช้บี 7 โดยในช่วง 4-5 ปี ทผ่ี ่าน
มา ภาครัฐโดยกระทรวงพลังงานมีนโยบายการปรับเปลีย่ นส่วนผสมน้ามันปาล์มในไบโอดีเซลมาโดยตลอด ทัง้ นี้ เพื่อ รักษาระดับ
ปริมาณน้ ามันปาล์มคงเหลือในประเทศให้เหมาะสมและเพื่อให้เกิดความสมดุลในด้านราคาระหว่างการใช้น้ ามันปาล์มเพื่อการ
บริโภคและไบโอดีเซล การปรับเปลีย่ นส่วนผสมน้ามันปาล์มในไบโอดีเซลในช่วง 4-5 ปี ทผ่ี ่านมา สรุปได้ดงั นี้
ปี

มีผลบังคับใช้

2556

ปลายปี

2557

ต้นเดือนพฤษภาคม
เดือนมกราคม
เดือนเมษายน
เดือนสิงหาคม
เดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนพฤษภาคม

2558
2559
2560

ส่วนผสมน้ามันปาล์มในไบโอดีเซล
ประกาศชะลอการบังคับใช้ B7 ออกไป
ก่อน และให้ใช้ B4
ปรับเพิม่ เป็ น B7
ปรับลดเป็ น B3.5
ปรับเพิม่ เป็ น B6
ปรับเพิม่ เป็ น B6.5-7
ปรับลดเป็ น B5
ปรับลดเป็ น B3
ปรับเพิม่ เป็ น B5
ปรับเพิม่ เป็ น B7

42

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
รูปที่ 3 : ปริมาณการผลิ ตน้ามันปาล์มดิ บในประเทศไทย

‘000
3,000

50%
48.90%

46.87%

45.53%
42.29%

2,500

40%
30%

2,000
20%
1,500
12.90%

1,000

10%

3.22%

-4.25%

500

3.39%

0%

-6.29%

-10%

-9.90%
-12.76%

-12.86%

0

1,168 1,052

2549

2550

1,544 1,345 1,288

2551

2552

2553

1,832 1,891

2554

2555

2,135 2,001

2556

2557

2,068 1,804

2558

2559

2,626

-20%

2560

ปริ มาณน้ ามันปาล์มดิ บทีใ่ ช้สาหรับอาหาร อุตสาหกรรม และส่ง ออก
ปริ มาณน้ ามันปาล์มดิ บทีใ่ ช้ผลิ ตไบโอดีเซล
ปริ มาณการผลิ ตน้ ามันปาล์มดิ บทังหมด
้
% การเติ บโตของปริ มาณการผลิ ต

ทีม่ า : กรมการค้าภายใน

การเคลื่อนไหวของราคาน้ ามันปาล์มดิบในประเทศเฉลีย่ รายเดือนในปี 2560 อยู่ในช่วงระหว่าง 19.12 – 31.97 บาท/กิโลกรัม
(2559 : 29.02 – 37.49 บาท/กิโลกรัม) โดยมีราคาเฉลีย่ ทัง้ ปี ท่ี 24.88 บาท/กิโลกรัม (2559 : 31.95 บาท/กิโลกรัม) ซึง่ นับเป็ น
ระดับราคาเฉลีย่ ต่าสุดในรอบ 8 ปี โดยแตะระดับต่ าสุดที่ 18 บาท/กิโลกรัมเมื่อประมาณปลายเดือนธันวาคม ส่วนต่างราคาเฉลีย่
เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดโลกลดลงเหลือเพียงกิโลกรัมละ 2 - 3 บาท (2559 : 11 - 12 บาท) โดยเฉพาะในช่วงปลายปี 2560
ราคาน้ ามันปาล์มดิบในประเทศอยู่ในระดับใกล้เคียงกับมาเลเซีย ผูป้ ระกอบการจึงเริม่ ส่งออกได้อย่างเป็ นรูปธรรม โดยมีตลาด
ส่งออกหลักคือ ประเทศอินเดีย ต่อมาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 รัฐบาลกลางประเทศอินเดียได้ประกาศปรับเพิม่ อัตราภาษี
นาเข้าน้ามันพืชเกือบทุกชนิด โดยเฉพาะน้ ามันปาล์มดิบจากร้อยละ 15 เป็ นร้อยละ 30 และน้ ามันปาล์มทีผ่ ่านกรรมวิธกี ารกลัน่
จากร้อยละ 25 เป็ นทีร่ อ้ ยละ 40 ทาให้การส่งออกไปอินเดียเริม่ ชะลอตัวลง
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24.88
22.17

31.95

27.33

28.57
24.05

25.24
23.27

30.86
28.89

22.72

15

19.24

20

29.1
27.02

24.45
24.80

25

15.77
15.73

บาท / กิโลกรัม

30

24.33
21.96

35

28.96
28.56

40

36.59
32.63

รูปที่ 4 : ราคาน้ามันปาล์มดิบขายส่งตลาด กทม.
เปรียบเทียบตลาดมาเลเซีย

2559

2560

10
5
0
2549

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
ราคาน้ ามันปาล์มดิบขายส่ งตลาด กทม.
ราคาน้ ามันปาล์มดิบขายส่ งตลาดมาเลเซีย

ทีม่ า : กรมการค้าภายใน

จากการทีร่ าคาน้ามันปาล์มดิบในประเทศปรับตัวลดลงอย่างมีนยั สาคัญในช่วงครึง่ หลังของปี 2560 โดยเฉพาะในช่วงปลายปี ทา
ให้ในปี 2560 ประเทศไทยสามารถส่งออกคิดเป็ นน้ามันปาล์มดิบจานวน 303,126 ตัน โดยเป็ นปริมาณส่งออกเฉพาะของ 2 เดือน
สุดท้าย (พฤศจิกายน – ธันวาคม) ที่ 157,736 ตัน
รูปที่ 5 : ปริมาณน้ามันปาล์มดิ บคงเหลือและ
การเคลื่อนไหวของราคารายเดือน
'000 ตัน

บาท / กิ โลกรัม
40.00

1,000
800

30.00

600
20.00
400
10.00

200
0

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

2559

261

215

195

213

220

223

217

229

259

290

297

293

2560

237

221

275

359

448

454

443

427

466

520

533

485

2559

29.63

30.10

29.02

32.26

33.93

35.50

37.49

34.00

31.05

30.00

29.63

30.80

2560

31.40

31.97

28.97

26.91

26.77

23.84

23.05

22.13

22.11

21.59

20.73

19.12

ทีม่ า : กรมการค้าภายใน
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สรุปเหตุการณ์สาคัญ
(1) ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์ม : เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั หิ ลักการ
ร่างพระราชบัญญัตปิ าล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม พ.ศ. ... โดยมีสาระสาคัญ คือ กาหนดคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามัน
และน้ามันปาล์มขึน้ เพื่อทาหน้าทีก่ ากับดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มทัง้ ระบบ
แบบบูรณาการ ซึง่ มีการจัดตัง้ กองทุนปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มขึน้ เพื่อสนับสนุ นด้านการเงินสาหรับการศึกษาวิจยั และ
พัฒนา รวมถึงด้านต่างๆ และกาหนดบทลงโทษผูเ้ กีย่ วข้องในอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม หากไม่ปฏิบตั หิ รือ
กระท าการฝ่า ฝื น ทัง้ นี้ คาดว่ า พรบ.ดัง กล่ า วจะมีผ ลบัง คับ ใช้ภ ายในปี 2561 ขณะนี้ อ ยู่ใ นขัน้ ตอนการพิจ ารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
(2) ราคาน้ามันปิ โตรเลียม : อีกตัวแปรหนึ่งทีต่ อ้ งจับตาความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชดิ ได้แก่ ราคาน้ ามันปิ โตรเลียม เนื่องจาก
กาลังอยู่ในทิศทางขาขึน้ จากการขยายข้อตกลงลดการผลิตของกลุ่มประเทศผูส้ ่งออกน้ ามันรายใหญ่ของโลก (OPEC) และ
กลุ่มนอกโอเปก (non OPEC) โดยคาดว่าราคาน้ ามันจะยังคงปรับตัวขึน้ ต่อในปี 2561 หลังจากทีร่ าคาเพิม่ ขึน้ มาประมาณ
ร้อยละ 13 ตลอดช่วงปี ทผ่ี ่านมา โดยปจั จัยหนึ่งทีช่ ่วยหนุ นให้ราคาน้ ามันปรับขึน้ ต่อนัน้ มาจากการทีก่ ลุ่มโอเปกและกลุ่ม
นอกโอเปกที่น าโดยรัส เซีย ได้ข ยายข้อ ตกลงลดก าลัง การผลิต น้ า มัน ที่ 1.8 ล้า นบาร์เ รล/วัน ไปจนถึง สิ้น ปี 2561
ขณะเดียวกัน อุปสงค์น้ามันมีแนวโน้มปรับตัวขึน้ จากการทีเ่ ศรษฐกิจโลกขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง จนส่งผลให้ความต้องการใช้
น้ ามันเพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย โดยโอเปกคาดการณ์ว่า อุปสงค์น้ ามันจะปรับขึน้ ไปอยู่ท่ี 1.53 ล้านบาร์เรล/วัน ในปี 2561 ซึ่ง
ประเทศในแถบเอเชีย โดยเฉพาะจีนและอินเดียจะเป็ นตัวแปรสาคัญในการขับเคลื่อนอุปสงค์ดงั กล่าว อย่างไรก็ตาม คาดว่า
ราคาน้ามันปิ โตรเลียมโดยเฉลีย่ น่าจะทรงตัวอยู่ในระดับไม่เกิน 65 - 70 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เนื่องจากจะมีแรงกดดัน
ด้านอุปทานทีส่ ูงขึน้ จากกลุ่มผู้ผลิตน้ ามันจากชัน้ หินดินดาน (เชลออยล์) ซึง่ จะลงทุนเพิม่ การขุดเจาะในปี 2561 ด้วยเหตุน้ี
การเพิม่ กาลังผลิตของกลุ่มเชลออยล์จงึ นับเป็ นความเสีย่ งสาคัญทีจ่ ะกดดันราคาน้ามันในปี 2561 ท่ามกลางราคาทีม่ แี นวโน้ม
ปรับขึน้ ต่อจากข้อตกลงของกลุ่มโอเปก
(3) อิ นเดียปรับเพิ่ มภาษี นาเข้าน้ามันพืช : เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรของประเทศ รัฐบาลกลางประเทศอินเดียได้ประกาศปรับ
เพิม่ อัตราภาษีนาเข้าน้ามันพืชเกือบทุกชนิด โดยเฉพาะน้ามันปาล์ม ดังนี้
เดือน

สิงหาคม 2560

พฤศจิกายน 2560

อัตราภาษี นาเข้าน้ามันปาล์มดิ บ เพิม่ จากร้อยละ 7.50 เป็ นร้อยละ 15 เพิม่ จากร้อยละ 15 เป็ นร้อยละ 30
อัตราภาษี นาเข้าน้ามันปาล์มที่
ผ่านกรรมวิ ธีการกลัน่

เพิม่ จากร้อยละ 15 เป็ นร้อยละ 25

เพิม่ จากร้อยละ 25 เป็ นร้อยละ 40

(4) มาเลเซี ยยกเลิ กภาษี ส่งออกน้ามันปาล์มดิ บเป็ นเวลา 3 เดือน : รัฐบาลมาเลเซียประกาศยกเลิกการเก็บภาษีส่งออก
น้ ามันปาล์มดิบเป็ นเวลา 3 เดือนโดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 8 มกราคม ถึงวันที่ 7 เมษายน 2561 เพื่อระบายปริมาณสต๊อกใน
ประเทศทีอ่ ยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม หากในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว หากสต๊อกน้ามันปาล์มดิบลดลงสู่ระดับ 1.6 ล้านตัน
การเก็บภาษีสง่ ออกน้ามันปาล์มดิบก็จะถูกนามาบังคับใช้เช่นเดิม ในขณะทีป่ ระเทศอินโดนีเซีย ยังคงมาตรการการเก็บภาษี
ส่งออกน้ามันปาล์มดิบไว้ท่ี 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน เช่นเดิม
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(5) ทิ ศทางราคาน้ามันปาล์มดิ บในตลาดโลก : ในปี 2560 ราคาน้ ามันปาล์มดิบในตลาดโลกโดยเฉลีย่ สูงกว่าปี 2559 แม้ว่า
ผลผลิตน้ ามันปาล์มของโลกจะสูงขึน้ โดยในปี 2560 ราคาน้ ามันปาล์มดิบในตลาดล่วงหน้ากาหนดส่งมอบเดือนทีส่ ามของ
ประเทศมาเลเซีย (Bursa Malaysia Derivatives : 3rd Month) เฉลี่ยแล้วทัง้ ปี อยู่ทป่ี ระมาณ 2,703 ริงกิตต่อตัน
เปรียบเทียบกับ 2,630 ริงกิตต่อตันในปี 2559 คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.77 โดยแตะระดับสูงสุดที่ 3,165 ริงกิตต่อตันเมื่อวันที่
3 มกราคม 2560 ในช่วงต้นปี 2560 ราคาน้ามันปาล์มดิบอยู่ในระดับสูง โดยไตรมาสแรก ราคาเฉลีย่ อยู่ประมาณ 3,000 ริง
กิตต่อตัน เนื่องจากปริมาณน้ ามันปาล์มคงเหลือของประเทศมาเลเซียอยู่ในระดับต่ ามาก เหลือเพียง 1.4 ล้านตันในเดือน
กุมภาพันธ์ สาเหตุจากปริมาณผลผลิตอยู่ในระดับต่ า อันเป็ นผลต่อเนื่องมาจากภาวะแห้งแล้งรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนี
โญในปี 2558-2559
รูปที่ 6 : ราคาน้ามันปาล์มในประเทศมาเลเซีย
รายเดือน

Source: http://www.indexmundi.com

รูปที่ 7 : ปริมาณน้ามันปาล์มคงเหลือของประเทศ
มาเลเซีย
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รูปที่ 8 : ปริมาณผลผลิ ตน้ามันปาล์มดิ บของ
ประเทศมาเลเซีย
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ทีม่ า : Malaysian Palm Oil Board

(6) สหภาพยุโรปมีมติ ห้ามใช้เชื้อเพลิ งชีวภาพที่ผลิ ตจากน้ามันปาล์มภายในปี 2564: เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 รัฐสภา
ยุโรปได้มมี ติแก้ไขแนวทางการใช้พลังงานทดแทน ซึง่ รวมถึงการห้ามใช้เชือ้ เพลิงชีวภาพที่ผลิตจากน้ ามันปาล์มภายในปี
2564 โดยมีวตั ถุประสงค์ในการปฏิรปู ตลาดพลังงาน และลดการใช้พลังงาน เพื่อแสดงถึงความพยายามในการไปสู่เป้าหมาย
ด้านสภาพแวดล้อม โดยในปี 2559 ได้มกี ารเผยแพร่การศึกษาทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุ นจากสหภาพยุโรป ซึ่ งระบุว่าเชื้อเพลิง
ชีวภาพทีผ่ ลิตจากน้ามันปาล์มได้ก่อมลภาวะมากกว่าน้ ามันดีเซลปกติถงึ 3 เท่า ดังนัน้ ในปี 2559 สมาชิกรัฐสภายุโรปจึงมี
มติเรียกร้องให้คณะกรรมาธิการยุโรป ปรับลดการใช้น้ ามันพืชสาหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพภายในปี 2563 และยัง
เรียกร้องให้มมี าตรฐานการรับรองด้านความยังยื
่ นในการผลิตน้ามันปาล์มทีเ่ ข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม การห้าม
ใช้น้ามันปาล์มยังต้องเผชิญอุปสรรคอีกมาก เริม่ จากเรื่องข้อตกลงทางการเมืองจากสมาชิกในสหภาพยุโรปทัง้ 28 ประเทศ
ซึง่ ยังต้องการมติเห็นชอบในเรื่องการเปลีย่ นแปลงแนวทางการใช้พ ลังงานทดแทน นอกจากนัน้ อุปสรรคทีส่ าคัญยังมาจาก
ประเด็นทางด้านกฎหมายในเวทีองค์การการค้าโลก เพื่อต่อต้านมติการห้ามใช้น้ามันปาล์มดังกล่าวจากประเทศผูผ้ ลิตน้ ามัน
ปาล์มรายใหญ่ ได้แก่ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึง่ มีผลผลิตน้ามันปาล์มรวมกันประมาณร้อยละ 85 ของผลผลิตทัง้ โลก

กาลังการผลิ ต
1. โรงสกัดน้ ามันปาล์มดิ บ : การเพิม่ ขึน้ ของจานวนโรงสกัดน้ามันปาล์มจาก 91 โรงในปี 2556 เป็ นประมาณ 139 โรง
ในปจั จุบนั โดยเปิ ดดาเนินการจานวน 120 โรง ทาให้กาลังการผลิต รวมของโรงสกัดมีประมาณ 30 ล้านตัน-ผลปาล์มสดต่อปี
นับว่ายังคงสูงกว่าปริมาณผลปาล์มสดทีอ่ อกสู่ตลาดในปี 2560 ที่ 15 ล้านตันเป็ นอย่างมาก จะเห็นว่าอัตราการใช้กาลังการผลิต
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ของโรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบ อยู่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ภาวะความไม่สมดุลระหว่างอุป สงค์และอุปทานมีอยู่ในระดับสูง ส่งผลต่ อ
เสถียรภาพราคาและคุณภาพของผลปาล์มสด ซึง่ เป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ามันปาล์มของประเทศไทย
2. โรงกลันน
่ ้ ามันปาล์ม : ประเทศไทยมีโรงกลันน
่ ้ามันปาล์ม ซึง่ เป็ นอุตสาหกรรมปลายน้าจานวน 17 แห่ง มีกาลังการ
ผลิตทัง้ สิน้ ประมาณ 2.5 ล้านตัน-วัตถุดบิ ต่อปี และอัตราการใช้กาลังการผลิตอยู่ทป่ี ระมาณร้อยละ 70 ถึงแม้จานวนผูป้ ระกอบการ
จะเพิม่ ขึน้ จานวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบ เนื่องจากเป็ นการลงทุนทีต่ อ้ งใช้เงินทุนสูง และต้องอาศัยความรู้
ความชานาญและเทคโนโลยีระดับสูง แต่การแข่งขันในอุตสาหกรรมการกลันน
่ ้ามันปาล์มเริม่ มีความรุนแรงมากขึน้ ในช่วง 2-3 ปี ท่ี
ผ่านมา โดยผูป้ ระกอบการรายใหม่มกั ใช้กลยุทธ์ดา้ นราคามาทาการตลาด
3. เนยเที ยมและไขมันพืชผสม : คาดการณ์ว่าอัตราการใช้กาลังการผลิตของอุตสาหกรรมนี้จะต่ า กว่าร้อยละ 50 ใน
ปจั จุบนั มีผู้ประกอบการรายใหญ่ ในธุรกิจนี้อยู่ประมาณ 4 - 5 ราย โดยบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดในส่วนของธุรกิจ
เบเกอรีส่ าหรับร้านค้าปลีก

คาดการณ์ ปริ มาณและแนวโน้ มราคาน้ามันปาล์มปี 2561
พืน้ ทีป่ ลูกปาล์มน้ามันในประเทศไทยเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ปี ละประมาณ 3 แสนไร่ จากการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกปาล์มน้ ามันโดยการ
ปรับเปลีย่ นชนิดพืชที่ปลูก โดยเฉพาะการโค่นล้มยางพารามาเป็ นการปลูกปาล์มน้ ามันทดแทนอันเนื่องมาจากผลกระทบจาก
วิกฤติราคายางตกต่ าเป็ นเวลาติดต่อกัน เหตุผลดังกล่าวทาให้ผลผลิต โดยเฉลี่ยเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องในแต่ละปี นอกจากนัน้
ปจั จัยจากสภาพอากาศย้อนหลังไปประมาณ 2 ปี ทผ่ี ่านมา จะส่งผลดีต่อผลผลิตในปี ปจั จุบนั เป็ นอย่างมาก ดังนัน้ ในปี 2561 คาด
ว่าสถานการณ์ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ ามันจะออกสู่ตลาดมากขึน้ ต่อเนื่องจากปี 2560 เป็ นประมาณ 14 ล้านตัน และส่งผลให้
ปริมาณน้ามันปาล์มดิบอยู่ทป่ี ระมาณ 2.5 ล้านตัน
ในปี 2561 คาดว่าความต้องการใช้น้ามันปาล์มเพื่อการบริโภคในประเทศจะมีประมาณ 1 ล้านตัน สาหรับความต้องการใช้น้ ามัน
ปาล์มเพื่อผลิตไบโอดีเซล คาดว่าจะมีประมาณ 1 ล้านตันเช่นกัน แต่ทงั ้ นี้ ยังคงขึน้ อยู่กบั ราคาน้ามันปิ โตรเลียม ราคาน้ ามันปาล์ม
ดิบในประเทศ และปริมาณน้ามันปาล์มคงเหลือในประเทศเป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าราคาน้ามันปิ โตรเลียมมีแนวโน้ม
ทีจ่ ะทรงตัวอยู่ในระดับไม่เกิน 65 - 70 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในปี 2561 จึงมีความเป็ นไปได้สงู ว่าสัดส่วนการผสมน้ ามัน
ปาล์มในน้ามันดีเซลจะยังคงอยู่ทร่ี อ้ ยละ 7 ตลอดทัง้ ปี ซึง่ เป็ นระดับส่วนผสมทีส่ งู สุดแล้ว ส่วนแนวทางการเพิม่ ส่วนผสมดีเซลเป็ น
บี 10 ให้มผี ลเร็วขึน้ ใน 1 - 2 ปี กย็ งั คงเป็ นไปได้ยาก ดังนัน้ สถานการณ์ปริมาณน้ ามันปาล์มดิบคงเหลือสะสมในประเทศจึงจะ
ยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไปในปี 2561 โดยเฉพาะครึ่งปี แรก การส่งออกน้ ามันปาล์มดิบจึ งดูเหมือนจะเป็ นวิธเี ดียวทีจ่ ะสามารถ
ระบายสต๊อกสะสมภายในประเทศได้
ในขณะทีผ่ ลผลิตน้ามันปาล์มของโลกปี 2561 จะอยู่ในระดับสูงเช่นกัน กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) คาดการณ์ว่าจะมี
ปริมาณ 66.87 ล้านตัน เพิม่ ขึน้ จาก 62.29 ล้านตันในปี 2560 ร้อยละ 7.35 เนื่องจากผู้ผลิตรายใหญ่ได้แก่ อินโดนีเซียและ
มาเลเซีย มีการขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูกอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับกับความต้องการของตลาดทีเ่ พิม่ ขึน้ ประกอบกับสภาพภูมอิ ากาศที่
เอือ้ อานวย
ดังนัน้ การบริหารจัดการสต๊อกน้ ามันปาล์มดิบภายในประเทศในปี 2561 จึงเป็ นอีกความท้าทายทีภ่ าครัฐจาเป็ นต้องดาเนินการ
อย่างบูรณาการ มีแผนงานและมาตรการรองรับทีช่ ดั เจนและสอดคล้องกันของแต่ละหน่ วยงาน เพื่อสามารถแก้ปญั หาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
โดยรวมแล้ว การเคลื่อนไหวของราคาน้ามันปาล์มดิบในประเทศในปี 2561 คาดว่าจะสอดคล้องและใกล้เคียงกับราคาน้ ามันปาล์ม
ดิบตลาดโลก โดยอยู่ทร่ี ะดับ 19 - 20 บาท/กิโลกรัม และราคาผลปาล์มสดทีป่ ระมาณ 3.50 - 4.00 บาท/กิโลกรัม ตราบใดทีร่ าคา
น้ามันปิ โตรเลียมโดยเฉลีย่ ทรงตัวอยู่ในระดับไม่เกิน 65 - 70 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และราคาน้ ามันปาล์มดิบในตลาดโลก
โดยเฉลีย่ ในปี 2561 คาดว่าจะอยู่ทป่ี ระมาณ 2,500 - 2,600 ริงกิตต่อตัน (2560 : 2,703 ริงกิตต่อตัน) อย่างไรก็ตาม ยังมีปจั จัย
แปรผันอีกหลายปจั จัยทีส่ ง่ ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อราคาน้ามันปาล์ม เช่น ราคาน้ ามันถัวเหลื
่ อง, อัตราแลกเปลีย่ น, อุปสงค์
อุปทานของประเทศอินเดีย จีน และสหภาพยุโรป, กระแสการต่อต้านน้ามันปาล์มจากสหภาพยุโรปและอเมริกา, การปรับเปลีย่ น
แผนการใช้ไบโอดีเซลเพื่อเป็ นพลังงานทางเลือก เป็ นต้น
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ภาพรวมทางด้านธุรกิจ

1. เรือ� งเด่นของสิ นค้า

1. เรือ� งเด่นของสิ นค้า

ภาพรวมทางด้านธุรกิ จ

1.1 นํ�ามัน

1.1 นํ�ามัน

ในตลาดสําหรับนํ� ามันพืชเพื�อ ปรุงอาหารในประเทศไทยใน
ในตลาดสําหรับนํ� ามันพืชเพื�อ ปรุงอาหารในประเทศไทยใน
ปจั จุบนั ั ผู้บริโภคมีความต้องการที�เพิ�มมากขึ�น โดยมองหา
ปจจุบนั ผู้บริโภคมีความต้องการที�เพิ�มมากขึ�น โดยมองหา
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โดยบริ
อว่าการมี
รายการสิ
�หลากหลายใน
บราคาที
�เหมาะสม
รวมถึ
งการสร้
างสรรค์
ระดับระดั
ราคาที
�เหมาะสม
รวมถึ
งการสร้
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โภคที
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ถึในช่
งแม้วงปี
ว่านนํ�ี � าเนืมั�อนงด้ปาล์
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บร�ษัท ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2560
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1.2 เนยเทียมและไขมันพืชผสม
เพื่อตอบโจทย์เทรนด์เบเกอรีห่ ลากหลายรูปแบบในปจั จุบนั บริษทั ล่าสูง
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ได้วางตลาดผลิตภัณฑ์ผงโกโก้ตราเดซี่
เนยผสมตราเซสท์ สาหรับทาเค้ก คุก้ กี้ และมาการีนสาหรับทาพัฟ &พาย
เพื่อนาเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพพรีเมียมให้ผปู้ ระกอบการเบเกอรีท่ งั ้ ราย
ใหญ่ และรายเล็ก สาหรับเลือกใช้ในการทาเบเกอรีแ่ สนอร่อยได้ตามความ
ต้องการ และดีต่อสุขภาพ โดยปราศจากไขมันทรานส์

1.3 เครือ่ งดื่มและผลิ ตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรูป
ปี 2560 ปริมาณการบริโภคในประเทศยังไม่เปลี่ยนแปลง สินค้าในทุกกลุ่มประกอบด้วย ผักและผลไม้กระป๋อง
ซอสปรุงรส และเครื่องปรุงยังคงซบเซา
ตอบรับกับการเพิม่ ขึน้ ของผูใ้ ช้อคี อมเมิรซ์ เอ็มคอมเมิรซ์ ซึง่ ถือเป็ นช่องทางเลือกซือ้ และกระจายสินค้าช่องทาง
ใหม่ ยูเอฟซี ได้เพิม่ ฐานลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์จากแนวคิดสร้างสรรค์ด้ านการตลาดบนโลกออนไลน์ แคมเปญการ
จัดส่งฟรีทวประเทศ
ั่
ได้มกี ารประชาสัมพันธ์ในประเทศไทยผ่านช่องทางต่างๆ ทัง้ แบบดัง้ เดิม และสื่อออนไลน์ โดยสินค้า
ของ ยูเอฟซี ได้มกี ารจาหน่ ายผ่านเว็บไซต์ออนไลน์รายใหญ่ ได้แก่ ลาซาด้า และ อีเลฟเว่นสตรีท และอีกช่องทางหนึ่งที่
เพิม่ ความสะดวกในการสังซื
่ อ้ สินค้า ยูเอฟซี ได้แก่ ยูเอฟซีออนไลน์ โดยลูกค้าสามารถสังซื
่ อ้ และสินค้าจะส่งตรงถึงบ้านคุณ
ภายใน 3 วัน
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ยูเอฟซี โฮมซอย (รสดัง้ เดิม) ได้ให้บริการบนสายการบินไทย
สมายล์ (เทีย่ วบินในประเทศในเครือของ บมจ. การบินไทย) ตลอดทัง้ ปี
2560 ถือเป็ นเครื่องยืนยันถึงรสชาติ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ านม
ถัวเหลื
่ อง “โฮมซอย”

ในช่วงเทศกาลกินเจเดือนตุลาคม ยูเอฟซี เปิ ดตัว
น้านมถัวเหลื
่ อง “โฮมซอย” รสดัง้ เดิมผสมเม็ดแมงลัก ขนาด
180 มล. บรรจุกระป๋องอลูมเิ นียม โดยผลิตภัณฑ์ใหม่น้ี ถือ
เป็ น การเพิ่ม พื้น ที่ ข อง “โฮมซอย” บนชัน้ วางในร้า นค้ า ,
เครื่องหยอดเหรียญอัตโนมัติ รวมถึงช่องทางอื่นๆ

ในเดือ นเดีย วกัน ยูเ อฟซี ได้เ ปิ ด ตัว ผลิต ภัณฑ์ใ หม่ คือ ผลิต ภัณ ฑ์ท าความสะอาดพื้น ผิว เอนกประสงค์ และ
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดห้องครัว ภายใต้ตราสินค้า “ไบโอโฮม” ซึง่ เป็ นกลุ่มสินค้าสาหรับดูแลความสะอาดภายในบ้านทีเ่ ป็ น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อมของกลุ่มล่าสูง โดยวางจาหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตระดับพรีเมียมในประเทศไทย
ยูเอฟซี ยังเดินหน้าลงทุนในตราสินค้า ทเวนตี้ เซนจูร่ี และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในกลุ่มเครื่องดื่ม
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2. การขายและการกระจายสิ นค้า
2.1 ตลาดในประเทศ
ก) ช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่และร้านสะดวกซือ้ : สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในประเทศไทย ส่งผลให้ปริมาณ
การขายผลิตภัณฑ์น้ ามันปาล์มของบริษทั มีการเติบโตในทิศทางเดียวกันกับกาลังซือ้ ภายในประเทศทีอ่ ตั ราร้อยละ 2 อย่างไรก็
ตาม จากแนวโน้มราคาน้ามันปาล์มดิบทีป่ รับตัวลดลงตลอดปี 2560 ส่งผลให้มลู ค่าการขายของบริษทั ในช่องทางนี้ลดลงร้อยละ 5
เมื่อเปรียบเทียบกับปี ทผ่ี ่านมา ซึง่ บริษัทต้องเผชิญความท้าทายในปี 2560 ทัง้ ด้านต้นทุนน้ ามันปาล์มดิบ และการแข่งขันที่
ยากลาบากในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ดังนัน้ บริษัทจาเป็ นต้องตัดสินใจเลือกช่วงเวลา และส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ให้มคี วาม
เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าบริษทั จะสามารถคว้าโอกาสทางการตลาด ได้โดยไม่พลาดโอกาสในการทากาไร
ในขณะเดียวกัน สินค้าน้ ามันพืชระดับพรีเมียมของบริษัทนัน้ ไม่ได้รบั ผลกระทบจากเศรษฐกิจมากนัก โดยมียอดขาย
เติบโตร้อยละ 16 โดยเป็ นผลมาจากการนาเสนอสินค้าใหม่ๆ รวมถึงการสร้างแข็งแกร่งให้กบั ตราสินค้าเนเชอเรลเพื่อความมังคง
่
ของสินค้ากลุ่มนี้ในระยะยาว
ข) ช่องทางการค้าปลีกแบบดัง้ เดิม : ในปี 2560 การแข่งขันในตลาดค้าส่งและค้าปลีกแบบดัง้ เดิมยังคงทวีความรุนแรง
มากขึน้ เนื่องจากมีการแข่งขันเพิม่ เติมในส่วน ร้านสะดวกซือ้ ทีพ่ ยายามเจาะตลาดย่อยส่วนอาเภอมากขึน้ ส่งผลให้รา้ นค้าแบบ
ดัง้ เดิมต้องมีการปรับตัว และพัฒนาตัวเองให้ไปสู่รูปแบบการค้าที่เฉพาะเจาะจงมากขึน้ เช่น กลุ่มอาหาร, กลุ่มเบเกอรี่, กลุ่ม
เครื่องดื่ม และ กลุ่มสินค้าเฉพาะ
การสร้างความแตกต่างและการยกระดับการบริการถือเป็ นปจั จัยสู่อนาคตของบริษัท โดยบริษัทได้จดั ให้มกี ารอบรบ
และเสริมความรูใ้ นด้านผลิตภัณฑ์ และทักษะต่างๆ ให้เหนือกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ และด้วยความเชีย่ วชาญด้านการสร้างสรรค์สนิ ค้า
ใหม่ บริษทั ได้เลือกเฟ้นและทางานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างความเติบโตไปพร้อมกัน ในขณะเดียวกัน บริษทั จะมุ่งเน้น
ในการสร้างความเชื่อมันในด้
่ านการบริหารจัดการทีด่ เี พื่อส่งมอบการบริการทีเ่ หนือความคาดหวังของลูกค้าเป็ นปจั จัยสาคัญ
ค) ฟู้ดเซอร์วสิ : 2560 นับว่าเป็ นอีกปี ทด่ี ขี องช่องทางฟู้ดเซอร์วสิ โดยยอดขายยังคงมีการเติบโตสูงถึงร้อยละ 11 โดย
มีสาเหตุ หลักมาการเพิ่มฐานลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้าขนาดกลาง ที่มีการแข่งขันด้านราคาไม่รุนแรง ในขณะเดียวกัน บริษัท
พยายามสร้างยอดขายในกลุ่มเนยเทียมและไขมันพืชผสม โดยการเพิม่ รายการอาหาร และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ร่วมกับพันธมิต รทาง
ธุรกิจ โดยบริษทั ได้เล็งเห็นว่าผลิตภัณฑ์น้ ามัน ปาล์มนัน้ มีความผันผวนทีร่ ุนแรงและยากต่อการคาดการณ์ ดังนัน้ เพื่อลดความ
เสีย่ งดังกล่าว บริษทั จึงหลีกเลีย่ งธุรกิจการประมูลน้ ามันในลักษณะทีเ่ ป็ นสัญญาระยะยาว และให้ความสาคัญกับการขายทีม่ กี าร
ผูกพันระยะสัน้ ไปจนถึงระยะกลาง
นอกจากนี้ ลูกค้าหลักบางกลุ่มได้มคี วามสนใจในกระแสสุขภาพมากขึน้ โดยได้มกี ารเปลีย่ นจากการใช้น้ามันปรกติมาใช้
สินค้าน้ามันพืชระดับพรีเมียมมากขึน้ โดยในปี 2561 บริษทั จะขยายตลาดสินค้าสาหรับกลุ่มน้ามันพืชระดับพรีเมียม รวมถึงสินค้า
ทีใ่ ช้เป็ นส่วนประกอบสาหรับการทาขนมเบเกอรีเ่ พื่อเพิม่ โอกาสในกลุ่มตลาดทีก่ าลังเติบโต
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2.2 ตลาดต่างประเทศ
ก) กลุ่มน้ามัน และเนยเทียม : สาหรับตลาดส่งออกในปี 2560 บริษทั ยังคงเดินหน้าทาตลาดน้ามันพืชสาหรับปรุงอาหาร
ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ทัง้ พม่า กัมพูชา รวมถึงลาว ทีซ่ ง่ึ บริษทั เล็งเห็นถึงศักยภาพและโอกาสในการทาตลาด นอกจากนี้ทาง
บริษทั ได้รุกไปยังตลาดญี่ปุ่นด้วยการรับจ้างผลิตน้ ามันราข้าวให้แบรนด์ชนั ้ นา ในส่วนของตลาดกลุ่มประเทศยุโรป บริษทั ยังคง
รักษาฐานลูกค้ากลุ่มน้ามันพืชเพื่อสุขภาพเดิมได้อย่างเหนียวแน่น และยังพยายามหาช่องทางทาตลาดนี้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข) กลุ่มผลิตภัณฑ์ยเู อฟซี : ยอดการส่งออกของบริษทั อาหารสากล จากัด (มหาชน) มีการปรับตัวลดลงเนื่องมาจากการ
ตัดสินใจหยุดดาเนินธุรกิจในการเสนอราคาสาหรับสินค้ากลุ่มการทาสัญญาการจ้างผลิตผลไม้กระป๋องในปี 2560 ประกอบกับ
ผลกระทบทีร่ ุนแรงจากทีค่ ่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนตัวถึงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับค่าเงินบาท รวมถึงความต้องการของตลาดใน
สินค้าผลไม้กระป๋อง (เช่น ทรอปิ คอลฟรุตสลัด) และ ผักกระป๋อง (เช่น ข้าวโพดอ่อน) มีการชะลอตัวในตลาดต่างประเทศ
ยอดขายของสินค้าในกลุ่มสัญญาจ้างผลิต มีการปรับตัวลดลงในสหรัฐอเมริกา และทวีปยุโรป เนื่องจากความกังวลของ
ผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับข้อกล่าวหาเรื่องสารปลอมปนในน้ ามะพร้าวจากประเทศอินโดนีเซีย ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม การ
เปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริโภคทีห่ นั ไปหาสินค้าน้ ามะพร้าวออแกนิค และสินค้าบรรจุขวดพลาสติกทีม่ รี าคาถูกกว่า การขายสินค้าใน
ช่องทางอีคอมเมิร์ซในเอเชีย โดยเฉพาะในประเทศจีนนัน้ มีการเติบอย่างมาก นอกจากนี้บริษทั ยังมีการเติบโตที่ดจี ากการเปิ ด
ตลาดในกลุ่มลูกค้าตะวันออกกลาง
ยูเอฟซี ได้เปิ ดตัวน้านมอัลมอนด์ในประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย ในไตรมาส 3 และ ยูเอฟซี รีเฟรซ น้ าแตงโม
100% ในประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศแคนาดา ในไตรมาส 4 โดยบริษทั เล็งเห็นถึงทิศทางในเชิงบวกของสินค้ากลุ่มนี้ ทีจ่ ะ
ช่วยสร้างการเติบโตให้กบั สินค้าในกลุ่มเครื่องดื่มของบริษทั จากการที่ปริมาณความต้องการที่เพิม่ ขึน้ ของสิ นค้าเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพ และสินค้าทางเลือกทีน่ อกเหนือจากผลิตภัณฑ์นม
ในภาพรวม ถือได้ว่าการส่งออกเป็ นทีน่ ่ าพอใจ บริษทั ยังคงทุ่มเทและมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการเติบโตของ ยูเอฟซี ตลอดจนการขยายตลาดใหม่ดว้ ยผลิตภัณฑ์ใหม่และช่องทางการขายอีคอมเมิรซ์
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ภาพรวมทางด้านการปฏิ บตั ิ งาน
1) การปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต
โรงกลัน
่ นำ้ มันพืชบำงปู


โครงการติดตัง้ เครื่องบรรจุน้ามันชนิดถุงเติมขนาด 1 ลิตร และโครงการติดตัง้ เครื่องบรรจุน้ามันชนิด Bag in Box ซึง่ ทุก
โครงการได้เสร็จสิน้ การทดสอบและเดินเครื่องจักรในปี 2560 เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว

 ไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 มีการดาเนินการติดตัง้ เครื่องบรรจุน้ามันชนิดปี๊ บ เครื่องใหม่ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตถึง
100% ซึง่ มีมลู ค่าการลงทุนประมาณ 7.5 ล้านบาท ซึง่ ณ สิน้ ปี 2560 เครื่องจักรได้ผ่านการทดสอบและเดินเครื่องจักรเรียบร้อย

แล้ว



ไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 มีการปรับปรุงออฟฟิตสานักงานของโรงงาน หลังคาของคลังสินค้า และพืน้ ทีก่ ารบรรจุน้ ามัน
ชนิดถังซีง่ ทาให้โรงงานมีความสะอาดทีส่ อดคล้องกับมาตรฐาน GMP
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โรงงำนสกัดนำ้ มันปำล์มดิบทีจ
่ งั หวัดตรัง
 เดือนพฤษภาคม 2560 โรงงานสกัดน้ ามันปาล์มดิบทีจ่ งั หวัดตรัง ต้อนรับนายศิรพิ ฒ
ั พัฒกุล ผูว้ ่าราชการจังหวัดตรัง
พร้อมคณะเข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ามันปาล์มดิบและการขับเคลื่อนมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ามันอย่างยังยื
่ น(RSPO)

UFC จังหวัดล้ำปำง
 วันที่ 23-24 มีนาคม 2560 UFC ได้เข้าร่วมงาน NPIN ครัง้ ที่ 8 ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน
Productivity ในกระบวนการผลิตให้กลุ่มเครือข่ายในภาคเหนือเพื่อนาไปประยุกต์ใช้กบั งานต่อไป
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 วันที่ 27 กันยายน 2560 UFC ได้เชิญบริษัท Bureau Veritas Company (BVC) ให้เข้ามาอบรมหลักสูตร
ISO14001 : 2015 ให้กบั พนักงานของ UFC เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าวทีม่ กี ารปรับปรุงข้อกาหนดใหม่



วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 บริษทั นานา เซฟตี้ ได้เข้ามาอบรมอพยพซ้อมดับเพลิงประจาปี 2560 เพื่อเตรียมความ
พร้อมและป้องกันกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน



วันที่ 21 ธันวาคม 2560 UFC ได้ให้ทางสถาบันพัฒนาฝีมอื แรงงาน ภาค 10 ลาปาง โดย อ. ชัชวาล สิงห์อุสา มาอบรม
หลักสูตร การขับรถยกอย่างปลอดภัย เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจพนักงานขับรถยกให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการทางาน
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2) การได้รบั รางวัลและการรับรองตามมาตรฐานต่างๆ
โรงกลัน
่ น้าํ มันพืชบางปู

วันที� 21 ธันวาคม 2560 บริษทั ลํ�าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เข้ารับมอบรางวัล อย. ควอลิต�ี อวอร์ด ประจําปี
2561 จาก ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิ ยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธี ในฐานะสถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารทีม� กี ระบวนการผลิตทีม� คี ุณภาพมาตรฐาน มีระบบตอบสนองต่อผูบ้ ริโภคและมีจริยธรรม อีก
ทัง� มีสว่ นร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อีกด้วย โดยพิธมี อบรางวัลจัดขึน� ณ ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชัน� กรุงเทพมหานคร
สําหรับรางวัล อย.ควอลิต�ี อวอร์ด ปี 2561 นัน� จัดขึน� โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
โดยมีสถานประกอบการที�ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากหลากหลายอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็ นกลุ่มธุรกิจคือ อาหาร, ยา,
เครื�องสําอางค์, เครื�องมือแพทย์, วัตถุอนั ตรายทีใ� ช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน โดยเกณฑ์การ
ให้รางวัลจะพิจารณาจากความน่าเชื�อถือในมาตรฐานการผลิตทีม� ุ่งเน้นคุณภาพรวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคม
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โรงงำนสกัดนำ้ มันปำล์มดิบทีจ
่ งั หวัดตรัง

โรงงานสกัด น้ ามันปาล์มดิบจังหวัดตรัง ได้รบั คัดเลือกให้เป็ นสถานประกอบกิจการดีเด่ นด้านแรงงานสัมพันธ์และ
สวัสดิก ารแรงงานประจาปี 2560 โดยกรมสวัสดิก ารและคุ้ม ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ทัง้ นี้ คุ ณอัญ ชลี สืบ จันทศิริ
กรรมการผู้จ ัดการ เป็ นตัวแทนขึ้นรับรางวัล พร้อ มด้วยคุ ณวิรตั น์ สุว รรณรัตน์ ผู้จ ัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในวันที่ 25
สิงหาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอน บอลรูม ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
การรับรางวัลดังกล่าวเป็ นสิง่ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความมุ่งมันของบริ
่
ษทั ในการเป็ นองค์กรทีน่ ่ าอยู่ (BPW-Best Place to
Work) การได้รบั คัดเลือกครัง้ นี้เป็ นสิง่ ทีย่ นื ยันว่าบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงานท้องถิน่ อย่างเคร่งครัด และมุ่งมันพั
่ ฒนา
อย่างยังยื
่ นด้วยความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
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ภาพรวมทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) มีการดาเนินงานทีแ่ สดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม เพื่อความยังยื
่ น
ของกิจการและสังคมโดยรวม โดยการกาหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจ เพื่อให้สะท้อนออกมาในการดาเนินงานตามธุรกิจปกติ ดังนี้
วิ สยั ทัศน์
เป็ นบริษทั ชัน้ นาในธุรกิจอาหารและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง ทีม่ กี ารเติบโตและพัฒนาอย่างยังยื
่ น
พันธกิ จ
1. ผลิตอาหารทีม่ คี ุณภาพ และคุณค่าทางโภชนาการ พร้อมทัง้ นาเสนอนวัตกรรมการผลิตอาหารใหม่ๆ ที่ตรงตามความ

ต้องการของลูกค้า ด้วยบริการทีด่ เี ยีย่ ม และสร้างศักยภาพให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคต
2. ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัย ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมกับการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
ชุมชนและสังคม
3. สร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ลูกค้า และจัดสรรประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รวมทัง้ การ
คานึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงาน
โดยบริษทั มีนโยบายทีเ่ น้นการผลิตน้ ามันปาล์มอย่างยังยื
่ นตามกรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึง่ โรง
กลันน
่ ้ ามันพืชบางปูและโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มดิบทีจ่ งั หวัดตรัง ได้รบั การรับรองมาตรฐาน RSPO Supply Chain ในรูปแบบ
Mass Balance (MB) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 มีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชีวภาพ และได้รบั การขึน้ ทะเบียน
โครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) นอกจากนัน้ บริษทั ยังมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
เพื่อรักษาสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก ได้แก่
ผูถ้ อื หุน้ เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่ง ชุมชนและสังคม กาหนดไว้อย่างชัดเจน โดยบริษทั เคารพในความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ
ต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เนื่องจากความเหมือนหรือความแตกต่างในเรื่องสัญ ชาติ เชื้อชาติ ศาสนา
ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส หรือเรื่องอื่นใด อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังของผูม้ สี ่วนได้เสียอาจแตกต่างกัน ดังนัน้ บริษทั
จะพิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายทีแ่ ต่ละกลุ่มพึงได้รบั อย่างละเอียดรอบคอบ และดูแลให้มนใจว่
ั ่ าสิทธิดงั กล่าวได้รบั ความคุม้ ครอง
และปฏิบตั ดิ ว้ ยความระมัดระวัง โดยได้กาหนดแนวทางการตอบสนองความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสียไว้ในนโยบายดังกล่าว
บริษทั กาหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการ 8 ข้อดังนี้
1. การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม
บริษทั ยึดหลักการปฏิบตั ทิ เ่ี สมอภาค ภายใต้การแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรมต่อคู่คา้ ทุกราย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามสัญญา เงื่อนไขทางการ
ค้าในการซื้อขายสินค้าและบริการจากคู่ค้า และการกาหนดนโยบายในการจัดซื้อและจัดจ้าง เพื่อให้การดาเนินธุรกิจกับคู่ค้า
เป็ นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรงไปตรงมา
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2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษทั มีนโยบายให้พนักงานดาเนินงานอย่างมีคุณธรรมและเป็ นพลเมืองที่ดขี องสังคม รวมทัง้ ส่งเสริมให้คู่คา้ ของบริษทั ดาเนิน
ธุรกิจทีถ่ ูกต้องด้วยความโปร่งใสด้วยเช่นกัน บริษทั จึงได้กาหนดให้การต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนเป็ นนโยบายทีส่ าคัญ
อีกนโยบายหนึ่ง โดยมีการกาหนดหลักเกณฑ์เป็ นแนวปฏิบตั ไิ ว้ในนโยบายดังกล่าว
3. การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะให้ความเป็ นธรรมต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกราย โดยปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกันและปฏิบตั ิ
ตามหลักการเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิน่ กาเนิด เชือ้ ชาติ เพศ อายุ สีผวิ ศาสนา ความ
พิการ ฐานะทางการเงิน ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดทีม่ ไิ ด้เกีย่ วข้องโดยตรงกับการปฏิบตั ิงาน รวมทัง้ ให้ความ
เคารพต่อความเป็ นปจั เจกชนและศักดิศรี
์ ของความเป็ นมนุษย์
4. การปฏิ บตั ิ ต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม
บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็ นป จั จัยแห่งความสาเร็จก้าวหน้ าของบริษัท บริษัทจึงสนับสนุ นพัฒนาให้พนักงานมีความรู้
ความสามารถ มีการฝึ กอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ให้ผลตอบแทนและ
สวัสดิการทีเ่ หมาะสมและเป็ นธรรม เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุ ษยชนขัน้ พืน้ ฐานตามหลักสากลและตามกฎหมาย
และระเบีย บข้อ บัง คับ ต่ างๆ รวมทัง้ ยังให้ค วามสาคัญ กับสุขภาพ อาชีว อนามัย ความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพย์สนิ และ
สภาพแวดล้อมการทางานของพนักงาน ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทางานทีด่ แี ละส่ งเสริมการทางานเป็ น
ทีม
5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผูบ้ ริโภค
บริษทั มุ่งมันสร้
่ างความพึงพอใจและความมันใจให้
่
กบั ลูกค้าและผูบ้ ริโภค โดยเน้นทีค่ วามเอาใจใส่และความรับผิดชอบต่อลูกค้า
และผูบ้ ริโภคโดยการผลิตสินค้าทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน ตามระบบบริหารจัดการด้านต่างๆ ได้แก่
 มาตรฐาน ISO 9001 เป็ นมาตรฐานการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ
 มาตรฐาน TIS 18001 / OHSAS 18001 เป็ นระบบการจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานทีท่ างาน
 มาตรฐาน FSSC 22000 เป็ นมาตรฐานที่เน้นเรื่องระบบประกันคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหารระดั บสูง
สามารถสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ผูบ้ ริโภค รวมถึงเน้นการเติบโตและการดาเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ น มาตรฐานดังกล่าวเป็ น
มาตรฐานทีค่ รอบคลุมทัง้ ISO 22000 และ PAS 220 และเป็ นทีย่ อมรับจากทัวโลก
่
 มาตรฐาน ISO 28000 เป็ นมาตรฐานข้อกาหนดทางด้านการบริหารการรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทาน
 มาตรฐาน ISO 14001 เป็ นมาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้องค์กรมีการพัฒนาปรับปรุงตลอดจน
รักษาสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
 มาตรฐานการผลิตน้ ามันปาล์มอย่างยังยื
่ นภายใต้กรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึง่ เป็ นแนว
ปฏิบตั ิท่มี กี ารปรับปรุงการผลิตน้ ามันปาล์มอย่างยังยื
่ น ทัง้ ทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิง่ แวดล้อม และถูกต้องตาม
กฎหมายของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลายภาคส่วนตัง้ แต่ตน้ น้าถึงปลายน้า
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นอกจากนัน้ บริษทั ยังมุ่งเน้นทาการตลาดและสัญญาทีเ่ ป็ นธรรม รวมถึงรักษาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของลูกค้า และมีหน่ วยงานซึง่
ทาหน้าทีร่ บั ข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อให้ลกู ค้าเกิดความเชื่อมันและพึ
่
งพอใจสูงสุด
6. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
บริษทั มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคานึงถึงสิง่ แวดล้อม และปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และข้อบังคับเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมทีบ่ งั คับ
ใช้อยู่ ทัง้ นี้ บริษทั มุ่งเน้นการปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อมด้วยความรับผิดชอบโดย



ส่งเสริมให้พนักงานของบริษทั มีจติ สานึก และความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
ร่วมพัฒนาสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์กบั หน่วยงานอื่น เพื่อให้มกี ารรักษาสิง่ แวดล้อม และ
ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านให้เหมาะสมต่อสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
 ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจากการดาเนินธุรกิจของบริษัท ทบทวนและติดตามความก้าวหน้าเพื่อให้
แน่ใจว่าบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ปี 2560 บริษทั ได้ร่วมพัฒนาและสร้างสัมพันธ์อนั ดีต่อชุมชนและองค์กรต่างๆ ผ่านการสนับสนุนกิจกรรม และโครงการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ มูลค่ารวม 75,757 บาท (2559 : 50,000 บาท)

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ไตรมาสที่ 1
กิ จกรรมช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยน้าท่วม
เดือนมกราคม 2560 บริษทั ได้ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยน้ าท่วม
ดังต่อไปนี้


โรงงานสกัดน้ ามันปาล์มดิบที่จงั หวัดตรัง ร่วมกับผู้นาชุมชน
และโรงสกัดน้ ามันปาล์มอื่นในจังหวัดตรัง ช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยน้ าท่วมในพื้นที่ตาบลนาตาล่วง จังหวัดตรัง โดยสนับสนุ น
น้าดื่ม งบประมาณ และอาหารทีจ่ าเป็ น



ั ่ กรยานโครงการ “ลาปางร่วม
ตัวแทน UFC ลาปางเข้าร่วมปนจั
ั ่ นั น้ า ใจให้ พ่ี น้ อ งชาวใต้ " เพื่ อ หารายได้ ช่ ว ยเหลื อ
ใจป นป
ผูป้ ระสบภัยน้าท่วมทีภ่ าคใต้
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มอบทุนการศึกษาให้กบั นักเรียน
เดือ นมกราคม 2560 โรงงานสกัด น้ า มัน ปาล์ม ดิบ ที่จ ัง หวัด ตรัง มอบ
ทุนการศึก ษาให้กบั นักเรียนโรงเรียนอนุ บ าลเทศบาลควนกุ น ซึ่งเป็ น
โรงเรียนในพืน้ ทีโ่ รงาน เนื่องในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติปี 2560

สนั บสนุ นของเหลือจากกระบวนการผลิ ต (ทะลายปาล์ม ) ให้ ก ับ
โรงเรียน
เดือ นกุ ม ภาพัน ธ์ 2560 โรงงานสกัด น้ า มัน ปาล์ ม ดิบ ที่ จ ัง หวัด ตรัง
สนับสนุนของเหลือจากกระบวนการผลิต (ทะลายปาล์ม) ให้กบั โรงเรียน
บ้า นพรุ เ ตย อ าเภอสิเ กา ส าหรับ ใช้เ ป็ น วัต ถุ ดิบ เพื่อ ท าปุ๋ ยหมัก ของ
โรงเรียน

ร่ว มกิ จ กรรมกี ฬ า “กะลาเสสัม พันธ์ ต้ า นยาเสพติ ด ครัง้ ที่ 18
ประจาปี 2560”
เดือนมีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตาบลกะลาเส อาเภอสิเกา
จังหวัดตรังได้จดั กิจกรรมกีฬา “กะลาเสสัมพันธ์ ต้านยาเสพติดครัง้ ที่ 18
ประจาปี 2560” เพื่อสนับสนุ นส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนรวมถึง
สถานประกอบการในพื้นที่ได้สร้างเสริมพลานามัยร่างกายและห่างไกล
ยาเสพติด โดยโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มดิบที่จงั หวัดตรัง สนับสนุ นให้
พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
โครงการบริจาคอาหารกลางวัน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 UFC ลาปาง ได้มอบผลิตภัณฑ์ให้โรงเรียนใน
อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เพื่อนาไปผลิตเป็ นอาหารกลางวัน
สาหรับนักเรียน
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ไตรมาสที่ 2
ต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ
เดือนเมษายน 2560 โรงงานของบริษัทได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์
และนักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ ดังต่อไปนี้
 โรงงานสกัด น้ า มัน ปาล์ม ดิบ ที่จ ัง หวัด ตรัง ให้ก ารต้อ นรับ
คณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัย การสาธารณสุขสิรินธร
จัง หวัด ตรัง ในการเข้า เยี่ย มชมโรงงานและศึก ษางานใน
โครงการ “สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็ น
สุข”


คณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา ภาควิ ช าพื ช สวน คณะเกษตร
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ศึก ษาเยี่ย มชมโรงงานยูเ อฟซี
สาขานครปฐม ในด้านกระบวนการจัดการด้านเทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยว การควบคุมคุณภาพ และกระบวนการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้ และเครื่องดื่ม

กิ จกรรมบริจาคโลหิ ต
เมื่ อ วัน ที่ 25 พฤษภาคม 2560 โรงกลัน่ น้ า มัน พื ช บางปู ร่ ว มกับ
โรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครัง้ ที่ 28 โดย ใน
ครัง้ นี้มีพนักงานเข้า ร่วมบริจาคทัง้ หมด 46 คน คิดเป็ นโลหิตทัง้ หมด
16,100 มิลลิลิตร ซึ่งบริษัทจะยังคงจัดกิจกรรมนี้อย่างสม่ า เสมอเพื่อ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคมต่อไป
กิ จกรรมอาสาสมัครเพื่อชุมชน
วันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560 ตัวแทนบริษทั UFC นครปฐม
ทาการขุดลอกคูคลองในชุมชน ตาบลดอนยายหอม เพื่อช่วยระบายน้ า
และลดมลภาวะทางน้า โดยทาให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากน้าในลา
คลองได้อย่างทัวถึ
่ ง

ไตรมาสที่ 3

สนับสนุนทะลายปาล์มเปล่าเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย
เดือ นกรกฎาคม 2560 โรงงานสกัด น้ า มัน ปาล์ ม ดิบ ที่จ ัง หวัด ตรัง
สนับสนุ นของเหลือจากกระบวนการผลิต (ทะลายปาล์มเปล่า ) ให้ก ับ
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ จังหวัดตรัง เพื่อเป็ นวัตถุดบิ หลักสาหรับโครงการฟื้ นฟู
พื้นที่เกษตรหลังน้ าลดในพื้นที่เกษตรกรรมที่ประสบอุทกภัย เพื่อฟื้ นฟู
และปรับปรุงดินให้เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของพืช
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มอบอุปกรณ์กีฬาให้กบั โรงเรียน
เดือนสิงหาคม 2560 โรงงานสกัดน้ ามันปาล์มดิบที่จงั หวัดตรัง มอบ
ประตู ฟุ ต บอลขนาดเล็ก และอุ ป กรณ์ กีฬ า ให้ก ับ โรงเรีย นบ้า นแหลม
มะขามและโรงเรียนบ้านทุ่งขีเ้ หล็ก ซึ่งเป็ นโรงเรียนทีต่ งั ้ อยู่ในพืน้ ทีข่ อง
โรงงาน เพื่อใช้เป็ นอุปกรณ์การเรียนการสอนสาหรับโรงเรียน
ร่วมปล่อยพันธุป์ ลาเนื่ องในวโรกาส 12 สิ งหาคม
เดือ นสิง หาคม 2560 โรงงานสกัด น้ า มัน ปาล์ม ดิบ ที่จ ัง หวัด ตรัง จัด
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สตั ว์น้ า เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลควนกุน
ร่วมบริจาคเพื่อสบทบทุนกองทุนพัฒนานักศึกษา
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 UFC ได้สนับสนุ นผลิตภัณฑ์ของบริษทั ให้แก่
คณะสหวิทยาการและสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยคริสเตียน สังกัด
มู ล นิ ธิ ส ภาค ริ ส ตจั ก รใ นประ เทศไ ทย เพื่ อ น าไปจั ด โครงกา ร
Multidisciplinary rally 2017 ในระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560
เพื่ อ จัด หารายได้ ส บทบทุ น กองทุ น พัฒ นานั ก ศึก ษาสัง กัด คณะสห
วิทยาการ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและบัณฑิต
วิทยาลัย
มอบ EM ให้บ้านสบตุ๋ย และสานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดลาปาง
เดือนสิงหาคม 2560 UFC ลาปางได้มอบ EM ให้ประธานชุมชนบ้าน
สบตุ๋ย และสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลาปาง เพื่อนาไปปรับปรุงน้ า
เสียภายในชุมชน ไม่ให้ส่งผลกระทบด้านมลพิษทางน้ าและอากาศ และ
ใช้ในงานด้านอื่นต่อไป

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสิ งคโปร์โปลีเทคนิ ค
วันที่ 22 กันยายน 2560 คณาจารย์และนักศึกษาสิงคโปร์โปลีเทคนิค
เยีย่ มชมงานโรงงาน UFC นครปฐมเพื่อศึกษาในด้านกระบวนการผลิต
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ไตรมาสที่ 4
ร่วมกับเจ้าหน้ าที่เข้าตรวจสารเคมีตกค้างในร่างกายให้กบั สมาชิ ก
กลุ่ม RSPO
เดือ นตุ ลาคม 2560 โรงงานสกัด น้ า มันปาล์มดิบที่จ ังหวัด ตรัง ร่ว มกับ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสิเกา จัดเจ้าหน้าทีเ่ ข้าตรวจ สารเคมีตกค้าง
ในร่างกายให้กบั สมาชิกกลุ่ม RSPO และเกษตรกรผูส้ ่งมอบปาล์มให้กบั
โรงงาน
ร่วมถวายกฐิ นสามัคคี ณ วัดดอนยายหอม
วันที่ 7 ตุลาคม 2560 UFC นครปฐมได้ถวายกฐินสามัคคีทว่ี ดั ดอนยาย
หอม ต าบลดอนยายหอม อาเภอเมือง จัง หวัด นครปฐม ซึ่ง เป็ น วัด ที่
ตัง้ อยู่ ใ นพื้น ที่โ รงงาน ธรรมเนี ย มปฏิบ ัติท่ีดีข องโรงงานที่ไ ด้ด าเนิ น
กิจกรรมร่วมกับชุมชน
ร่ ว มสนั บ สนุ น เพื่ อ รณรงค์ แ ละป้ องกัน อุ บ ัติ เ หตุ ท างถนนช่ ว ง
เทศกาลส่งท้ายปี เก่า ต้อนรับปี ใหม่
เดือนธันวาคม 2560 UFC ร่วมสนับสนุนเพื่อรณรงค์และป้องกันอุบตั เิ หตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลส่งท้ายปี เก่า ต้อนรับปี ใหม่ (7 วันอันตราย) เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างโรงงานและหน่วยงานรัฐบาล ดังนี้
 วันที่ 25 ธันวาคม 2560 UFC ลาปางได้บริจาคป้ายรณรงค์ให้
สถานีตารวจภูธรเขลางค์นคร
 วันที่ 26 ธันวาคม 2560 UFC นครปฐมได้สนับสนุ นผลิตภัณฑ์
UFC ให้แก่ศูนย์อานวยความปลอดภัยบนท้องถนน จังหวัด
นครปฐม

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนิ นงานที่ มีความรับผิ ดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และผู้มี
ส่วนได้เสีย
เมื่อปี 2551 บริษทั เป็ นผูผ้ ลิตน้ามันปาล์มรายแรกทีไ่ ด้รบั การรับรอง “ฉลากคาร์บอน” (Carbon Label) จากองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ( Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public organization) ) โดย
โรงงานสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิรอ้ ยละ 16.48 จากกระบวนการผลิต
นอกจากนัน้ ในปจั จุบนั บริษทั สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาด 1 MW จากก๊าซชีวภาพ โดยมีน้ าเสียจากกระบวนการผลิตของ
โรงงานสกัดน้ ามันปาล์มเป็ นวัตถุดบิ และโครงการดังกล่าวเป็ นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการของเสียของนักเรียน นักศึกษาและ
ชุมชนของโรงงาน
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ภาพรวมทางด้านการเงิ น
คาอธิ บายและการวิ เคราะห์ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน
1.

ผลการดาเนิ นงาน

บริษัทมีรายได้จากการขายเพิม่ ขึน้ จากปี 2559 จานวน 323 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.3 โดยมีเหตุผลมาจาก
ปริม าณขายกลุ่ ม สิน ค้า น้ า มัน พืช เพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 7.5 ในขณะที่ร าคาขายเฉลี่ย ต่ อ หน่ ว ยปรับ ตัว ลดลงร้อ ยละ 8.4
สอดคล้องกับปริมาณอุปทานและอุปสงค์ของน้ ามันปาล์มดิบของทัง้ ประเทศที่ เพิม่ ขึน้ จากปี 2559 ร้อยละ 45.5 และ
18.5 ตามลาดับ (ข้อมูลจากกรมการค้าภายใน) โดยในปี 2560 ปริมาณผลปาล์มสดทัง้ ประเทศเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 42.2
(ข้อมูลจากกรมการค้าภายใน) ซึ่งมีสาเหตุมาจาก ปริมาณน้ าฝนทีเ่ พิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึง่ เกิดปรากฎการณ์
เอลนีโญ่ ประกอบกับพืน้ ทีเ่ พาะปลูกปาล์มที่เพิม่ ขึน้ จากการทีเ่ กษตกรยางหันมาปลูกปาล์ม เนื่องจากราคายางตกต่ า
รวมถึงต้นปาล์มทีม่ กี ารปลูกใหม่มอี ายุมากขึน้ ส่งผลให้ปริมาณสต็อคน้ามันปาล์มดิบในประเทศเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องจน
มาสูงสุดถึง 532,651 ตันในเดือน พฤศจิกายน 2560 (ข้อมูลจากกรมการค้าภายใน) ซึง่ กดดันราคาน้ามันปาล์มดิบเฉลีย่
ต่อหน่ วยปรับตัวลดลงจากราคากิโลกรัมละ 31.95 บาท ในปี 2559 เป็ น 24.88 บาท ในปี 2560 ลดลงร้อยละ 22.1
(ข้อมูลจากกรมการค้าภายใน) ทาให้กาไรขัน้ ต้นสาหรับปี 2560 ของบริษทั เพิม่ ขึน้ 195 ล้านบาท ในส่วนของค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหารเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.9 ส่งผลให้กาไรสุทธิเพิม่ ขึน้ 102 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 74.1
บริษทั และบริษทั ย่อยได้จดั ประเภทรายการบัญชีในงบกาไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จสาหรับปี 2559 ใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปี ปจั จุบนั
งบการเงินรวม
ตามทีจ่ ดั ประเภท
ตามทีเ่ คยรายงาน
รายการใหม่
ไว้
กาไรขาดทุน
รายได้จากการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย

8,244,979
639,265

8,267,427
661,713

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามทีจ่ ดั ประเภท
ตามทีเ่ คยรายงาน
รายการใหม่
ไว้
6,131,060
381,707

6,153,508
404,155

การจัดประเภทรายการบัญชีดงั กล่าวไม่มผี ลกระทบต่อกาไรหรือส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตามทีไ่ ด้รายงานไว้
บริษัทและบริษัทย่อยได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 โดยการอนุ มตั ิของ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสาหรับการผลิตทีก่ าหนดไว้ในบัตรส่งเสริมดังนี้
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บริษทั
บัตรส่งเสริ มเลขที่

สาหรับกิ จการ

ระยะเวลา*

ขอบเขตที่ได้รบั ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับกาไรสุทธิทไ่ี ด้
จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การ
ส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของ
เงินลงทุนไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน

1815(2)/2549

ผลิตน้ามันปาล์มดิบ

8 ปี

1013(9)/2551

ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

8 ปี

2093(2)/2550

ผลิตน้ ามันพืชบริสุทธิ ์

8 ปี

59-1529-0-05-1-0

ผลิตน้ ามันพืชบริสุทธิ ์

3 ปี

ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับกาไรสุทธิทไ่ี ด้
จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การ
ส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของเงิน
ลงทุนไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน

ระยะเวลา*

ขอบเขตที่ได้รบั ยกเว้น

*นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ

บริษทั ย่อย
บัตรส่งเสริ มเลขที่

สาหรับกิ จการ

1043(2)/2548

สกัดน้ามันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มอบแห้ง
และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชีวมวล

8 ปี

2088(2)/2547

ผลิตพืชผักผลไม้

8 ปี

2121(2)/2547

ผลิตพืชผักผลไม้บรรจุภาชนะผนึกและเต้าเจีย้ ว

8 ปี

2112(5)/2547

ผลิตพืชผักผลไม้แช่แข็ง

8 ปี

2245(9)/2550

ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

8 ปี

ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับกาไรสุทธิทไ่ี ด้
จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การ
ส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของ
เงินลงทุนไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน

*นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ

ในปี 2560 บริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจสวนปาล์ม (UPOIC) มีผลขาดทุนสาหรับปี จานวน 18 ล้านบาท ลดลง
90 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกาไรสาหรับปี 2559 จานวน 72 ล้านบาท ซึง่ มีผลกระทบดังนี้
ปริมาณผลปาล์มสดของสวน ในปี 2560 มีปริมาณใกล้เคียงกับปี 2559 โดยผลปาล์มสดที่มาจากสวนที่เป็ นพื้นที่ของ
บริษัทลดลงร้อยละ 2.5 และในส่วนของผลปาล์มที่มาจากสวนที่เป็ นพื้นที่สมั ปทาน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.7 ซึ่งแม้ว่าในปี
2560 จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากภาวะแห้งแล้งอันเกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญ แต่มกี ารปลูกต้นปาล์มทดแทนสาหรับ
ต้นปาล์มทีม่ อี ายุมาก ในพืน้ ทีท่ เ่ี ป็ นสัมปทานและได้รบั การต่ออายุแล้ว ทัง้ นี้เป็ นไปตามแผนการปลูกทดแทนที่บริษัท
ย่อยกาหนดไว้ ทาให้ปริมาณผลปาล์มสดทีเ่ ก็บเกีย่ วได้ปริมาณใกล้เคียงกับปี ก่อน
ในส่วนพืน้ ทีส่ มั ปทานบริษทั จานวนทัง้ สืน้ 21,348.94 ไร่ ซึง่ ได้หมดอายุลงแล้วนัน้ โดยนโยบายภาครัฐในปจั จุบนั หาก
จะมีการพิจารณาต่อใบอนุญาตเข้าทาประโยชน์ในพืน้ ทีส่ มั ปทาน ก็จะพิจารณาให้พน้ื ทีเ่ พียงแค่ครึง่ หนึ่งของพืน้ ทีท่ เ่ี คย
ได้เข้าทาประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.

พืน้ ทีส่ มั ปทานของสวนเคียนซากับกรมป่าไม้จานวนพืน้ ที่ 8,588 ไร่ ได้หมดอายุลง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557
บริษทั ย่อยได้รบั การต่ออายุสญ
ั ญาเรียบร้อยแล้ว โดยได้จดทะเบียนทาสัญญาเช่าทีด่ นิ กับกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่
11 ธันวาคม 2557 จานวนพืน้ ที่ 4,294 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 50 ของพืน้ ทีท่ เ่ี คยได้เข้าทาประโยชน์จากใบอนุ ญาตเดิม
กับกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2527 ซึง่ สัญญามีผลตัง้ แต่วนั ที่ 9 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 8 กรกฎาคม
2572 ส่วนพืน้ ทีอ่ กี ครึง่ หนึ่งให้นาไปจัดให้ราษฎรผูย้ ากไร้ไม่มที ด่ี นิ ทากินได้รบั สิทธิการเช่ารายละไม่เกิน 10 ไร่ ใน
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ระหว่างทีก่ ารดาเนินการเรื่องการจัดสรรพืน้ ทีย่ งั ไม่แล้วเสร็จนัน้ กรมธนารักษ์ได้อนุ ญาตให้บริษทั ย่อยครอบครอง
ทาประโยชน์โดยชาระค่าเช่าในอัตราทีก่ าหนด จนกว่าการจัดสรรทีด่ นิ จะดาเนินการแล้วเสร็จ
2.

พื้นที่สมั ปทานของสวนชัยบุ รีกบั กรมป่าไม้จานวนพื้นที่ 13,030 ไร่ ได้หมดอายุลงในวันที่ 1 มกราคม 2558
บริษัทย่อยได้ดาเนินการขออนุ ญาตเข้าทาประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ดงั กล่าวกับกรมป่าไม้ จานวนพื้นที่
6,513 ไร่ ขณะนี้ยงั อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรมปา่ ไม้
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 บริษทั ย่อยดังกล่าวได้รบั ใบอนุญาตเก็บหาของปา่ ในพืน้ ทีส่ มั ปทานแปลงดังกล่าว โดย
บริษัท ย่ อ ยต้อ งช าระเงิน ค่ า ภาคหลวงในอัต ราร้อ ยละ10 ของราคาตลาดและค่ า บ ารุ ง ป่า ในอัต รา 2 เท่ า ของ
ค่าภาคหลวง เมื่อมีการเก็บเกีย่ วผลปาล์มสด บริษทั ย่อยจึงได้เริม่ เก็บเกีย่ วผลปาล์มสดในพืน้ ทีเ่ ขตป่าสงวนแปลง
ดังกล่าวตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2558 อย่างไรก็ตาม ใบอนุญาตดังกล่าวจะมีอายุหนึ่งปี และจะพิจารณาต่อายุแบบ
ปี ต่อปี ซึง่ ใบอนุญาตปจั จุบนั จะหมดอายุในวันที่ 26 เมษายน 2561

UFC มียอดขายรวมในปี 2560 จานวนทัง้ สิน้ 2,272.0 ล้านบาท (ปี 2559 : 2,385.5 ล้านบาท) ลดลงร้อยละ 4.8
ยอดขายจากการส่งออกในปี 2560 ลดลงร้อยละ 2.4 เหลือ 1,623.0 ล้านบาท สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการอ่อนค่าลง
ของดอลลาร์สหรัฐฯ ที่รอ้ ยละ 8.9 และการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประมูลงานรับจ้างผลิตผลไม้
กระป๋องซึงแม้จะมีมลู ค่าสูงแต่ไม่ก่อให้เกิดกาไร รวมถึงความต้องการทีล่ ดลงของผลิตภัณฑ์ผกั และผลไม้กระป๋อง
ถึงกระนัน้ ยอดการส่งออกของผลิตภัณฑ์ น้ ามะพร้าว 100% ภายใต้แบรนด์ UFC Refresh ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ยอดการส่งออกจากสัญญาการรับจ้างผลิตกลับลดลง โดยเฉพาะสาหรับประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจาก
การแบ่งตลาดจากผลิตภัณฑ์น้ ามะพร้าวออร์กานิค และการแข่งขันทางด้านราคาจากประเทศผู้ผลิตในแถบอาเซียน
สาหรับผลิตภัณฑ์น้ามะพร้าวทัวไป
่
UFC ยังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องในธุรกิจออนไลน์ โดยเฉพาะในประเทศจีน และเน้นการสร้างแบรนด์ในตลาดส่งออกหลัก
ได้แก่ สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ และ กลุ่มประเทศตะวันออกไกล โดยยอดการส่งออกในประเทศแถบตะวันออกกลางยังคง
เติบโตไปได้ดว้ ยดี
จากภาพรวมของเศรษฐกิจของตลาดภายในประเทศทีย่ งั อ่อนแอในปี 2560 ส่งผลให้ยอดขายในประเทศปรับตัวลดลง
ร้อยละ 10.5
โดยสินค้ากลุ่มผลไม้กระป๋องซึ่งมียอดขายคิดเป็ นร้อยละ 41.1 ของยอดขายรวม ทัง้ นี้ จากการที่เงาะขาดตลาด และ
ภาวะกดดันด้านราคาลาไยจากคู่แข่งในประเทศ ส่งผลผลให้ยอดขายลดลงร้อยละ 15.2 เมื่อเทียบกับปี ทผ่ี ่านมา
ส่วนของสินค้ากลุ่มเครื่องดื่ม โดยเฉพาะกลุ่มน้ าผลไม้ มียอดขายลดลงร้อยละ 3.7 เนื่องจากการเริม่ ใช้ภาษีน้ าตาลใน
เดือนกันยายน ซึง่ ส่งผลให้สถานการณ์ตลาดนัน้ แย่ลง
จากการทีต่ ลาดเครื่องดื่มมีการปรับตัวลดลง แต่ยงั คงมีส่วนทีเ่ ติบโตได้แก่ น้ ามะพร้าว โดยนอกเหนือจากการทุ่มเทใน
ด้านการส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์ ยูเอฟซี รีเฟรซ UFC ยังได้เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ “โฮมซอย” รสดัง้ เดิมผสมเม็ด
แมงลัก และผสมขิง ในบรรจุภณ
ั ฑ์แบบกระป๋องอลูมเิ นียมขนาด 6 ออนซ์ ซึง่ ช่วยเพิม่ ช่องทางการกระจายสินค้าสาหรับ
สินค้า “โฮมซอย”
และจากกระแสการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่องทางออนไลน์ และการช็อปปิ้ งผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ UFC ได้ดาเนินการ
ร่วมมือกับร้านค้าปลีกออนไลน์ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันสาหรับโอกาสทางการตลาดใหม่ท่เี กิดขึน้
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จากเหตุการณ์ดงั กล่าวข้าวต้น ส่งผลให้กาไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เพิม่ ขึน้ จาก 331 ล้านบาทในปี 2559
เป็ น 404 ล้านบาทในปี 2560 คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 22.2 โดยอัตรากาไรสุทธิในปี 2560 เท่ากับร้อยละ 4.7 (2559 :
ร้อยละ 4)
สาหรับการเปลีย่ นแปลงในรายการทีส่ าคัญอื่นๆ สาหรับปี 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ : รายได้จากการขายและบริการของบริษทั และบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ 306 ล้านบาทคิด
เป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.7 โดยรายได้จากการขายของกลุ่มน้ามันพืชเพิม่ ขึน้ 350 ล้านบาท กลุ่มเนยเทียมและไขมันพืชผสม
เพิม่ ขึน้ 51 ล้านบาท กลุ่มผลิตภัณฑ์ปาล์มและอื่นๆ เพิม่ ขึน้ 30 ล้านบาท กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เพิม่ ขึน้ 50 ล้านบาท
ผักผลไม้กระป๋องและอื่นๆ ลดลง 171 ล้านบาท รายได้จากการจาหน่ายไฟฟ้าลดลง 4 ล้านบาท
รายได้อื่น : บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้อ่นื ทีม่ ไิ ด้เกิดจากการดาเนินงานตามปกติจานวน 88 ล้านบาทคิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 1 ของรายได้รวม โดยเพิม่ ขึน้ 12 ล้านบาทในส่วนของบริษทั ย่อยเนื่องจากกาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและบริการ : บริษทั และบริษทั ย่อยมีตน้ ทุนขายและบริการปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 84.8 ของรายได้จากการ
ขายและบริการ (2559 : ร้อยละ 84.7) ในขณะทีต่ ้นทุนขายและบริการในส่วนของบริษทั คิดเป็ นร้อยละ 89.8 (2559 :
ร้อยละ 92.4) เนื่องมาจากราคาน้ามันปาล์มดิบปรับตัวลดลงตามทีไ่ ด้อธิบายไปแล้วข้างต้น
ในส่วนของบริษทั ย่อยทีม่ ธี ุรกิจสวนปาล์ม (UPOIC) มีอตั ราส่วนต้นทุนขายปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 92.8 ของรายได้จาก
การขาย (2559 : ร้อยละ 84.2) โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาขายน้ามันปาล์มดิบลดลงร้อยละ 22.6 ซึง่ ลดลงในสัดส่วนที่
มากกว่าต้นทุนเฉลีย่ ต่อหน่วยของน้ามันปาล์มดิบ ลดลงร้อยละ 21.8 ส่งผลให้อตั ราส่วนต้นทุนขายเพิม่ ขึน้ เนื่องมาจาก
ปริมาณโรงงานสกัดทีเ่ พิม่ ขึน้ ทาให้มกี ารแข่งขันกันซือ้ ผลปาล์มมากขึน้
ในส่วนของบริษทั ย่อย (UFC) มีอตั ราส่วนต้นทุนขายและบริการปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 74.1 ของรายได้จากการขาย
และบริการ (2559 : ร้อยละ 73)
ค่าใช้จ่ายในการขาย : บริษทั และบริษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายของปี 2560 เท่ากับ 640 ล้านบาท (2559 : 639
ล้านบาท) เพิม่ ขึน้ 1 ล้านบาท โดยเพิม่ ขึน้ ในส่วนของบริษทั 10 ล้านบาท เนื่องจากค่าขนส่งสินค้า ค่าส่งเสริมการขาย
และค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน ในส่วนของบริษทั ย่อย ค่าใช้จ่ายลดลง 8.6 ล้านบาท เนื่องจากค่าธรรมเนียมนายหน้า
ค่าส่งเสริมการขาย และค่าขนส่งสินค้า
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร : บริษทั และบริษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารของปี 2560 เท่ากับ 219 ล้านบาท (2559 :
200 ล้านบาท) เพิม่ ขึน้ 19 ล้านบาท โดยเพิม่ ขึน้ เนื่องจากค่าผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพ : ปี 2560 บริษทั ย่อย (UPOIC) มีผลขาดทุน
จานวน 8.4 ล้านบาท (2559 : กาไร 8.8 ล้านบาท)

70

คาอธิ บายและการวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิ นลงทุนในการร่วมค้า : ปี 2560 บริษทั ย่อย (UPOIC) มีสว่ นแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการ
ร่วมค้า 10 ล้านบาท (2559 : ขาดทุน 11 ล้านบาท) เนื่องจากบริษทั ร่วมค้าบันทึกขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่า
ยุตธิ รรมของสินทรัพย์ชวี ภาพจากการนามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 มาปฏิบตั ติ งั ้ แต่ปี 2559
ค่าใช้จ่ายทางการเงิ น : ในปี 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 40 ล้านบาท (2559 : 44 ล้าน
บาท)
กาไร
กาไรขัน้ ต้น : บริษทั และบริษทั ย่อยมีอตั รากาไรขัน้ ต้นปี 2560 ร้อยละ 15.2 (2559 : ร้อยละ 15.3) โดยกาไรขัน้ ต้นใน
ส่วนของบริษทั เพิม่ ขึน้ 195 ล้านบาท ส่วนของบริษัทย่อย (UPOIC) ลดลง 96 ล้านบาท ส่วนของบริษัทย่อย (UFC)
ลดลง 59 ล้านบาท จากเหตุผลทีก่ ล่าวข้างต้น ส่งผลให้กาไรขัน้ ต้นของบริษทั และบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ 40 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.2
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้ : จากการทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยมีกาไรขัน้ ต้นและค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังนัน้ กาไรก่อน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี 2560 จึงเพิม่ ขึน้ เพียง 20 ล้านบาท
กาไรสาหรับปี : บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทปี 2560 จานวน 404 ล้านบาท
(2559: 331 ล้านบาท) เพิม่ ขึน้ 74 ล้านบาท คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 22.2 และมีอตั รากาไรสุทธิต่อรายได้รวมเป็ นร้อยละ
4.7 (2559 : ร้อยละ 4)
อัตราการจ่ายเงิ นปั นผล : ในปี 2560 บริษทั มีการจ่ายเงินปนั ผลจากผลดาเนินงานของปี 2559 ในอัตราหุน้ ละ 0.10
บาท คิดเป็ นร้อยละ 59.4 ของกาไรสุทธิ เปรียบเทียบกับปี 2559 ซึง่ มีการจ่ายเงินปนั ผลจากผลดาเนินงานของปี 2558
ในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท คิดเป็ นร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิ ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายของบริษทั ทีก่ าหนดจ่ายเงินปนั ผล
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เป็ นจานวนไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละปี
ในปี 2560 บริษทั ย่อย (UPOIC) มีการจ่ายเงินปนั ผลจากผลดาเนินงานของปี 2559 ในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 54 ของกาไรสุทธิ บริษทั ย่อยมีนโยบายกาหนดจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เป็ นจานวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของ
กาไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละปี
ในปี 2560 บริษทั ย่อย (UFC) ไม่มกี ารจ่ายเงินปนั ผลสาหรับผลการดาเนินงานของปี 2559
มูลค่าตามบัญชี (คานวณจากจานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก) : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั มีมลู ค่าตามบัญชี
ต่อหุน้ เท่ากับ 3.60 บาท (คานวณจากจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักสุทธิ 820 ล้านหุน้ ) (2559 : 3.45 บาท)

2.

ฐานะการเงิ น

สิ นทรัพย์
ณ สิน้ ปี 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวมมูลค่าเท่ากับ 6,040 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากปี 2559 เป็ นจานวนเงิน 93
ล้านบาท คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.6 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
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เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด : บริษทั และบริษทั ย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 414
ล้านบาท (2559: 420 ล้านบาท) ลดลง 6 ล้านบาท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 1.5 โดยลดลงในส่วนของบริษทั ย่อย



ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น : บริษทั และบริษทั ย่อยมีลูกหนี้การค้าสาหรับกิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกันสุทธิหลัง
หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็ นจานวนเงิน 1,058 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 17.5 ของสินทรัพย์รวม (2559 : 885
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 14.9 ของสินทรัพย์รวม) เพิม่ ขึน้ จากลูกหนี้การค้าทีย่ งั ไม่ครบกาหนดชาระและลูกหนี้
การค้าค้างชาระไม่เกิน 3 เดือน โดยระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ ในปี 2560 มีระยะเวลา 43 วัน (2559 : 46 วัน)
บริษทั และบริษทั ย่อยมีลกู หนี้การค้าทีค่ า้ งชาระเกินกว่า 3 เดือนและลูกหนี้เช็คคืนร้อยละ 5.1 ของลูกหนี้การค้า
ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน (2559 : ร้อยละ 6.2) และได้มกี ารตัง้ สารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วร้อยละ 84.6 ของ
ลูกหนี้ทค่ี า้ งชาระเกินกว่า 3 เดือนและลูกหนี้เช็คคืน (2559 : ร้อยละ 84.9)



สิ นค้าคงเหลือ : ณ สิน้ ปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสนิ ค้าคงเหลือสุทธิ 1,452 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
24.1 ของสินทรัพย์รวม (2559 : 1,426 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 24 ของสินทรัพย์รวม) เพิม่ ขึน้ 27 ล้านบาท
โดยเพิม่ ขึน้ ในส่วนของบริษทั 8 ล้านบาท เนื่องจากงานระหว่างทาเพิม่ ขึน้ และเพิม่ ขึน้ ในส่วนของบริษทั ย่อย
19 ล้านบาท ในระหว่างปี ปจั จุบนั บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกการกลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้า
คงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุทธิท่จี ะได้รบั จานวน 15 ล้านบาท (2559 : 9 ล้านบาท) โดยแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของ
ต้นทุนขาย



สิ นทรัพย์ชีวภาพ : บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์ชวี ภาพ 71 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.2 ของสินทรัพย์รวม
ลดลง 13 ล้านบาท (2559 : 84 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.4 ของสินทรัพย์รวม ซึง่ เป็ นผลจากการใช้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินเกีย่ วกับเกษตรกรรม)



สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น : บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนอื่น 36 ล้านบาท ลดลง 3 ล้านบาท โดย
ลดลงในส่วนของบริษทั จากค่าใช้จ่ายล่วงหน้า



อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน : ลดลง 1 ล้านบาท เนื่องจากการบันทึกค่าเสือ่ มราคาประจาปี



ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ : บริษทั และบริษทั ย่อยมีมลู ค่าสุทธิของทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ 2,351 ล้านบาท
ลดลง 63 ล้านบาท หรือลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 2.6 โดยลดลงจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์ทไ่ี ม่ได้ใช้งานแล้ว
และการบันทึกค่าเสือ่ มราคาประจาปี



ต้นทุนสิ ทธิ การใช้ที่ดินป่ าสงวนและต้นทุนสวนปาล์ม : บริษทั และบริษทั ย่อยมีต้นทุนสิทธิการใช้ทด่ี นิ ป่า
สงวนและต้นทุนสวนปาล์มเพิม่ ขึน้ 16 ล้านบาท จากต้นทุนสวนปาล์มทีย่ งั ไม่พร้อมเก็บเกี่ยวของบริษทั ย่อย
เพิม่ ขึน้



สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน : เพิม่ ขึน้ จากการซือ้ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพิม่



สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น : ลดลง 24 ล้านบาท จากเงินมัดจาค่าเครื่องจักรของบริษทั ย่อย

72

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
3.

แหล่งที่มาของเงิ นทุน

โครงสร้างเงิ นทุน บริษทั และบริษทั ย่อยมีโครงสร้างของเงินทุนมาจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ 3,730 ล้านบาท และมาจาก
ส่วนของหนี้สนิ 2,310 ล้านบาท หรือร้อยละ 61.8 และร้อยละ 38.2 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ในจํานวนหนี้สนิ ดังกล่าว
ส่วนใหญ่ได้มาจากเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน 1,614 ล้านบาท หรือร้อยละ 69.8 ของหนี้สนิ รวม โดยแบ่งเป็ นเงินกูย้ มื ระยะสัน้
และเงินกูย้ มื ระยะยาวส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี 1,583 ล้านบาท และเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาว 31 ล้านบาท ทัง้ นี้บริษทั และ
บริษทั ย่อยมีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 0.62 เท่า (2559 : 0.70 เท่า) โดยมีการเปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญดังนี้ :•

ส่วนของผู้ถือหุ้น : บริษทั และบริษทั ย่อยมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ 238 ล้านบาท คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.8
เนื่องจากกําไรสุทธิทเ่ี พิม่ ขึน้

•

หนี้ สิน : บริษทั และบริษทั ย่อยมีเงินกูย้ มื ดังนี้
(ก)
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินจํานวน 1,583 ล้านบาท ประกอบด้วย
(1) จํานวน 510 ล้านบาทเป็ นเงินกูย้ มื ของบริษทั ย่อย
(2) จํานวน 400 ล้านบาทเป็ นเงินกูย้ มื ของบริษทั ย่อย ซึง่ มีกาํ หนดชําระคืนเมือ่ ทวงถาม
(3) จํานวน 25 ล้านบาทเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถ่ งึ กําหนดชําระภายใน 1 ปีของบริษทั ย่อย
(4) จํานวน 570 ล้านบาทเป็ นเงินกูย้ มื ของบริษทั
(5) จํานวน 78 ล้านบาทเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถ่ งึ กําหนดชําระภายใน 1 ปีของบริษทั
(ข)

เงินกูย้ มื ระยะยาวสุทธิจากส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวน 31 ล้านบาท ประกอบด้วย

(1) หนี้ ส น
ิ ระยะยาวจํานวน 13 ล้านบาทเป็ นเงินกู้ยมื ระยะยาว สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายใน 1 ปี ของบริษทั ย่อย คิดดอกเบีย้ ในอัตราทีอ่ า้ งอิงกับอัตราดอกเบีย้ THBFIX โดยมีเงื่อนไขการชําระเงิน
ต้นคืนเป็ นราย 3 เดือน เริม่ ตัง้ แต่กนั ยายน 2559 ถึง มิถุนายน 2562
(2) หนี้ สน
ิ ระยะยาวจํานวน 18 ล้านบาท เป็ นเงินกู้ยมื ระยะยาว สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายใน 1 ปี ของบริษทั คิดดอกเบีย้ ในอัตราทีอ่ า้ งอิงกับอัตราดอกเบีย้ 3M BIBOR +1 ผ่อนชําระคืนทุก 3 เดือน

เป็ นระยะเวลา 3 ปี การชําระเงินต้นงวดแรกเริม่ นับจาก 3 เดือนหลังจากเบิกเงินกูง้ วดสุดท้าย
สภาพคล่องทางการเงิ น

ในปี 2560 บริษัท และบริษัท ย่อ ยมีส ภาพคล่ อ งทางการเงิน ลดลงจากปี 2559 โดยมีเ งิน สดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 414 ล้านบาท ลดลง 6 ล้านบาท (2559 : 420 ล้านบาท) โดยมีปจั จัยทีส่ าํ คัญต่อการเปลีย่ นแปลงของ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินดังนี้
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน : ในปี 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
373 ล้านบาท (2559 : 531 ล้านบาท) ลดลง 158 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ 193
ล้านบาท และสินค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ 11 ล้านบาท ในขณะทีเ่ จ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื ลดลง 35 ล้านบาท
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมการลงทุน : ในปี 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 104
ล้านบาท (2559 : 287 ล้านบาท) เนื่องจากปี 2559 มีการขยายการลงทุนในเครือ่ งจักรทัง้ บริษทั และบริษทั ย่อย
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กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น : ในปี 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 275
ล้านบาท (2559 : 304 ล้านบาท) ลดลงเนื่องจากชาระคืนเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตราส่วนของสิ นทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้ สินหมุนเวียน : ปี 2560 เท่ากับ 1.43 เท่า (2559 : 1.27 เท่า)
อัตราส่วนสิ นทรัพย์คล่องตัวต่อหนี้ สินหมุนเวียน : ปี 2560 เท่ากับ 0.71 เท่า (2559 : 0.59 เท่า)
อัตราผลตอบแทนสุทธิ ต่อสิ นทรัพย์รวม (เฉลี่ย) : ปี 2560 เท่ากับร้อยละ 6.7 (2559 : ร้อยละ 6) เนื่องจากกาไรสุทธิ
สาหรับปี เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 22.2 ในขณะทีส่ นิ ทรัพย์รวมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.6
อัตราผลตอบแทนสุทธิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (เฉลี่ย) : ปี 2560 เท่ากับร้อยละ 11.1 (2559 : ร้อยละ 10.6) เนื่องจาก
กาไรสุทธิสาหรับปี เพิม่ ขึน้
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น : ปี 2560 เท่ากับ 0.62 เท่า (2559 : 0.70 เท่า) เนื่องจากเงินกูย้ มื จากสถาบัน
การเงินลดลง
อัตราส่วนการหมุนเวียนของลูกหนี้ การค้า : ปี 2560 เท่ากับ 8.39 เท่า (2559 : 7.89 เท่า) โดยมีระยะเวลาการเก็บ
หนี้เฉลีย่ อยู่ท่ี 43 วัน (2559 : 46 วัน)
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสิ นค้าสาเร็จรูป : ปี 2560 เท่ากับ 13.76 เท่า (2559 : 12.69 เท่า) โดยมีระยะเวลาขาย
สินค้าเฉลีย่ อยู่ท่ี 26 วัน (2559 : 28 วัน)
อัตราส่วนการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ การค้า : ปี 2560 เท่ากับ 14.18 เท่า (2559 : 13.68 เท่า) โดยมีระยะเวลาชาระ
หนี้เฉลีย่ อยู่ท่ี 25 วัน (2559 : 26 วัน)

4.

รายจ่ายลงทุน

บริษัทและบริษัทย่อยยังคงมีแผนการลงทุนซื้อที่ดนิ ปลูกปาล์ม โครงการปลูกปาล์มทดแทน และโครงการ
ปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพเครื่องจักรในการผลิตอย่างต่อเนื่อง


ในปี 2560 บริษัทมีเพียงโครงการปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และทดแทน
เครื่องจักรเดิมทีเ่ สือ่ มสภาพ



ในปี 2560 บริษัทย่อย UPOIC มีรายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่ในโครงการปลูกปาล์มทดแทน ซึ่งเป็ น
โครงการทีต่ ่อเนื่องมาตัง้ แต่ปี 2558 และปี 2559 โดยจะสามารถเริม่ เก็บเกีย่ วผลผลิตปาล์มน้ ามันได้
ในปี 2561 นอกจากนี้ ยังมีการซือ้ เครื่องจักรทดแทนเครื่องจักรเดิมทีเ่ สือ่ มสภาพ
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ปัจจัยและอิ ทธิ พลที่อาจมีผลต่อการดาเนิ นงานหรือฐานะการเงิ นในอนาคต
อ้างถึง “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน” ทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วข้างต้น

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

ปี 2560
1,660,000
2,170,000
710,000
4,540,000

ปี 2561
1,660,000
2,185,000
710,000
4,555,000

2) ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)
บริษทั บริษทั ย่อย และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันได้มกี ารจ่ายค่าตอบแทนงานบริการอื่นให้แก่ผสู้ อบบัญชี ซึง่ ได้แก่
การตรวจสอบกิจการทีไ่ ด้รบั BOI และรายการนาเข้าเครื่องจักรเพื่อใช้ในการยื่นเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของ
บริษทั บริษทั ย่อย และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ค่าตรวจสอบโครงการ BOI (บาท)
ของบริษทั
ของบริษทั ย่อย 2 บริษทั
ของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน 2 บริษทั
รวม
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ปี 2560
420,000
240,000
100,000
760,000

ปี 2561
240,000
-0100,000
340,000

ผูถ้ ือหุ้นและการจัดการ
ผูถ้ ือหุ้น
ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 บริษทั มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 รายแรกดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ที่มา

ชื่อผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ล่าสูง โฮลดิง้ จากัด 1
HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD 2
LAM SOON CANNERY PTE LTD. 3
CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD
RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED
CIMB SECURITIES LIMITED
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา
นางสุภาภรณ์ สมิทธินนั ท์
บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด
น.ส. อรุณี วงศ์วลั ลภาภรณ์

ร้อยละของจานวนหุ้นสามัญ
ทัง้ หมดที่ออกและเรียกชาระแล้ว
42.11
20.00
7.48
6.47
4.53
1.62
1.49
1.32
1.04
0.65

: บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

หมายเหตุ :
1
บริษทั ล่าสูง โฮลดิง้ จากัด เป็นบริษทั โฮลดิง้ ทีม่ ธี ุรกิจเพือ่ การลงทุนในบริษทั อืน่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ล่าสูง โฮลดิง้ จากัด มีผถู้ อื หุน้
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึน้ ไป ดังนี้
ร้อยละของจานวนหุ้นสามัญ
ลาดับ
ชื่อผูถ้ ือหุ้น
ทัง้ หมดที่ออกและเรียกชาระแล้ว
บริษทั น้ามันพืชกรุงเทพ จากัด
51.00
1
(มีผถู้ อื หุน้ หลักคือ บริษทั กาลาที เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จากัด โดยมีสทิ ธิออกเสียงร้อยละ
75.324 ทัง้ นี้ บริษทั ดังกล่าวมีนายวัง ต้า เลียง และภรรยา ถือหุน้ ร้อยละ 54.39
นายวัง ชาง ยิง ร้อยละ 31.58 และนางสาววัง ยี ลิง ร้อยละ 14.03)
นายวัง ต้า เลียง
24.50
2
3
นายวัง ชาง ยิง
24.50
(ทัง้ นายวัง ต้า เลียง และนายวัง ชาง ยิง ไม่ได้ถอื หุน้ ในบริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน))
2

HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD เป็นบริษทั โฮลดิง้ ทีม่ ธี ุรกิจเพือ่ การลงทุนในบริษทั อื่น และเป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักของ
ประเทศมาเลเซียชือ่ Bursa Malaysia Securities Berhad ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD คือ GEK POH
(HOLDINGS) SDN BHD ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถือหุน้ โดยรวมในสัดส่วนร้อยละ 60.83 โดยเป็นการถือหุน้ ทางตรง จานวนร้อยละ 54.63 และ
ทางอ้อมจานวนร้อยละ 6.20
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3

LAM SOON CANNERY PTE. LTD. เป็นบริษทั ดาเนินธุรกิจเพือ่ การลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
LAM SOON CANNERY PTE. LTD. มีผถู้ อื หุน้ ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
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ชื่อผูถ้ ือหุ้น
นายวัง ชาง ยิง
นางสาววัง ยี ลิง
Ms. Chen Mu Hsien

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

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการทีไ่ ม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารและทีป่ รึกษาฝา่ ยโรงงาน
เลขานุการบริษทั

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

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
1 รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
3. นายวัง ชาง ยิง
คณะกรรมการสรรหา
1. ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ
2. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
3. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
4. นายวัง ชาง ยิง
คณะเจ้าหน้ าที่บริหารความเสี่ยง
1. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
2. นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์
3. นางสาวจิรสุดา สาเภาทอง
4. นายวิรตั น์ สุวรรณรัตน์

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
กรรมการทีไ่ ม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
และประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การและประธานคณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ความเสีย่ ง
กรรมการบริหาร
ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีและการเงิน
ผูจ้ ดั การฝา่ ยทรัพยากรบุคคล
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ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ สามารถดูได้ทห�ี วั ข้อ “รายงานการ
ปฏิ บตั ิ ตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที�ดี” ข้อ 5.2
รายชื�อกรรมการตรวจสอบที�มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิ น
1. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิ จอนันต์
ประสบการณ์การทํางานในอดีต
- ผูจ้ ดั การฝา่ ยวิจยั และวางแผน ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (2535-2538)
- กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์เจ้าพระยา จํากัด (2538-2540)
- กรรมการ ธนาคารออมสิน (2548-2550)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บรรษัทประกันสินเชื�ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) (2547-2551)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
(2545-2558)
ประสบการณ์การทํางานในปัจจุบนั
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
2. นายบรรจง จิ ตต์แจ้ง
ประสบการณ์การทํางานในอดีต
- กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน) (2538 – 2547)
- ผูน้ ําทีมผูบ้ ริหารดําเนินการฟื�นฟูกจิ การบริษทั มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน) ภายใต้การตรวจสอบของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2539 – 2541) จนเป็ นผลสําเร็จ
ประสบการณ์การทํางานในปัจจุบนั
- ผ่านหลักสูตรกรรมการของสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) สอบผ่านเป็ นสมาชิกอาวุโส
(Fellow Member) ของสถาบันฯ (IOD DCP 7/2001) และเป็ นกรรมการอาชีพ (IOD Chartered Director
Class 1/2007) ในสังกัดสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- เป็ นวิทยากร หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์ ในโครงการพัฒนากรรมการบริษทั (IOD DCP) ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ตัง� แต่ปี 2548 ถึงปจั จุบนั
- กรรมการ สถาบันกรรมการบริษทั ไทย
2. การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการสรรหาเป็ นผูท้ ําหน้าทีใ� นการพิจารณาสรรหาบุคคลที�มคี ุณสมบัตเิ หมาะสมจะเป็ นกรรมการ
แทนกรรมการทีจ� ะครบกําหนดวาระในเดือนเมษายน 2561 นี� โดยพิจารณารวมถึงบุคคลทีไ� ด้รบั การเสนอชื�อ
มาจากผูถ้ อื หุน้ ตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็ นกรรมการบริษทั จากนัน� จะเสนอชื�อให้คณะกรรมการ
ของบริษทั เพื�อพิจารณาก่อนนําเสนอรายชื�อบุคคลทีเ� ห็นว่าเหมาะสมต่อทีป� ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื�อพิจารณาอนุ มตั ิ
ต่ อไป ทัง� นี� คุณสมบัติข องกรรมการและผู้บริห ารต้องมีลกั ษณะไม่ต้องห้ามตามประกาศของสํานักงาน
79
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คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนัน้ ต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ทจ่ี ะเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระดูได้ทห่ี วั ข้อ “รายงานการปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี” ข้อ 5.1.6
ตามข้อบังคับของบริษทั แล้ว ไม่มกี ารกาหนดจานวนกรรมการทีม่ าจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่แต่ละกลุ่ม และมีวธิ กี าร
แต่งตัง้ กรรมการโดยใช้คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
3. จานวนครังของการประชุ
้
มคณะกรรมการและจานวนครังที
้ ่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทั
ในปี 2560 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทัง้ สิน้ 5 ครัง้ โดยมีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ
1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
4. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
5. ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
6. ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ
7. นายวัง ชาง ยิง
8. นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์
9. นายอาพล สิมะโรจนา

จานวนครังที
้ ่เข้าร่วมประชุม
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
2/5
5/5
5/5
5/5

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

ตาแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ผูจ้ ดั การฝา่ ยขายลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
ผูจ้ ดั การฝา่ ยขาย Modern Trade / Food Solution
ผูจ้ ดั การฝา่ ยขาย Traditional Trade และ
อุตสาหกรรม
ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีและการเงิน
ผูจ้ ดั การฝา่ ยทรัพยากรบุคคล
ผูจ้ ดั การฝา่ ยปฏิบตั กิ าร
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5. ประวัติคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ
77 ปี
สัญชาติ
ไทย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด� าํ รงตําแหน่ง
- ประธานกรรมการ
1
บริษทั
- กรรมการ
0
บริษทั
จํานวนปี ทเ�ี ป็ นกรรมการ
11 ปี (ได้รบั การแต่งตัง� เมื�อวันที� 10 สิงหาคม 2550)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาเอก Imperial College of Science and Technology,
London University ประเทศอังกฤษ
ปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที� 146/2011
ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที� 38/2012
ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื�น
 กรรมการอิสระและกรรมตรวจสอบ บริษท
ั เอสพีซจี ี จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่งในกิจการทีเ� กีย� วข้องกับธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ� ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
- ไม่ม ี ตําแหน่งในกิจการอื�น
 ผูบ
้ ริหารสูงสุด โรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี
 กรรมการ บริษท
ั เอเจ เทคโนโลยี จํากัด
 อาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 สมาชิกสภาผูแ
้ ทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 3 สมัย
 สมาชิกวุฒส
ิ ภา กรุงเทพมหานคร
 เลขานุ การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 ผูเ้ ชีย
� วชาญโครงการจรวดเพื�อใช้ในกิจการฝนเทียม สภาวิจยั แห่งชาติ
การเข้าร่วมประชุมปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครัง� เข้าประชุม 5 ครัง�
มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง� เข้าประชุม 4 ครัง�

หมายเหตุ :
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2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิ ริ
กรรมการผูจ้ ดั การ และประธานคณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง
อายุ
59 ปี
สัญชาติ
ไทย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ร้อยละ 0.001
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ารงตาแหน่ง
- ประธานกรรมการ
0
บริษทั
- กรรมการ
2
บริษทั
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
23 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2538)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 36/2003
ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 26/2008
ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ
้ ดั การ บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งในกิจการอื่น
 กรรมการ บริษท
ั ล่าสูง โฮลดิง้ จากัด
 กรรมการ บริษท
ั น้ามันพืชกรุงเทพ จากัด
 กรรมการ บริษท
ั พันธ์ศรีววิ ฒ
ั น์ จากัด
 กรรมการ บริษท
ั พันธ์ศรี จากัด
 กรรมการ บริษท
ั ประจักษ์ววิ ฒ
ั น์ จากัด
 ประธานกรรมการ บริษท
ั สยามเอลิทปาล์ม จากัด
การเข้าร่วมประชุมปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครัง้ เข้าประชุม 5 ครัง้

หมายเหตุ :
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3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิ จอนันต์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ
71 ปี
สัญชาติ
ไทย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด� าํ รงตําแหน่ง
- ประธานกรรมการ
0
บริษทั
- กรรมการ
3
บริษทั
จํานวนปี ทเ�ี ป็ นกรรมการ
11 ปี (ได้รบั การแต่งตัง� เมื�อวันที� 14 มิถุนายน 2550)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาเอก (Economics : Monetary Theory)
University of Missouri, Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 9/2004
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที� 89/2007
ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที� 24/2008
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกํากับดูแลกิจการทีด� สี าํ หรับผูป้ ระกอบธุรกิจ
ตลาดทุน (CGI) รุ่นที� 2/2015
ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื�น
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษท
ั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่งในกิจการทีเ� กีย� วข้องกับธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ� ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
- ไม่ม ี ตําแหน่งในกิจการอื�น
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษท
ั หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บรรษัทประกันสินเชื�ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
 อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 กรรมการ ธนาคารออมสิน
 ผูจ
้ ดั การฝา่ ยวิจยั และวางแผน ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
 รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ด
ั การใหญ่ บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์เจ้าพระยา จํากัด
การเข้าร่วมประชุมปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครัง� เข้าประชุม 5 ครัง�
มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง� เข้าประชุม 4 ครัง�
มีการประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 2 ครัง� เข้าประชุม 2 ครัง�
มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครัง� เข้าประชุม 2 ครัง�
 ปจั จุบน
ั
 อดีต
หมายเหตุ :
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4. นายบรรจง จิ ตต์แจ้ง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ
69 ปี
สัญชาติ
ไทย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด� าํ รงตําแหน่ง
- ประธานกรรมการ
1
บริษทั
- กรรมการ
2
บริษทั
จํานวนปี ทเ�ี ป็ นกรรมการ
11 ปี (ได้รบั การแต่งตัง� เมื�อวันที� 14 มิถุนายน 2550)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์เครื�องกล
University of Akron ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรีวศิ วกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาเครื�องกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที� 7/2001
(สมาชิกผูท้ รงคุณวุฒอิ าวุโส)
ประกาศนียบัตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที� 1/2007
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) Refresher
รุ่นที� 5/2007
ประกาศนียบัตร Role of Compensation Committee (RCC) รุ่นที� 7/2008
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) Update รุ่นที� 1/2014
ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื�น
 กรรมการอิสระ บริษท
ั ไทยออพติคอลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษท
ั ทีพบี ไี อ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่งในกิจการทีเ� กีย� วข้องกับธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ� ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
- ไม่ม ี ตําแหน่งในกิจการอื�น
 กรรมการ สถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย
 กรรมการอาชีพ ในสังกัดสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย
 วิทยากร หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์ ของสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย
 กรรมการ สมาคมส่งเสริมผูล
้ งทุนไทย
 รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 กรรมการอํานวยการสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 กรรมการผูจ
้ ดั การใหญ่ บริษทั มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ :
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การเข้าร่วมประชุมปี 2560
-

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครัง� เข้าประชุม 5 ครัง�
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง� เข้าประชุม 4 ครัง�
- มีการประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 2 ครัง� เข้าประชุม 2 ครัง�
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครัง� เข้าประชุม 2 ครัง�

5. ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิ น
กรรมการอิสระ
อายุ
64 ปี
สัญชาติ
ไทย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด� าํ รงตําแหน่ง
- ประธานกรรมการ
0
บริษทั
- กรรมการ
3
บริษทั
จํานวนปี ทเ�ี ป็ นกรรมการ
3 ปี (ได้รบั การแต่งตัง� เมื�อวันที� 1 เมษายน 2558)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
Doctor of Business Administration (DBA), สาขาการตลาด,
University of Southern Queensland, ประเทศออสเตรเลีย
Master of Business Administration (MBA), สาขาการตลาด,
Catholic University of Leuven, ประเทศเบลเยีย� ม
Bachelor of Science (BSC), สาขาวิชาเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที� 225/2016
หลัก สูต รการกํ า กับ ดู แ ลกิจ การสํา หรับ กรรมการและผู้บ ริห ารระดับ สูง ของ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ และองค์ ก ารมหาชนจากสถาบั น พระปก เกล้ า สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ รุ่นที� 15/2016
ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื�น
 กรรมการ บริษท
ั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จํากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษท
ั เทคโนเมดิคลั จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่งในกิจการทีเ� กีย� วข้องกับธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ� ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
- ไม่ม ี ตําแหน่งในกิจการอื�น
 กรรมการ บริษท
ั เอฌ็องซ์ จํากัด
 ทีป
� รึกษา บริษทั เซเรบอส (ประเทศไทย) จํากัด
หมายเหตุ :
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กรรมการผูท้ รงคุณวุฒแิ ละประธานคณะอนุกรรมการฝา่ ยตรวจสอบ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษท
ั มหพันธ์ไฟเบอร์ซเี มนต์ จากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระ บริษท
ั บางจาก รีเทล จากัด
 กรรมการผูจ
้ ดั การ บริษทั แอ็ดไวเซอร์ แอนด์ บียอนด์ จากัด
 ประธานมูลนิธเิ พื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
 ทีป
่ รึกษาของคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผูใ้ ห้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย
 กรรมการ บริษท
ั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
 กรรมการบริหาร บริษท
ั เซเรบอส แปซิฟิค จากัด ประเทศสิงคโปร์
 ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหาร แผนกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
บริษทั เซเรบอส แปซิฟิค จากัด ประเทศสิงคโปร์
 ผูช
้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กลุ่มเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
บริษทั เซเรบอส แปซิฟิค จากัด ประเทศสิงคโปร์
 ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหาร บริษทั เซเรบอส (ประเทศไทย) จากัด
 ผูจ
้ ดั การฝา่ ยผลิตภัณฑ์ บริษทั ดีทแฮล์ม จากัด
 นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
การเข้าร่วมประชุมปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครัง้ เข้าประชุม 5 ครัง้


6. ดาตุก๊ ไซม่อน ชิ ม คอง ยิบ
กรรมการทีไ่ ม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็ นผูบ้ ริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหา
อายุ
61 ปี
สัญชาติ
มาเลเซีย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ารงตาแหน่ง
- ประธานกรรมการ
0
บริษทั
- กรรมการ
1
บริษทั
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
11 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโท สาขากฎหมาย, University College London,
London University ประเทศอังกฤษ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไม่ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี

หมายเหตุ :
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ตาแหน่งในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
 Non-Independent Non-Executive Director / กรรมการในคณะกรรมการสรรหา / กรรมการใน
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน Hap Seng Consolidated Berhad ซึง่ เป็ นบริษทั จดทะเบียน
อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย
 Non-Independent Non-Executive Deputy Chairman, Hap Seng Plantations Holdings Berhad ซึง่
เป็ นบริษทั จดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย
ตาแหน่งในกิจการอื่น
 Non-Independent Non-Executive Director, Lei Shing Hong Limited
 Non-Executive Director, Lei Shing Hong Securities Limited
 Managing Partner, Messrs Shim Pang & Co.
 Barrister-at–law of the Lincoln’s Inn, ลอนดอน
 อนุ ญาโตตุลาการ (Chartered Arbitrator)
 Fellow Member, สถาบันอนุ ญาโตตุลาการ ลอนดอนและมาเลเซีย
 ทีป
่ รึกษาและทนายความของศาลสูงประจามลรัฐซาบาห์และซาราวัก
 Justice of the Peace ประเทศมาเลเซีย
 นายทะเบียนโนตารี่ พับบลิค (Notary Public) ประเทศมาเลเซีย
 สมาชิกของ Malaysian Corporate Law Reform Committee และคณะทางานในเรื่องการกากับดูแล
กิจการและสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
 Non-Independent Non-Executive Director, Malaysian Mosaics Berhad
 Non-Executive Director, Paos Holdings Berhad ซึง่ เป็ นบริษท
ั จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
มาเลเซีย
การเข้าร่วมประชุมปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
7. นายวัง ชาง ยิ ง
กรรมการบริหาร กรรมการก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ
57 ปี
สัญชาติ
สิงคโปร์
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ารงตาแหน่ง
- ประธานกรรมการ
0
บริษทั
- กรรมการ
2
บริษทั
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
20 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2541)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ไม่มี
ระหว่างผูบ้ ริหาร

หมายเหตุ :
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ผูถ้ ือหุ้นและการจัดการ
คุณวุฒทิ างการศึกษา

ปริญญาตรี สาขากฎหมาย (เกียรตินิยม),
Oxford University ประเทศอังกฤษ
ไม่ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมการ บริษท
ั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
 กรรมการ Jurong Cement Limited (บริษท
ั มหาชนจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
ตาแหน่งในกิจการอื่น
 ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษท
ั อาหารสากล จากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษท
ั ล่าสูง โฮลดิง้ จากัด
 กรรมการ บริษท
ั น้ามันพืชกรุงเทพ จากัด
 ประธานกรรมการบริหาร บริษท
ั ล่าสูง (มาเลเซีย) เบอร์ฮาร์ด
 กรรมการบริหาร บริษท
ั ล่าสูง สิงคโปร์ จากัด
 สมาชิกของ Board of Governors, สิงคโปร์โพลีเทคนิค
 สมาชิกของ Advisory Board, Asian Civilisations Museum ประเทศสิงคโปร์
การเข้าร่วมประชุมปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครัง้ เข้าประชุม 5 ครัง้
มีการประชุมคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ เข้าประชุม 2 ครัง้
มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครัง้ เข้าประชุม 2 ครัง้
8. นางสาวปิ ยธิ ดา สุขจันทร์
กรรมการบริหาร และสมาชิกของคณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง
อายุ
49 ปี
สัญชาติ
ไทย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ารงตาแหน่ง
- ประธานกรรมการ
0
บริษทั
- กรรมการ
2
บริษทั
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
5 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 36/2003
ผ่านการอบรมหลักสูตรนักลงทุนผูท้ รงคุณวุฒิ รุ่นที่ 1/2012 (TIIP 1)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเหตุ :
 ปจั จุบน
ั
 อดีต
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ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมการบริหาร บริษท
ั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งในกิจการอื่น
 กรรมการ บริษท
ั ล่าสูง โฮลดิง้ จากัด
 กรรมการ บริษท
ั น้ามันพืชกรุงเทพ จากัด
 กรรมการ บริษท
ั พันธ์ศรีววิ ฒ
ั น์ จากัด
 กรรมการ บริษท
ั พันธ์ศรี จากัด
 กรรมการ บริษท
ั ประจักษ์ววิ ฒ
ั น์ จากัด
 กรรมการ บริษท
ั สยามเอลิทปาล์ม จากัด
 ผูช
้ ่วยผูอ้ านวยการฝา่ ยวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษทั หลักทรัพย์ คาเธ่ยแ์ คปปิ ตอล จากัด
การเข้าร่วมประชุมปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครัง้ เข้าประชุม 5 ครัง้
9. นายอาพล สิ มะโรจนา
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร และทีป่ รึกษาฝา่ ยโรงงาน
อายุ
61 ปี
สัญชาติ
ไทย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ารงตาแหน่ง
- ประธานกรรมการ
0
บริษทั
1
บริษทั
- กรรมการ
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
23 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2538)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (เคมีวศิ วกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 37/2003
ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมการบริหาร บริษท
ั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งในกิจการอื่น
 กรรมการ บริษท
ั ล่าสูง โฮลดิง้ จากัด
 ผูจ
้ ดั การส่วน Melting บริษทั สยามอาซาฮีเทคโนกล๊าส จากัด
การเข้าร่วมประชุมปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครัง้ เข้าประชุม 5 ครัง้

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

หมายเหตุ :
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คุณวุฒทิ างการศึกษา

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปริญญาตรี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ไม่ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประสบการณ์
 National field sales manager บริษท
ั สยามไวเนอรี่ เทรดดิง้ พลัส จากัด
 Business development manager บริษท
ั ฟอนเทียร่า แบรนด์ (ประเทศไทย) จากัด
 Distribution account specialist บริษท
ั เนสท์เล่ (ไทย) จากัด
 Area sales manager บริษท
ั บุญรอด เอเซียเบเวอเรท จากัด
 Business development manager บริษท
ั ไทยน้าทิพย์ จากัด
13. นางสาวจิ รสุดา สาเภาทอง
เลขานุการบริษทั เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีและการเงิน
และสมาชิกของคณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง
อายุ
47 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาการบัญชีตน้ ทุน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 208/2015
ประสบการณ์
 กรรมการ บริษท
ั ล่าสูง โฮลดิง้ จากัด
 Cost Accounting Manager บริษท
ั โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
 Commercial Finance Analysis Manager / Senior Cost Analysis Manager
บริษทั อเมริกนั สแตนดาร์ด บี แอนด์ เค (ประเทศไทย) จากัด
 Industrial Accounting Manager / Globe IS Manager บริษท
ั เนสท์เล่ (ไทย) จากัด
14. นายวิ รตั น์ สุวรรณรัตน์
ผูจ้ ดั การฝา่ ยทรัพยากรบุคคล และสมาชิกของคณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง
อายุ
50 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
หมายเหตุ :
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คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารทัวไป
่ มหาวิทยาลัยบูรพา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไม่ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ์
 ผูอ
้ านวยการฝา่ ยทรัพยากรบุคคล บริษทั ซาร่า ลี (ประเทศไทย) จากัด
 ผูอ
้ านวยการฝา่ ยทรัพยากรบุคคล บริษทั มอคโคน่า (ประเทศไทย) จากัด
 ผูจ
้ ดั การฝา่ ยทรัพยากรบุคคลโรงงาน บริษทั แคดเบอรี่ อาดัมส์ (ประเทศไทย) จากัด
15. นางสาวสุกญ
ั ญา ประคองวิ ทยา
ผูจ้ ดั การฝา่ ยปฏิบตั กิ าร
อายุ
43 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เอกการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เอกอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไม่ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ์
 Head of Supply Chain Performance Excellence
บริษทั ฟรีสแลนด์คมั พิน่า เฟรช (ประเทศไทย) จากัด
 Director of Consulting บริษท
ั พีแพลน คอนซัลติง้ จากัด
 South Asia Supply Chain Operation Performance Excellence Manager
บริษทั คิมเบอร์ลย่ี -์ คล๊าค (เอเซียแปซิฟิค) จากัด
 ผูจ
้ ดั การโรงงานสมุทรปราการ บริษทั คิมเบอร์ลย่ี -์ คล๊าค (ประเทศไทย) จากัด

หมายเหตุ :



ปจั จุบนั



อดีต
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6. จานวนหุ้นสามัญที่กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ถืออยู่
จานวนหุ้นที่ถือ
จานวนหุ้นที่ถือ เพิ่มขึน้ (ลดลง)
จานวนหุ้นที่ถือ
ณ 31 ธันวาคม 2559
ในระหว่างรอบปี บัญชี
ณ 31 ธันวาคม 2560
1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
9,140
9,140
3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
4. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
5. ดร ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
6. ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ
7. นายวัง ชาง ยิง
8. นายอาพล สิมะโรจนา
9. นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์
100
100
10. นางรุ่งนภา พนมเชิง
11. นายคมกฤส ศิรวิ งศ์ไพรัช
12. นายศิรชิ ยั นาวาเศรษฐถาวร
13. นางสาวจิรสุดา สาเภาทอง
14. นายวิรตั น์ สุวรรณรัตน์
15. นางสาวสุกญ
ั ญา ประคองวิทยา
รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหาร

7. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
- ค่าตอบแทนรวมของกรรมการจานวน 9 คน เป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 5,655,900บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
4. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
5. ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
6. ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ
7. นายวัง ชาง ยิง
8. นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์
9. นายอาพล สิมะโรจนา
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ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการ
สรรหา
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ
กรรมการทีไ่ ม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
ประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการบริหาร กรรมการก าหนดค่ าตอบแทน และ
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหาร
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร และทีป่ รึกษาฝา่ ยโรงงาน

ค่าธรรมเนี ยม
กรรมการ ปี 2560
1,072,800
260,400
1,032,800
1,032,800
549,600
571,500
326,000
260,400
549,600
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- ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารของบริษทั ทีเ่ ข้าไปดารงตาแหน่งกรรมการบริหารในบริษทั ย่อย
จานวน 4 คน เป็ นจานวนเงิน 2,270,400 บาท
- ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ ริหารบริษทั จานวน 11 คน เป็ นจานวนเงิน 82,817,568 บาท*
- ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารของบริษทั ทีเ่ ข้าไปดารงตาแหน่งผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อย
จานวน 3 คน เป็ นจานวนเงิน 7,389,000บาท
*หมายเหตุ ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารบริษทั ได้รวมค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหาร 4
รายแรกต่อจากกรรมการผูจ้ ดั การลงมา รวมถึงผูบ้ ริหารรายที่ 4 ทุกราย (ตามคานิยามทีก่ าหนดโดยสานักงาน กลต.)

ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหาร ยกเว้น ค่าตั ๋วเครื่องบิน และที่พกั
สาหรับกรรมการทีเ่ ป็ นชาวต่างประเทศทีม่ าประชุม ส่วนผูบ้ ริหารจะมีรถประจาตาแหน่ง ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับรถ
ประจาตาแหน่ ง ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันอุบตั ิเหตุ และการทากรมธรรม์ประกันความรับผิดสาหรับ
กรรมการและผูบ้ ริหาร
สาหรับเงินกองทุนสารองเลีย้ งชีพนัน้ ผูบ้ ริหารของบริษทั ได้รบั สิทธิในอัตราเดียวกับพนักงานอื่นๆ ยกเว้น
นายวัง ชาง ยิง ไม่ได้รบั เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ

8. กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ที่ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อยและ
บริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริษทั ย่อย

รายชื่อบริษทั
บริษทั

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

บมจ.
สหอุตสาหกรรม
น้ามันปาล์ม
/
//
//

บมจ. อาหาร
สากล

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

*

//

/
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9.

การดูแลเรือ่ งการใช้ข้อมูลภายใน

บริษทั มีนโยบายและวิธกี ารดูแลผูบ้ ริหารในการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อเป็ นประโยชน์สว่ นตนดังนี้
1. ให้ความรูแ้ ก่กรรมการและผูบ้ ริหารเกีย่ วกับหน้าทีท่ ต่ี อ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน
คู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ และบทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ให้ผบู้ ริหารของบริษทั รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการของบริษทั ทุกไตรมาสทีม่ กี าร
ประชุมคณะกรรมการ
3. แจ้งให้ผบู้ ริหารทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในทีม่ สี าระสาคัญมิให้เปิ ดเผยข้อมูลดั งกล่าวแก่ผอู้ ่นื รวมถึง
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับหลักทรัพย์ของบริษัท และบทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีผ่ บู้ ริหารจะได้รบั หากมีการฝา่ ฝืน
4. ห้ามมิให้ผบู้ ริหารมีการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนทีง่ บการเงินจะเผยแพร่ต่อ
สาธารณะชน
บริษทั ได้กาหนดมาตรการการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั รวมถึงบทลงโทษกรณีทม่ี กี ารฝ่า
ฝืนไว้ในนโยบายการกากับดูแลกิจการ ซึง่ สามารถดูได้ทห่ี วั ข้อ “รายงานการปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการ
ที่ดี” ข้อ 5.8.1
10.

การควบคุมภายใน

บริษทั ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากเห็นว่าระบบการควบคุมภายในเป็ นกลไก
สาคัญทีช่ ่วยลดความเสีย่ งทางธุรกิจ สร้างความเชื่อมันในการบริ
่
หารงานแก่ผบู้ ริหาร และช่วยให้บริษทั ดาเนินธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ รวมทัง้ ช่วยรักษาผลประโยชน์และเงินลงทุนของผูถ้ อื หุน้ ช่วยให้
รายงานทางการเงินและรายงานด้านการปฏิบตั งิ านของบริษัทมีความถูกต้องน่ าเชื่อถือ ปกป้องทรัพย์สนิ ของบริษัท
ไม่ให้สญ
ู หายหรือรัวไหล
่
และช่วยให้บุคลากรของบริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั มิได้จดั ตัง้ หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั แต่ได้ว่าจ้างสานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิ
เอทส์ ทาหน้าที่ตรวจสอบภายในมาตัง้ แต่ปี 2547 เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็ นการให้บริการข้อมูลด้านการ
ตรวจสอบอย่างเป็ นอิสระเพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกากับดูแลทีด่ ี ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการปฏิบตั ิงาน รวมถึงให้คาปรึกษากับฝ่ายบริหารทัง้ ในด้านการเงินการบริหารงาน และการจัดการความเสีย่ ง
เพื่อส่งเสริมการปฏิบตั งิ านให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ดังนัน้ กระบวนการการทางานจึงต้องการ
ความโปร่งใสและความเป็ นอิสระอย่างแท้จริง อีกทัง้ การปฏิบตั งิ านด้านการตรวจสอบภายใน นับเป็ นมาตรการถ่วงดุล
แห่งอานาจ และอาจเป็ นการให้สญ
ั ญาณเตือนภัยล่วงหน้าของการประพฤติมชิ อบหรือการทุจริตในองค์กร ดังนัน้
บริษทั จึงมีความเห็นว่า การว่าจ้างหน่ วยงานจากภายนอกเข้ามาทาหน้าทีต่ รวจสอบภายในจึงมีความเหมาะสมและ
สามารถเป็ นสือ่ กลางระหว่างผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านได้ดี รวมทัง้ ยังลดช่วยปญั หาด้านการประสานงานภายในได้อกี
ด้วย
ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยจานวน 3 ท่าน คณะกรรมการได้มกี ารสอบทานระบบการควบคุมภายในโดยใช้
แบบประเมินซึง่ ประเมินโดยฝ่ายจัดการ และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสีย่ ง การ
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ควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝ่ายจัดการ ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการ
(ภายใต้คาแนะนาของคณะกรรมการตรวจสอบ) เห็นว่าบริษทั มีระบบการควบคุมภายในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ
นอกจากนัน้ การทาธุรกรรมกับผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ และบริษัทย่อย บริษัทได้มรี ายงานไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของผู้ สอบบัญชี ข้อ 6 แล้วเช่นกัน รวมถึงการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเรื่องการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการจึงเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่อง
ดังกล่าวนี้อย่างเพียงพอ
สาหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี าร
สอบทานกับสานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ซึง่ เป็ นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และได้มกี ารรายงานให้
คณะกรรมการรับทราบในทุกไตรมาส คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ
เช่นกัน
ประวัติผตู้ รวจสอบภายใน
นายอภิ รกั ษ์ อติ อนุวรรตน์
หุน้ ส่วนงานตรวจสอบบัญชี บริษทั สานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
อายุ
47 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาตรีนิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
การอบรม
ระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล (COSO)
การประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการจัดการด้านความเสีย่ งของแต่ละ
ระบบงาน (COSO – ERM)
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ออกแบบและวางแผนการตรวจสอบประจาปี
ประเมินความเสีย่ งของระบบการควบคุมภายใน
รายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ
ประสบการณ์
 หุน
้ ส่วนงานตรวจสอบบัญชี บริษทั สานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
 ตรวจสอบภายใน บริษท
ั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) จานวน 18 ปี
 ตรวจสอบภายใน บริษท
ั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จานวน 13 ปี
หมายเหตุ :



ปจั จุบนั



อดีต
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ผูถ้ ือหุ้นและการจัดการ
นโยบายจ่ายเงิ นปันผล
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปนั ผลแก่ผถู้ อื หุน้ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังจากหัก
ภาษีเงินได้แล้ว ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั การลงทุนในอนาคตและความต้องการเงินทุน โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการได้มมี ติเสนอ
ให้จ่ายเงินปนั ผลสาหรับผลการดาเนินงานในปี 2560 ในอัตราหุน้ ละ 0.18 บาท คิดเป็ นร้อยละ 61.4 ของกาไรสุทธิ
เปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปนั ผลสาหรับผลการดาเนินงานในปี 2559 ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท คิดเป็ นร้อยละ 59.4
ของกาไรสุทธิ
บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลในอัตราประมาณร้อยละ
50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ทัง้ นี้ยงั คงขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงานของบริษทั และสภาวะทางเศรษฐกิจด้วย
บริษทั อาหารสากล จากัด (มหาชน) มีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปนั ผลแก่ผถู้ อื หุน้ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 40 ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้ว ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั การลงทุนในอนาคตและความต้องการเงินทุน
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บุคคลที่มีผลประโยชน์ ร่วมและรายการระหว่างกัน
รายการระหว่ างกันกับบุคคลที่ มีผลประโยชน์ ร่วม ความจาเป็ น และความสมเหตุสมผลของ
รายการดังกล่าว
ในระหว่างปี บริษทั มีรายการธุรกิจทีส่ าคัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามทีต่ กลงร่วมกันระหว่างบริษทั และบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเหล่านัน้ ซึง่
เป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดงั นี้
รายการระหว่างกันกับบริษทั บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) (UPOIC) และบริษทั อาหารสากล
จากัด (มหาชน) (UFC)
มูลค่ารายการ
ความสัมพันธ์
บริษทั ย่อย

รายการ

(ล้านบาท)

2560

2559

ซือ้ วัตถุดบิ

308

516

ซือ้ สินค้าสาเร็จรูป

638

709

ขายสินค้าและบริการ

-

1

เงินปนั ผลรับ

34

85

ค่าเช่ารับ

2

2

รายได้คา่ บริการในการ
ขายและบริหาร

64

68

นโยบายการ
กาหนดราคา

ความจาเป็ น

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

สาหรับยอดคงค้างระหว่างบริษทั บริษัทย่อย และกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
2559 สามารถดูรายละเอียดตามทีไ่ ด้เปิ ดเผยในหมายเหตุงบการเงินของบริษทั ข้อ 6

98

บุคคลที่มีผลประโยชน์ ร่วมและรายการระหว่างกัน
มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน
ในปี 2560 บริษัทมีการซื้อน้ ามันปาล์มดิบ น้ ามันเมล็ดในปาล์มดิบ เมล็ดในปาล์ม และผลปาล์มสดจาก
บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) คิดเป็ นร้อยละ 8.08 (2559 : ร้อยละ 13.29) ของการซือ้ น้ ามัน
ปาล์มดิบ น้ ามันเมล็ดในปาล์มดิบ เมล็ดในปาล์ม และผลปาล์มสดทัง้ หมด ซึง่ เป็ นราคาตลาดและเป็ นไปตามธุรกิจ
การค้าปกติ ไม่มพี นั ธะผูกพันกันนอกเหนือจากสัญญาซื้อขายน้ ามันปาล์มดิบ และเป็ นไปตามประเพณีของการทา
ธุรกิจน้ามันปาล์มดิบ
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ ซึ่งเป็ นกรรมการผู้จดั การของบริษัท และบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม
จากัด (มหาชน) เป็ นผูอ้ นุมตั กิ ารซือ้ น้ ามันปาล์มดิบให้แก่ บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โดยทีก่ ารซือ้
ทุกครัง้ จะมีราคาอ้างอิงกับการซือ้ จากผูข้ ายรายอื่นๆ
ในส่วนของสินค้ายูเอฟซีนนั ้ บริษัทซือ้ สินค้าจากบริษทั อาหารสากล จากัด (มหาชน) ในราคาทีบ่ ริษทั ขาย
หักด้วยกาไรส่วนเพิ่ม คงที่ โดยมีการกาหนดราคากันระหว่างผู้บริหารของทัง้ สองบริษัทภายใต้เงื่อนไขเสมือนทา
รายการกับบุคคลภายนอก

แนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ได้มกี ารซือ้ ขายน้ามันปาล์มดิบกับ บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) ก่อนทีบ่ ริษทั
จะเข้ามาถือหุน้ และเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในบริษทั สหอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) โดยบริษทั มีการใช้
น้ ามันปาล์มดิบเป็ นวัต ถุดบิ หลัก ในขณะที่นโยบายของภาครัฐในแต่ละปี เกี่ยวกับการบริหารจัดการปริมาณน้ ามัน
ปาล์มในประเทศยังไม่มคี วามชัดเจน ดังนัน้ การหลีกเลี่ยงรายการดังกล่าวจึงเป็ นไปค่อนข้างลาบาก อย่างไรก็ตาม
บริษทั มีการซือ้ น้ามันปาล์มในราคาเดียวกับทีม่ กี ารซือ้ จากผูข้ ายรายอื่น
บริษทั ยังคงเป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายให้กบั UFC เนื่องจากทาให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษทั โดย
เฉลีย่ ลดลง
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ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจลงทุน
ข้อพิ พาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ไม่มคี ดีทางกฎหมายทีม่ ผี ลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษทั หรือ
บริษทั ย่อยทีม่ จี านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผูถ้ อื หุน้

พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต
- ไม่มี -
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ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือตั ๋วเงิ น

- ไม่มี -
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งบการเงิ น

บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และ บริษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ลํ่าสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั ลํ่าสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่ม
บริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สาํ คัญ และได้ตรวจสอบงบ
การเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ลํ่าสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงิ นข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดําเนิ นงานและ
กระแสเงินสดสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันของบริ ษทั ลํ่าสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
และเฉพาะของบริ ษทั ลํ่าสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิ
ตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ
เรื่ องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้าได้รวม
วิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื่ องเหล่านี้
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
การรั บรู้ รายได้
รายได้จากการขายสิ นค้าถือเป็ นรายการบัญชีที่สาํ คัญ เนื่องจากมีจาํ นวนที่เป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน และส่ งผล
กระทบโดยตรงต่อกําไรขาดทุนของกลุ่มบริ ษทั ประกอบกับกลุ่มบริ ษทั มีรายการขายกับลูกค้าเป็ นจํานวนมากและ
มีกลุ่มลูกค้าหลายประเภท อาทิเช่น กลุ่มลูกค้าแบบดั้งเดิม (traditional trade) กลุ่มลูกค้าสมัยใหม่ (modern trade)
และกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งมีขอ้ ตกลงและเงื่อนไขที่มีความหลากหลาย เช่น รายการส่ งเสริ มการขาย ส่ วนลด
ต่าง ๆ รวมทั้งการให้ส่วนลดพิเศษเพื่อกระตุน้ ยอดขาย ทําให้รายการขายของกลุ่มบริ ษทั มีเงื่อนไขในการรับรู ้
รายได้และการบันทึกรายการส่ งเสริ มการขายและส่ วนลดต่าง ๆ ที่ซบั ซ้อน ด้วยเหตุน้ ี ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญต่อ
การรับรู ้รายได้ของกลุ่มบริ ษทั
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู ้รายได้ของกลุ่มบริ ษทั โดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลือก
ตัวอย่างเพื่อทดสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุมที่กลุ่มบริ ษทั ออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างรายการ
ขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการขายและ
สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริ ษทั ออกภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี ประกอบกับได้วิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อสอบทานความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขาย
ตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทาํ ผ่านใบสําคัญทัว่ ไป
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของค่ าความนิยม
ข้าพเจ้าให้ความสําคัญเรื่ องการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมตามที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 11.2 เนื่องจากการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมถือเป็ นประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญที่
ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสู งในการระบุหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงการกําหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตใน
ระยะยาวที่เหมาะสม ซึ่งทําให้เกิดความเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่าค่าความนิยม

2

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกําหนดหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจําลองทางการเงินที่ฝ่ายบริ หารของกลุ่ม
บริ ษทั เลือกใช้โดยการทําความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ ายบริ หารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้
ประโยชน์ของสิ นทรัพย์หรื อไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทาํ การทดสอบข้อสมมติที่สาํ คัญที่ใช้ในการประมาณการ
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์ที่จดั ทําโดยฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั โดยการเปรี ยบเทียบ
ข้อสมมติดงั กล่าวกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกของกลุ่มบริ ษทั รวมถึงเปรี ยบเทียบประมาณการกระแสเงินสด
ในอดีตกับผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริ งเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการประมาณการกระแส
เงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริ หารเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ตน้ ทุน
ถัวเฉลี่ยของกลุ่มบริ ษทั และของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวตามแบบจําลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สาํ คัญต่อ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ข้าพเจ้า
ได้สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม
การวัดมูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ ชีวภาพ - ผลปาล์ มที่อยู่บนต้ น
ตามที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.11 และข้อ 10 บริ ษทั ย่อยบันทึกบัญชีสินทรัพย์ชีวภาพ
ประเภทผลปาล์มสดที่อยูบ่ นต้นด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ณ จุดเก็บเกี่ยว ในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพประเภทผลปาล์มสดที่อยูบ่ นต้น ต้องใช้ขอ้ มูลประมาณการและสมมติฐานต่าง ๆ ซึ่ง
ประกอบด้วยปริ มาณที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ และราคาขาย ณ แต่ละจุดเก็บเกี่ยว โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
สอดคล้องกับลักษณะและสภาพแวดล้อมของสิ นทรัพย์ชีวภาพ ตามดุลยพินิจของนักการเกษตรภายในและดุลยพินิจ
ของฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับเกณฑ์และสมมติฐานต่าง ๆ ซึ่งอาจทําให้เกิดความเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ชีวภาพ
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญในการตรวจสอบเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพ - ผลปาล์มที่
อยูบ่ นต้น
ในการตรวจสอบเรื่ องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ทาํ ความเข้าใจ ประเมินและสอบทานการควบคุมภายในของกิจการที่
เกี่ยวกับการประมาณมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์ชีวภาพ รวมถึงได้พิจารณาวิธีการจัดทําข้อมูลประมาณการ
การกําหนดสมมติฐาน และวิธีการประเมินมูลค่าโดยฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสม
ของข้อมูลประมาณการและสมมติฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรม โดยการสอบถามนักการเกษตร
ภายในและฝ่ ายบริ หาร วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลที่กิจการใช้กบั ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต และทดสอบการคํานวณ
นอกจากนี้ขา้ พเจ้าได้สอบทานข้อมูลที่เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น)
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้ความ
เชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี
ความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ หากในการปฏิบตั ิงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุ ป
ได้วา่ ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริ งนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้า
ไม่พบว่ามีเรื่ องดังกล่าวที่ตอ้ งรายงาน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํา
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่อง
การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับ
กิจการที่ดาํ เนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ใน
ระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการ
หรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ดว้ ย
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู ง
กว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
• ทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารจัดทํา
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการที่ดาํ เนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หาร และ
สรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงาน
ต่อเนื่องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อหากเห็นว่าการเปิ ดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรื อ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ
กําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผู ้
เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ง
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ไว้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทํา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
สาธารณะจะได้จากการสื่ อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้

กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2561
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บริษทั ลํา่ สู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ชีวภาพ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั อื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ต้นทุนสวนปาล์ม
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

7
6, 8
6
9
10

414,143,448
1,105,297,877
1,452,461,603
70,616,396
35,673,875
3,078,193,199

420,385,408
911,801,125
1,425,890,929
83,546,770
38,379,436
2,880,003,668

143,989,247
956,093,207
922,674,753
9,063,835
2,031,821,042

130,745,424
784,831,288
915,168,224
13,977,543
1,844,722,479

11
12
13
14
15
16
17
18
11
19
28

31,594,398
1,001,790
21,160,000
63,690,592
2,350,500,070
230,930,888
196,376,189
10,283,172
52,013,501
4,536,128
2,962,086,728
6,040,279,927

42,353,381
1,649,223
60,480,000
64,353,903
2,413,746,784
214,977,626
196,376,189
8,696,997
36,895,928
28,227,634
3,067,757,665
5,947,761,333

1,312,870,944
1,001,790
5,614,752
813,875,098
201,000
5,443,899
17,941,794
485,236
2,157,434,513
4,189,255,555

1,312,870,944
1,649,223
5,617,613
868,594,589
212,765
5,364,728
8,663,054
485,236
2,203,458,152
4,048,180,631

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั ลํา่ สู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิจาก
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิจาก
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

20
6, 21

1,480,000,000
495,365,164
-

1,555,000,000
527,516,444
-

570,000,000
472,608,013
-

530,000,000
474,639,640
-

23

103,000,000

103,000,000

78,000,000

78,000,000

24

573,000
27,695,240
40,521,823
2,147,155,227

573,000
47,436,257
25,650,315
2,259,176,016

14,644,781
16,849,591
1,152,102,385

7,235,278
7,992,875
1,097,867,793

23

30,513,147

133,513,147

18,013,147

96,013,147

24
25
28

383,493
132,338,091
163,234,731
2,310,389,958

832,983
56,477,335
5,463,169
196,286,634
2,455,462,650

70,805,647
88,818,794
1,240,921,179

24,931,630
120,944,777
1,218,812,570

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั ลํา่ สู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 820,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 820,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนเกิน(ตํ่ากว่า)ทุนอื่น
ส่ วนเกินทุนหุน้ ซื้อคืน
ส่ วนตํ่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วน
การถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
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820,000,000

820,000,000

820,000,000

820,000,000

820,000,000
241,970,265

820,000,000
241,970,265

820,000,000
241,970,265

820,000,000
241,970,265

5,269,100

5,269,100

5,269,100

5,269,100

(6,579,077)

(6,579,077)

-

-

114,755,441
2,218,553,493
(417,307)
3,393,551,915

107,472,798
1,966,151,096
(679,360)
3,133,604,822

82,000,000
1,799,512,318
(417,307)
2,948,334,376

82,000,000
1,680,808,056
(679,360)
2,829,368,061

336,338,054
3,729,889,969
6,040,279,927

358,693,861
3,492,298,683
5,947,761,333

2,948,334,376
4,189,255,555

2,829,368,061
4,048,180,631

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษทั ลํา่ สู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
เงินปั นผลรับ
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ชีวภาพ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ชีวภาพ
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนส่ วนแบ่ งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้ า
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

6, 11

6

งบการเงินรวม
2560
2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

8,551,131,532
21,436

8,244,979,052
28,376

6,453,622,019
34,028,702

6,131,059,922
84,961,235

87,580,251
8,638,733,219

8,752,300
75,365,885
8,329,125,613

95,422,045
6,583,072,766

98,954,727
6,314,975,884

7,251,196,781
640,238,411
219,199,361

6,984,829,231
639,265,345
200,368,362

5,794,656,010
391,297,034
114,965,611

5,667,003,783
381,707,263
105,606,481

8,425,857
8,119,060,410

7,824,462,938

6,300,918,655

6,154,317,527

519,672,809
(10,191,713)
509,481,096
(39,719,708)
469,761,388
(68,968,741)
400,792,647

504,662,675
(11,320,717)
493,341,958
(43,520,872)
449,821,086
(94,939,643)
354,881,443

282,154,111
282,154,111
(16,470,069)
265,684,042
(25,234,662)
240,449,380

160,658,357
160,658,357
(12,212,921)
148,445,436
(10,329,437)
138,115,999
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12

28

บริษทั ลํา่ สู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการที่ จะถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่ จะไม่ ถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกระทบของภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของเงินลงทุนในการร่ วมค้า
- ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รายการที่ จะไม่ ถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิ จากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สํ าหรับปี

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559

327,567
(65,514)

(56,835)
11,367

327,567
(65,514)

(56,835)
11,367

262,053

(45,468)

262,053

(45,468)

28

(83,974,889)
16,794,977

-

(49,848,505)
9,969,701

-

12

182,730

-

-

-

(66,997,182)
(66,735,129)

(45,468)

(39,878,804)
(39,616,751)

(45,468)

334,057,518

354,835,975

200,832,629

138,070,531

404,105,686

330,580,544

240,449,380

138,115,999

(3,313,039)
400,792,647

24,300,899
354,881,443

341,899,764

330,535,076

200,832,629

138,070,531

(7,842,246)
334,057,518

24,300,899
354,835,975

0.49

0.40

0.29

0.17

28

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย

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

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท ลํา่ สู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
โอนกลับเงินปั นผลของปี ก่อน
จัดสรรสํารองตามกฎหมายของบริ ษทั ย่อย
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อยลดลงจากการจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

ส่ วนเกินทุน
หุ ้นซื้อคืน
5,269,100
-

241,970,265

5,269,100

820,000,000

งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ส่ วนตํ่ากว่าทุน
ส่ วนตํ่ากว่าทุน
กําไรสะสม
จากการ
จากการวัดมูลค่า
รวม
เปลี่ยนแปลง
จัดสรรแล้ว เงินลงทุนใน
องค์ประกอบอื่น
รวม
สัดส่ วนการถือหุ ้น
สํารอง
ยังไม่ได้
หลักทรัพย์
ของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ในบริ ษทั ย่อย
ตามกฎหมาย
จัดสรร
เผือ่ ขาย
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ฯ
(6,579,077)
107,122,983 1,759,037,179
(633,892)
(633,892)
2,926,186,558
330,580,544
330,580,544
(45,468)
(45,468)
(45,468)
330,580,544
(45,468)
(45,468)
330,535,076
(123,000,000)
(123,000,000)
33,373
33,373
349,815
(500,000)
(150,185)

(6,579,077)

107,472,798

1,966,151,096

(679,360)

(679,360)

3,133,604,822

ส่ วนของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
344,714,708
24,300,899
24,300,899
150,185

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
3,270,901,266
354,881,443
(45,468)
354,835,975
(123,000,000)
33,373
-

(10,471,931)
358,693,861

(10,471,931)
3,492,298,683

บริษัท ลํา่ สู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
โอนกลับเงินปั นผลของปี ก่อน
จัดสรรสํารองตามกฎหมายของบริ ษทั ย่อย
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อยลดลงจากการจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

820,000,000

241,970,265

งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ส่ วนตํ่ากว่าทุน
ส่ วนเกิน(ตํ่ากว่า)
กําไรสะสม
จากการ
ทุนจากการวัดมูลค่า
รวม
รวม
เปลี่ยนแปลง
จัดสรรแล้ว เงินลงทุนใน
องค์ประกอบอื่น
ของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ส่ วนเกินทุน สัดส่ วนการถือหุ ้น
สํารอง
ยังไม่ได้
หลักทรัพย์
หุ ้นซื้อคืน
ในบริ ษทั ย่อย
ตามกฎหมาย
จัดสรร
เผือ่ ขาย
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ฯ
5,269,100
(6,579,077)
107,472,798 1,966,151,096
(679,360)
(679,360)
3,133,604,822
404,105,686
404,105,686
(62,467,975)
262,053
262,053
(62,205,922)
341,637,711
262,053
262,053
341,899,764
(82,000,000)
(82,000,000)
133,686
133,686
7,282,643
(7,369,000)
(86,357)

5,269,100

(6,579,077)

114,755,441

2,218,553,493

(417,307)

(417,307)

3,393,551,915

ส่ วนของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจ
รวม
ควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
358,693,861
3,492,298,683
(3,313,039)
400,792,647
(4,529,207)
(66,735,129)
(7,842,246)
334,057,518
(82,000,000)
133,686
86,357
-

(14,599,918)
336,338,054

(14,599,918)
3,729,889,969

บริษัท ลํ่าสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
โอนกลับเงินปั นผลของปี ก่อน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

241,970,265

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

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ส่ วนตํ่ากว่าทุน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว จากการวัดมูลค่า
รวม
สํารอง
ยังไม่ได้
เงินลงทุนใน
องค์ประกอบอื่น
รวม
ตามกฎหมาย
จัดสรร
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย ของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
82,000,000
1,665,658,684
(633,892)
(633,892) 2,814,264,157
138,115,999
138,115,999
82,000,000

138,115,999
(123,000,000)
33,373
1,680,808,056

(45,468)
(45,468)
(679,360)

(45,468)
(45,468)
(679,360)

(45,468)
138,070,531
(123,000,000)
33,373
2,829,368,061

บริษัท ลํ่าสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
โอนกลับเงินปั นผลของปี ก่อน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

820,000,000

241,970,265

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

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ส่ วนเกิน(ตํ่ากว่า)
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว ทุนจากการวัดมูลค่า
รวม
สํารอง
ยังไม่ได้
เงินลงทุนใน
องค์ประกอบอื่น
รวม
ตามกฎหมาย
จัดสรร
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย ของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
82,000,000
1,680,808,056
(679,360)
(679,360) 2,829,368,061
240,449,380
240,449,380
82,000,000

(39,878,804)
200,570,576
(82,000,000)
133,686
1,799,512,318

262,053
262,053
(417,307)

262,053
262,053
(417,307)

(39,616,751)
200,832,629
(82,000,000)
133,686
2,948,334,376

บริษทั ลํา่ สู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
2559
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุน(กําไร)จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ชีวภาพ
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ตัดจําหน่ายหนี้ สูญ
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ้น
ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
กําไรจากการจําหน่าย/ตัดจําหน่ายอุปกรณ์และ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายต้นทุนสวนปาล์ม
ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั อื่น
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สินดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงานลดลง(เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ชีวภาพ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดําเนิ นงานเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายดอกเบี้ย
รับคืนภาษีเงินได้
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดสุ ทธิจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

469,761,388

449,821,086

265,684,042

148,445,436

240,992,536

246,660,431

96,207,808

98,593,093

8,425,857
10,191,713
(1,047,896)
(15,202,193)
29,704
393,917
210,059

(8,752,300)
11,320,717
5,305,953
95,927
8,660,993
(266,262)
-

398,150
(138,977)
29,704
393,917
210,059

6,330,870
(311,684)
-

(21,197,201)
112,799
150,455
15,828,960
(21,436)
36,902,813

(327,905)
7,094,535
(683,130)
10,647,856
(28,376)
40,603,158

(3,852,109)
(77,306)
10,228,251
(34,007,267)
(21,436)
14,950,003

(749,965)
(111,423)
4,920,697
(84,932,859)
(28,376)
10,499,363

745,531,475

770,152,683

350,004,839

182,655,152

(193,008,733)
(11,368,481)
4,504,517
983,873
(1,655,821)

235,799,567
(307,193,522)
(13,351,658)
6,006,709
(169,080)

(171,554,651)
(7,367,552)
4,913,708
-

133,680,236
(364,854,903)
(3,006,419)
-

(35,781,899)
15,394,533
(23,943,093)
500,656,371
(36,591,597)
4,585,145
(95,424,798)
373,225,121

14,011,538
(6,657,124)
(21,702,798)
676,896,315
(41,159,827)
(104,538,368)
531,198,120

(2,672,006)
8,960,712
(14,202,739)
168,082,311
(14,582,419)
(17,199,712)
136,300,180

657,860
(4,417,914)
(10,588,465)
(65,874,453)
(10,537,562)
(20,877,912)
(97,289,927)

บริษทั ลํา่ สู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
2559
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินปั นผลรับจากการร่ วมค้า
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั อื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง(เพิม่ ขึ้น)สุ ทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั อื่นลดลง
ซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ต้นทุนสวนปาล์มเพิ่มขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ้น
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ชําระคืนหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย
ซื้ ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชาํ ระเงิน
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โอนเงินมัดจําค่าอุปกรณ์ไปเป็ นอุปกรณ์
เงินปั นผลค้างจ่าย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

750,000
21,436
764,941
39,320,000
(136,608,209)
(1,002,800)
22,240,929
(25,413,392)
(4,520,268)
(104,447,363)

1,999,999
28,376
(5,000)
1,260,000
(224,564,921)
(36,174,588)
2,313,872
(31,039,287)
(445,395)
(286,626,944)

34,007,267
21,436
764,941
(40,635,188)
4,177,080
(1,421,583)
(3,086,047)

84,932,859
28,376
(5,000)
(116,327,935)
1,014,309
(81,000)
(30,438,391)

(75,000,000)
(449,490)
(103,000,000)
(96,570,228)
(275,019,718)
(6,241,960)
420,385,408
414,143,448

(55,000,123)
(424,235)
43,618,777
(158,500,000)
(133,823,061)
(304,128,642)
(59,557,466)
479,942,874
420,385,408

40,000,000
(78,000,000)
(81,970,310)
(119,970,310)
13,243,823
130,745,424
143,989,247

275,000,000
43,618,777
(58,500,000)
(123,351,130)
136,767,647
9,039,329
121,706,095
130,745,424

9,143,446
26,350,127
3,682,863

5,833,346
1,070,819
10,872,262
4,000,735

3,070,414
590,435

2,825,731
1,070,819
694,431

บริษัท ลํา่ สู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1.

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

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ นฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับที่ บริ ษ ทั ฯใช้เ ป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ นฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงิ นรวมนี้ จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั ลํ่าสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
(ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

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

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

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตราร้อยละของการถือหุน้
2560
2559
ร้อยละ
ร้อยละ

ประกอบธุรกิจการทําสวนปาล์ม
นํ้ามันและผลิตนํ้ามันปาล์มดิบ
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่าย
ผักและผลไม้แปรรู ป และ
เครื่ องดื่มบรรจุกระป๋ อง

ไทย

69.96

69.96

ไทย

98.83

98.83

เจ้าของสวนปาล์มนํ้ามัน

ไทย

100

100
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ชื่อบริ ษทั

บริษัทย่ อยทีถ่ ือหุ้นโดยบริษัท
พันธ์ ศรีววิ ฒ
ั น์ จํากัด
บริ ษทั ประจักษ์ววิ ฒั น์ จํากัด
บริ ษทั พันธ์ศรี จํากัด
บริษัทย่ อยทีถ่ ือหุ้นโดยบริษัท อาหาร
สากล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ยูเนี่ยนฟรอสท์ จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตราร้อยละของการถือหุน้
2560
2559
ร้อยละ
ร้อยละ

เจ้าของสิ ทธิเข้าทําประโยชน์ใน
เขตป่ าสงวนแห่งชาติ
เจ้าของสิ ทธิเข้าทําประโยชน์ใน
เขตป่ าสงวนแห่งชาติ

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ผลิตผักและผลไม้แช่แข็ง

ไทย

100

100

สําหรับธุ รกิจการผลิตผักและผลไม้แช่แข็งซึ่ งดําเนิ นงานภายใต้ บริ ษทั ยูเนี่ ยนฟรอสท์ จํากัด (บริ ษทั
ย่อย) นั้น เนื่ องจากผลประกอบการที่ผา่ นมาไม่เป็ นไปตามที่ต้ งั เป้ าหมายไว้ ดังนั้น ตั้งแต่ปี 2556 เป็ น
ต้นมา บริ ษทั ย่อยจึงลดขนาดการผลิตและเลิกจ้างพนักงานประจํา ปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารอยู่ระหว่างการ
จัดทําแผนธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อให้บริ ษทั ย่อยสามารถจะดําเนินงานต่อได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ข)

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

ค)

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

ง)

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

จ)

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจากงบ
การเงินรวมนี้แล้ว

ฉ)

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรั พย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯและแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน
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3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฉบับใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้
สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นดังกล่ าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย

ข.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรั บปรุ ง (ปรั บปรุ ง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้
สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ

4.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ

4.1 การรับรู้รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญ
ของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้าโดย
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สําหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
รายได้ ค่าบริ การ
รายได้ค่าบริ การรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็ จของงาน
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ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คล่องสู ง ซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดื อนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการ
เบิกใช้
4.3 ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อ่ืนแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึก
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสําหรั บผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิ ดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ ซึ่ ง
โดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
4.4 สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถวั เฉลี่ยเคลื่อนที่) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะ
ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ ย้ ในการ
ผลิต
วัตถุดิบ สารเคมี ภาชนะบรรจุ อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถวั เฉลี่ยเคลื่อนที่) หรื อ
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า และจะถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
4.5 เงินลงทุน
ก)

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

ข)

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

ค)

เงินลงทุนในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย

ง)

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

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

-

20 และ 30 ปี

ส่ วนปรับปรุ งอาคาร

-

5 - 25 ปี

ระบบบําบัดนํ้าเสี ย

-

15 และ 30 ปี

เครื่ องจักร อุปกรณ์โรงงานและอุปกรณ์สวน

-

5 - 20 ปี

เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สาํ นักงาน

-

5 - 20 ปี

ยานพาหนะ

-

5 - 15 ปี

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

5 ปี
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4.11 สิ นทรัพย์ ชีวภาพ
บริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ชีวภาพเป็ นผลปาล์มสดที่อยูบ่ นต้นและต้นกล้าปาล์มสําหรับขาย และผลิตผลทางการ
เกษตรเป็ นผลปาล์มสดที่เก็บเกี่ยวแล้ว
มูลค่ายุติธรรมของผลปาล์มสดที่อยูบ่ นต้น คํานวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตอ้างอิงจากราคา
ผลปาล์มสดที่หน้าโรงงานหักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเกี่ ยว ผลปาล์มสดที่เก็บเกี่ ยวคํานวณโดย
อ้างอิงจากราคาผลปาล์มสดที่หน้าโรงงานหักประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย ส่ วนมูลค่ายุติธรรมของต้น
กล้าปาล์มสําหรับขาย คํานวณโดยอ้างอิงจากราคาขายหักประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย ผลกําไรหรื อ
ขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพและผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม
กับราคาทุนของผลิตผลทางการเกษตรบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ที่ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่ าเชื่ อถือ สิ นทรัพย์ชีวภาพต้องวัดด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อม
ราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม และในทันทีที่มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพนั้นสามารถวัดได้
อย่างน่าเชื่อถือ บริ ษทั ย่อยจะวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ชีวภาพนั้นด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
ผลิตผลทางการเกษตรจะแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของสิ นค้าคงเหลือ
4.12 ค่ าความนิยม
บริ ษทั ฯบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่ วนที่สูงกว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มาสู งกว่าต้นทุนการรวม
ธุรกิจ บริ ษทั ฯจะรับรู ้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็ นกําไรในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนทันที
บริ ษทั ฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และจะทดสอบการด้อยค่าของค่า
ความนิยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตามที่มีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริ ษทั ฯจะปั นส่ วนค่าความนิ ยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิ จการ
ให้กบั หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรื อกลุ่มของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)ที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริ ษทั ฯจะทําการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่ วย
ของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรื อกลุ่มของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่า
ที่ คาดว่าจะได้รับคื นของหน่ วยของสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริ ษทั ฯจะรั บรู ้
ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน และบริ ษทั ฯไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อย
ค่าได้ในอนาคต
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4.13

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลหรื อกิจการที่มีสิทธิ ออก
เสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่งทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการ
หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ

4.14 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่เช่ าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงิ นที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึก
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อม
ราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
4.15 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเป็ นสกุลเงินบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้
ในการดําเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่ เ ป็ นเงิ นตราต่ างประเทศแปลงค่า เป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ ยน ณ วัน ที่ ที่เ กิ ด รายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
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4.16

การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ต้นทุนสิ ทธิ การใช้ที่ดินป่ าสงวน ต้นทุนสวนปาล์ม หรื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นของบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อย หากมีขอ้ บ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่า
เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้มูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้
อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลา
และความเสี่ ยงซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ที่กาํ ลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหัก
ต้น ทุ น ในการขาย บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยใช้แ บบจํา ลองการประเมิ น มู ล ค่ า ที่ ดี ที่ สุ ด ซึ่ ง เหมาะสมกับ
สิ นทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนในการ
จําหน่ าย โดยการจําหน่ ายนั้นผูซ้ ้ื อกับผูข้ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรอง
ราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
หากในการประเมิ นการด้อยค่าของสิ นทรั พย์ มีขอ้ บ่งชี้ ที่แสดงให้เห็ นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของสิ นทรัพย์น้ นั และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู ้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการที่ใช้กาํ หนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรั บรู ้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้ ง
ล่าสุ ด โดยมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูง
กว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็ นหากกิจการไม่เคยรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงวดก่อน ๆ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไปยังส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุนทันที

4.17 หุ้นทุนซื้อคืน
หุ ้นทุนซื้ อคืนแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนเป็ นรายการหักจากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด
หากราคาขายของหุ น้ ทุนซื้อคืนสู งกว่าราคาซื้อหุน้ ทุนซื้อคืน บริ ษทั ฯจะรับรู ้ผลต่างเข้าบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ น้
ทุนซื้ อคืน และหากราคาขายของหุ ้นทุนซื้ อคืนตํ่ากว่าราคาซื้ อหุ ้นทุนซื้ อคืน บริ ษทั ฯจะนําผลต่างหักจาก
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ทุนซื้อคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงนําผลต่างที่เหลืออยูไ่ ปหักจากบัญชีกาํ ไรสะสม
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4.18

ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อ
เกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงาน
จ่ายสะสมและเงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่ พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
สําหรับพนักงาน นอกจากนั้น บริ ษทั ฯจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการ
เงินรางวัลการปฏิบตั ิงานครบกําหนดระยะเวลา
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit
Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญอิ สระได้ทาํ การประเมิ นภาระผูก พันดังกล่าวตามหลัก คณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน

4.19 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะเสี ยทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพัน
นั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
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4.20

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของ
รัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น
โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรั บรู ้ หนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชั่วคราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุก
รายการ แต่รับรู ้ สินทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรั บผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้หักภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พ ย์ภาษี เ งิ นได้รอการตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมด
หรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ หากภาษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้

4.21 ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาซื ้อขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน
สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กําไรขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูก
บันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน ส่ วนเกินหรื อส่ วนลดที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาจะถูกตัดจําหน่ายด้วย
วิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้
บริ ษทั ย่อยรั บรู ้ จาํ นวนสุ ทธิ ของดอกเบี้ ยที่ได้รับจากหรื อจ่ายให้แก่คู่สัญญาตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
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4.22 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะ
เดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่
สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื่ นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่าง
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัด
มูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่ องที่ มีความไม่ แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผล
กระทบต่อจํานวนเงิ นที่ แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ผลที่
เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
ต้ นทุนสิ ทธิการใช้ ทดี่ ินป่ าสงวนและต้ นทุนสวนปาล์มและค่ าตัดจําหน่ าย
ในการคํานวณค่าตัดจําหน่ ายของต้นทุนสิ ทธิ การใช้ที่ดิน ป่ าสงวนและต้นทุนสวนปาล์ม ฝ่ ายบริ หาร
จําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์ของต้นทุนสิ ทธิการใช้ที่ดินป่ าสงวนและต้นทุนสวนปาล์ม
และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์ใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

12

นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของต้นทุนสิ ทธิการใช้ที่ดินป่ าสงวนและต้นทุนสวน
ปาล์มในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่า
ตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้
และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
บริ ษทั ย่อยวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ชีวภาพประเภทผลปาล์มสดที่อยู่บนต้นด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน
การขาย ซึ่ งมู ลค่ายุติธรรมนี้ ได้คาํ นวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงิ นสดในอนาคตอ้างอิ งจากราคามูลค่า
ยุติธรรมหักประมาณการต้นทุนขาย ณ จุดเก็บเกี่ยว การประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและ
การประมาณการบางประการ เช่น ราคาผลปาล์มสด ณ จุดเก็บเกี่ยว นํ้าหนักของผลปาล์มสดบนต้น และ
อัตราคิดลด เป็ นต้น
ค่ าความนิยม
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิ ยม ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ าย
บริ หารจําเป็ นต้องประมาณการกระแสเงิ นสดที่ คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรั พย์ หรื อหน่ วยของ
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของ
กระแสเงินสดนั้นๆ
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี
และขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมีกาํ ไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้อง
ประมาณการว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควรรับรู ้ จาํ นวนสิ นทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี เป็ นจํานวน
เท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณ
การนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวน
พนักงาน เป็ นต้น
หนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
บริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับปั ญหาสิ ทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ซึ่งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมินผลของหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นแล้วและเชื่อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสี ยหายที่มีสาระสําคัญเกิดขึ้นจึง
ไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
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6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุ รกิ จที่สําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกัน รายการ
ธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2560
2559
รายการธุรกิจกับบริษัทย่ อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ซื้ อวัตถุดิบ
ซื้ อสิ นค้าและบริ การ
ขายสิ นค้าและบริ การ
เงินปั นผลรับ
ค่าเช่ารับ
รายได้ค่าบริ การในการขายและ
บริ หาร
รายการธุรกิจกับบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ขายสิ นค้า
168
ซื้ อสิ นค้า
5
ค่าใช้จ่ายในการขาย
รายการธุรกิจกับกิจการร่ วมค้ าของ
บริษัทย่ อย
ซื้ อเมล็ดพันธุ์ปาล์มนํ้ามันและผล
ปาล์มสด
ค่าเช่าที่ดินรับ
เงินปันผลรับ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2560
2559

นโยบายการกําหนดราคา

-

308
638
34
2
64

516
709
1
85
2
68

161
2

2

-

16

19

-

-

4

17

-

-

ราคาตลาด

1
1

1
2

-

-

เกณฑ์ที่ตกลงร่ วมกัน
ตามจํานวนที่กิจการร่ วมค้าประกาศจ่าย

-

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

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาขายหักค่าใช้จ่ายทางการตลาดและ
กําไรขั้นต้น
เรี ยกเก็บตามจริ ง
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ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 8)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
452
452
64,956
42,719
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
รวมลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
- กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
65,408
43,171
(20,780)
(20,780)
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
22,391
44,628
- กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน - สุ ทธิ
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู้ ือหุ น้ ร่ วมกัน)
รวมเงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้ น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
17,016
51

20,261
-

17,067
-

20,261
-

17,067

20,261

40,286
5,325
45,611
(45,611)
-

40,286
5,325
45,611
(45,611)
-

-

-

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 21)
บริ ษทั ย่อย
6,901
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
6,901
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

2,052
2,052

145,286
145,286

139,954
139,954

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน - สุ ทธิ

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั ย่อยมีกาํ หนดชําระคืนเมื่อทวงถาม
โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี บริ ษทั ย่อยหยุดรับรู ้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์คงค้างจากเงินให้กยู้ มื
ข้างต้นตั้งแต่วนั ที่ศาลล้มละลายกลางได้รับคําฟ้ องในคดีลม้ ละลายที่บริ ษทั ย่อยได้ยื่นฟ้ องบริ ษทั ร่ วมและ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ปัจจุบนั คดีดงั กล่าวยังอยูใ่ นขั้นตอนของกรมบังคับคดี
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ค่าบริ การในการขายและบริ หาร
เมื่ อวันที่ 7 พฤศจิ กายน 2554 บริ ษทั ฯและบริ ษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ
บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาแต่งตั้งตัวแทน (ซึ่ งสัญญาฉบับเดิมลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549) โดย
ทั้ง สองฝ่ ายตกลงยิน ยอมให้ทาํ การเปลี่ ย นแปลงข้อกํา หนดและเงื่ อ นไขในการคิ ด ค่าตอบแทน เพื่ อให้
สอดคล้องกับวิธีปฏิบตั ิโดยทัว่ ไปในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยสัญญาดังกล่าวหมดอายุเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม
2559 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ได้ตกลงต่อสัญญาดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะสั้น
ของพนักงาน ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร
เป็ นจํานวนเงิน 156 ล้านบาท และ 148 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 91 ล้านบาท และ 82 ล้านบาท
ตามลําดับ)
7.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559
4,181
4,220
379,982
386,170
29,980
29,995
420,385
414,143

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
1,227
1,237
142,762
129,508
143,989
130,745

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย์และเงินลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทยมีอตั รา
ดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 1.13 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.05 ถึง 1.45 ต่อปี )
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8.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนือ้ นื่
งบการเงินรวม
2560
2559
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คา้ งชําระนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คา้ งชําระนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า
ลูกหนี้เช็คคืน
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้ การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
รวมลูกหนี้ การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รายได้คา้ งรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้คา้ งรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
รวมลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่ - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

28,638

21,471

130

-

15,988
452
45,078
(452)
44,626

906
12
452
22,841
(452)
22,389

130
130

-

43,327
19,468
748,338

35,911
19,224
688,743

43,328
14,505
657,539

35,911
14,261
635,950

257,636
6,364
1,122
29,042
1,105,297
(47,346)
1,057,951
1,102,577

151,702
7,984
2,060
28,557
934,181
(49,094)
885,087
907,476

235,168
152
360
3,797
954,849
(16,466)
938,383
938,513

88,648
911
1,724
2,483
779,888
(16,767)
763,121
763,121

2
3,145
429
20,328
474
24,378
(21,657)
2,721
1,105,298

2
3,808
467
20,328
677
25,282
(20,957)
4,325
911,801

1,622
1,971
15,315
18,908
(1,328)
17,580
956,093

3,748
2,078
16,513
22,339
(629)
21,710
784,831
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9.

สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

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

2560
540,755
709,394
106,722
3,756

2559
557,047
655,974
98,386
18,535

123,786
1,484,413

143,102
1,473,044

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็ น
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
2560
2559
(16,192)
(27,382)
(12,902)
(12,614)
(2,857)
(31,951)

(7,157)
(47,153)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2560
2559
524,563
529,665
709,394
655,974
93,820
85,772
3,756
18,535
120,929
1,452,462

135,945
1,425,891
(หน่วย: พันบาท)

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

2560
113,517
706,496
65,244
3,756

2559
145,211
653,393
69,240
18,535

33,662
922,675

28,928
915,307

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็ น
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
2560
2559
-

(139)
(139)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2560
2559
113,517
145,211
706,496
653,393
65,244
69,240
3,756
18,535
33,662
922,675

28,789
915,168

ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกการกลับรายการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้
เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับจํานวน 15.2 ล้านบาท โดยนําไปหักจากมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือที่รับรู ้เป็ น
ค่าใช้จ่ายในระหว่างปี (2559: บันทึกการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
จํานวน 8.7 ล้านบาท โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนขาย) (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: บันทึกการกลับรายการ
ปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือจํานวน 0.1 ล้านบาท โดยนําไปหักจากมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือที่รับรู ้
เป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี (2559: 0.3 ล้านบาท))
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10. สิ นทรัพย์ ชีวภาพ
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ชีวภาพสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้
ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ต้นกล้าปาล์ม
สําหรับขาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ผลกําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
เพิ่มขึ้นเนื่องจากการปลูก
ลดลงเนื่องจากการเก็บเกี่ยว
ลดลงเนื่องจากการขาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ผลกําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
เพิ่มขึ้นเนื่องจากการปลูก
ลดลงเนื่องจากการเก็บเกี่ยว
ลดลงเนื่องจากการขาย
ลดลงจากการตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม
ผลปาล์มสดที่อยู่
บนต้น

45,750
20,621
4,006
(17,080)
53,297
34,707
1,940
(25,225)
(11,628)
53,091

20,265
316,631
(306,646)
30,250
234,855
(247,580)
17,525

รวม

66,015
337,252
4,006
(306,646)
(17,080)
83,547
269,562
1,940
(247,580)
(25,225)
(11,628)
70,616

ประมาณการและสมมติฐานที่สาํ คัญในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมสรุ ปได้ดงั นี้
ราคาผลปาล์มสด ณ จุดเก็บเกี่ยว ประมาณการโดยอ้างอิงจากราคาซื้ อผลปาล์มสดที่หน้าโรงงานในอดีต
ของบริ ษทั ย่อยหักด้วยประมาณการต้นทุนการปลูก ต้นทุนการเก็บเกี่ยวและค่าขนส่ งจากพื้นที่ปลูกในแต่
ละแห่ง
นํ้าหนักของผลปาล์มสดบนต้นประมาณการโดยอ้างอิงจากนํ้าหนักเฉลี่ยในการเก็บเกี่ยวแต่ละช่วงอายุของ
ผลปาล์มสดซึ่ งพิจารณาจากประสบการณ์ในอดี ต รวมถึงการคาดการณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการออกผลและ
ข้อมูลจากการสุ่ มตรวจนับ
อัตราคิดลดประมาณร้อยละ 10 ซึ่งคํานวณตามวิธีตน้ ทุนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของเงินทุน
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาํ คัญต่อมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2559

2560
ลดลง
ร้อยละ 10
(3,899)
(3,899)

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10
4,209
4,209

ราคาผลปาล์มสด ณ จุดเก็บเกี่ยว
นํ้าหนักของผลปาล์มสด

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10
5,744
5,744

ลดลง
ร้อยละ 10
(5,371)
(5,371)

11. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
11.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริ ษทั

บริ ษทั สหอุตสาหกรรม
นํ้ามันปาล์ม จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั อาหารสากล จํากัด
(มหาชน)
รวม

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2560
2559

สัดส่ วนเงินลงทุน
2560
2559
ร้อยละ ร้อยละ

ราคาทุน
2560

2559

(หน่วย: พันบาท)
เงินปั นผลที่บริ ษทั ฯ
รับระหว่างปี
2560
2559

324,050

324,050

69.96

69.96

748,344

748,344

34,007

22,672

525,000

525,000

98.83

98.83

585,623

585,623

1,333,967
(21,096)
1,312,871

1,333,967
(21,096)
1,312,871

34,007

62,261
84,933

หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย - สุ ทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินลงทุนในบริ ษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) มีมูลค่า
ยุติธรรม ซึ่งคํานวณจากราคาเสนอซื้อครั้งสุ ดท้ายของหุ น้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตามจํานวน
หุน้ สามัญที่บริ ษทั ฯถืออยู่ ณ วันสิ้ นงวดเป็ นจํานวน 1,125 ล้านบาท (2559: 1,621 ล้านบาท)
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11.2 ค่าความนิยม
บริ ษทั ฯปั นส่ วนค่าความนิ ยมที่เกิ ดจากการรวมกิ จการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ นอนให้กบั
หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดเพื่อทดสอบการด้อยค่าประจําปี ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ค่าความนิยม

บริ ษทั สหอุตสาหกรรม
นํ้ามันปาล์ม จํากัด
(มหาชน)
84,585

บริ ษทั อาหารสากล
จํากัด (มหาชน)
111,791

รวม
196,376

บริ ษทั ฯพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่ วยสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดจากมูลค่าจากการใช้
สิ นทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทาง
การเงินซึ่งได้รับอนุมตั ิจากฝ่ ายบริ หาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี
ข้อสมมติที่สาํ คัญในการคํานวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ร้อยละต่อปี )

อัตราการเติบโตระยะยาว
อัตราคิดลดก่อนภาษี

บริ ษทั สหอุตสาหกรรม
นํ้ามันปาล์ม จํากัด
(มหาชน)

บริ ษทั อาหารสากล
จํากัด (มหาชน)

2.0
9.6

2.0
9.8

ฝ่ ายบริ หารพิจารณาอัตราการเติบโตจากผลประกอบการในอดีตรวมถึงการคาดการณ์การเติบโตของตลาด
ในอุตสาหกรรม และอัตราคิดลดเป็ นอัตราก่อนภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ ยงซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
กับส่ วนงานนั้น ๆ
ฝ่ ายบริ หารพิจารณาแล้วเชื่อว่าค่าความนิยมที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนไม่เกิดการด้อยค่า
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12. เงินลงทุนในการร่ วมค้ า
12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในการร่ วมค้าซึ่ งเป็ นเงินลงทุนในกิจการที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั อื่นควบคุมร่ วมกันมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
การร่ วมค้า

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั สยามเอลิทปาล์ม ผลิตและจําหน่าย
จํากัด
เมล็ดพันธุ์ปาล์ม
นํ้ามัน
รวม

สัดส่ วนเงินลงทุน
2560
2559
ร้อยละ
ร้อยละ

50

50

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2560
2559

ราคาทุน
2560

25,000
25,000

2559

25,000
25,000

31,594
31,594

42,353
42,353

12.2 ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและเงินปันผลรับ
ในระหว่างปี บริ ษทั ย่อยรับรู ้ส่วนแบ่งขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจากเงินลงทุนในการร่ วมค้าใน
งบการเงินรวมดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ส่ วนแบ่งขาดทุน
จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
บริ ษทั สยามเอลิทปาล์ม จํากัด
รวม

2560
(10,192)
(10,192)

2559
(11,321)
(11,321)

ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
2560

2559
183
183

-

ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ย่อยได้รับเงินปั นผลจากเงินลงทุนในการร่ วมค้าเป็ นจํานวน
เงินประมาณ 0.75 ล้านบาท (2559: 2.0 ล้านบาท)
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12.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของการร่ วมค้า
บริ ษทั สยามเอลิทปาล์ม จํากัด
สรุ ปรายการฐานะทางการเงิน

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

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
35,475
58,373
36,828
36,934
72,409
95,201
(6,712)
(7,363)
(2,509)
(3,132)
(9,221)
(10,495)
63,188
84,706
50
50
31,594
42,353
31,594
42,353

สรุ ปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

รายได้
ต้นทุนขาย
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
26,456
46,364
(15,703)
(24,874)
(15,330)
(24,347)
(15,741)
(19,724)
(65)
(61)
(20,383)
(22,642)
365
(20,018)
(22,642)
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13. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
งบการเงินรวม
บริ ษทั

บริ ษทั ยูเนี่ยน เฟรช จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

หยุดดําเนินกิจการ

ไทย

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2560
2559
ล้านบาท
ล้านบาท
30
30

สัดส่ วนเงินลงทุน
2560
2559
ร้อยละ
ร้อยละ
40
40
(หน่วย: พันบาท)

2560

2559

งบการเงินรวม
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของ
มูลค่าตามบัญชีตาม
เงินลงทุน
วิธีราคาทุน - สุ ทธิ
2560
2559
2560
2559

12,000

12,000

(12,000)

บริ ษทั

ราคาทุน

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2560
2559

บริ ษทั ยูเนี่ยน เฟรช
จํากัด

(12,000)

-

-

-

-

14. เงินลงทุนระยะยาวอืน่
งบการเงินรวม
2560
2559
เงินลงทุนระยะยาวอืน่ - ราคาทุน
ตราสารทุน
หุน้ บมจ. อิชิตนั กรุ๊ ป
กองทุนเปิ ดกําไรเพิม่ พูน
กองทุนเปิ ดทีซีเอ็ม หุ น้ ทุน
กองทุนเปิ ดเกียรตินาคิน
หุ น้ บมจ. ดาต้าแมท
หุ น้ บมจ. แสตนดาร์ดชาร์เตอร์
ประชารัฐรักสามัคคีตรัง
รวม
หัก: ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวอืน่ - มูลค่ ายุติธรรม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

1,000
300
200
16
2
5
1,523

975
1,000
300
200
16
2
5
2,498

1,000
300
200
16
2
5
1,523

975
1,000
300
200
16
2
5
2,498

(521)
1,002

(849)
1,649

(521)
1,002

(849)
1,649
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15. เงินให้ ก้ยู มื ระยะยาวแก่ บริษทั อืน่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีเงินให้กยู้ ืมระยะยาวที่ไม่มีหลักประกันแก่บริ ษทั อื่นเป็ น
จํานวนประมาณ 21.2 ล้านบาท (2559: 60.5 ล้านบาท) ซึ่ งคิดดอกเบี้ยในอัตรา THBFIX บวกร้อยละ 1 ต่อปี
และมีกาํ หนดชําระคืนทุกสิ้ นเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี โดยจะสิ้ นสุ ดในเดือนมิถุนายน 2583
16. อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

ที่ดิน
63,795
(4,838)
58,957

งบการเงินรวม
อาคาร
สํานักงาน
141,950
(78,461)
(58,755)
4,734

รวม
205,745
(78,461)
(63,593)
63,691

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคาร
สํานักงาน
ที่ดิน
รวม
5,615
33,973
39,588
(33,973)
(33,973)
5,615
5,615
(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

ที่ดิน
63,795
(4,838)
58,957

งบการเงินรวม
อาคาร
สํานักงาน
142,296
(78,144)
(58,755)
5,397

รวม
206,091
(78,144)
(63,593)
64,354

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคาร
สํานักงาน
ที่ดิน
รวม
5,615
33,973
39,588
(33,970)
(33,970)
5,615
3
5,618
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การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
2560
2559
64,354
65,022
(663)
(668)
63,691
64,354

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
5,618
6,563
(3)
(945)
5,615
5,618

บริ ษทั ฯประเมินมูลค่ายุติธรรมสําหรับที่ดินและอาคารสํานักงานให้เช่าของบริ ษทั ฯโดยใช้วิธีพิจารณาจาก
รายได้ (Income Approach) ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่ายุติธรรมมีจาํ นวนประมาณ 26 ล้านบาท
(2559: 30 ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารของบริ ษทั ย่อยประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบ
ราคาตลาด (Market Approach) สําหรับที่ดิน และใช้วิธีตน้ ทุนทดแทน (Replacement cost) สําหรับอาคาร
เนื่ องจากไม่เป็ นอาคารที่ให้เช่ าจึงไม่สามารถใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่ายุติธรรมสําหรับที่ดินและอาคารมีจาํ นวนประมาณ 95 ล้านบาท และ 62
ล้านบาท ตามลําดับ (2559: 95 ล้านบาท และ 62 ล้านบาท ตามลําดับ)
ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม สรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด (ร้อยละ)
ราคาต่อตารางวา (บาท)

งบการเงินรวม

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม
เมื่ออัตราตามข้อสมมติฐานเพิ่มขึ้น

160 - 7,200

7
290

มูลค่ายุติธรรมลดลง
มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น
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17. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซื้อเพิ่ม
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็ นต้นทุน
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า(โอนออก)
โอนไปสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้อเพิ่ม
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็ นต้นทุน
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า(โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ที่ดินและส่ วน
ปรับปรุ งที่ดิน

ที่ดินระหว่าง
การพัฒนา

760,425
2,506
(3,966)
758,965
1,005
759,970

76,476
13,881
90,357
90,357

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร
1,014,056
43,987
135
(370)
51,477
1,109,285
18,543
59
(445)
11,159
1,138,601

งบการเงินรวม
เครื่ องจักรและ
เครื่ อง
อุปกรณ์โรงงาน
ตกแต่ง
และอุปกรณ์
ติดตั้งและ
สวนและระบบ
อุปกรณ์
บําบัดนํ้าเสี ย
สํานักงาน
2,895,745
38,506
261
(57,328)
119,781
(1,071)
2,995,894
51,212
210
(65,848)
87,578
3,069,046

115,045
1,894
(1,867)
2,392
117,464
9,027
(1,545)
93
125,039

ยานพาหนะ
252,641
3,813
(7,721)
1,106
249,839
8,328
(21,238)
236,929

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตั้ง
141,748
132,544
354
(184,671)
89,975
77,464
422
(80)
(98,830)
68,951

รวม
5,256,136
223,250
750
(67,286)
(1,071)
5,411,779
165,579
691
(89,156)
5,488,893
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ที่ดินและส่ วน
ปรับปรุ งที่ดิน

ที่ดินระหว่าง
การพัฒนา

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ า
14,638
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ลดลงระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
14,638
ลดลงระหว่างปี
14,638
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
744,327
90,357
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
745,332
90,357
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2559 (220.6 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
2560 (216.3 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

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

(หน่วย: พันบาท)

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

รวม

618,155
51,035
(188)
669,002
51,855
(445)
720,412

1,821,530
154,403
(56,005)
1,919,928
152,167
(43,676)
2,028,419

102,479
4,228
(1,841)
104,866
4,865
(1,537)
108,194

189,264
23,726
(7,266)
205,724
19,555
(20,707)
204,572

-

2,731,428
233,392
(65,300)
2,899,520
228,442
(66,365)
3,061,597

-

83,678
83,678
(21,716)
61,962

159
159
159

303
(266)
37
37

-

98,778
(266)
98,512
(21,716)
76,796

440,283
418,189

992,288
978,665

12,439
16,686

44,078
32,320

89,975
68,951

2,413,747
2,350,500
233,392
228,442
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(หน่วย: พันบาท)

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซื้อเพิ่ม
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็ นต้นทุน
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า(โอนออก)
โอนไปสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้อเพิม่
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า(โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

25,836
25,836
25,836

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์โรงงาน เครื่ องตกแต่ง
อาคารและ และอุปกรณ์สวน ติดตั้งและ
อุปกรณ์
ส่ วนปรับปรุ ง และระบบบําบัด
อาคาร
นํ้าเสี ย
สํานักงาน
ยานพาหนะ
384,933
(65)
25,116
409,984
(445)
4,972
414,511

1,391,213
8,420
(10,961)
88,875
(1,071)
1,476,476
7,402
(21,278)
61,176
1,523,776

39,156
450
(718)
2,393
41,281
621
(1,270)
93
40,725

51,602
116
(1,545)
400
50,573
2,702
(6,585)
46,690

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตั้ง
65,616
96,558
165
(116,784)
45,555
30,155
(66,241)
9,469

รวม
1,958,356
105,544
165
(13,289)
(1,071)
2,049,705
40,880
(29,578)
2,061,007

29

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์โรงงาน เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อาคารและ และอุปกรณ์สวน
อุปกรณ์
ส่ วนปรับปรุ ง และระบบบําบัด
อาคาร
นํ้าเสี ย
สํานักงาน
ยานพาหนะ

ที่ดิน
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

รวม

-

238,424
15,157
(65)
253,516
13,597
(445)
266,668

786,290
75,292
(10,706)
850,876
75,426
(21,040)
905,262

36,305
1,394
(709)
36,990
1,433
(1,266)
37,157

36,264
5,009
(1,545)
39,728
4,788
(6,501)
38,015

-

1,097,283
96,852
(13,025)
1,181,110
95,244
(29,252)
1,247,102

-

-

30
30

-

-

-

30
30

25,836
25,836

156,468
147,843

625,600
618,484

4,291
3,568

10,845
8,675

45,555
9,469

868,595
813,875

ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2559 (88.3 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
2560 (87.7 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

96,852
95,244
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ในระหว่างปี 2559 บริ ษทั ฯได้รวมต้นทุนการกูย้ มื เข้าเป็ นราคาทุนของเครื่ องจักรระหว่างติดตั้งจํานวน 0.2
ล้านบาท โดยคํานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุนในอัตราร้อยละ 2.6 ต่อปี
ในระหว่างปี 2560 บริ ษทั ย่อยได้รวมต้นทุนการกูย้ มื เข้าเป็ นราคาทุนของโครงการต่อเติมอาคารและติดตั้ง
เครื่ องจักรจํานวน 0.7 ล้านบาท (2559: 0.6 ล้านบาท) ต้นทุนการกูย้ มื นี้เกิดจากเงินกูท้ ี่กมู้ าเพื่อวัตถุประสงค์
ทัว่ ไปแต่บริ ษทั ย่อยได้นาํ มาใช้ในโครงการนี้ โดยคํานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุนซึ่งเป็ นอัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของเงินกูด้ งั กล่าวในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 2.05 ถึงร้อยละ 2.30 ต่อปี (2559: อัตราเฉลี่ยร้อยละ
2.18 ถึงร้อยละ 2.56 ต่อปี )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จาํ นวนหนึ่งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้ว
แต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมี
จํานวนประมาณ 1,845 ล้านบาท (2559: 1,743 ล้านบาท) เฉพาะของบริ ษทั ฯมีจาํ นวนประมาณ 778 ล้านบาท
(2559: 756 ล้านบาท)
นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สญ
ั ญา
เช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 1.5 ล้านบาท (2559: 2 ล้านบาท)
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18. ต้ นทุนสวนปาล์ม

ต้นทุนสวนปาล์ม
ที่พร้อมเก็บเกี่ยว

งบการเงินรวม
ต้นทุนสวนปาล์มที่
ยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยว

541,671
(13,233)
528,438
16,821
(170)
545,089

36,987
31,039
68,026
8,592
76,618

578,658
31,039
(13,233)
596,464
25,413
(170)
621,707

294
294
294

377,115
10,511
(6,139)
381,487
9,346
(57)
390,776

-

377,115
10,511
(6,139)
381,487
9,346
(57)
390,776

70
12
82
11
93

146,951

68,026

214,977

212

154,313

76,618

230,931

201

10,511

12

9,346

11

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซื้อเพิ่ม
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้อเพิ่ม
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ค่าตัดจําหน่ายสะสมสําหรับส่ วนที่ตดั จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ค่าตัดจําหน่ายสะสมสําหรับส่ วนที่ตดั จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่ าตัดจําหน่ ายสํ าหรับปี (รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต)
2559
2560

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ต้นทุนสวนปาล์ม
ที่พร้อมเก็บเกี่ยว

รวม

บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์แบ่งออกเป็ นพื้นที่ที่บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีโฉนดที่ดินและเอกสาร
แสดงกรรมสิ ทธิ์อื่นๆ (น.ส. 3ก. และ น.ส. 3) จํานวนประมาณ 13,066 ไร่ ส่ วนที่เหลือบริ ษทั ย่อยได้รับโอน
การครอบครองมาและกําลังอยูใ่ นระหว่างการดําเนินการให้ได้มาซึ่งเอกสารแสดงสิ ทธิตามกฎหมาย
หนังสื ออนุญาตจากกรมป่ าไม้ให้บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งเข้าทําประโยชน์หรื ออยูอ่ าศัยในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ
ซึ่งบริ ษทั ย่อยใช้พ้ืนที่ปลูกปาล์มนํ้ามันอยูป่ ระมาณ 13,030 ไร่ ได้หมดอายุลงในเดือนมกราคม 2558 บริ ษทั
ย่อยได้ดาํ เนิ นการขออนุ ญาตเข้าทําประโยชน์หรื ออยูอ่ าศัยในพื้นที่ดงั กล่าวกับส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว
ขณะนี้อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของส่ วนราชการดังกล่าว
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อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้รับใบอนุญาตเก็บหาของป่ าในพื้นที่แปลง
ดังกล่าว โดยบริ ษทั ย่อยต้องชําระเงินค่าภาคหลวงในอัตราร้อยละ 10 ของราคาตลาด และค่าบํารุ งป่ าใน
อัตรา 2 เท่าของค่าภาคหลวง เมื่อเก็บเกี่ยวผลปาล์มนํ้ามัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ราคาตามบัญชีของ
ต้นทุนสวนปาล์มนํ้ามันที่คงเหลืออยูบ่ นพื้นที่ดงั กล่าวมีจาํ นวนประมาณ 0.1 ล้านบาท
19. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ่ งได้แก่ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
2559 แสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

2560
64,877
(54,200)
(394)
10,283

2559
60,357
(51,660)
8,697

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
28,516
27,094
(22,678)
(21,729)
(394)
5,444
5,365

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซื้ อเพิ่ม - ราคาทุน
โอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

2560
8,697
4,520
(394)
(2,540)
10,283

2559
9,271
445
1,071
(2,090)
8,697

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
5,365
4,997
1,422
81
1,071
(394)
(949)
(784)
5,444
5,365
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20. เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
2559
2560
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน

1.78 - 2.15 1.85 - 2.10

รวม

งบการเงินรวม
2560
2559
1,480,000
1,480,000

1,555,000
1,555,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
570,000
570,000

530,000
530,000

วงเงิ นเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิ นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเป็ นวงเงิ นกูย้ ืมที่ปราศจากภาระ
คํ้าประกัน
21. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2560
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ค่าซื้ อเครื่ องจักร
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

255
266,328
6,561
97,844
85
9,143
115,149
495,365

2559
311,507
2,045
79,768
7
5,833
128,356
527,516

2560
145,167
190,627
58,246
119
3,070
75,379
472,608

2559
139,734
220,908
45,796
220
2,826
65,156
474,640

22. หนีส้ ิ นหมุนเวียนอืน่

รายได้รับล่วงหน้า
เงินปันผลค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
2560
2559
28,613
13,423
3,683
4,001
8,226
8,226
25,650
40,522

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
15,870
6,648
591
694
389
651
16,850
7,993
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23. เงินกู้ยมื ระยะยาว
งบการเงินรวม
2559
2560

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2560
2559

บริษัทฯและบริษัทย่ อย
1. 245.10

96.01

174.01

96.01

174.01

2. 100.00

37.50

62.50

-

-

133.51

236.51

96.01

174.01

(103.00) (103.00)

(78.00)

(78.00)

18.01

96.01

วงเงินกู้

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

30.51

133.51

(หน่วย: ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
3M BIBOR +1

THBFIX

การชําระคืนเงินกู้

ผ่อนชําระคืนทุก 3 เดือน ชําระงวดแรก
3 เดือนหลังจากเบิกเงินกูง้ วดสุ ดท้าย
รวมผ่อนชําระ 12 งวด
ผ่อนชําระคืนทุก 3 เดือน เริ่ มเดือน
กันยายน 2558 รวมผ่อนชําระ 15 งวด

หลักประกันเงินกูย้ มื

ไม่มีหลักประกัน

ไม่มีหลักประกัน

We, being responsible for the preparation of
these financial statements and notes thereto,
hereby approve their issue in final form.
………………..……………………..…….…
Directors
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ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืม บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น
เงื่อนไขการจ่ายเงิ นปั นผล อัตราส่ วนการถือหุ ้นของผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ และการดํารงอัตราส่ วนทาง
การเงินบางประการให้เป็ นไปตามอัตราที่กาํ หนดในสัญญา เป็ นต้น
24. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2560
2559
1,026
1,562
(70)
(156)
956
1,406
(573)
(573)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหน่าย
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิจาก
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

383

833

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

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตาม
สัญญาเช่า

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตาม
สัญญาเช่า for the preparation of
We, being responsible
these financial statements and notes thereto,
hereby approve their issue in final form.
………………..……………………..…….…
Directors

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1 - 4 ปี
รวม
ไม่เกิน 1 ปี
0.7
0.4
1.1
(0.1)
(0.1)
0.6

0.4

1.0

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1 - 4 ปี
รวม
ไม่เกิน 1 ปี
0.7
0.9
1.6
(0.1)
(0.1)
(0.2)
0.6

0.8

1.4
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25. สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2560

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ต้นปี
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ นการเงิน
ส่ วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหว่างปี
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

ผลประโยชน์
พนักงานหลัง
ออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน
55,325
10,366
3,556

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
1,152
213
55

17,380
15,549
51,046
(23,270)
129,952

130
187
1,322
(673)
2,386

2559

รวม
56,477
10,579
3,611

ผลประโยชน์
พนักงานหลัง
ออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน
66,075
6,450
4,017

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
1,457
124
57

รวม
67,532
6,574
4,074

17,510
15,736
52,368
(23,943)
132,338

(21,217)
55,325

(486)
1,152

(21,703)
56,477
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ต้นปี
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ นการเงิน
ส่ วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหว่างปี
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

ผลประโยชน์
พนักงานหลัง
ออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน
23,780
6,562
1,760

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
1,152
213
55

7,972
9,115
32,761
(13,530)
68,420

130
187
1,322
(673)
2,386

2559

รวม
24,932
6,775
1,815

ผลประโยชน์
พนักงานหลัง
ออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน
29,142
2,668
2,072

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
1,457
124
57

รวม
30,599
2,792
2,129

8,102
9,302
34,083
(14,203)
70,806

(10,102)
23,780

(486)
1,152

(10,588)
24,932
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยูใ่ นส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2560

ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที่รับรู้ในปี
รวมค่ าใช้ จ่ายที่รับรู้ ในส่ วนของกําไรหรือขาดทุน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร

ผลประโยชน์
พนักงานหลัง
ออกจากงาน
ตามกฎหมาย
แรงงาน
10,366
3,556

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
213
55

13,922

1,639
1,907

2559

รวม
10,579
3,611

ผลประโยชน์
พนักงานหลัง
ออกจากงาน
ตามกฎหมาย
แรงงาน
6,450
4,017

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
124
57

รวม
6,574
4,074

1,639
15,829

10,467

181

10,648

6,618
9,211

5,447
5,201
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที่รับรู้ในปี
รวมค่ าใช้ จ่ายที่รับรู้ ในส่ วนของกําไรหรือขาดทุน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร

ผลประโยชน์
พนักงานหลัง
ออกจากงาน
ตามกฎหมาย
แรงงาน
6,562
1,760

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
213
55

8,322

1,639
1,907

2559

รวม
6,775
1,815

ผลประโยชน์
พนักงานหลัง
ออกจากงาน
ตามกฎหมาย
แรงงาน
2,668
2,072

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
124
57

รวม
2,792
2,129

1,639
10,229

4,740

181

4,921

3,165
7,064

2,224
2,697
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า เป็ น
จํานวนประมาณ 18.8 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน 11.4 ล้านบาท) (2559: จํานวน 8.4 ล้าน
บาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน 6.7 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยประมาณ 10 - 16 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ปี ) (2559: 14 - 27 ปี งบ
การเงินเฉพาะกิจการ: 17 - 27 ปี )
สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
(ขึ้นกับช่วงอายุ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2560
2559
2560
2559
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
2.50 - 4.80
4.30 - 4.80
2.50
4.52, 4.77
2.0 - 5.0
2.0 - 5.0
5.0
5.0
0 - 50

0 - 46

0 - 40

0 - 46

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาํ คัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5% เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5%
(5.40)
6.27
(2.11)
2.69
5.57
(5.29)
1.74
(1.70)
(5.59)
6.04
(1.90)
2.01
(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5% เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5%
(2.45)
2.61
(1.08)
1.13
3.68
(3.49)
1.64
(1.57)
(3.97)
4.20
(1.85)
1.95
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26. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรรกําไร
สุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน
สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสํารองตาม
กฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
สํารองตามกฎหมายของบริ ษทั ย่อยในงบการเงินรวมแสดงยอดตามสัดส่ วนการถือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
27. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้

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

งบการเงินรวม
2560
2559
6,236,649
6,473,181

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
4,711,549
4,886,568

(37,128)

(256,958)

(21,409)

(334,217)

746,899
240,992
203,412
168,649
38,114
46,144
14,280

773,065
246,660
217,822
157,002
95,535
41,676
-

290,129
96,207
140,488
101,485
16,004
5,480
417

302,853
98,593
148,246
92,290
21,734
4,490
-
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28. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2560
2559
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
นิติบุคคลของปี ก่อน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

72,820

92,469

24,610

10,399

-

(99)

-

-

(3,851)

2,570

625

(70)

68,969

94,940

25,235

10,329

จํานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2560
2559
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลกําไร
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผือ่ ขาย
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอี่น

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

66

(11)

66

(11)

(16,795)
(16,729)

(11)

(9,970)
(9,904)

(11)
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รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ มีดงั นี้

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณ
อัตราภาษี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
ของปี ก่อน
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
การส่ งเสริ มการลงทุน (หมายเหตุ 29)
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ หกั ได้เพิม่ ขึ้น
ขาดทุนทางภาษีสาํ หรับปี ที่ยงั ไม่ได้บนั ทึกเป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ขาดทุนทางภาษียกมาที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและใช้
ประโยชน์ในระหว่างปี
อื่น ๆ
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

งบการเงินรวม
2560
2559

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

469,761

265,684

148,445

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

ร้อยละ 0
และ 20

449,821
ร้อยละ 0
และ 20

100,801

106,890

53,137

29,689

-

(99)

-

-

(23,070)
2,038
1,342
(7,443)

(1,996)
2,264
3,591
(17,427)

(21,467)
869
(7,304)

(2,785)
667
(17,242)

-

1,957

-

-

(4,167)
(532)
(31,832)

(240)
(11,851)

(27,902)

(19,360)

68,969

94,940

25,235

10,329
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ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2559
2560
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
สํารองค่าเช่าที่ดิน
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ชีวภาพ
รวม
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

18,910
3,797
2,400

21,518
3,912
2,400

3,559
-

3,479
28
-

104
3,287
26,500
202
55,200

170
3,256
10,109
298
41,663

104
85
14,194
17,942

170
4,986
8,663

3,186
3,186
52,014

10,230
10,230
31,433

17,942

8,663

สิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีขา้ งต้นแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 และ 2559 ดังนี้

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2559
2560
52,014
36,896
(5,463)
52,014
31,433

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
17,942
8,663
17,942
8,663

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ย่อยมีรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้จาํ นวน 302 ล้านบาท (2559: 376 ล้านบาท) ที่บริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี เนื่องจากบริ ษทั ย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริ ษทั ย่อยอาจไม่มีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนํา
ผลแตกต่างชัว่ คราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้
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ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ของบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนรวม 170 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยสิ้ นสุ ดระยะเวลาการ
ให้ประโยชน์ภายในปี 2564
29. การส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ พิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมตั ิ
ของคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนสําหรับการผลิตที่กาํ หนดไว้ในบัตรส่ งเสริ มดังนี้
บริษัทฯ
บัตรส่ งเสริ มเลขที่

สําหรับกิจการ

1815(2)/2549

ผลิตนํ้ามันปาล์มดิบ

1013(9)/2551

ผลิตไฟฟ้ าจากก๊าซชีวภาพ

2093(2)/2550

ผลิตนํ้ามันพืชบริ สุทธิ์

59-1529-0-05-1-0

ผลิตนํ้ามันพืชบริ สุทธิ์

บริษัทย่ อย
บัตรส่ งเสริ มเลขที่

สําหรับกิจการ

1043(2)/2548

สกัดนํ้ามันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มอบแห้งและผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ าจาก
เชื้อเพลิงชีวมวล

2088(2)/2547

ผลิตพืชผักผลไม้

2121(2)/2547

ผลิตพืชผักผลไม้บรรจุภาชนะผนึกและเต้าเจี้ยว

2112(5)/2547

ผลิตพืชผักผลไม้แช่แข็ง

2245(9)/2550

ผลิตไฟฟ้ าจากก๊าซชีวภาพ

สิ ทธิพิเศษที่สาํ คัญรวมถึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
เป็ นระยะเวลาแปดปี นับแต่วนั เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการ (ยกเว้นบัตรส่ งเสริ มเลขที่ 1815(2)/2549,
2093(2)/2550, 1043(2)/2548, 2088(2)/2547, 2121(2)/2547 และ 2112(5)/2547 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สําหรับกําไรสุ ทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน
ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกาํ หนดเวลาแปดปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการและ
บัตรส่ ง เสริ มเลขที่ 59-1529-0-05-1-0 ได้รับยกเว้นภาษี เงิ นได้นิ ติบุคคลสําหรั บกําไรสุ ทธิ ที่ได้จ ากการ
ประกอบกิ จ การที่ ไ ด้รับ การส่ ง เสริ มรวมกัน ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 50
ของเงิ น ลงทุ น ไม่ ร วมค่า ที่ ดิ น และ
ทุนหมุนเวียนมีกาํ หนดเวลาสามปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการ)
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รายได้ของบริ ษทั ฯสําหรับปี 2560 และ 2559 จําแนกตามกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและไม่ได้รับ
การส่ งเสริ มการลงทุนสรุ ปได้ดงั นี้

รายได้ จากการขายและบริการ
รายได้จากการขายและบริ การ
ในประเทศ
รายได้จากการขายส่ งออก
รวมรายได้จากการขายและ
บริ การ

(หน่วย: พันบาท)
รวม
2560
2559

กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
2560
2559

กิจการที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ ม
2560
2559

3,557,055
31,597

1,317,141
44,652

2,700,506
164,464

4,617,660
151,607

6,257,561
196,061

5,934,801
196,259

3,588,652

1,361,793

2,864,970

4,769,267

6,453,622

6,131,060

30. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ (พันบาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (พันหุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ น้ )

2560

2559

2560

2559

404,106
820,000
0.49

330,581
820,000
0.40

240,449
820,000
0.29

138,116
820,000
0.17

31. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิ จตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริ การ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้ น 2 ส่ วนงาน ดังนี้
(1) ส่ วนงานผลิตและจําหน่ ายนํ้ามันปาล์ม ซึ่ งรวมการผลิตไฟฟ้ าจากก๊าซชี วภาพซึ่ งเป็ นผลพลอยได้จาก
ส่ วนงานผลิตนํ้ามันปาล์ม
(2) ส่ วนงานผลิตและจําหน่ายผักและผลไม้แปรรู ป
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ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการจัดสรรทรั พยากรและการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน บริ ษทั ฯประเมิ นผลการ
ปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานและสิ นทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่า
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานและสิ นทรัพย์รวมในงบการเงิน
การบันทึ กบัญชี สําหรั บรายการระหว่างส่ วนงานที่ รายงานเป็ นไปในลักษณะเดี ยวกับการบันทึ กบัญชี
สําหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
ข้อมูลรายได้ กําไร และสิ นทรัพย์รวมของส่ วนงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ส่ วนงานผลิตและจําหน่าย
ผักและผลไม้
นํ้ามันปาล์ม
แปรรู ป
2560
2559
2560
2559
รายได้จากการขายให้ลูกค้า
ภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรของส่ วนงาน
สิ นทรัพย์ รวมของส่ วนงาน
การเพิม่ ขึ้น(ลดลง)ของสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียน ที่ไม่รวม
เครื่ องมือทางการเงินและ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี

รวม
2560

2559

รายการตัดบัญชี
ระหว่างกัน
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559

6,189
308
(24)
(171)
(23)
629

5,898
516
(18)
(182)
(31)
582

2,362
638
(13)
(70)
(46)
672

2,347
709
(23)
(65)
(64)
701

8,551
946
(37)
(241)
(69)
1,301

8,245
1,225
(41)
(247)
(95)
1,283

(946)
(1)

(1,225)
(23)

8,551
(37)
(241)
(69)
1,300

8,245
(41)
(247)
(95)
1,260

6,133

5,855

1,611

1,629

7,744

7,484

(1,704)

(1,536)

6,040

5,948

(131)

(33)

10

60

(121)

27

-

-

(121)

27

บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัทย่อ ยใช้เ กณฑ์ใ นการกํา หนดราคาระหว่างกัน ตามที่ ก ล่ า วไว้ใ นหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้อ 6
ข้ อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
ในปี 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขายในประเทศคิดเป็ นร้อยละ 79 ของรายได้จากการขาย
รวม (2559: ร้อยละ 78) และรายได้จากการขายต่างประเทศคิดเป็ นร้อยละ 21 ของรายได้จากการขายรวม
(2559: ร้อยละ 22)
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ข้ อมูลเกี่ยวกับลูกค้ ารายใหญ่
ในปี 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้าภายนอกรายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรื อ
มากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ
32. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนใน
อัตราร้อยละ 2 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริ ษทั ฯบริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนกสิ กรไทย จํากัดและของบริ ษทั ย่อยบริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิ กรไทย จํากัดและ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จํากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงาน
ตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ในระหว่างปี 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้เงินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจํานวน 11.8 ล้านบาท
(2559: 12.0 ล้านบาท) เฉพาะของบริ ษทั ฯจํานวนประมาณ 5.4 ล้านบาท (2559: 5.7 ล้านบาท)
33. เงินปันผล
อนุมตั ิโดย
บริษัทฯ
สํ าหรับปี 2560
เงินปันผลประจําปี 2559

ที่ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้
วันที่ 26 เมษายน 2560

รวมเงินปันผลสํ าหรับปี 2560
สํ าหรับปี 2559
เงินปันผลประจําปี 2558
รวมเงินปันผลสํ าหรับปี 2559

ที่ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้
วันที่ 26 เมษายน 2559

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปันผลจ่าย
ต่อหุน้
(บาท)

82,000
82,000

0.10
0.10

123,000
123,000

0.15
0.15
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อนุมตั ิโดย
บริษัทย่ อย
สํ าหรับปี 2560
เงินปันผลประจําปี 2559

ที่ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั สหอุตสากรรม
นํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)
วันที่ 20 เมษายน 2560

รวมเงินปันผลสํ าหรับปี 2560
สํ าหรับปี 2559
เงินปันผลประจําปี 2558

รวมเงินปันผลสํ าหรับปี 2559
เงินปันผลประจําปี 2558

ที่ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั สหอุตสากรรม
นํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)
วันที่ 26 เมษายน 2559
ที่ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั อาหารสากล
จํากัด (มหาชน)
วันที่ 25 เมษายน 2559

รวมเงินปันผลสํ าหรับปี 2559

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปันผลจ่าย
ต่อหุน้
(บาท)

48,607
48,607

0.15
0.15

32,000
32,000

0.10
0.10

63,000
63,000

1.20
1.20

34. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
34.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายจ่ายฝ่ ายทุนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารและการซื้อ
เครื่ องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะที่จะต้องชําระในอนาคตเป็ นจํานวนเงินประมาณ 26.3 ล้านบาท (2559:
63.8 ล้านบาท และ 0.1 ล้านยูโร) เฉพาะของบริ ษทั ฯจํานวนประมาณ 0.7 ล้านบาท (2559: 22.9 ล้านบาท)
34.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ
ซึ่งสัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้ โดยอายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี
นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน อายุของสัญญามี
ระยะเวลา 14 และ 15 ปี ทั้งนี้บริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานที่บอกเลิก
ไม่ได้ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

33.0
63.4
15.0

33.3
87.0
17.0

34.3 การคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อคํ้าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยเหลืออยูเ่ ป็ นจํานวนประมาณ 12.3 ล้านบาท (2559: 17.2 ล้านบาท) ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับภาระผูกพัน
ทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ซึ่งประกอบด้วย หนังสื อคํ้าประกันเพื่อคํ้า
ประกันการนําเข้าสิ นค้า การใช้ไฟฟ้ าและอื่น ๆ เฉพาะของบริ ษทั ฯ: เพื่อคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้ าและอื่น ๆ
จํานวน 2.3 ล้านบาท (2559: 9.2 ล้านบาท)
34.4 หนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
(1) ในปี 2547 บริ ษ ทั ย่อ ยแห่ ง หนึ่ ง ได้รับ จดหมายเชิ ญ จากสํานักงานปฏิ รูปที่ ดิ น เพื่อ เกษตรกรรม
(ส.ป.ก.) เกี่ ยวกับปั ญหาที่ ดินทับซ้อนกับที่ดิน ส.ป.ก. โดยได้เข้าร่ วมปรึ กษาหารื อกับสํานักงาน
ส.ป.ก. เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2547 พร้อมกับได้ส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เพื่อการพิจารณา
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2548 บริ ษทั ย่อยได้ส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สาํ นักงาน ส.ป.ก.เพื่อขอให้
พิจารณาพิสูจน์สิทธิในที่ดิน
ต่อมา ส.ป.ก. มีหนังสื อแจ้งให้บริ ษทั ย่อยไปดําเนินการกระจายสิ ทธิ โดยได้มีการดําเนิ นการกระจาย
สิ ทธิ แล้วจํานวนพื้นที่ 4,994.10 ไร่ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ย่อยได้มีการตรวจสอบพบในภายหลังว่ามี
จํานวนพื้นที่ 1,459 ไร่ เศษ ซึ่ งมีราคาทุนของที่ดินและมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีคงเหลือของต้นทุนสวน
ปาล์มนํ้ามันบนที่ดินดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวนประมาณ 10 ล้านบาทได้กระจาย
สิ ทธิทบั ซ้อนกับโฉนดที่ดินของบริ ษทั ย่อย ซึ่งบริ ษทั ย่อยอยูใ่ นระหว่างการดําเนินการเพื่อให้ ส.ป.ก.
ยกเลิกพื้นที่ที่ทบั ซ้อนดังกล่าว
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(2) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้เข้าร่ วมประชุมกับคณะทํางานพิจารณาตรวจสอบ
ทบทวนแนวทางปฏิบตั ิและการเจรจาเพื่อนําที่ดินของผูค้ รอบครองที่ดินแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
มาจัดให้แก่ เกษตรกร แต่งตั้งโดยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี เพื่อพิจารณาแก้ไข
ปั ญหาที่ดิน เนื่ องจากบริ ษทั ย่อยมีที่ดินอยูใ่ นเขตป่ าจําแนกเนื้อที่ประมาณ 1,210 ไร่ และเขตปฏิรูป
ที่ดินประมาณ 276 ไร่ ที่ดินดังกล่าวคิดเป็ นเนื้อที่ประมาณร้อยละ 3 ของพื้นที่ปลูกปาล์มทั้งหมดของ
บริ ษทั ย่อย โดยที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินประมาณ 276 ไร่ เป็ นการครอบครองที่ดินแปลงใหญ่และถือ
ครองที่ดินเกินขนาดตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมาตรา 30
เมื่อวันที่ 29 สิ งหาคม 2551 บริ ษทั ย่อยได้เข้าทําบันทึกการเจรจาตกลงการมอบพื้นที่ครอบครองคืน
ส.ป.ก. เพื่อนําไปดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสําหรับที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยบริ ษทั ย่อย
ขอแสดงเจตนายินยอมให้ ส.ป.ก. นําที่ดินเนื้อที่ประมาณ 80 ไร่ ไปดําเนิ นการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 บริ ษทั ย่อยได้รับหนังสื อจากสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
สุ ราษฎร์ ธานี แจ้งให้บริ ษทั ย่อยออกจากที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินเนื้ อที่ประมาณ 133 ไร่ พร้อมรื้ อถอนสิ่ งปลูก
สร้างภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับหนังสื อฉบับดังกล่าว เนื่ องจากบริ ษทั ย่อยไม่มีเอกสารสิ ทธิ ในที่ดิน
ดังกล่ าว ซึ่ งราคาทุนของที่ ดินและมูลค่าสุ ทธิ คงเหลื อตามบัญชี ของต้นทุนสวนปาล์มนํ้ามันบนที่ ดิ น
ดังกล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ 0.2 ล้านบาท บริ ษทั ย่อยได้บนั ทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์สาํ หรับ
ต้นทุนดังกล่าวแล้วทั้งจํานวนในปี 2552
ส่ วนที่ดินในเขตป่ าจําแนก ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยกําลังอยูร่ ะหว่างการเจรจากับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาสําหรับที่ดินดังกล่าว
35. ลําดับชั้นของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อ
เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระดับ 2
ระดับ 3

(หน่วย: ล้านบาท)
รวม

สิ นทรัพย์ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ตราสารทุน
สิ นทรัพย์ชีวภาพ

-

1
53

18

1
71

สิ นทรัพย์ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

-

157

157
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ระดับ 1

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

สิ นทรัพย์ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ตราสารทุน
สิ นทรัพย์ชีวภาพ

1
-

1
53

30

2
83

สิ นทรัพย์ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

-

157

157
(หน่วย: ล้านบาท)

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ตราสารทุน
สิ นทรัพย์ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

-

1

-

1

1,125
-

-

26

1,125
26
(หน่วย: ล้านบาท)

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ตราสารทุน
สิ นทรัพย์ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

1

1

-

2

1,621
-

-

30

1,621
30
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36. เครื่องมือทางการเงิน
36.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สําคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107
“การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น เงินให้กยู้ ืม เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น เงินกูย้ ืมระยะสั้นและ
เงินกูย้ ืมระยะยาว บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงที่เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมี
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้า ลูกหนี้ อื่นและเงินให้
กู้ยืม ฝ่ ายบริ ห ารควบคุ มความเสี่ ยงนี้ โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุ มสิ นเชื่ อที่
เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการให้
สิ นเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จาํ นวนมากราย จํานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอาจ
ต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่ อคือมูลค่าตามบัญชี ของลูกหนี้ และเงิ นให้กูย้ ืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากธนาคาร เงินให้กยู้ ืม
เงินกูย้ ืมระยะสั้นและเงินกูย้ ืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย สิ นทรั พย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั รา
ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่สาํ คัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ย และสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด
หรื อวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
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(หน่วย: ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
คงที่
ภายใน 1 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั อื่น
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตั รา
อัตราตลาด
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

30
30

372
21
393

12
1,105
1,117

414
1,105
21
1,540

0.05 - 1.13
THBFIX + 1

970
1

510
-

495
-

1,480
495
1

971

134
644

495

134
2,110

1.78 - 2.15
7.15
3 M BIBOR + 1,
THBFIX

(หน่วย: ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
คงที่
ภายใน 1 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั อื่น
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตั รา
อัตราตลาด
ดอกเบี้ย

รวม

30
30

362
60
422

28
912
940

420
912
60
1,392

870
1
-

685
237

504
-

1,555
504
1
237

871

922

504

2,297

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
0.05 - 1.45
THBFIX + 1

1.85 - 2.10
7.15
3 M BIBOR + 1,
THBFIX

55

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

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ยูโร

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2560
(ล้าน)
(ล้าน)
5.8
0.2

6.8
0.2

หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
(ล้าน)
(ล้าน)
0.7
0.1

0.3
-

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
32.6809
35.8307
39.0273
37.7577

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
คงเหลือดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ยูโร

จํานวนที่ขาย
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
(ล้าน)
(ล้าน)
1.1
0.2

0.5
-

อัตราแลกเปลี่ยนตาม
สัญญาของจํานวนที่ขาย
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
32.5000 - 32.7500
38.4500 - 38.9000

วันครบกําหนดตามสัญญา

มกราคม - มิถุนายน 2561
มีนาคม - พฤษภาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

จํานวนที่ซ้ื อ
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
(ล้าน)
(ล้าน)
0.7

0.7

อัตราแลกเปลี่ยนตาม
สัญญาของจํานวนที่ซ้ื อ
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
33.0300 - 33.0500

วันครบกําหนดตามสัญญา

ภายในเดือนมกราคม 2561
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

จํานวนที่ขาย
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
(ล้าน)
(ล้าน)
0.5

-

อัตราแลกเปลี่ยนตาม
สัญญาของจํานวนที่ขาย
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
35.5000 - 35.9900

วันครบกําหนดตามสัญญา
มกราคม - มิถุนายน 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

จํานวนที่ซ้ื อ
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
(ล้าน)
(ล้าน)
0.3

0.3

อัตราแลกเปลี่ยนตาม
สัญญาของจํานวนที่ซ้ื อ
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
35.9630 - 36.0630

วันครบกําหนดตามสัญญา
ภายในเดือนกรกฎาคม 2560

36.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่ องจากเครื่ องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรื อมีอตั รา
ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือ
ทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
37. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย คือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทุนที่
เหมาะสมเพื่อสนับสนุ นการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและเสริ มสร้างมูลค่าการถือหุ ้นให้แก่
ผูถ้ ือหุ น้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 0.62:1 (2559: 0.70:1)
และเฉพาะบริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.42:1 (2559: 0.43:1)
38. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิเสนอจ่ายเงินปั นผลจากผล
กําไรของปี 2560 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.18 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ นประมาณ 147.6 ล้าน
บาท
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)
(“บริ ษทั ย่อย”) ได้มีมติอนุมตั ิเสนอจ่ายเงินปั นผลจากผลกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตรา
หุ น้ ละ 0.10 บาท รวมเป็ นเงินปันผลทั้งสิ้ นประมาณ 32.4 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ย่อย”)
ได้มีมติอนุมตั ิเสนอจ่ายเงินปั นผลจากผลกําไรของปี 2560 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ 1.20 บาท รวมเป็ น
เงินปันผลทั้งสิ้ นประมาณ 63 ล้านบาท
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะนําเสนอเพื่อขออนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในที่ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้
ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยต่อไป
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39.

การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้จดั ประเภทรายการบัญชีดงั ต่อไปนี้ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปี ปั จจุบนั
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ตามที่จดั ประเภท
รายการใหม่
กําไรขาดทุน
รายได้จากการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย

8,244,979
639,265

ตามที่เคย
รายงานไว้
8,267,427
661,713

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามที่จดั ประเภท
รายการใหม่

ตามที่เคย
รายงานไว้

6,131,060
381,707

6,153,508
404,155

การจัดประเภทรายการบัญชีดงั กล่าวไม่มีผลกระทบต่อกําไรหรื อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ตามที่ได้รายงานไว้
40. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

58

