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สารจากประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
ภาพรวมปี 2561
ปริมาณผลผลิตปาล์มนํ้ ามันและนํ้ ามันปาล์มดิบของโลกในปี 2561 ยังคงอยู่ในระดับสูง ประกอบกับมี
ปริมาณนํ้ ามันปาล์มคงเหลือในระบบสะสมเป็ นจํานวนมาก โดยปริมาณนํ้ ามันปาล์มดิบของโลกในปี
2561 เพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 13 เป็ น 70 ล้านตัน (2560 : 62 ล้านตัน)
ในขณะที่ปริมาณผลปาล์มสดของไทยที่ออกสู่ตลาดมีประมาณ 15 ล้านตัน ใกล้เคียงกับปี ท่ผี ่านมา
ปริมาณนํ้ามันปาล์มดิบทีผ่ ลิตได้ในปี 2561 สูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ท่ี 2.8 ล้านตัน (2560 : 2.6 ล้านตัน)
ปริมาณนํ้ามันปาล์มดิบคงเหลือทัง้ ระบบอยูใ่ นระดับสูงตลอดทัง้ ปี ราคานํ้ามันปาล์มดิบเฉลีย่ ในปี 2561
อยู่ท่ี 19.57 บาท/กิโลกรัม (2560 : 24.88 บาท/กิโลกรัม) โดยระหว่างปี ราคาเฉลี่ยรายเดือน
เคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 16.22 – 23.20 บาท/กิโลกรัม ระดับราคาเฉลีย่ ดังกล่าวนับเป็ นราคาทีต่ ่าํ ทีส่ ดุ ใน
12 ปี อย่างไรก็ตาม ในบางเดือน ราคาเคลื่อนไหวมาอยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับราคาตลาดโลก ทําให้ในปี
2561 มีการส่งออกนํ้ ามันปาล์มจํานวน 372,950 ตัน ไปยังตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
อินเดีย
อุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์มได้รบั ผลกระทบจากปจั จัยลบหลายด้าน ได้แก่ การรณรงค์เพื่อต่อต้านการใช้
นํ้ ามันปาล์มในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปและประเทศแถบตะวันตก, ความตึงเครียดทางด้านการค้า
ระหว่างสหรัฐฯและจีน และการปรับขึน้ ภาษีนําเข้านํ้ ามันปาล์มของอินเดีย ปจั จัยลบต่างๆ เหล่านี้ได้
ส่งผลให้ราคานํ้ ามันปาล์มดิบปรับตัวลดลงจนแตะระดับตํ่าสุดในรอบ 2 ปี ตงั ้ แต่ปี 2559 นอกจากนัน้
เมื่อเดือนกรกฎาคม กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ โดยกําหนดให้น้ํามันทีผ่ ่านกระบวนการเติม
ไฮโดรเจนบางส่วน ซึง่ เป็ นแหล่งสําคัญของกรดไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acids) ถือเป็ นอาหารที่
ห้ามนํ าเข้าหรือจําหน่ ายในประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวและมุ่งเน้นด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อันได้แก่ กลุ่มเนยเทียม, ไขมันพืชผสม และนํ้ามันพืชสําหรับปรุงอาหาร เพื่อให้
ผลิต ภัณ ฑ์ป ราศจากไขมัน ทรานส์ม าเป็ น ระยะเวลานานพอสมควร ซึ่ง นับ เป็ น โอกาสอัน ดีใ นการ
ประชาสัม พัน ธ์ใ ห้ลูก ค้า ทราบผ่า นสื่อ ออนไลน์ แ ละออฟไลน์ โดยสามารถสร้า งความน่ า เชื่อ ถือ ใน
ผลิตภัณฑ์ทเ่ี น้นสุขภาพได้เป็ นอย่างดี
และเพื่อลดความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความผันผวนในธุรกิจนํ้ามันปาล์ม บริษทั จึงได้มแี ผนที่จะกระจายการ
ลงทุนไปยังธุรกิจอื่น เพิม่ เติมนอกเหนือจากสินค้านํ้ ามันปาล์ม โดยกําหนดเป็ นกลยุทธ์ทางธุรกิจใน
ระดับองค์กร ดังนี้
1. สร้างมูลค่าเพิม่ ในหมวดสินค้าทีเ่ ป็ นส่วนผสมสําคัญของกลุม่ ผลิตภัณฑ์เบเกอรีเ่ พิม่ เติมจากเนยเทียม
และไขมันผสมทีม่ ใี นปจั จุบนั
2. เป็ นผูน้ ําในหมวดสินค้าเพื่อสุขภาพในช่องทางค้าปลีก ภายใต้ตราสินค้า “หยกเอ๊กซ์ตร้า” และ “เน
เชอเรล” รวมถึงตรา “ยูเอฟซี” ในหมวดสินค้าทีท่ าํ จากผักและผลไม้
3. ร่วมสนับสนุ นพันธมิตรทางธุรกิจภายใต้ตราสินค้าต่างๆ ในการขยายตลาดสินค้าเพิม่ เติมในช่อง
ทางการขายที่บริษทั เชี่ยวชาญ นอกจากนัน้ ยังมีการสํารวจตลาดต่างประเทศเพิม่ เติม พร้อมๆ กับ
การขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกไป ซึ่งบริษทั คาดหวังว่ากลยุทธ์ดงั กล่าวจะสามารถเป็ นแรงสนับสนุ น
ธุรกิจในปจั ุบนั เพือ่ การเติบโตอย่างยังยื
่ นต่อไป
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ผลการดําเนิ นงาน
ในปี 2561 บริษทั มีรายได้จากการขายจํานวน 5,572.6 ล้านบาท ลดลง 881.0 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
13.65 (2560 : 6,453.6 ล้านบาท) และกําไรขัน้ ต้นที่ 670.0 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 11.1 ล้านบาท (2560 :
658.9 ล้านบาท) ในปี 2561 บริษทั ได้รบั เงินปนั ผลจากบริษทั ย่อยทัง้ สองบริษทั 84.9 ล้านบาทเพิม่ ขึน้
50.1 ล้านบาท จึงทําให้บริษทั มีกําไรสําหรับปี 339.9 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 99.4 ล้านบาทจากปี 2560 คิด
เป็ นร้อยละ 41.3 (2560 : 240.4 ล้านบาท)
บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) (UPOIC) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ร้อยละ
69.96 มีกําไรสุทธิ 14 ล้านบาท (2560 : ขาดทุนสุทธิ 18.3 ล้านบาท) มีรายได้จากการขาย 628 ล้าน
บาท (2560 : 763 ล้านบาท) ผลปาล์มทีม่ าจากสวนทีเ่ ป็ นพืน้ ทีข่ องบริษทั ลดลงร้อยละ 9.4 ในขณะทีผ่ ล
ปาล์มทีม่ าจากสวนทีเ่ ป็ นพืน้ ทีส่ มั ปทานเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 21.5 ทําให้ปริมาณผลปาล์มสดโดยรวมมีจาํ นวน
ใกล้เคียงกับปีทผ่ี า่ นมา ในระหว่างปี UPOIC ได้ตงั ้ สํารองเป็ นจํานวนเงิน 28.5 ล้านบาท สําหรับกรณีท่ี
อัยการจังหวัดกระบีไ่ ด้ย่นื คําฟ้องต่อศาลว่า UPOIC เข้าใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ 4,376 ไร่ ซึง่ กําหนดเป็ น
เขตปฏิรู ป ที่ดิน ในป จั จุ บ ัน คดีด ัง กล่ า วอยู่ ใ นระหว่ า งขัน้ ตอนการนั ด สืบ พยาน อย่ า งไรก็ ต าม
นอกเหนือจากการตัง้ สํารองข้างต้น คดีดงั กล่าวไม่ได้สง่ ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลประกอบการ
ของ UPOIC
บริษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน) (UFC) ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยที่บริษทั ถือหุ้นอยู่รอ้ ยละ 98.83 มี
ยอดขายในปี 2561 ลดลงร้อยละ 10.3 โดยมีรายได้จากการขายทัง้ สิน้ 2,039.1 ล้านบาท (ปี 2560 :
2,271.9 ล้านบาท) เป็ นผลกระทบจากการลดลงอย่างมีนยั สําคัญของรายได้จากการขายภายในประเทศ
อนึ่งรายได้จาการส่งออกของบริษทั ยังได้รบั ผลกระทบจากการอ่อนค่าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อ
เทียบกับสกุลเงินบาท ประมาณร้อยละ 4.3 ประกอบกับแรงกดดันจากการแข่งขันราคาจากคู่แข่ง
ดังนัน้ กําไรสุทธิจากการดําเนินงานจึงลดลงร้อยละ 26 เป็ น 150.8 ล้านบาท (ปี 2560: 204.0 ล้าน
บาท)
โดยรวมแล้ว กําไรสําหรับปี ของกลุ่มบริษทั ลดลงจาก 400.8 ล้านบาทในปี 2560 เป็ น 388.3 ล้านบาท
คิดเป็ นลดลงร้อยละ 3.12
การผลิ ตและการลงทุน
บริษทั มีความมุง่ มันในการรั
่
บประกันมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยระดับสากลและการสร้างพืน้ ฐาน
ของหลักเกณฑ์ในการปฏิบตั กิ ารทัง้ หมดผ่านการอบรมอย่างต่อเนื่องและการพัฒนากระบวนการและ
ขัน้ ตอนการดําเนินงานต่างๆ โดยในปี 2561 บริษทั ได้ผ่านการตรวจรับรองระบบบริหารคุณภาพฉบับ
ใหม่ มอก. 9001-2559 (ISO9001:2015) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนา
มูลนิธิ (MASCI) ซึ่งถือเป็ นประโยชน์ทส่ี าํ คัญในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน และความ
พึงพอใจของลูกค้า
นอกจากนี้ เพื่อให้มนใจถึ
ั ่ งการผลิตทีเ่ ต็มประสิทธิภาพ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 โรงกลันนํ
่ ้ ามันทีบ่ างปู
ได้ดาํ เนินการซ่อมบํารุงครัง้ ใหญ่สาํ หรับเครือ่ งเปา่ ขวด เครือ่ งบรรจุน้ํามัน และเครือ่ งติดฉลาก
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UFC ได้มกี ารลงทุนในเครื่องคัดแยกสี และเครื่องจัดเรียงผลิตภัณฑ์บนพาเลทด้วยระบบหุ่นยนต์ท่ี
โรงงานทีจ่ งั หวัดลําปาง ซึง่ ช่วยลดต้นทุนด้านแรงงาน และเพิม่ ผลิตผลให้กบั บริษทั โดยทุกโครงการได้
ติดตัง้ แล้วเสร็จและดําเนินการผลิตแล้วในปี 2561
การตลาด
ในช่วงปี ท่ีผ่านมา แนวโน้ มกระแสการดูแ ลสุขภาพเพิ่มสูงขึ้นอย่า งต่ อเนื่อง โดยผู้บริโภคหันมาให้
ความสํา คัญ ต่อโภชนาการ โดยคํา นึงถึงสิง่ ที่เราบริโภคเข้า ไปนัน้ จะส่งผลต่อร่างกายจากภายในสู่
ภายนอก
บริษัทในฐานะผู้นํ า ตลาดนํ้ า มัน พืช ภายใต้ต ราสิน ค้า “หยก” ได้เดิน หน้ า พัฒ นาสิน ค้า โดยได้ม ีก าร
เพิม่ เติมในส่วนของนํ้ ามันพืชเพื่อสุขภาพตรา “เนเชอเรล” โดยออกผลิตภัณฑ์น้ํ ามันข้าวโพด สําหรับ
ผูบ้ ริโภคทีใ่ ส่ใจด้านสุขภาพ มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย และดีต่อการทําอาหารในทุกเมนูอกี ด้วย
ในขณะเดียวกัน ทางด้านผลิตภัณฑ์เนยเทียมและไขมันพืช เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าธุรกิจรายย่อยไป
จนถึงรายใหญ่ ในปี 2561 บริษทั ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ตราเซสท์ โกลด์ กลิน่ เนยสด ขนาด 2 กิโลกรัม
ในรูปแบบกระปุก เพื่อเพิม่ ความสะดวกต่อการให้กบั ผูบ้ ริโภคมากยิง่ ขึน้ ภายใต้แนวคิด “สะดวก ง่าย
ต่อการใช้งาน” โดยเป็ นสินค้าทีป่ ราศจากไขมันทรานส์ แต่อุดมด้วยรสชาติ และสร้างมูลค่าเพิม่ เพื่อ
ตอกยํา้ ความเป็ นผูน้ ําของ เซสท์ ในตลาดกลุม่ นี้
ในส่วนของกิจกรรมการตลาดต่างๆ ยังคงสือ่ สารผ่านทางสื่อต่างๆ อาทิ สื่อวิทยุ, สื่อสิง่ พิมพ์ และสื่อ
ออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพือ่ ให้ความรูท้ ถ่ี กู ต้องเกีย่ วกับการเลือกบริโภคไขมันอย่างชาญฉลาด และสร้าง
ความมันใจว่
่ าผลิตภัณฑ์ของบริษทั เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ปี ราศจากส่วนผสมของนํ้ ามันที่ผ่านกระบวนการ
เติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partial Hydrogenation) ทําให้ปลอดภัยจากไขมันทรานส์
บริษทั จึงมันใจว่
่ าผลิตภัณฑ์ของบริษทั ปลอดภัยและไม่เป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริโภค อีกทัง้ บริษทั ยังใส่ใจ
ในเรือ่ งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และความปลอดภัยของผูบ้ ริโภคเป็ นสําคัญมาตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี
ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม
นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม บริษทั ได้ให้ความสําคัญกับการแสดงความรับผิดชอบ
ต่ อ ชุ ม ชน สัง คม และสิ่ง แวดล้อ มมาโดยตลอด โดยในเดือ นกัน ยายน 2561 บริษัท เข้า รับ มอบ
ประกาศนียบัตร คาร์บอนฟุตปริน้ ท์ สําหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า หยก, หยก เอ็กซ์ตร้า และเน
เชอเรล ภายในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อนประจําปี 2561” จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยบริษัทมีความมุ่งมันที
่ ่จะเป็ น ส่วนหนึ่งในการช่วยลดก๊าซเรือน
กระจกในทุกขัน้ ตอนของการผลิต รางวัลนี้จงึ เป็ นอีกก้าวหนึ่งในการตอกยํ้าความเป็ นผู้นําในธุรกิจ
นํ้ามันปาล์ม ควบคูไ่ ปกับความมุง่ มันเพื
่ อ่ การพัฒนาอย่างยังยื
่ น
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นอกจากนี้ ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริษทั ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสิง่ แวดล้อมฉบับใหม่ มอก. 14001
– 2559 (ISO 14001 – 2015) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(MASCI) ซึ่งถือเป็ นเครื่องยืนยันถึงระบบการบริหารงานด้านสิง่ แวดล้อมที่เป็ นไปตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรมระดับสากล
ด้านทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กร
บริษทั ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคลซึ่งถือเป็ นสินทรัพย์ท่มี สี ่วนสําคัญต่อความสําเร็จ
และการเติบโตในระยะยาวขององค์กร โดยมุ่งมันที
่ ่จะรักษาพนักงานที่มคี ุณภาพและมีความซื่อสัตย์
สุจริต รวมทัง้ ลดอัตราการหมุนเวียนของพนักงาน ทัง้ นี้ บริษทั ได้ดําเนินกลยุทธ์เพื่อทีจ่ ะเพิม่ ผลิตผล
และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดใี นการทํางานโดยการสนับสนุ นและส่งเสริมให้บุคลากรที่มศี กั ยภาพได้
ขยายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบเพือ่ เป็ นโอกาสในการเติบโตในส่วนบุคคล และความก้าวหน้าในหน้าทีก่ าร
งาน ซึง่ จะนํามาซึง่ แรงจูงใจ และกําลังใจในการทํางาน นํามาซึง่ ประสิทธิผล ความจงรักภักดีต่อองค์กร
และเป็ นแรงผลักดันในการถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะที่สําคัญไปยังรุ่นสู่รุ่นอย่างไร้รอยต่อ บริษทั ได้
สนับสนุนให้บุคลากรมีการวางแผนการเติบโตในสายอาชีพร่วมกับบริษทั
เพื่อให้แน่ ใจว่า บุคคลากรที่เข้ามาร่วมงานใหม่สามารถปฎิบตั ติ นได้สอดคล้องกับนโยบาย วิสยั ทัศน์
พันธกิจ และค่า นิยมขององค์กร บริษัทจึงได้บรรจุ “จรรยาบรรณหลัก ”
เป็ นหนึ่งหัวข้อในการ
ปฐมนิเทศน์ สาํ หรับพนักงานใหม่ ตลอดจนมีการอบรมความรูเ้ กี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ และมาตรการ
ทางวินยั เพือ่ ให้ผบู้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านทีด่ ี
ปี 2561 บริษทั ได้รบั รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน โดย
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถือเป็ นสิง่ ยืนยันในความมุง่ มันของบริ
่
ษทั ในการ
ดูแลพนักงานได้เป็ นอย่างดี พร้อมทัง้ สร้างความน่าเชื่อถือ เพือ่ เป็ นองค์กรทีน่ ่าอยูต่ ่อไป
บริษทั ขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อคณะกรรมการบริษทั ทีมผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกค้า และผูม้ ี
ส่วนได้เสียของบริษทั ทุกท่าน ทีไ่ ด้มสี ว่ นสนับสนุ นบริษทั ในหลายปี ทผ่ี ่านมา ทุกท่านล้วนมีสว่ นสําคัญ
อย่างยิง่ ทีผ่ ลักดันให้บริษทั ประสบความสําเร็จและสามารถยืนหยัดได้อย่างมันคงในธุ
่
รกิจนํ้ามันปาล์ม
ของไทย บริษทั ยังคงมุง่ หวังทีจ่ ะได้รบั การสนับสนุนจากท่านต่อไป
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายบรรจง จิตต์แจ้ง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นางสาวโสมรักษ์ กระจ่างสด
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีและการเงิน
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขตการปฏิบตั งิ าน หน้าที่ และความรับผิดชอบตามข้อกําหนดของ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง 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 2561 สรุปได้วา่ บริษทั 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 2561 คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มกี ารประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มผี ู้บริหารเข้าร่วม
ประชุมด้วยจํานวน 2 ครัง้ ซึง่ ผูบ้ ริหารมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผูส้ อบบัญชีภายนอกอย่างครบถ้วนและไม่พบข้อบกพร่องใดๆ
4. ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารและผูส้ อบบัญชีภายนอกในประเด็นมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ทจ่ี ะมีผลบังคับใช้ และการ
เตรียมความพร้อมของบริษทั
ั ญาจ้างสํานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซ
5. พิจารณาแผนงานตรวจสอบภายในประจําปี 2561 และพิจารณาต่ออายุสญ
ซิเอทส์ เป็ นผู้ตรวจสอบภายในของบริษทั ออกไปอีก 2 ปี สิน้ สุดสัญญาครัง้ ต่อไปในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมถึงกําหนดค่า
ตรวจสอบ
6. พิจารณาหลักเกณฑ์การสํารวจและแนวทางการกํากับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทย ซึง่ สถาบันกรรมการบริษทั
ไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงเพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard
7. รายงานผลการประชุมและผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทั
8. นํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อขออนุ มตั ทิ ่ปี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจําปี 2562 เพื่อแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจาก
บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั สําหรับปี 2562 ต่อไป พร้อมกับเสนอค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2562
9. 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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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณางบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย และข้อมูลทีป่ รากฏในรายงานประจําปี แล้ว เห็นว่างบ
การเงินดังกล่าวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองทัวไปในประเทศไทย
่
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่เี หมาะสมและถือ
ปฏิบตั อิ ย่างสมํ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดที ่สี ุดในการจัดทํา รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้จดั ให้มกี ารดํารงรักษาไว้ซ่งึ ระบบควบคุมภายในที่ม ี
ประสิทธิผล เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ ะรักษาไว้ซ่งึ ทรัพย์สนิ และเพื่อ
้ปองกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระสําคัญ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบ
การควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการต่างๆ ให้มกี ารจัดทําอย่างถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่ และมีการเปิ ดเผย
ข้อมูลอย่างโปร่งใส
ในการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาแล้ว เห็นว่าคณะกรรมการตลอดจนผูบ้ ริหารมี
ความมุ่งมันในการปฏิ
่
บตั หิ น้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ได้ให้ความสําคัญอย่างยิง่ ต่อการดําเนินงานภายใต้ระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสีย่ งที่เหมาะสม มีระบบสารสนเทศการสื่อสารข้อมูลสนับสนุ นการกํากับดูแลกิจการที่ม ี
ประสิทธิผล โดยไม่พบการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ที่เป็ นสาระสําคัญซึ่งบริษทั ต้องพึงปฏิบตั ิ กล่าวคือ ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทั โดยรวมอยู่ในระดับทีน่ ่ าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมันอย่
่ างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบ
การเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงาน
ประจําปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) แล้ว
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รายงานการปฏิบตั ิ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ด้วยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยความร่วมมือของคณะทํางานเพื่อการพัฒนาความยังยื
่ น
ของบริษทั จดทะเบียนได้ออกหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ สี าํ หรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code :
“CG CODE”) โดยได้บูรณาการประเด็นทางสังคม สิง่ แวดล้อม และการกํากับดูแลกิจการ (Environmental, Social and
Governance : ESG) เข้าไปในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการในฐานะผูน้ ําองค์กรสามารถใช้เป็ นแนวทางในการ
กํากับดูแลให้บริษทั จดทะเบียนดําเนินงานอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย พัฒนาหรือลดผลกระทบ
ด้านลบต่อสิง่ แวดล้อม ตลอดจนปรับตัวได้ภายใต้ปจั จัยการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดรับกับการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ นตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ดี งั กล่าว อันเป็ นปจั จัย
ในการเสริมสร้างให้องค์กรดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็ นธรรม และปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอย่างเท่าเทียมกัน มีระบบ
การบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่าให้
กิจการอย่างยังยื
่ น คณะกรรมการจึงได้พจิ ารณาความเหมาะสมของการนําหลักปฏิบตั ติ าม CG CODE และมีมติเห็นชอบให้นําไป
ปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษทั หากมีหลักปฏิบตั ใิ ดทีย่ งั ไม่สามารถหรือยังมิได้นําไปปรับใช้ จะมีการชีแ้ จงเหตุผลในการ
ประชุมคณะกรรมการ
หลักการกํากับดูแลกิ จการที่ดี 8 หลักการ
หลักปฏิบตั ิ 1
หลักปฏิบตั ิ 2
หลักปฏิบตั ิ 3
หลักปฏิบตั ิ 4
หลักปฏิบตั ิ 5
หลักปฏิบตั ิ 6
หลักปฏิบตั ิ 7
หลักปฏิบตั ิ 8

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ ําองค์กรทีส่ ร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่าง
ยังยื
่ น
กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพือ่ ความยังยื
่ น
เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิผล
สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ดูแลให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดแผนปฏิบตั แิ ละมาตรการติดตาม เพื่อให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี และประเมินผลการปฏิบตั ติ ามหลักการ รวมทัง้ ให้คําแนะนํ าเพื่อปรับปรุงหลักการดังกล่าวตามความ
เหมาะสม
หลักปฏิ บตั ิ 1

1.

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรที่ สร้างคุณค่าให้แก่
กิ จการอย่างยังยื
่ น
โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั
องค์ป ระกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ว ยจํ า นวนกรรมการตามข้อ บัง คับ ไม่ เ กิน 9 คน โดย
คณะกรรมการจะต้องเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจํากัด และ
กฎหมายอื่น ที่เ กี่ย วข้อ ง และมีคุ ณ สมบัติท่ีห ลากหลายทัง้ ด้า นทัก ษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และ
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คุณสมบัติเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการจะต้องมีจํานวนกรรมการ
อิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทัง้ หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และจะต้องมีคุณสมบัติ
ตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
2.

หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ หรือให้ความเห็นชอบในการกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ความ
เสีย่ ง แผนงาน และงบประมาณของบริษทั
2. ควบคุมกํากับดูแลให้ฝา่ ยจัดการดําเนินการให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจ เพือ่ บรรลุถงึ เป้าหมายและเพิม่ ความ
มังคั
่ งแก่
่ ผถู้ อื หุน้
3. กําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการ และส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบตั ติ ามหลักการที่กําหนด รวมถึง
การประเมินผลการปฏิบตั ิ และทบทวนหลักการดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
4. กําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ โดยให้ครอบคลุมผูป้ ฏิบตั ทิ งั ้ ในระดับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน และ
ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ ําหนด รวมถึงกําหนดมาตรการติดตามการปฏิบตั ิ และ
การประเมินประสิทธิผลการปฏิบตั เิ ป็ นประจํา
5. จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบริหารความเสีย่ ง รวมทัง้ มีการ
ติดตามการดําเนินการในเรือ่ งดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ
6. แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ รวมถึง การกํ า หนดบทบาทหน้ า ที่ และความรับ ผิด ชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยนัน้ ๆ
7. จัดให้ม ีการสื่อสารอย่างชัดเจนต่อบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา คณะเจ้าหน้าบริหารความเสีย่ ง ฝ่ายจัดการ
และพนักงาน
8. รับผิดชอบต่อการเปิ ดเผยฐานะการเงินของบริษัทในรายงานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยใน
รายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลและ
สารสนเทศต่างๆ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
9. กํ า หนดแนวทางสํา หรับ การพิจ ารณาความเหมาะสมของการทํ า รายการที่อ าจมีค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์
10. จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการมากกว่า 6 ครัง้ ต่อปี อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และจัดการประชุมผูถ้ อื
หุน้ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
11. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมดจึง
จะครบองค์ป ระชุ ม โดยจํา นวนองค์ป ระชุ ม ขัน้ ตํ่า ณ ขณะที่ค ณะกรรมการลงมติใ นที่ป ระชุ ม ต้อ งมี
กรรมการอยูไ่ ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด
ในกรณีท่ปี ระธานคณะกรรมการไม่อยู่ในที่ป ระชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ า ที่ไ ด้ ถ้า มีรองประธาน
คณะกรรมการ ให้รองประธานคณะกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มรี องประธานคณะกรรมการหรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ให้กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
12. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบอื่นทีก่ าํ หนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้

11

รายงานการปฏิบตั ิ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3.

อํานาจดําเนิ นการของคณะกรรมการ
1. กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน และให้ถอื เสียงข้างมากเป็ นมติของทีป่ ระชุม โดยถ้าคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี้ขาด เว้นแต่การเลือกตัง้
กรรมการแทนตําแหน่ งกรรมการทีว่ า่ งลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ถอื คะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่
2. กรรมการคนใดมีสว่ นได้เสียในการประชุมเรือ่ งใด ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้
3. กรรมการสองคนเป็ นผูม้ อี ํานาจลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมทัง้ ประทับตราสําคัญของบริษทั อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามผูกพันบริษทั พร้อมประทับตราสําคัญของบริษทั
ได้
4. คณะกรรมการอาจแต่งตัง้ บุคคลอื่นใดให้ดําเนินกิจการของบริษทั ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่
กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขอํานาจนัน้ ๆ ได้
5. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษทั มีผลกําไร
สมควรพอทีจ่ ะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
6. แม้ว่า กิจ การทัง้ หลายของบริษัท ย่อ มอยู่ใ นอํา นาจของคณะกรรมการบริษัท ที่จ ะกระทํา ได้ แต่ ม ีบ าง
ประการทีข่ อ้ บังคับของบริษทั กําหนดให้เป็ นอํานาจของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่ สนอต่อทีป่ ระชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษทั ใน
รอบปีทผ่ี า่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่าน
มา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร เงินบําเหน็จรางวัล และจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสํารอง
(4) เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
(5) แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
(6) การขาย หรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
(7) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่น หรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
(8) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าํ คัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(9) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
(10) การเพิม่ หรือลดทุนของบริษทั หรือการออกหุน้ กู้
(11) การควบ หรือเลิกบริษทั
(12) กิจการอื่นๆ

4.

ประธานคณะกรรมการบริ ษทั
ประธานคณะกรรมการบริษทั เป็ นกรรมการอิสระ หรือเป็ นกรรมการทีไ่ ม่ได้ทําหน้าทีบ่ ริหาร สําหรับตําแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ ดั การจะต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มกี ารแบ่งแยกหน้าที่
ให้อย่างชัดเจน โดยประธานคณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังนี้
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1. ประธานคณะกรรมการ หรือผู้ท่ปี ระธานคณะกรรมการมอบหมายมีหน้ าที่เรียกประชุมคณะกรรมการ
บริษทั โดยส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม (เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็ น หรือรีบด่วนเพื่อ
รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอี ่นื และกําหนดวันประชุมเพือ่ ให้เร็วกว่า
นัน้ ก็ได้) เพื่อให้กรรมการบริษทั มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่อง
ต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั
2. มีบทบาทในการกําหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผูจ้ ดั การ
3. มีห น้ า ที่ค วบคุม การประชุม ให้ม ีป ระสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่า ยจัดการจะนํ าเสนอข้อมูล
สนับสนุ นและเปิ ดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นในการ
อภิปราย และสรุปมติทป่ี ระชุม
4. มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมให้กรรมการบริษทั ปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการ เช่น การแสดงตน
งดออกเสียงลงมติ และการออกจากห้องประชุม เมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. สือ่ สารข้อมูลสําคัญต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษทั ได้รบั ทราบ
6. สนับสนุนให้กรรมการบริษทั เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ และทําหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุมเพื่อควบคุมการ
ประชุมให้มปี ระสิทธิภาพ และตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้
7. สนั บ สนุ น ให้ ค ณะกรรมการบริษัท ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ต ามขอบเขตอํ า นาจหน้ า ที่ค วามรับ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริษทั ตามกฎหมาย และตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
5.

กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ทําหน้าทีเ่ กี่ยวกับการดําเนินธุรกิจตามปกติ
ของบริษทั โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษทั อย่างเคร่งครัด
ซื่อสัตย์ สุจริต และหน้าทีใ่ นการกํากับดูแลกิจการให้มกี ารดําเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์แก่บริษทั ผูถ้ อื หุน้ และ
ผู้ม ีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและเที่ยงธรรม รวมถึงการดูแ ลให้ม ีการเปิ ดเผยข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลด้า น
การเงินของบริษัทตามแนวทางที่พงึ ปฏิบตั ิท่ดี ี และไม่ทําการใดที่มสี ่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ ลกั ษณะ
ขัดแย้งกับบริษทั และบริษทั ย่อย

6.

เลขานุการบริ ษทั
บริษทั ต้องจัดให้มเี ลขานุ การบริษทั ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2551 โดยมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังนี้
1. จัดทําและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
 ทะเบียนกรรมการ
 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และผูถ้ อื หุน้
 รายงานการประชุมคณะกรรมการ และผูถ้ อื หุน้
 รายงานประจําปีของบริษทั
2. ติดตามให้มกี ารนํามติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ/ผูถ้ อื หุน้ ไปปฏิบตั ิ
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3. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการ หรือผูบ้ ริหาร และจัดส่งสําเนาให้แก่ประธาน
คณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่ได้รบั รายงาน
ดังกล่าว
4. ให้คาํ แนะนําแก่กรรมการเกีย่ วกับข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบตั ติ ่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องรวมถึงการกํากับดูแล
ให้บริษทั คณะกรรมการ และฝา่ ยจัดการปฏิบตั ติ ามอย่างถูกต้อง
5. ดูแลให้บริษทั มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศตามระเบียบปฏิบตั ขิ องตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกํากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
7. ดําเนินการอื่นตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย และ/หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
นอกจากนี้ เลขานุ ก ารบริษัท ได้รบั มอบหมายให้ทํา หน้ า ที่ใ นฐานะหน่ ว ยงานที่กํา กับ ดูแ ลการปฏิบ ตั ิต าม
กฎเกณฑ์ (compliance unit) โดยทําหน้าที่ดูแลให้บริษทั กรรมการ และผูบ้ ริหารปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตามกฎ
ข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
พรบ.บริษทั มหาชน รวมทัง้ กฎหมายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
7.

คุณสมบัติของกรรมการอิ สระ
คณะกรรมการได้กาํ หนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระไว้ดงั นี้
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่ม ีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม การร่วมค้า ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของ
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(ข) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจํา หรือ
ผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม การร่วมค้า บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี ํานาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้ อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ย่นื คําขออนุ ญาตต่อสํานักงาน ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ี
กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจ
ควบคุมของบริษทั
(ค) ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ผู้มอี ํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มอี ํานาจควบคุมของ
บริษทั หรือบริษทั ย่อย
(ง) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม การร่วมค้า ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผู้มอี ํานาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม การร่วมค้า ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุม
ของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ย่นื คําขออนุ ญาต
ต่อสํานักงาน
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“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ข้างต้น รวมถึง การทํารายการทางการค้าทีก่ ระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่า หรือ ให้เ ช่า อสัง หาริม ทรัพ ย์ รายการเกี่ย วกับ สิน ทรัพ ย์ห รือ บริก าร หรือ การให้ห รือ รับ ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื คํ้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ รวมถึง
พฤติการณ์ อ่ืนทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัทหรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ ท่ตี ้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ ง
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า
ทัง้ นี้ การคํานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี ารคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันโดยอนุ โลม แต่
ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าวให้นบั รวมภาระหนี้ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม การร่วมค้า ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผู้มอี ํานาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผู้ถอื หุ้นที่มนี ัย ผู้มอี ํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานัก
งานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม การร่วมค้า ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2
ปีก่อนวันทีย่ น่ื คําขออนุญาตต่อสํานักงาน
(ฉ) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ป รึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม การร่วมค้า ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ํานาจ
ควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันทีย่ น่ื คําขออนุญาตต่อสํานักงาน
(ช) ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
(ซ) ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มนี ัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจํา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั
อื่น ซึ่งประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั หรือบริษทั
ย่อย
(ฌ) ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั
ในกรณีทบ่ี ุคคลทีบ่ ริษทั แต่งตัง้ ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลทีม่ หี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าทีก่ าํ หนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ฉ) ให้บริษทั ได้รบั การผ่อนผันข้อห้าม
การมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกิดมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษทั ได้จดั ให้
มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พจิ ารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตัง้ บุคคล
ดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูล
ต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระด้วย
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ทีท่ าํ ให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติ
ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนด

15

รายงานการปฏิบตั ิ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(ข) เหตุผลและความจําเป็ นทีย่ งั คงหรือแต่งตัง้ ให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ในการเสนอให้มกี ารแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง (จ) และ (ฉ) คําว่า “หุน้ ส่วน” หมายความว่าบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากสํานัก
งานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการ
ให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิตบิ ุคคลนัน้
ทัง้ นี้ คณะกรรมการได้กําหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ ไว้เข้มกว่าข้อกําหนดขัน้ ตํ่าของคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยกําหนดให้กรรมการอิสระถือหุน้ บริษทั ได้ไม่เกินร้อยละ 0.5
8.

วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการบริ ษทั
ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 13 ในการประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นทุกครัง้ กรรมการจํานวนหนึ่งในสาม
จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ

9.

การดํารงตําแหน่ งกรรมการที่บริ ษทั อื่นของกรรมการบริ ษทั
เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถทีจ่ ะมีเวลาในการทําหน้าทีไ่ ด้อย่างเต็มที่ บริษทั จึงคํานึงถึงจํานวนบริษทั ที่
กรรมการดํารงตําแหน่ ง โดยกําหนดจํานวนบริษทั จดทะเบียนสูงสุดทีป่ ระธานคณะกรรมการ และกรรมการจะ
ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอื่นได้ดงั นี้
 ประธานกรรมการ ให้ดาํ รงตําแหน่งได้เพียง 1 บริษทั
 กรรมการบริษทั ให้ดาํ รงตําแหน่งได้ไม่เกิน 5 บริษทั
ทัง้ นี้ บริษทั ไม่มขี อ้ จํากัดสําหรับกรรมการทีไ่ ปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทั อื่นทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากกรรมการบริหารส่วนใหญ่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการในบริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม การร่วมค้า หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันในกลุม่ บริษทั

10.

การดํารงตําแหน่ งกรรมการที่บริ ษทั อื่นของผูบ้ ริ หารระดับสูง
ผูบ้ ริหารระดับสูงสามารถจะไปดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม การร่วมค้า หรือ
บริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกันในกลุ่มบริษทั ได้ ในกรณีท่เี ป็ นการดํารงตําแหน่ งในบริษทั อื่นนอกเหนือจากกลุ่มบริษทั
ดังกล่าวแล้วจะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากกรรมการผูจ้ ดั การ

หลักปฏิ บตั ิ 2

กําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิ จการที่เป็ นไปเพื่อความยังยื
่ น

คณะกรรมการได้กําหนดให้บริษทั มีวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดําเนินงานเป็ นไปเพื่อความยังยื
่ น โดยได้จดั ทําเป็ น
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทัง้ ส่งเสริมให้มกี ารสื่อสารให้กบั บุคลากรทุกระดับในองค์กร
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนัน้ คณะกรรมการได้ตดิ ตามดูแลให้มกี ารนํากลยุทธ์ของบริษทั ไปปฏิบตั ิ โดยในการ
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ประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้ คณะกรรมการได้ตดิ ตามผลการดําเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกําหนดให้มกี าร
รายงานผลการดําเนินงานและผลประกอบการของบริษทั โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ เพื่อให้
เป็ นไปตามกลยุทธ์ทว่ี างไว้
1.

วิ สยั ทัศน์
เป็ นบริษทั ชัน้ นําในธุรกิจอาหารและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง ทีม่ กี ารเติบโตและพัฒนาอย่างยังยื
่ น

2.

พันธกิ จ
1) ผลิตอาหารทีม่ คี ุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการ พร้อมทัง้ นําเสนอนวัตกรรมการผลิตอาหารใหม่ๆ ทีต่ รง
ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยการบริการทีด่ เี ยีย่ ม และสร้างศักยภาพให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคต
2) ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัย ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมกับการดูแล
รักษาสิง่ แวดล้อม ชุมชนและสังคม
3) สร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ลูกค้า และจัดสรรประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้ อื หุน้ และผูเ้ กี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
รวมทัง้ การคํานึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงาน

3.

วัฒนธรรมองค์กร
1) รับผิ ดชอบในงานจนสําเร็จ (Accountability) : การเป็ นผูร้ จู้ กั รับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความมุง่ มัน่
ในการทํางานให้สาํ เร็จเพือ่ ส่วนรวม
2) ทัศนคติ “เราทําได้” (“Can-do” attitude) : การเป็ นผูท้ ม่ี ที ศั นคติในทางบวก มีความกะตือรือร้น มี
แรงจูงใจ มีความสุขและสนุกกับงานทีท่ าํ
3) ทํางานเป็ นทีม (Teamwork) : การเป็ นผูท้ ไ่ี ว้วางใจผูอ้ ่นื ติดต่อสื่อสารอย่างเปิ ดเผย ร่วมใจกันทํางาน
โดยคํานึงถึงผลลัพธ์ทด่ี ที ส่ี ดุ
4) พัฒนาอย่างต่อเนื่ อง (Continuous improvement) : การเป็ นผูส้ นใจค้นหาวิธกี ารทํางานให้ดยี งิ่ ขึน้
มองหาวิธกี ารใหม่ๆ ทีจ่ ะพัฒนาสินค้าและบริการ
5) เอาใจใส่พนักงาน (Take care of people) : การเป็ นผูด้ แู ลทุกข์สขุ ให้ความยุตธิ รรมและความเสมอ
ภาค สร้างความสมดุลย์ในงานและชีวติ ส่วนตัว

4.

จรรยาบรรณธุรกิ จ

่
บริษัท ตระหนัก ดีว่ า การปฏิบ ัติต ามจริย ธรรมของผู้บ ริห ารและพนัก งานทุ ก คนเป็ น สิ่ง จํ า เป็ น ต่ อ ความมันคงและ
ความสําเร็จขององค์กรในระยะยาว บริษทั เชื่อมันว่
่ าการมีหลักปฏิบตั เิ กีย่ วกับจริยธรรมธุรกิจเป็ นพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญในการ
เสริมสร้าง และยกระดับการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั จึงได้มกี ารปรับปรุงจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ
ธุรกิจในปจั จุบนั โดยถือเป็ นการประมวลความประพฤติในทางทีด่ งี าม และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั
พร้อมทัง้ ประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั ได้รบั ทราบ และได้จดั ให้มกี ระบวนการติดตามการ
ปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
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จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษทั ได้จดั ทําขึ้นเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรครัง้ แรกเมื่อปี 2552 โดยฉบับปจั จุบนั เป็ นฉบับ
ปรับปรุงครัง้ ที่ 1 ซึ่งมีการแบ่งหมวดหมู่ และปรับปรุงเนื้อหาให้ชดั เจน ครอบคลุมกฎเกณฑ์นโยบายที่เกี่ยวข้อง และ
แนวทางปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทีก่ ว้างขวางขึน้ รวมถึงได้มกี ารจัดทํานโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการดําเนินธุรกิจในปจั จุบนั ยิง่ ขึน้

หลักปฏิ บตั ิ 3 เสริ มสร้างคณะกรรมการที่มีประสิ ทธิ ผล
1.

กระบวนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาทําหน้าทีเ่ สนอชื่อบุคคลทีเ่ หมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาและเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ เลือกตัง้ ตามหลักเกณฑ์ทก่ี ําหนดในข้อบังคับของบริษทั คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหา ประเมิน เลือกสรร
และเสนอชื่อผูท้ ผ่ี า่ นการพิจารณาต่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาถึงประสบการณ์ท่เี หมาะสมสําหรับการทําหน้าที่ของคณะกรรมการบริษทั ตลอดจน
พิจารณาถึงความสามารถทีจ่ ะช่วยให้การดําเนินการของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างรอบคอบรัดกุมยิง่ ขึน้ ความสามารถ
ในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุผล ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ ความเป็ นผู้นํา รวมทัง้ ความชํานาญใน
วิชาชีพ ความซื่อสัตย์ ตลอดจนคุณสมบัตสิ ว่ นบุคคลอื่นๆ ทีเ่ หมาะสม
2.

หลักเกณฑ์ที่สาํ คัญ

หลักเกณฑ์ทส่ี าํ คัญในการสรรหาผูท้ จ่ี ะได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริษทั ได้แก่ ทักษะและความชํานาญ ประวัตกิ าร
ทํางาน ความรอบรูแ้ ละประสบการณ์ในธุรกิจ รวมถึงคุณสมบัตอิ ่นื ๆ และความซื่อสัตย์สจุ ริต การพิจารณาคัดเลือกยังให้
ความสําคัญถึงการได้รบั ประโยชน์จากความหลากหลายในด้านต่างๆ เช่น ความหลากหลายทางเพศ อายุ เชือ้ ชาติ และ
สัญชาติ
3.

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
3.1

คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยได้รบั แต่งตัง้ จาก
คณะกรรมการบริษทั ซึ่งต้องเป็ นผูท้ ่มี คี วามรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทําหน้าที่ในการสอบทานความ
น่ าเชื่อถือของงบการเงินได้ไม่น้อยกว่า 1 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็ นกรรมการบริษทั ที่ม ี
คุณสมบัตเิ ป็ น “กรรมการอิสระ” ตามนิยามทีบ่ ริษทั ประกาศ และภายใต้ขอ้ กําหนดของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเป็ นบุคคล
คนเดียวกับประธานคณะกรรมการบริษทั วาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการดํารง
ตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั โดยครบกําหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ทัง้ นี้ เมื่อ
ครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งต่อไปอีกได้
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รายงานการปฏิบตั ิ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีและการเงิน ทําหน้าทีเ่ ลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหน้าทีช่ ่วยเหลือ สนับสนุ น
การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นํ าส่ง
เอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุม และอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการนํ าส่งงบการเงินรายไตรมาสของบริษทั ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
3. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนการให้ค วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้า ย การประเมิน ผลงาน การเลิก จ้างงาน
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัท ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระในการทําหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่าย
จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
6. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
7. รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริษทั เป็ นประจําทุกไตรมาส
ซึ่งรายงานระบุเกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ของการตรวจสอบภายใน
ความเห็นต่อรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานอื่นที่เห็นว่า
คณะกรรมการบริษทั ควรทราบ
8. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
8.1 ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
8.2 ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
8.4 ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
8.5 ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่
ละท่าน
8.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎ
บัตร (charter)
8.8 รายการอื่น ที่เ ห็น ว่ า ผู้ถือ หุ้น และผู้ล งทุ น ทัว่ ไปควรทราบภายใต้ข อบเขตหน้ า ที่แ ละความ
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
9. ดําเนินการให้ฝา่ ยจัดการจัดให้มกี ระบวนการรับและกํากับดูแลการรับเรือ่ งร้องเรียน
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รายงานการปฏิบตั ิ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
10. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถอื หุ้นของบริษทั เพื่อ
ชีแ้ จงในเรือ่ งเกีย่ วกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
และรายงานผลให้
11. ประเมิน ผลการปฏิบตั ิงาน (Self-Assessment) ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั ทราบ โดยประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทัง้ คณะ (as
a whole) และประเมินตนเองเป็ นรายบุคคล (individual basis)
12. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ
13. ดําเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมาย
14. กําหนดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้ ซึง่ ในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการตรวจสอบทัง้ หมดที่
คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ จึงจะเป็ นองค์ประชุม
15. คณะกรรมการตรวจสอบปฏิ บ ัติ ง านภายในขอบเขตหน้ า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบตามคํ า สัง่ ของ
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบการดําเนินงานของบริษทั โดยตรงต่อผูถ้ อื หุน้
ผูม้ สี ว่ นได้เสียและบุคคลทัวไป
่
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมทัง้ หมด 4 ครัง้ สามารถประมวลจํานวนครัง้ ในการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้ดงั นี้
รายชื่อ

ตําแหน่ ง

1. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

2. รศ. ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์
3. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
3.2

วาระการดํารง
ตําแหน่ ง

จํานวนครัง้ ในการ
เข้าร่วมประชุม

2560-2563

4/4

2560-2563
2560-2563

4/4
4/4

คณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทน

องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษทั อย่างน้อย 3 คน โดย
สมาชิกส่วนใหญ่ควรเป็ นกรรมการอิสระ มีประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นกรรมการอิสระ
และไม่เป็ น บุค คลคนเดียวกับ ประธานคณะกรรมการบริษัท วาระการดํารงตํา แหน่ งคราวละ 3 ปี เพื่อ ให้
สอดคล้องกับการดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการของบริษทั โดยครบกําหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจําปี ทัง้ นี้ เมื่อครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ ให้ดํารงตําแหน่ งต่อไปอีก
ได้
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทน
1. กําหนดนโยบายและแนวทางในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจ้ ดั การ พร้อมทัง้ นํ าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและ
อนุมตั ิ
2. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และฝา่ ยจัดการเปรียบเทียบกับบริษทั จดทะเบียน
อื่นๆ ทีม่ กี ารประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพือ่ เป็ นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
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รายงานการปฏิบตั ิ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3. พิจารณาเสนอแนวทางการประเมินผลและค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
4. รายงานความคืบ หน้ า และผลการปฏิ บ ัติ ง านต่ อ คณะกรรมการบริษั ท ทุ ก ครัง้ หลัง มีก ารประชุ ม
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างสมํ่าเสมอ
5. ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน (Self-Assessment) ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานผล
ให้ค ณะกรรมการบริษัท ทราบ โดยประเมิน การปฏิบ ตั ิง านของคณะกรรมการพิจ ารณาค่า ตอบแทน
โดยรวมทัง้ คณะ (as a whole) และประเมินตนเองเป็ นรายบุคคล (individual basis)
6. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างสมํ่าเสมอ
7. ดําเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
8. กําหนดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
หรือประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าจําเป็ นและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ต้องจัดให้ม ี
การประชุมอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ โดยในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทัง้ หมดและ
ควรเป็ นกรรมการอิสระ จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในปี 2561 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มกี ารประชุมทัง้ หมด 2 ครัง้ สามารถประมวลจํานวนครัง้ ใน
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละท่านได้ดงั นี้
รายชื่อ

ตําแหน่ ง

1. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์

ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร

2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
3. นายวัง ชาง ยิง
3.3

วาระการดํารง
ตําแหน่ ง

จํานวนครัง้ ในการ
เข้าร่วมประชุม

2559-2562

2/2

2559-2562
2559-2562

2/2
2/2

คณะกรรมการสรรหา

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการบริษทั อย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกส่วนใหญ่
ควรเป็ นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาต้องไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกับประธานคณะกรรมการ
บริษทั วาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการของบริษทั
โดยครบกําหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ทัง้ นี้ เมื่อครบกําหนดออกตามวาระก็อาจ
ได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งต่อไปอีกได้
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
1. พิจารณาและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการในปจั จุบนั ว่ามีความเหมาะสมกับความจําเป็ นเชิงกล
ยุทธ์ของบริษทั หรือไม่ อย่างไร และเสนอแนวทางในการปรับปรุง รวมทัง้ เสนอแนวทางในการสรรหา
กรรมการให้สอดคล้องกับโครงสร้างดังกล่าว โดยจัดทําเป็ นตารางความรูค้ วามชํานาญเฉพาะด้านของ
คณะกรรมการ (Director Qualifications และ Skills Matrix) เพื่อพิจารณาว่าคณะกรรมการทีด่ ํารง
ตําแหน่ งอยู่ในปจั จุบนั ประกอบด้วยกรรมการที่มคี วามรูค้ วามชํานาญครบถ้วนตามความจําเป็ นหรือไม่
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2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

อย่างไร และสมควรสรรหากรรมการทีม่ คี วามรูค้ วามชํานาญในด้านใดเพิม่ เติมเพือ่ ให้มคี วามครบถ้วนมาก
ยิง่ ขึน้ หรือไม่อย่างไร
กําหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคล ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและคุณสมบัตติ ามที่
กําหนดไว้ในข้อ 1
พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็ นกรรมการอิสระให้มคี วามเหมาะสมกับบริษทั และเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทส่ี าํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนด
คัดเลือก ประเมินและเสนอรายชื่อผูท้ จ่ี ะเป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการโดยการกลันกรองและสั
่
มภาษณ์
บุคคลทีม่ คี ุณธรรม ยึดมันในการทํ
่
างานอย่างมีหลักการ ส่งเสริมและปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสูงสุดอย่างมือ
อาชีพ
เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยมีโอกาสเสนอชื่อผูท้ ส่ี มควรเป็ นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา
โดยกําหนดระยะเวลาในการเสนอชื่อให้มเี วลาเพียงพอในการพิจารณากลันกรองตามกระบวนการที
่
่
คณะกรรมการกําหนด (Due Diligence) ก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้
เปิ ดเผยนโยบายในการสรรหาและขัน้ ตอนกระบวนการในการเสนอชื่อกรรมการให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบเพื่อให้
มันใจในความโปร่
่
งใสในขัน้ ตอนการสรรหากรรมการ รวมทัง้ จัดเตรียมแบบฟอร์มในการเสนอชื่อทีร่ ะบุถงึ
ข้อมูลที่จําเป็ นในการพิจารณาเหตุผลสนับสนุ น รวมทัง้ ความเต็มใจของผู้ได้รบั การเสนอชื่อไว้ในแบบ
เสนอชื่อนัน้ ด้วย
พิจารณาคุณลักษณะของบุคคลทีจ่ ะมาเป็ นกรรมการบริษทั ให้มคี วามเหมาะสม โดยใช้แนวทางดังต่อไปนี้
ในการคัดเลือกกรรมการ
7.1
คุณลักษณะทัวไปที
่ ต่ อ้ งการในกรรมการแต่ละท่าน
• ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
• การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
• ความมีวฒ
ุ ภิ าวะและความมันคง
่ กล้าแสดงความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างและเป็ นอิสระ
• ยึดมันในการทํ
่
างานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยีย่ งมืออาชีพ
• คุณสมบัตอิ ่นื ตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร
7.2
คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่ามีความสําคัญความรูค้ วามชํานาญในด้าน
ต่างๆ เพือ่ ให้ได้องค์ประกอบของคณะกรรมการทีเ่ หมาะสม
• ความรูท้ างบัญชีและการเงิน
• การบริหารจัดการองค์กรซึง่ รวมถึงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
• การบริหารความเสีย่ ง
• การจัดการในภาวะวิกฤติ
• ความรูด้ า้ นกฎหมาย
• ความรูเ้ กีย่ วกับธุรกิจของบริษทั
• การตลาดระหว่างประเทศ
• การกําหนดวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์
• ความรูค้ วามชํานาญเฉพาะด้านอื่นๆ ทีค่ ณะกรรมการสรรหาเห็นว่าจําเป็ น
พิจารณาและทบทวนแผนพัฒนากรรมการ ดูแลให้กรรมการทุกท่านได้รบั การอบรมอย่างเหมาะสมและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงการพัฒนาในทางธุรกิจของบริษทั และการเปลี่ยนแปลงของระเบียบปฏิบตั แิ ละ
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9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

ข้อกํา หนดที่เ กี่ย วข้อง โดยมีก ารจัดตัง้ งบประมาณในการฝึ ก อบรมกรรมการในแต่ ละปี ไ ว้ใ นระดับ ที่
เหมาะสม
กํากับดูแลให้บริษทั จัดให้มกี ารปฐมนิเทศ และมอบเอกสารที่เป็ นประโยชน์ ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้แก่
กรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (Self-Assessment) ของคณะกรรมการสรรหา และรายงานผลให้
คณะกรรมการบริษทั ทราบ โดยประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสรรหาโดยรวมทัง้ คณะ (as a
whole) และประเมินตนเองเป็ นรายบุคคล (individual basis)
พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาอย่างสมํ่าเสมอ
วางแผนและดําเนินการสรรหาผู้สบื ทอดตําแหน่ งกรรมการผู้จดั การเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา
กํากับดูแลให้มกี ารสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูงทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสม การพัฒนาและการรักษาผูบ้ ริหารไว้ให้
อยูก่ บั องค์กร
ดําเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
กําหนดให้มกี ารเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาหรือประธานคณะกรรมการ
สรรหาเห็นว่าจําเป็ นและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ต้องจัดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ โดยในการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหา ต้องมีกรรมการสรรหามาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการสรร
หาทัง้ หมดและควรเป็ นกรรมการอิสระ จึงจะเป็ นองค์ประชุม

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาได้มกี ารประชุมทัง้ หมด 1 ครัง้ สามารถประมวลจํานวนครัง้ ในการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการสรรหาแต่ละท่านได้ดงั นี้
รายชื่อ

ตําแหน่ ง

1. ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ

ประธานคณะกรรมการ
สรรหา
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร

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

วาระการดํารง
ตําแหน่ ง

จํานวนครัง้ ในการ
เข้าร่วมประชุม

2560-2563

0/1

2560-2563
2560-2563
2560-2563

1/1
1/1
1/1

เมือ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษทั มีมติแต่งตัง้ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการอิสระ
เป็ นสมาชิกคณะกรรมการสรรหา ส่งผลให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็ นส่วนใหญ่
3.4

คณะเจ้าหน้ าที่บริ หารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษทั มีมติเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 อนุ มตั ใิ ห้จดั ตัง้ คณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง โดยมี
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีร่ ะบุไว้ดา้ นล่าง ปจั จุบนั มีสมาชิก 3 คนดังนี้
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รายชื่อ
1. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิร ิ
2. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์
3. นายวิรตั น์ สุวรรณรัตน์

ตําแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การและ
ประธานคณะเจ้าหน้าที่
บริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหาร
ผูจ้ ดั การฝา่ ยทรัพยากร
บุคคล

วาระการดํารง
ตําแหน่ ง

จํานวนครัง้ ในการ
เข้าร่วมประชุม

2559-2562

1/1

2559-2562

1/1

2559-2562

1/1

องค์ป ระกอบของคณะเจ้า หน้ า ที่บ ริห ารความเสี่ย ง ประกอบด้ว ยสมาชิก อย่า งน้ อ ย 3 คนที่แ ต่ ง ตัง้ โดย
คณะกรรมการบริษทั จากกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร, ผูบ้ ริหารอาวุโส และกรรมการผูจ้ ดั การ มีวาระการดํารง
ตําแหน่ งคราวละ 3 ปี คณะเจ้าหน้ าที่บริหารความเสี่ยงรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการ
กลันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ
่
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะเจ้าหน้ าที่บริ หารความเสี่ยง
1. ช่วยเหลือคณะกรรมการในการกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง รวมถึงพิจารณาขอบเขตและระดับ
ความเสีย่ งที่ยอมรับได้ท่เี หมาะสมในแต่ละปี โดยให้มคี วามสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการ และความน่ าเชื่อถือในการดําเนินธุรกิจ ซึง่ เชื่อมโยงกับประเด็นความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวเนื่องกับ
ความเชื่อมันในการบริ
่
หารจัดการ และการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั
่
2. กํากับดูแลให้ฝายจัดการจัดทํานโยบาย พร้อมทัง้ แผนงานสําหรับระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
นําเสนอเพือ่ ขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั และเผยแพร่ภายในบริษทั อย่างทัวถึ
่ ง
3. พิจารณาทบทวนและประเมินผลด้านคุณภาพ ความโปร่งใส และประสิทธิภาพของแผนงานและระบบ
บริหารความเสีย่ งของบริษทั เป็ นประจําทุกปี รวมถึงกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการสามารถบริหารจัดการให้
เป็ นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ดา้ นความเสีย่ ง ภายใต้ขอบเขตและระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. พิจารณาทบทวนและประเมินผลเกี่ยวกับลักษณะการดําเนินงาน บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
อํานาจหน้าทีข่ องหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับบริหารจัดการความเสีย่ ง รวมถึงกําหนดแนวทางและขอบเขต
ด้านการบริหารความเสีย่ งภายในบริษทั
5. กํากับดูแลให้มกี ารดําเนินการภายใต้กระบวนการที่มปี ระสิทธิภาพในการระบุประเด็นความเสี่ยงของ
บริษทั อย่างต่อเนื่อง และกําหนดให้มกี ารประเมินถึงผลกระทบจากกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ทไ่ี ม่เป็ นไปตาม
สมมติฐานทีก่ ําหนดไว้ จากนัน้ จัดสรรทรัพยากรทีจ่ ําเป็ นในการจัดการเชิงรุกเกี่ยวกับประเด็นความเสีย่ ง
เหล่านัน้ โดยคํานึงถึงขอบเขตและระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ของบริษทั รวมถึงกําหนดให้มแี นวทาง
และกระบวนการในการคาดการณ์ความเสีย่ งทีไ่ ม่แน่นอนทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
6. กํากับดูแลให้มกี ารจัดทําระบบควบคุมทีเ่ ป็ นเอกสารการประเมินผลด้านกระบวนการทํางาน และผลการ
ดําเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับปจั จัยความเสีย่ งทีส่ าํ คัญ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
7. ดําเนินการตรวจสอบ และทบทวนการดําเนินงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับประสิทธิภาพด้านการจัดการความ
เสีย่ ง และกระบวนการควบคุมความเสีย่ งภายในขององค์กร โดยกําหนดให้มกี ารจัดทําระบบควบคุมความ
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

4.

เสี่ย งที่ม ีค วามครอบคลุ ม เพื่อ ให้ม นใจว่
ั ่ า ได้ม ีก ารจัดการเพื่อ บรรเทาความเสี่ยง และสามารถบรรลุ
้
เปาหมายทีอ่ งค์กรกําหนด
พิจารณาทบทวนกระบวนการ และขัน้ ตอนการทํางานเพื่อให้มนใจถึ
ั ่ งประสิทธิภาพของระบบควบคุม
ความเสีย่ งภายในขององค์กร ทีช่ ่วยสนับสนุ นความสามารถในการตัดสินใจ รวมถึงความถูกต้องของการ
เปิ ดเผยข้อมูล และฐานะทางการเงินของบริษทั ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม
ติดตามการเปลีย่ นแปลงของปจั จัยภายนอกทีเ่ กี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบตั ใิ นด้านความรับผิดชอบในการ
ดําเนินธุรกิจ และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับความเสีย่ งโดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงประเด็นความเสีย่ งใหม่ท่ี
เกิดขึน้ และการคาดการณ์ผลกระทบทีม่ ตี ่อบริษทั
นํ าเสนอข้อมูลอย่างเป็ นอิสระ ตรงตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบของบริษทั ใน
การดําเนินธุรกิจ รวมถึงประเด็นความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั เพื่อนําเสนอต่อคณะตรวจสอบ และต่อ
คณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับความเสีย่ งทุกประเภททีบ่ ริษทั ต้องเผชิญ ตามลําดับ
พิจารณาทบทวนกลยุทธ์ นโยบาย ระดับและขอบเขตของความเสีย่ งที่ยอมรับได้ ที่นําเสนอโดยฝ่าย
จัด การ โดยคณะเจ้า หน้ า ที่บ ริห ารความเสี่ย ง จะกํา กับ 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
พิจารณาทบทวนรายงานของฝ่ายจัดการในด้านรายละเอียด ความเพียงพอของข้อมูล ภาพรวมของ
ประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยง การปฏิบตั ิงานของฝ่ายจัดการ การเปิ ดเผยข้อมูลด้านการ
ควบคุมภายใน และข้อเสนอแนะต่างๆ พร้อมกับกํากับดูแลให้มกี ารดําเนินการทีเ่ หมาะสม
บ่งชีป้ ระเด็นความเสีย่ งทีส่ าํ คัญ รวมถึงการกําหนดดัชนีชว้ี ดั (KPI) สําหรับบริษทั และดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบปจั จัยต่างๆ โดยกําหนดให้เป็ นส่วนหนึ่งของการทบทวนกระบวนการ และขัน้ ตอนการทํางาน
เพือ่ ให้มนใจถึ
ั ่ งประสิทธิภาพของระบบควมคุมความเสีย่ งภายในของบริษทั
ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับความรับผิดชอบในการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการความเสีย่ งในรายงานประจําปี และรับรองความถูกต้องของข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินงานด้าน
การบริหารความเสีย่ ง

การประชุมคณะกรรมการ
บริษทั กําหนดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการมากกว่า 6 ครัง้ ต่อปี อย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้ ประธาน
คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควรเรียกประชุมเป็ นวาระพิเศษเพิม่ เติมตามความจําเป็ น กรรมการตัง้ แต่ 2
คนขึน้ ไปอาจร้องขอให้ประธานคณะกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีทม่ี กี รรมการตัง้ แต่ 2 คน
ขึน้ ไปร้องขอให้ประธานคณะกรรมการกําหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การร้องขอ
บริษทั จะมีการกําหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็ นรายปี สาํ หรับการประชุมวาระปกติ และแจ้งให้กรรมการ
แต่ละท่านได้รบั ทราบกําหนดการดังกล่าวในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
เลขานุการบริษทั จะเป็ นผูเ้ สนอวาระการประชุมทัวไปที
่ ต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หรือระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ส่วนวาระทีน่ อกเหนือจากวาระดังกล่าว ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การจะร่วมกันพิจารณา ทัง้ นี้
กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรือ่ งเข้าสูว่ าระการประชุมได้ โดยส่งวาระทีต่ อ้ งการเสนอผ่านทางเลขานุ การ
บริษัทก่อนวันประชุม ล่วงหน้ า 14 วัน เลขานุ การบริษัทจะเป็ นผู้รวบรวมวาระที่เสนอดังกล่าวให้ประธาน
คณะกรรมการพิจารณาก่อนบรรจุเป็ นวาระการประชุม
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รายงานการปฏิบตั ิ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริษทั จะจัดส่งเอกสารที่ใช้ประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยระบุอย่าง
ชัดเจนว่าเป็ นเรื่องทีจ่ ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีให้แก่กรรมการทุกท่านก่อน
การประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน (เว้นแต่ในกรณีจําเป็ น หรือรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอี ่นื และกําหนดวันประชุมเพื่อให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้) ทัง้ นี้ เพื่อให้กรรมการแต่ละท่าน
ได้มเี วลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม ในระหว่างการประชุม ประธานคณะกรรมการจะจัดสรรเวลาอย่า ง
เพียงพอแก่ผูบ้ ริหารที่เกี่ยวข้องในการนํ าเสนอรายละเอียด เพื่อให้กรรมการสามารถสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
รวมถึงการจัดสรรเวลาให้กรรมการสามารถอภิปรายปญั หาสําคัญอย่างเพียงพอ
ในปี 2561 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ 5
ประชุมของกรรมการบริษทั แต่ละท่านได้ดงั นี้
รายชื่อ
1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิร ิ
3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
4. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
5. ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
6. ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ
7. นายวัง ชาง ยิง
8. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์
9. นายอําพล สิมะโรจนา

ครัง้ สามารถประมวลจํานวนครัง้ ในการเข้าร่วม

วาระการ
จํานวนครัง้ ในการเข้าร่วมประชุม
ดํารงตําแหน่ ง วาระปกติ วาระพิ เศษ
รวม
2560-2563
4/5
4/5
2561-2564
5/5
5/5
2561-2564
5/5
5/5
2560-2563
5/5
5/5
2559-2562
4/5
4/5
2560-2563
4/5
4/5
2561-2564
5/5
5/5
2559-2562
5/5
5/5
2559-2562
5/5
5/5

รายงานการประชุ ม ได้ม ีก ารจัด ทํา เป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษรโดยมีก ารระบุ ว นั เวลาเริ่ม -เวลาเลิก ประชุ ม ชื่อ
กรรมการที่เข้า ประชุ ม และกรรมการที่ล าประชุม สรุป สาระสํา คัญของเรื่องที่เสนอรวมถึงประเด็น ที่ม ีก าร
อภิปรายและข้อสังเกตของกรรมการ มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย ชื่อผู้จด
รายงาน และ ผู้รบั รองรายงาน และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้ว เลขานุ การบริษทั จะเป็ นผู้
จัดเก็บ เพือ่ ให้พร้อมสําหรับการตรวจสอบโดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
กรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหารมีประชุมกันเองตามความจําเป็ นโดยไม่มฝี า่ ยจัดการร่วมอยู่ดว้ ย ทัง้ นี้ เพื่ออภิปราย
ั หาต่า งๆ เกี่ยวกับ การจัด การที่ม ีป ระเด็น ที่น่ า สนใจ และจะต้องมีก ารแจ้งผลการประชุม ให้ก รรมการ
ปญ
ผู้ จ ัด การได้ ร ับ ทราบ โดยในปี 2561 กรรมการที่ ไ ม่ ใ ช่ ผู้ บ ริ ห ารมี โ อกาสได้ ป ระชุ ม กัน เองโดยไม่ ม ี
กรรมการบริหารร่วมอยูด่ ว้ ยจํานวน 2 ครัง้ ในประเด็นเกีย่ วกับ เรือ่ งมาตรฐานบัญชีใหม่ต่างๆ ทีจ่ ะมีผลกระทบ
ต่อบริษทั รวมถึงการทํางานของฝา่ ยบริหารร่วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และเรือ่ งทัวไปอื
่ ่ นๆ
5.

การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการ
กํา หนดให้ม ีก ารประเมิน ผลการปฏิบ ตั ิง านของคณะกรรมการด้ว ยตนเองตามแบบการประเมิน ของศูน ย์
พัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียน โดยได้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านปี ละ 1 ครัง้ ในเดือน
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รายงานการปฏิบตั ิ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กุมภาพันธ์ของทุกปี และให้กรรมการแต่ละท่านนําส่งแบบประเมินทีเ่ ลขานุ การบริษทั เพื่อรวบรวมผลการ
ประเมินและแจ้งคณะกรรมการได้รบั ทราบเพือ่ กําหนดแนวทางปรับปรุงในการทํางานต่อไป
5.1

แบบประเมิ นตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล)

หลักเกณฑ์
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล) เพื่อใช้ประเมินการทําหน้าที่
อย่างเหมาะสมของการเป็ นกรรมการของกรรมการรายบุคคล เป็ นเครื่องมือช่วยให้กรรมการได้ทบทวน และ
พัฒนาการปฏิบตั หิ น้าที่ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิง่ ขึน้ โดยมีหวั ข้อในการประเมินที่
สอดคล้องตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ดังนี้
1. โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในปี 2561 ผลการประเมินในภาพรวมทัง้ 3 ด้าน อยูใ่ นระดับ ดีมาก
5.2

แบบประเมิ นตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ

หลักเกณฑ์
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทํางานของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในภาพรวมขององค์คณะ โดยนํ าแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่ง
ผลการประเมินจะเป็ นส่วนสําคัญในการพัฒนาการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการดําเนินงานเกีย่ วกับคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยให้มปี ระสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิง่ ขึน้ โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ประเมินระดับคะแนนความเห็น หรือระดับการดําเนินการใน 6 หัวข้อประเมินได้แก่
1. โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
3. การประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
4. การทําหน้าทีข่ องกรรมการ
5. ความสัมพันธ์ของฝา่ ยจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
ในปี 2561 ผลการประเมินในภาพรวมทัง้ 6 ด้าน อยูใ่ นระดับ ดีมาก
ผลการประเมิ นเฉลี่ยปี 2561 ของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษทั ได้คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ ดีมาก
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ ดีมาก
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รายงานการปฏิบตั ิ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ ดีมาก
4. คณะกรรมการสรรหา ได้คะแนน อยูใ่ นเกณฑ์ ดีมาก
หมายเหตุ การประเมินทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก จะได้คะแนนอยูใ่ นช่วง 81-100 คะแนน
5.3

การประเมิ นกรรมการผูจ้ ดั การ

คณะกรรมการได้ประเมินผลงานประจําปี ของกรรมการผูจ้ ดั การในรูปแบบกําหนดดัชนีชว้ี ดั ทีส่ าํ คัญอันสะท้อน
มาจากผลประกอบการทีเ่ ป็ นผลงานทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทัง้ นี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ซึง่ ประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่เป็ นกรรมการอิสระ และมีประธานเป็ นกรรมการอิสระ ทําหน้าทีพ่ จิ ารณาดัชนี
ชีว้ ดั ทีส่ าํ คัญดังกล่าว ซึ่งมีความโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษทั โดยมีหวั ข้อในการประเมิน
ดังนี้
1. ความเป็ นผูน้ ํา
2. การกําหนดและปฏิบตั ติ ามแผนกลยุทธ์
3. การวางแผนและผลปฏิบตั ทิ างการเงิน
4. ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
5. การบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
6. การสร้างมูลค่าให้แก่ผถู้ อื หุน้
หลักปฏิ บตั ิ 4
1.

สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคลากร
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง
1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้ทําหน้าที่พจิ ารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ และนํ าเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อขออนุ มตั จิ ากที่ประชุมผู้ถอื หุ้น ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนกรรมการ
จะพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้ าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบโดยเปรียบเทียบกับ
บริษทั อื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจะใช้ผลการสํารวจการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบในแต่ละปี ทัง้ นี้ เพื่อให้ค่าตอบแทนดังกล่าว
เพียงพอทีจ่ ะจูงใจและรักษากรรมการทีม่ คี ุณภาพตามทีบ่ ริษทั ต้องการ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั
และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา

2560
จํานวน
กรรมการ
9
3
3
4

2561
บาท
4,184,400
1,252,800
131,100
87,600

จํานวน
กรรมการ
9
3
3
4
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บาท
4,184,400
1,252,800
131,100
87,600

รายงานการปฏิบตั ิ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
นอกจากค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินแล้ว กรรมการต่างประเทศทีม่ าเข้าร่วมประชุมจะได้รบั ค่าตั ๋วเครื่องบิน ค่าที่
พักและอาหาร รวมถึงกรมธรรม์ประกันความรับผิดของกรรมการและผูบ้ ริหารเพื่อคุ้มครองความเสีย่ งของ
กรรมการและผูบ้ ริหารในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้บริษทั แต่ทงั ้ นี้จะไม่ให้ความคุม้ ครองในกรณีกระทําการโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือทุจริต
1.2 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสูง
ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กําหนดในแต่ละครัง้ ซึง่ สอดคล้องกับความรูค้ วามสามารถและผลการดําเนินงานของบริษทั โดยคณะกรรมการ
พิจ ารณาค่า ตอบแทนเป็ น ผู้พิจ ารณา และนํ า เสนอจํา นวนค่า ตอบแทนที่เ หมาะสมต่ อ คณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาอนุ มตั ิ โดยโครงสร้างค่าตอบแทนถือว่าเป็ นเครื่องจูงใจให้กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และ
ผู้บริหารระดับสูง ปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว
ในปี 2561 กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารระดับสูง ได้ร่วมกันกําหนดค่าเป้าหมายของตัว
วัดผลการดําเนินงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อนํามาใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิง านของกรรมการบริห าร กรรมการผู้จ ดั การ และผู้บริห ารระดับสูง ทัง้ นี้ คณะกรรมการพิจ ารณา
ค่าตอบแทนได้กาํ หนดให้นําผลการประเมินดังกล่าวมาพิจารณาค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน
ผูบ้ ริหารระดับสูง

2560
จํานวนผูบ้ ริ หาร
บาท
11
82,817,568

2561
จํานวนผูบ้ ริ หาร
บาท
9
73,493,440

นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัส ผู้บริหารระดับสูงได้รบั ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เงินเกษียณอายุ รถประจําตําแหน่งและค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วกับรถประจําตําแหน่ง ค่ารักษาพยาบาล และค่าประกัน
อุบตั เิ หตุ
นอกจากนั น้ กรรมการบางท่ า นที่ไ ปดํ า รงตํ า แหน่ ง เป็ น กรรมการและผู้บ ริห ารของบริษัท ย่ อ ยจะได้ร ับ
ค่าตอบแทนจากบริษทั ย่อยบางบริษทั ด้วย ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั นโยบายและการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการของบริษทั ย่อยนัน้ ๆ
ค่าตอบแทนของกรรมการบริ หารที่ไป
ดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั ย่อย
ได้รบั ในตําแหน่งกรรมการของบริษทั ย่อย
ได้รบั ในตําแหน่งผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อย
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2560
จํานวน
กรรมการ
4
3

2561
บาท

2,270,400
7,389,000

จํานวน
กรรมการ
4
3

บาท
2,069,256
6,990,000

รายงานการปฏิบตั ิ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2.

การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร
บริษทั จัดให้มกี ารปฐมนิเทศสําหรับกรรมการและผูบ้ ริหารใหม่ โดยจัดให้เยีย่ มชมโรงงานเพื่อดูกระบวนการ
ผลิตสินค้าของบริษทั รวมถึงการแนะนําถึงลักษณะธุรกิจและภาพรวมการดําเนินธุรกิจของบริษทั และบริษทั
ย่อย นอกจากนี้ ยังจัดให้มเี อกสารดังต่อไปนี้ ส่งมอบให้กรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่
1. คูม่ อื กรรมการบริษทั จดทะเบียน ซึง่ มีหวั ข้อต่างๆ ทีส่ าํ คัญ ได้แก่ บทบาทและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ข้อ
ห้ามกระทําของกรรมการบริษทั ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ
2. หลักการกํากับกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั
3. หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษทั
4. รายงานประจําปี และแบบ 56-1 ฉบับล่าสุด
นอกจากนัน้ คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุ นให้กรรมการ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริหาร และ
พนักงานได้ร บั การอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ท่ีเป็ นประโยชน์ ต่อการ
ปฏิบตั งิ าน รวมถึงเป็ นประโยชน์ในภาคธุรกิจ อันจะเป็ นตัวขับเคลื่อนองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย
โดยในปี 2561 มีกรรมการและผูบ้ ริหารได้เข้ารับการอบรมสัมมนาหลักสูตรทีส่ าํ คัญ ได้แก่

ลําดับ กรรมการและผูบ้ ริ หาร
1.

นายบรรจง จิตต์แจ้ง

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการสรรหา

หลักสูตรที่อบรมปี 2561

วัตถุประสงค์การฝึ กอบรม

1. TMA Executive Forum on
Competitiveness 8 มีนาคม
2561

เพือ่ รับทราบแนวนโยบายของรัฐใน
การเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของธุรกิจและของประเทศไทย

2. TMA Innovation Trip to Japan
27 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน
2561

เพือ่ เยีย่ มชมและศึกษางานด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ ท่ี นั สมัย
ของบริษทชัน้ นําในประเทศญีป่ นุ่

3. Thai IOD National Director
Conference 2018: “Rising
Above Disruptions”

เพือ่ ติดตามแนวโน้มบทบาท
กรรมการบริษทั ในการเตรียมรับ
สถานการณ์การเปลีย่ นแปลงที่
รุนแรงและเฉียบพลันของโลกใน
ปจั จุบนั

21 มิถุนายน 2561
4. Thai IOD Class: “Board That
Makes a Difference” 24-25
กรกฏาคม 2561

เพือ่ ศึกษาบทบาทคณะกรรมการที่
สามารถนําการเปลีย่ นแปลง

5. Thai IOD Audit Committee
เพือ่ ศึกษาแนวโน้มของกรรมการ
Forum 2018: “Audit Committee ตรวจสอบในยุคใหม่
in the Age of Disruption” 12
ธันวาคม 2561
2.

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

กรรมการอิสระ

Audit Committee Program (Class
30/2018) จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

หลักสูตรสําหรับกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ เพือ่ จะได้
เรียนรูบ้ ทบาทหน้าทีค่ วาม

30

รายงานการปฏิบตั ิ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ลําดับ กรรมการและผูบ้ ริ หาร

ตําแหน่ ง

หลักสูตรที่อบรมปี 2561

วัตถุประสงค์การฝึ กอบรม
รับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ
ในการสอบทานและติดตามดูแล
ด้านต่างๆ เพือ่ ให้เป็ นไปตามความ
คาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ตลอดจนสอดคล้องกับความ
คาดหวังของ ตลท. และ ก.ล.ต.

3.

นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์

กรรมการบริหาร

1. Palm & Lauric Oils Price
Outlook Conference &
Exhibition (POC 2018)
ทีก่ วั ลาสัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

เพือ่ ได้ทราบถึงสถานการณ์น้ํามัน
ปาล์มในตลาดโลกในปี ปจั จุบนั
รวมถึงปจั จัยทีก่ าํ หนดทิศทางราคา
นํ้ามันปาล์มในอนาคต

2. 14th Indonesian Palm Oil
Conference and 2019 Price
Outlook (IPOC 2018) ทีบ่ าหลี
ประเทศอินโดนีเซีย

3.

แผนสืบทอดงาน
บริษทั มีการวางแผนการสืบทอดงาน โดยการรับพนักงานในตําแหน่ ง Management Trainees เพื่อพัฒนา
ความรู้ ความสามารถให้เ ป็ น ผู้บ ริห ารของบริษัท ต่ อ ไปในอนาคต นอกจากนี้ บริษัท ได้กํา หนดให้บุ ค คล
ดังต่อไปนี้ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนกรรมการผูจ้ ดั การ ในกรณีทก่ี รรมการผูจ้ ดั การไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
1. นางสาวโสมรักษ์ กระจ่างสด เป็ นผูด้ ูแลและตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี ของบริษทั
และบริษทั ย่อย
2. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ เป็ นผูด้ แู ลและตัดสินใจในเรือ่ งอื่นๆ ของบริษทั และบริษทั ย่อย

หลักปฏิ บตั ิ 5
1.

ส่งเสริ มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิ จอย่างมีความรับผิดชอบ
การส่งเสริ มนวัตกรรม

คณะกรรมการให้ความสําคัญและสนับสนุ นการทําวิจยั พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่
ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ ต่อลูกค้าหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
รวมทัง้ คอยติดตามดูแลให้ฝา่ ยจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
คํานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย (value chain) เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายหลักขององค์กรได้
อย่างยังยื
่ น
2.

การคํานึ งถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย

บริษทั มีนโยบายรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุ่มต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น พนักงาน ผูถ้ อื หุน้ เจ้าหนี้ ลูกค้า
คู่ค้า คู่แ ข่ง ชุม ชนและสัง คม แต่ เนื่ อ งจากความคาดหวัง ของผู้ม ีส่ว นได้ส่ว นเสีย อาจแตกต่ างกัน ดังนัน้ บริษัทจะ
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พิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายทีแ่ ต่ละกลุ่มพึงได้รบั อย่างละเอียดรอบคอบ และดูแลให้มนใจว่
ั ่ าสิทธิดงั กล่าวได้รบั ความ
คุม้ ครองและปฏิบตั ดิ ว้ ยความระมัดระวัง โดยได้กําหนดแนวทางการตอบสนองความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียไว้
เป็ นนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยได้เผยแพร่อยูใ่ นเว็บไซต์ของบริษทั ได้แก่
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับผูถ้ อื หุน้
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับลูกค้า
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับคูค่ า้
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับคูแ่ ข่งทางการค้า
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับเจ้าหนี้
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับพนักงาน
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเคารพสิทธิมนุษยชน
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับทรัพย์สนิ ทางปญั ญา และลิขสิทธิ ์
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการต่อต้านการคอร์รปั ชันและการให้
่
สนิ บน
นอกจากนี้ บริษทั ยังคํานึงถึงบทบาทสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสีย โดยมีการกําหนดแนวปฏิบตั ติ ามระบบมาตรฐานต่างๆ ที่
ได้รบั ได้แก่
- มาตรฐาน ISO 9001 เป็ นมาตรฐานการจัดวางระบบบริหารงาน เพื่อการประกันคุณภาพซึง่ เป็ นระบบทีท่ าํ ให้
เชื่อมันได้
่ วา่ กระบวนการต่างๆ ได้รบั การควบคุม และสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านเอกสารทีร่ ะบุขนั ้ ตอน และ
วิธกี ารทํางาน เพือ่ ให้มนใจได้
ั่
วา่ บุคลากรในองค์กรรูห้ น้าทีค่ วามรับผิดชอบและขัน้ ตอนต่างๆ ในการปฏิบตั งิ าน
- ระบบ GMP เป็ นระบบการจัดการตามหลักเกณฑ์วธิ กี ารที่ดใี นการผลิตอาหาร ซึ่งเป็ นข้อกําหนดเกี่ยวกับ
มาตรฐานด้านสุขลักษณะทัวไป
่ รวมทัง้ มาตรการในการป้องกันอาหารจากการถูกปนเปื้ อนเนื่องจากสภาวะที่
ไม่ถกู สุขลักษณะ
- ระบบ HACCP เป็ นมาตรฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตทีต่ อ้ งควบคุมในกระบวนการผลิต
อาหาร
- มาตรฐาน TIS 18001 / OHSAS 18001 เป็ นมาตรฐานเกีย่ วกับระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานทีท่ าํ งาน ซึง่ เป็ นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการควบคุมและลดอันตรายและความเสีย่ งทีเ่ กิดจากองค์กร
ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ชีวติ และทรัพย์สนิ ได้
- มาตรฐาน FSSC 22000 เป็ นมาตรฐานที่เน้นเรื่องระบบประกันคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร
ระดับสูง สามารถสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ผู้บริโภค รวมถึงเน้ นการเติบโตและการดําเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ น
มาตรฐานดังกล่าวเป็ นมาตราฐานทีค่ รอบคลุมทัง้ ISO 22000 และ PAS 220 และเป็ นทีย่ อมรับจากทัวโลก
่
- มาตรฐาน ISO 14001 เป็ นมาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม โดยมุง่ เน้นให้องค์กรมีการพัฒนาปรับปรุง
ตลอดจนรักษาสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- มาตรฐานการผลิตนํ้ามันปาล์มอย่างยังยื
่ นภายใต้กรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ป็ น
แนวปฏิบตั ทิ ม่ี กี ารปรับปรุงการผลิตนํ้ ามันปาล์มอย่างยังยื
่ น ทัง้ ทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิง่ แวดล้อม และ
ถูกต้องตามกฎหมายของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลายภาคส่วนตัง้ แต่ตน้ นํ้าถึงปลายนํ้า
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บริษทั ได้ดําเนินกิจกรรมต่างๆ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิง่ แวดล้อม ผู้บริหารทุกระดับ และ
พนักงานทุกคนมีความมุง่ มันที
่ จ่ ะปฏิบตั งิ านตามหน้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ โดยในปี 2561 ไม่มกี ารบาดเจ็บขัน้ ร้ายแรง
หรือเสียชีวติ จากการทํางาน
3.

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษทั มุ่งทีจ่ ะสนับสนุ นและรักษาสภาพแวดล้อมทีพ่ ร้อมจะส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพทีด่ ใี นการทํางาน โดยบริษทั ยึด
หลักในการทํางานเป็ นทีมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดของบุคลากร โดยบริษทั เชื่อว่าการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องจะช่วยยกระดับขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากร อีกทัง้ ยังช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ าน และสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า ตลอดจนถึงการปลูกฝงั จริยธรรมในการทํางานที่ดใี ห้กบั บุคลากรของ
บริษทั ซึ่งในปี 2561 พบว่าจํานวนชัวโมงการฝึ
่
กอบรมเฉลี่ยของพนักงาน 7.78 ชัวโมง/คน
่
และมีจํานวนหลักสูตรการ
อบรมทัง้ สิน้ 34 หลักสูตร รวมทัง้ ได้รบั การฝึกอบรมในเรือ่ งการจัดการสิง่ แวดล้อม
4.

นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่

กลุ่มบริษทั มีนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันอย่
่ างเป็ นทางการซึง่ ได้ผ่านการทบทวนและอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
ดังนี้
“กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษทั ต้องไม่เรียกร้อง ดําเนินการ หรือยอมรับการคอร์รปั ชันในทุ
่
กรูปแบบ
ทัง้ ทางตรง หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ และทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของกลุ่มบริษทั และให้มกี ารสอบทาน
การปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบตั ิ และข้อกําหนดในการดําเนินการ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกําหนดของกฎหมาย ทัง้ นี้ หากมีการฝ่าฝื น
กระทําการใดๆ อันเป็ นการสนับสนุ นช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการคอร์รปั ชันจะได้
่
รบั การพิจารณาโทษตาม
ระเบียบของกลุม่ บริษทั ”
กลุ่มบริษทั กําหนดให้มกี ารบอกกล่าวประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ ช่องทางการแจ้งเบาะแสข้อ
ร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะภายในกลุ่มบริษทั ผ่านสื่อทัง้ ภายในและภายนอก เช่น จดหมายอิเลคโทรนิคส์ ประกาศ
เว็บไซต์กลุ่มบริษทั รายงานประจําปี การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน อีกทัง้ จัดให้มกี ารอภิปราย และทําความ
เข้าใจกับพนักงานเป็ นประจําทุกปี โดยนโยบายดังกล่าวของกลุม่ บริษทั เป็ นการปฏิบตั ภิ ายใต้กฎหมายของประเทศไทย
ในการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
ในแต่ละปี คณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ งได้ประเมินความเสีย่ งในเรื่องการทุจริตทีอ่ าจเกิดขึน้ และมีการรายงานความ
เสีย่ งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั
5.

แนวปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับการกํากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้ องกันและติ ดตามความเสี่ยงจากการทุจริ ต

บริษทั กําหนดให้มแี นวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการกํากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสีย่ งจากการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ สรุปได้ดงั นี้

33

รายงานการปฏิบตั ิ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1. จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายใน (internal control) ระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) และการ
บริหารความเสีย่ งทีค่ รอบคลุมระบบงานสําคัญต่างๆ เช่น ระบบการบันทึกบัญชี การชําระเงิน การจัดซือ้ จัดจ้าง เป็ นต้น
ทัง้ นี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางที่แก้ไขที่
เหมาะสม
2. จัดให้มชี อ่ งทางการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส ซึง่ ครอบคลุมตัง้ แต่การรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และการสรุปผล รวมถึงการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับเรื่องร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะจากผู้มสี ่วนได้เสียที่ได้รบั ผลกระทบ หรือมีความเสีย่ งที่จะได้รบั ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษทั หรือจากการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน เกีย่ วกับการกระทําผิดกฎหมาย หรือ
จรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมทีอ่ าจส่อถึงการทุจริต
กลุม่ บริษทั จะเก็บรักษาข้อร้องเรียนเป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยต่อผูไ้ ม่เกีย่ วข้อง เว้นแต่ทจ่ี าํ เป็ นต้องเปิ ดเผยตาม
ข้อกําหนดของกฎหมาย
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทีไ่ ด้รบั ทราบเรื่องหรือข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องร้องเรียน จะต้องรักษาข้อมูลให้เป็ นความลับ
และไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่ท่จี ําเป็ นต้องเปิ ดเผยตามข้อกําหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจฝ่าฝื นนํ าข้อมูล
ออกไปเปิ ดเผย กลุ่มบริษทั จะดําเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่มบริษทั และ/หรือดําเนินการทางกฎหมาย
แล้วแต่กรณี
3. ผู้บริหารในแต่ละหน่ วยงานรับผิดชอบในการติดตามความคืบหน้าการดําเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
นัน้ ๆ และนําเสนอรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ได้รบั ทราบ
6.

แนวทางในการติ ดตามประเมิ นผลการปฏิ บัติ เพื่ อ การป้ องกัน การมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกับ การ
คอร์รปั ชัน่

บริษทั กําหนดให้มแี นวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันการมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการคอร์รปั ชัน่ ดังนี้
1. หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั ดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปี ทไ่ี ด้รบั ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มนี ัยสําคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
่ าง
2. กําหนดให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบดําเนินการทดสอบและประเมินความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชันอย่
ต่อเนื่อง เพื่อให้นํามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันไปปฏิ
่
บตั อิ ย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนติดตาม ทบทวน และ
ปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันอย่
่ างสมํ่าเสมอ โดยนํ าเสนอผลการประเมินต่อคณะเจ้าหน้าที่บริหาร
ความเสีย่ ง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ตามลําดับ อย่างทันเวลาและสมํ่าเสมอ
3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่เชื่อว่ามี
รายการ หรือการกระทําซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษทั รวมถึง
การฝ่าฝื นการกระทําผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั หรือข้อสงสัยในรายงานการเงิน หรือระบบการ
ควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
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หลักปฏิ บตั ิ 6
1.

ดูแลให้มีระบบบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
การบริ หารความเสี่ยง

คณะกรรมการได้ให้ความสําคัญกับการบริหารความเสีย่ ง จึงได้มกี ารแต่งตัง้ คณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสีย่ งขึน้ ในปี
2559 ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูง และมีกรรมการผู้จดั การเป็ นประธาน โดยมีหน้ าที่ความรับผิดชอบตามที่
กําหนดไว้ในหลักปฏิบตั ิ 3 ข้อ 3.4 ทัง้ นี้ เพื่อให้ฝ่ายจัดการประเมินความเสีย่ งของแต่ละหน่ วยงานและกระบวนการ
ทํางาน ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมทีม่ อี ยู่ พร้อมทัง้ นําเสนอแผนงานและวิธกี ารในการลดความเสีย่ งต่อ
คณะกรรมการบริษทั
2.

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

เพื่อให้งานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถทําหน้าทีต่ รวจสอบได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้
พิจารณาให้บริษทั ว่าจ้างบุคคลภายนอก ซึ่งเป็ นบริษทั ตรวจสอบบัญชี และอยู่ในรายชื่อของผู้ตรวจสอบบัญชีท่ไี ด้รบั
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ทําหน้ าที่ตรวจสอบภายในของบริษทั ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการปฏิบตั ิงานและ
กิจกรรมทางการเงินของบริษทั ได้ดาํ เนินการตามแนวทางทีก่ ําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและข้อกําหนดทีเ่ กีย่ วข้อง (Compliance Controls)
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้อนุมตั ใิ ห้บริษทั ต่อสัญญาว่าจ้าง บริษทั สํานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์
จํากัด ทําหน้าทีเ่ ป็ นหน่ วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั และกําหนดให้ผตู้ รวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจํารายไตรมาส โดยสัญญามีอายุคราวละ 2 ปี สิน้ สุดสัญญาครัง้ ต่อไปใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
3.

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3.1

มาตรการการป้ องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริ ษทั

เพื่อป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารนํ าข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตนและเปิ ดเผย
ข้อมูลแก่บุคคลภายนอก บริษทั จึงได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ไว้ดงั นี้
¾ กําหนดให้ผบู้ ริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั และรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษทั ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับจาก
วันที่ซ้อื ขาย โอน หรือรับโอน และส่งสําเนารายงานดังกล่าวให้กบั 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)
คําว่า “ผูบ้ ริหาร” หมายถึง กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจาก
กรรมการผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ง่ึ ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าผูบ้ ริหารรายที่ 4 ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้
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ดํารงตําแหน่ งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็ นระดับผูจ้ ดั การฝา่ ยขึน้ ไปหรือเทียบเท่าซึ่งมี
หน้าทีต่ อ้ งจัดทําและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ทัง้ ในนามของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะต่อ ก.ล.ต.
¾ ห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การ และพนักงานทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในของบริษทั เปิ ดเผยข้อมูล
ภายในดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลทีไ่ ม่มหี น้าทีเ่ กี่ยวข้อง และห้ามไม่ให้ซ้อื ขายหลักทรัพย์ของ
บริษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนและอย่างน้อย 1 วันหลังจากวันทีง่ บการเงินของบริษทั เผยแพร่ต่อสาธารณชน
¾ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษทั ทุกครัง้ โดยแจ้ง
อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทําการซื้อขายต่อคณะกรรมการหรือผูท้ ่คี ณะกรรมการมอบหมาย เพื่อ
รายงานต่ อสํา นักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3
วัน ทําการ ทัง้ นี้ ตามที่
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
¾ ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การ และพนักงานใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อ
ประชาชนอันเป็ นสาระสําคัญต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์
ส่วนตน และ/หรือชักชวนผู้อ่นื ให้ซ้อื ขายหลักทรัพย์ของบริษทั หากฝ่าฝื นข้อกําหนดดังกล่าวข้างต้น
บริษทั จะดําเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผกู้ ระทําความผิด
¾ ในกรณีทก่ี รรมการ ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การ และพนักงานกระทําการอันเป็ นความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยเจตนา บริษทั จะดําเนินการลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
รวมกันดังต่อไปนี้
 ตัดเงินเดือนค่าจ้างหรือค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่นื ใดทีไ่ ด้รบั
 ให้ออก ไล่ออก หรือปลดออกจากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การหรือพนักงานโดยถือว่าจง
ใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั ถ้าผูก้ ระทําความผิดเป็ นกรรมการบริษทั ให้นําเสนอทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูพ้ จิ ารณาลงโทษ
 แจ้งการกระทําความผิดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือ ก.ล.ต.
 แจ้งความดําเนินคดีตามกฎหมาย
 ดําเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
3.2

การอนุมตั ิ รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่มกี ารตกลงเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่สี ําคัญของกรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน ตามความหมายทีก่ ําหนดตามประกาศของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ที่ใช้บงั คับอยู่ในขณะทํารายการดังกล่าว จะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามที่
ประกาศดังกล่าวกําหนดในเรื่องนัน้ ๆ โดยเคร่งครัด บริษทั มีการกําหนดมาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุ มตั กิ าร
ทํารายการดังกล่าวดังนี้
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(1) ห้ามไม่ให้บุคคลทีม่ สี ว่ นได้เสียหรือทีอ่ าจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนุ มตั ริ ายการทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ตนได้
(2) การกําหนดราคาหรือค่าตอบแทนจะต้องเป็ นไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการค้าทัวไปโดย
่
คํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั เป็ นสําคัญ
(3) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนทํารายการดังกล่าว ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบไม่ม ี
ความชํานาญในการให้ความเห็นในเรื่องหรือรายการใด บริษทั จะต้องจัดให้ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระเป็ นผูใ้ ห้
ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณากลันกรองก่
่
อนจะนําเสนอคณะกรรมการ
บริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ธุรกรรมต่างๆ สามารถดําเนินไปได้ตามปกติ คณะกรรมการได้อนุ มตั ิในหลักการให้
ผูบ้ ริหารสามารถทํารายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะบริษทั กับบริษทั ย่อย หากธุรกรรมเหล่านัน้ เข้าลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
1.

เป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับวิญญูชนจะพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์
่
เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีลกั ษณะเป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง

2.

เป็ นรายการทดรองจ่ายทีส่ มเหตุสมผลทีเ่ กิดจากการดําเนินการตามปกติทางธุรกิจ โดยมีการเรียก
เก็บตามทีจ่ า่ ยจริง

ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหารจะต้องรายงานการทําธุรกรรมทีม่ ขี นาดเกินกว่า 500,000 บาท ให้คณะกรรมการได้รบั ทราบทุก
ไตรมาส
(4) บริษทั จะต้องเปิ ดเผยการทํารายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกําหนด
3.3

การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูเ้ กี่ยวข้อง

เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ โดยรวมของบริษทั และให้กรรมการและผู้บริหารที่ม ี
รายการหรือธุรกรรมที่มสี ว่ นได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามประกาศของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552 เรื่อง รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มคี วาม
เกีย่ วข้อง บริษทั จึงได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ไว้ดงั นี้
¾ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องมีรายการหรือธุรกรรมทีม่ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการ
กิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อยทีม่ ขี นาดของรายการมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.03
ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ (NTA) ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย แล้วแต่จาํ นวนใดจะสูงกว่าให้จดั ทํารายงาน
ดังกล่าวตามแบบฟอร์มที่กําหนด และส่งมอบให้เลขานุ การบริษัทภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่ม ี
รายการเกิดขึน้ ในกรณีทม่ี รี ายการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ทุกครัง้ ให้แจ้งรายงานการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันทีม่ รี ายการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวเกิดขึน้
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¾ ให้เลขานุ ก ารบริษัทจัดส่ง สํา เนารายงานที่ไ ด้ร บั ตามวรรค 1 ให้ป ระธานคณะกรรมการและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการ นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงานนัน้
¾ กรรมการ และผู้บริหารที่ม ีส่ว นได้เสียในเรื่องที่ม ีก ารพิจ ารณาในที่ป ระชุ ม ไม่สามารถเข้าร่ว มในการ
พิจารณาและต้องออกจากห้องประชุม รวมถึงบริษทั จะไม่จดั ส่งเอกสารในเรื่องดังกล่าวให้กบั กรรมการ
และผูบ้ ริหารดังกล่าว
¾ ให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลการมีสว่ นได้เสียในรายงานประจําปี และแบบ 56-1
3.4

กลไกในการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดหรือแจ้งข้อร้องเรียนของผูม้ ีส่วนได้เสีย

กรณีทผ่ี มู้ สี ว่ นได้เสียต้องการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดหรือแจ้งข้อร้องเรียนใดๆ มายังบริษทั สามารถกระทํา
ได้ โดยบริษทั กําหนดเป็ นแนวปฏิบตั ไิ ว้ดงั นี้
1. การเปิ ดโอกาสให้ผมู้ ีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ผูม้ สี ่วนได้เสียคนใดมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษทั โดยตรงโดยไม่ผ่านผูบ้ ริหารของบริษทั
เพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจรวมทัง้ การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น
รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง การกระทําผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือระบบการควบคุมภายในที่
บกพร่อง เป็ นต้น โดยให้สง่ ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั โดยตรงดังนี้ :• ส่งทางไปรษณีย์ :

• ส่งทางจดหมายอิเลคโทรนิคส์ :

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

2. การคุ้มครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีแ่ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามข้อ 1 ข้างต้นไม่ตอ้ งเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด
3. การดําเนิ นการหลังจากมีผแู้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามทีม่ ผี แู้ จ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียนตามข้อ 1 ข้างต้น แล้วนําเสนอให้คณะกรรมการบริษทั ได้รบั ทราบภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั
แจ้ง
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4. มาตรการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย
ในกรณีท่ผี มู้ สี ว่ นได้เสียได้รบั ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมายโดยบริษทั คณะกรรมการจะรีบ
แก้ไขข้อบกพร่อง หรือผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ โดยมิชกั ช้า รวมทัง้ หามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
ขึน้ อีก และจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผถู้ กู ละเมิดตามกฎหมายอย่างเหมาะสม

หลักปฏิ บตั ิ 7
1.

รักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมูล
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษทั ให้ความสําคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน รวมถึงการ
ตัดสินใจใช้สทิ ธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และมีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ น
ระยะๆ โดยได้มกี ารเปิดเผยข้อมูลและดําเนินการในเรือ่ งต่างๆ ดังนี้
¾ เปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ทงั ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษทั ให้เป็ น
ปจั จุบนั เป็ นระยะๆ
 หลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
 นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ ได้แก่ นโยบายด้านสิง่ แวดล้อม, นโยบาย
ต่อต้านการคอร์รปั ชัน,่ นโยบายด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เป็ นต้น
 จรรยาบรรณธุรกิจ
 ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษทั
 โครงสร้างกลุม่ ธุรกิจ
 โครงสร้างผูถ้ อื หุน้
 โครงสร้างคณะกรรมการ
 วิสยั ทัศน์/พันธกิจ
 ข้อบังคับบริษทั
 รายงานประจําปี
 แบบ 56-1 (เฉพาะภาษาไทย)
 งบการเงิน
 หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมเอกสารในการประชุม
 รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
 ข่าวทีบ่ ริษทั เผยแพร่
¾ จัดส่งรายงานข้อมูลประจํางวด อาทิ งบการเงิน แบบ 56-1 และรายงานประจําปี ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และ ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง ครบถ้วนภายในเวลาทีก่ าํ หนด
¾ มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงที่สาํ คัญและอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อราคาหลักทรัพย์ตาม
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
¾ คณะกรรมการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญต่างๆ
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ทิ ่เี กี่ยวข้อง รวมถึงกฎเกณฑ์ และมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รอง
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ทัวไปโดยเลื
่
อกใช้นโยบายบัญชีท่เี หมาะสมกับธุรกิจและถือปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งมีผู้สอบบัญชีอิสระเป็ นผู้
ตรวจสอบ และได้รบั การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ามีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาํ คัญอย่าง
เพียงพอ และสามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั
¾ กรรมการบริหารทําหน้าที่ตดิ ต่อสื่อสารกับผูล้ งทุน ทัง้ ที่เป็ 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
2.

ความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิ นและความสามารถในการชําระหนี้

คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงานต่อ
คณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝา่ ยจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริม่ มีสญ
ั ญาณบ่งชี้
ถึงปญั หาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้
บริษทั คํานึงถึงการสร้างความเชื่อมันให้
่ แก่กลุ่มเจ้าหนี้ โดยเน้นที่ความสุจริตและปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการกู้ยมื เงิน และ
สัญญาหรือข้อตกลงตามที่มไี ว้ต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด บริษทั มีการชําระเงินกู้และดอกเบี้ยถูกต้อง ตรงต่อเวลา และ
ครบถ้วนมาโดยตลอด รวมทัง้ ไม่นําเงินที่กู้ยมื มาไปใช้ในทางที่ขดั ต่อวัตถุประสงค์การกู้ยมื นอกจากนัน้ บริษทั ยังไม่
ปกปิ ดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันทําให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ของบริษทั อีกด้วย
ในกรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษทั จะรีบดําเนินการแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็วเพื่อร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล โดยบริษทั มุง่ มันในการรั
่
กษาสัมพันธภาพทีย่ งยื
ั ่ นกับเจ้าหนี้
และคงไว้ซ่งึ ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตาม บริษทั มีการบริหารจัดการเงินทุนให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม เพื่อ
ป้องกันมิให้บริษทั อยูใ่ นฐานะทีย่ ากลําบากในการชําระหนี้คนื แก่เจ้าหนี้ อีกทัง้ มีการบริหารสภาพคล่องทางการเงินเพื่อ
เตรียมพร้อมในการชําระคืนหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อย่างทันท่วงทีและตรงตามระยะเวลาครบกําหนด โดยฝา่ ยจัดการมีหน้าที่
วางแผนติดตามและควบคุมฐานะการเงินให้เหมาะสมกับกิจกรรมทางการเงินของกลุ่มธุรกิจ เพื่อทีจ่ ะสามารถรองรับ
ความเสีย่ งทีม่ นี ยั สําคัญครอบคลุมทุกด้าน ทัง้ ภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤติ

หลักปฏิ บตั ิ 8
1.
¾

¾

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผูถ้ ือหุ้น
สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
จัดให้มกี ารประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ อื หุน้ ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั เพื่อพิจารณา
รายงานประจําปี ของคณะกรรมการ ซึ่งแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษทั ในรอบปี ท่ผี ่านมา งบแสดงฐานะ
การเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การจ่ายเงินปนั ผลและจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย การเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระรวมถึงค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
การประชุม สามัญ ประจํา ปี ผู้ถือหุ้น ในวาระเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่อ อกตามวาระ และการกํา หนด
ค่าตอบแทนนัน้ บริษทั ได้แยกเรื่องการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการ ออกจากการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
โดยบริษัทได้ใช้บตั รลงคะแนนเสียงในการเลือกตัง้ กรรมการ และเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็ น
รายบุคคล
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จัดให้มกี ารประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร หรือผูถ้ อื หุน้ รวมกันนับจํานวนหุน้ ได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้าของจํานวนหุน้ ที่จําหน่ ายได้ทงั ้ หมด หรือผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมดจะเข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้
ต้ อ งระบุ ช่ื อ ผู้ ถื อ หุ้ น ดัง กล่ า วและเหตุ ผ ลในการที่ ข 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 ระชุมคณะกรรมการบริษทั ว่าด้วยเรื่องกําหนดวันประชุมสามัญประจําปี ผู้ถอื หุ้น รวมทัง้ เปิ ดเผย
ระเบียบวาระการประชุม และสาระสําคัญของวาระการประชุม ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษทั ไม่เกินวันทําการถัดไปนับจากวันทีค่ ณะกรรมการมีมติ
ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น บริษทั จะต้องจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรือ่ งทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวา่ เป็ นเรื่องทีจ่ ะเสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถอื หุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมี
หุ้น นับรวมกัน ได้ไ ม่น้ อ ยกว่า หนึ่ ง ในสามของจํา นวนหุ้นที่จํา หน่ า ยได้ทงั ้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ป ระชุม โดยมี
ประธานคณะกรรมการทําหน้าทีเ่ ป็ นประธานทีป่ ระชุม และจะดําเนินการประชุมให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระที่
กําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยมีนโยบายทีจ่ ะไม่เพิม่ ระเบียบวาระในทีป่ ระชุม โดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ
ล่วงหน้า
การใช้บตั รลงคะแนนเสียงจะใช้ในกรณีทม่ี ผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระทัวไป
่
และใช้ในวาระสําคัญ เช่น การแต่งตัง้ กรรมการ การทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน การทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ การแก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิ และข้อบังคับ เป็ นต้น
เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสําคัญและเป็ นประโยชน์ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุ ม สามัญ ผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุ ค คลที่ม ีคุ ณสมบัติเ หมาะสมเพื่อเข้า รับ การเลือ กตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ส่งคําถามเกี่ยวกับบริษทั มาล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษทั ได้
กําหนดหลักเกณฑ์ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริษทั
จัดสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอ พร้อมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น
และตัง้ คําถามในทีป่ ระชุม
กําหนดเป็ นนโยบายในการอํานวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้ม ีการเผยแพร่
นโยบายดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั
จัดให้มกี ารเผยแพร่เอกสารการประชุมต่างๆ พร้อมหนังสือเชิญประชุมทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษทั อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผูถ้ อื หุน้ สามารถศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม
ล่วงหน้า
เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและบันทึกคําถามและคําตอบทีเ่ ป็ นประเด็นสําคัญพร้อมทัง้ คําชีแ้ จงของคณะกรรมการ
รวมถึงบันทึกจํานวนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงไว้อย่างชัดเจนในทุกๆ วาระทีต่ อ้ งมี
การลงคะแนนเสียงในรายงานการประชุม และเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ร่วมเป็ นสักขีพยานในการตรวจนับ
คะแนนเสียงในทีป่ ระชุม ตลอดจนมีการบันทึกวีดโี อในระหว่างการประชุมจนกระทังการประชุ
่
มเสร็จสิน้ ลง
เปิ ดเผยมติท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นพร้อมทัง้ ผลการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ภายในวันทําการถัดไปนับจากวันประชุม
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บริษทั มีการเผยแพร่ร่างรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมเสร็จ
สิน้ เพื่อให้ผูถ้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบความถูกต้อง และใช้สทิ ธิคดั ค้านได้หากจําเป็ นโดยไม่ต้องรอถึงการประชุม
ครัง้ ต่อไป
เข้าร่วมกิจกรรม “บริษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุน” (SET Opportunity Day) ซึง่ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย มีวตั ถุประสงค์ให้บริษทั จดทะเบียนได้ดําเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ และได้ชแ้ี จงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและ
การดําเนินงานของบริษทั แก่นกั วิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสือ่ มวลชนทีม่ าร่วมงาน บริษทั เข้าร่วมกิจกรรม
เป็ น ประจํา ทุก ปี อย่า งน้ อ ยปี ละ 1 ครัง้ โดยมีผู้เ ข้า ร่วมกิจ กรรมประมาณ 20-30 คน (ไม่ร วมผู้ช มผ่า นระบบ
ออนไลน์)
การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั ให้ความสําคัญต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกราย โดยไม่คาํ นึงถึง เพศ อายุ สีผวิ เชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความ
คิดเห็นทางการเมืองหรือความพิการ บริษทั มีแนวปฏิบตั ใิ นการกํากับดูแลเพื่อปกป้องสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้
อย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม รวมถึงให้สทิ ธิแก่ผูถ้ อื หุน้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
(one share one vote) เพือ่ สร้างความมันใจในการลงทุ
่
นกับบริษทั
จัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบ ข. ซึ่งผูถ้ อื หุน้ สามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ พร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุม โดยระบุเอกสารทีต่ อ้ งใช้ในการมอบฉันทะและขัน้ ตอนในการเข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่
สามารถเข้าร่วมประชุม แต่ประสงค์จะใช้สทิ ธิออกเสียงอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
ตน หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ก็ได้
บริษัท มีก ารกํ า หนดเป็ น นโยบายเกี่ย วกับ การป้ อ งกัน การใช้ข้อ มูล ภายในของบริษัท และได้แ จ้งให้พ นัก งาน
ผูบ้ ริหาร และกรรมการบริษทั ทราบ (ดูรายละเอียดในหลักปฏิบตั ิ 6 ข้อ 3.1)
บริษทั มีการเปิ ดเผยการทํารายการระหว่างกันระหว่างบริษทั กับบริษทั ย่อย โดยได้กระทําอย่างยุตธิ รรมตามราคา
ตลาดและเป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ length basis) (ดูรายละเอียดในหลักปฏิบตั ิ 6 ข้อ 3.2)

การนําหลักการกํากับดูแลกิ จการทีดี สําหรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2560 (CG Code) มาปรับใช้
บริษทั ได้ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดยอ้างอิงจากหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
สําหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดสี ําหรับบริษทั จด
ทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ คณะกรรมการได้พจิ ารณา
แล้วพบว่า บริษทั ได้นําหลักปฏิบตั สิ ว่ นใหญ่ของทัง้ 8 ข้อมาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษทั
อย่างไรก็ตาม มีหลักปฏิบตั บิ างข้อที่บริษทั ยังไม่สามารถหรือยังมิได้นําไปปรับใช้ ซึ่งฝ่ายจัดการได้มกี ารชี้แจงเหตุผลในการ
ประชุมคณะกรรมการ เพือ่ ทีจ่ ะนําไปเป็ นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมในลําดับต่อไป ทีส่ าํ คัญได้แก่
ข้อที่ยงั ไม่ปฎิ บตั ิ

เหตุผลที่ยงั ไม่สามารถปฏิ บตั ิ ได้

คณะกรรมการควรกําหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดํารง เนื่ องจากกรรมการทุ ก ท่ า นเป็ นผู้ ท่ี มี ค วามรู้ แ ละความสามารถ
ตํา แหน่ ง ต่ อ เนื่ อ งไม่ เ กิน 9 ปี นับ จากวัน ที่แ ต่ ง ตัง้ ให้ดํา รง ประสบการณ์ มีความเข้าใจลักษณะการดําเนินธุรกิจเป็ นอย่างดี มีความ
ตําแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรก
เป็ นอิสระในการแสดงความเห็น มีขอ้ เสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่บริษทั
โดยประสบการณ์ ของกรรมการจากการดํารงตําแหน่ งเป็ นเวลานานจะ
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รายงานการปฏิบตั ิ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ข้อที่ยงั ไม่ปฎิ บตั ิ

ประธานคณะกรรมการสรรหาควรเป็ นกรรมการอิสระ

การแต่งตัง้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (CG Committee)

เหตุผลที่ยงั ไม่สามารถปฏิ บตั ิ ได้
ช่วยสนับสนุ น ให้กรรมการมีค วามเข้าใจการดําเนิ น งานของธุรกิจของ
บริษทั ซึง่ มีลกั ษณะเฉพาะได้ดยี งิ่ ขึน้
แม้ว่า ประธานกรรมการสรรหามิไ ด้เ ป็ น กรรมการอิส ระ แต่ ก็มิไ ด้เ ป็ น
กรรมการบริห าร นอกจากนั ้น การพิจ ารณาการสรรหาจํ า เป็ น ต้ อ ง
นํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ซึ่งมีประธานเป็ นกรรมการอิสระ จึงถือ
ว่ามีความถ่วงดุลและเป็ นอิสระในการพิจารณาด้านการสรรหาของบริษทั

บริษัทไม่มีก ารแต่งตัง้ คณะกรรมการบรรษัท ภิบ าลเป็ นการเฉพาะ แต่
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่
พิจารณาในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการกําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณธุรกิจ เพือ่ ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบตั ติ ามหลักการ
ทีก่ าํ หนด ซึง่ เพียงพอต่อขอบเขตธุรกิจในปจั จุบนั และยังคงดําเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการไม่ ไ ด้ ป ระกอบด้ ว ยกรรมการที่ เ ป็ น อิส ระ คณะกรรมการมีสมาชิกจํานวน 9 ท่าน โดยเป็ นกรรมการอิสระจํานวน 4
มากกว่าร้อยละ 50
ท่าน (คิดเป็ นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 50 แต่มากกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทัง้ หมด) และประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระ ซึ่งถือว่า
สะท้อนการถ่วงดุลอํานาจทีเ่ หมาะสม นอกจากนัน้ กรรมการอิสระสามารถ
ทํางานร่วมกับคณะกรรมการทัง้ หมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
แสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
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ข้อมูลทัวไป
่
ข้อมูลบริ ษทั
ชื่อบริษทั
เลขทะเบียนบริษทั
เว็บไซต์
สํานักงานใหญ่

: บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (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

โรงกลันนํ
่ ้ามันปาล์ม

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

โรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มดิบ

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

ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกจําหน่ายแล้ว
มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ

: ผูผ้ ลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ํามันพืช เนยเทียมและไขมันพืชผสม
: 820,000,000 บาท
: 820,000,000 หุน้
: 1 บาท
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ข้อมูลทัวไป
่
นิ ติบคุ คลที่บริ ษทั ถือหุ้นตัง้ แต่ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
1.

บริ ษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) (UPOIC)
สํานักงานใหญ่

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

สํานักงานกระบีแ่ ละโรงงาน : 98 หมู่ 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5
ตําบลห้วยยูง อําเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130
โทรศัพท์ 075-666 075
โทรสาร 075-666 072
ประเภทธุรกิจ
: ทําสวนปาล์ม และสกัดนํ้ามันปาล์มดิบและนํ้ามันเมล็ดในปาล์มดิบ
ทุนจดทะเบียน
: 324,050,000 บาท
จํานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกจําหน่ายแล้ว : 324,050,000 หุน้
จํานวนหุน้ สามัญทีบ่ ริษทั ถืออยู่
: 226,715,110 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 69.96

2.

บริ ษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน) (UFC)
สํานักงานใหญ่

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

โรงงาน (1)

: 64 กม. 1 หมูท่ ่ี 1 ถนนลําปาง-เชียงใหม่
ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง ลําปาง 52100
โทรศัพท์ 054-810 270-4
โทรสาร 054-810 275

โรงงาน (2)

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

: ผูผ้ ลิตผัก ผลไม้ และเครือ่ งดื่มบรรจุกระป๋อง
ซอสและเครือ่ งปรุงรส จําหน่ายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ทุนจดทะเบียน
: 525,000,000 บาท
ทุนทีเ่ รียกชําระแล้ว
: 525,000,000 บาท
จํานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกจําหน่ายแล้ว : 52,500,000 หุน้
จํานวนหุน้ สามัญทีบ่ ริษทั ถืออยู่
: 51,884,457 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 98.83
ประเภทธุรกิจ
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ข้อมูลทัวไป
่
บุคคลอ้างอิ งอื่นๆ
1.

นายทะเบียนหุ้น

ชื่อ
สถานทีส่ าํ นักงาน

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

2.

ผูส้ อบบัญชี

ชื่อ
สถานทีส่ าํ นักงาน

: นางสาวสาธิดา รัตนานุรกั ษ์
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต 4753
: บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
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

จํานวนปีทเ่ี ป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริษทั
:1
ความสัมพันธ์หรือการมีสว่ นได้เสียกับ
: ไม่ม ี
บริษทั /บริษทั ย่อย /ผูบ้ ริหาร /ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว
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ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

(มีการจัดประเภทรายการใหม่)

ล้านบาท
บริษทั
บริษทั ย่อย

5,331
2,914
8,245

รวม

ร้อยละ

ล้านบาท
5,733
2,818
8,551

64.7
35.3
100.0

ร้อยละ

กระแสไฟฟ้าจําหน่ายให้กบั กฟภ.

ร้อยละ
68.4
31.6
100.0

2,310
ล้านบาท
คิ ดเป็ นร้อยละ 31.6

คิ ดเป็ นร้อยละ 68.4

นํ้ามันปาล์มดิบ
นํ้ามันพืชอื่นๆ
กลุม่ เนยเทียมและไขมันพืชผสม
ผลิตภัณฑ์ปาล์มอื่นๆ

4,990
2,310
7,300

67.0
33.0
100.0

4,990
ล้านบาท

ผลิ ตภัณฑ์/บริ การ

ล้านบาท

ดําเนิ นการ
โดย
บริษทั และ
UPOIC
บริษทั
บริษทั และ
UPOIC
บริษทั และ
UPOIC

กลุม่ เครือ่ งดื่ม
UFC และ
กลุม่ ผักและผลไม้
บริษทั (1)
กลุม่ ซอส เครือ่ งปรุงรส และอื่นๆ
มูลค่าการจําหน่ ายสุทธิ

ปี 2559
(มีการจัดประเภทรายการใหม่)

ปี 2560

ปี 2561

ล้านบาท ร้อยละ
406
4.92
4,278 51.88
624
7.56
440
5.34

ล้านบาท ร้อยละ
487
5.69
4,547 53.18
675
7.89
471
5.51

ล้านบาท ร้อยละ
207
2.84
4,286 58.71
638
8.74
56
0.76

13

0.16

9

0.11

6

0.09

1,420
953
111

17.22
11.56
1.35

1,470
776
117

17.19
9.07
1.36

1,330
663
114

18.23
9.09
1.56

8,245

8,551

7,300

หมายเหตุ : (1) บริษทั เป็ นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของ UFC สําหรับตลาดในประเทศ ตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2549
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญในปี ที่ผา่ นมา
1. คณะกรรมการบริ ษทั : แต่งตัง้ เลขานุการบริ ษทั คนใหม่
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการบริษทั มีมติอนุ มตั แิ ต่งตัง้ นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์ กรรมการบริหาร เป็ น
เลขานุการบริษทั แทนนางสาวจิรสุดา สําเภาทอง โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 10 สิงหาคม 2561 เป็ นต้นไป

2. คณะกรรมการตรวจสอบ : แต่งตัง้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบคนใหม่
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีมติแต่งตัง้ นางสาวโสมรักษ์ กระจ่างสด ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชีและ
การเงิน เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบแทนนางสาวจิรสุดา สําเภาทอง โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2561
เป็ นต้นไป

3. คดีความฟ้ องร้อง : อัยการจังหวัดกระบี่ยื่นฟ้ องคดีต่อบริ ษทั ย่อย
ในเดือ นกรกฎาคม 2561 อัย การจัง หวัด กระบี่ไ ด้ย่ืน คํา ฟ้ อ งต่ อ ศาลว่า บริษัท สหอุ ต สาหกรรมนํ้ า มัน ปาล์ม จํา กัด
(มหาชน) ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อย ได้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดนิ แปลงหนึ่งเพื่อปลูกปาล์มนํ้ ามันคิดเป็ นเนื้อที่ 4,376 ไร่ ซึ่งได้
กําหนดให้เป็ นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ โดยบริษทั ได้เปิ ดเผยอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวด 3 เดือน
และ 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เป็ นต้นไป อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีมไิ ด้แสดงความเห็นเกี่ยวกับ
ผลกระทบอันมีสาระสําคัญต่อผลการดําเนินงานของบริษทั ย่อยทีเ่ กิดจากคดีฟ้องร้องดังกล่าวแต่อย่างใด
จากคําฟ้องร้องดังกล่าว ในกรณีทบ่ี ริษทั ย่อยต้องส่งมอบพืน้ ทีแ่ ปลงดังกล่าวตามคําพิพากษาของศาล ความเสียหายทีจ่ ะ
เกิดขึน้ ทัง้ หมดจากมูลค่าทีด่ นิ และต้นทุนสวนปาล์ม คิดเป็ นจํานวนเงินทัง้ สิน้ 28.5 ล้านบาท ซึ่งบริษทั ย่อยได้พจิ ารณา
ตัง้ สํารองความเสียหายดังกล่าวทัง้ จํานวนในงบการเงินงวดปจั จุบนั แล้ว ดังปรากฏตามคําอธิบายในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 34.5
4. การได้รบ
ั รางวัลและการรับรองตามมาตรฐานต่ างๆ : ประกาศนี ยบัตรคาร์บอนฟุตปริ้ นท์และ
รางวัลการันตีด้านรสชาติ ระดับ 2 ดาว จากสถาบันรับรองด้านรสชาติ และคุณภาพอาหารระดับนานาชาติ
•

บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เข้ารับมอบประกาศนียบัตร คาร์บอนฟุตปริน้ ท์ สําหรับผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตราสินค้า หยก, หยก เอ็กซ์ตร้า และ เนเชอเรล ภายในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” จัดโดย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.
• ยูเอฟซี รีเฟรช นํ้ ามะพร้าวแท้ 100% จากแหล่งมะพร้าวในประเทศไทย ได้รบั รางวัลการันตีดา้ นรสชาติความ
อร่อย Superior Taste Award 2 ดาว จากสถาบันรับรองด้านรสชาติและคุณภาพอาหารระดับนานาชาติ (iTQi)
ประเทศเบลเยีย่ ม โดยถือเป็ นครัง้ ทีส่ องติดต่อกัน
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
5. ด้านการผลิ ตและการลงทุน : การซ่ อมบํารุงใหญ่ที่โรงกลันนํ
่ ้ ามันบางปู และการลงทุนใน
เครื่องจักรใหม่ของบริ ษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
•

ไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 โรงกลันนํ
่ ้ ามันบางปูได้มกี ารซ่อมบํารุงใหญ่
สําหรับสายการผลิตการเป่าขวด, ชุดบรรจุน้ํามัน ขนาด 250 มิลลิลติ ร
1 ลิตรและเครือ่ งติดฉลาก
• ไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 บริษท
ั อาหารสากล จํากัด (มหาชน) จังหวัด
ลําปางได้ดําเนินโครงการติดตัง้ เครื่องคัดสีเมล็ดถัวเหลื
่ อแห้งทดแทน
แรงงานในการคัดแยกถัวเหลื
่ องสําหรับการผลิตเต้าเจีย้ ว
• ไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 บริษท
ั อาหารสากล จํากัด (มหาชน) จังหวัด
ลําปางมีการดําเนินการติดตัง้ ROBOT สําหรับจัดเรียงผลิตภัณฑ์บน
พาเลท

หน้ า

ข้อมูลเพิ่ มเติ ม

66

หน้ า

ข้อมูลเพิ่ มเติ ม

67

6. ด้านการตลาด : กลุ่มผลิ ตภัณฑ์ใหม่
บริษทั ได้มกี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ทห่ี ลากหลายภายใต้ตราสินค้า “หยก”, “เนเชอ
เรล”, “เซสท์” และ “เดซี”่ เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มตลาดทีม่ ศี กั ยภาพต่างๆ ได้แก่
กลุ่มสินค้าสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ โดยบริษทั ได้วางตลาดผลิตภัณฑ์
ใหม่ดงั นี้:• นํ้ามันข้าวโพด 100% ตราเนเชอเรล
• เนยเทียม เซสท์ โกลด์ กลิน่ เนยสด ขนาดบรรจุ 2 กิโลกรัม
บริษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ได้พฒ
ั นาธุรกิจให้เป็ นไปตามกระแสของ
การไม่บริโภคผลิตภัณฑ์จากนมวัว โดยพัฒนาและวางจําหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่
ดังนี้:• นํ้ านมมะพร้าว ยูเอฟซี เวลเวท รสดัง้ เดิม และรสจืด ขนาดบรรจุ 1
ลิตร ในกล่องเต็ตตราแพ๊ค
• ผลิตภัณฑ์ นํ้ านมมะพร้าวรสกาแฟ และรสช็อคโกแลตขนาด 180
มล. บรรจุในกระป๋องอลูมเิ นียม

หน้ า

ข้อมูลเพิ่ มเติ ม

ข้อมูลเพิ่ มเติ ม
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61

หน้ า

62

ปัจจัยเสี่ยง
1. ความผันผวนของราคานํ้ามันปาล์มและการแทรกแซงจากภาครัฐ
นํ้ามันปาล์มดิบนับเป็ นสินค้าโภคภัณฑ์ซ่งึ มีราคาผันผวน บางช่วงเกิดปญั หาขาดแคลนหรือบางช่วงล้นตลาด
ในปี 2561 ราคาเฉลีย่ รายเดือนแกว่งตัวอยูใ่ นช่วงระหว่าง 16.22 – 23.20 บาท/กิโลกรัม (2560 : 19.12 – 31.97 บาท/
กิโลกรัม) โดยมีราคาเฉลี่ยทัง้ ปี ท่ี 19.57 บาท/กิโลกรัม ลดลงร้อยละ 21.34 จากปี 2560 ในขณะที่ราคาเฉลี่ยใน
ตลาดโลกอยูท่ ่ี 18.05 บาท/กิโลกรัม ความผันผวนของราคาในประเทศในระหว่างปี นบั เป็ นอุปสรรคสําคัญต่อการบริหาร
จัดการสินค้าคงคลังของบริษทั นอกจากนัน้ ในช่วงฤดูกาลทีม่ ผี ลผลิตปาล์มนํ้ามันออกสู่ตลาดในปริมาณมาก ปริมาณ
นํ้ ามันปาล์มดิบสะสมอยู่ในระดับสูง ทําให้ราคาผลปาล์มสดและนํ้ ามันปาล์มดิบลดลงอย่างมาก อาจนํ าไปสู่เหตุการณ์
ประท้วงจากเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม จนหลายครัง้ ภาครัฐต้องเข้ามาแทรกแซงตลาดนํ้ามันปาล์ม
ในปี 2560 สํานักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ส.กกร.) มีการกําหนดราคาแนะนําขัน้
ตํ่าในการซือ้ ผลปาล์มทะลายและผลปาล์มร่วงทุกๆ 30 วัน (โดยประมาณ) อย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี 2561 ตัง้ แต่เดือน
พฤษภาคมเป็ นต้นมา ที่ประชุมคณะอนุ กรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มนํ้ ามันและนํ้ ามันปาล์มด้านการตลาดมีมติ
ยกเลิกการกําหนดราคาแนะนํ าขัน้ ตํ่า โดยให้เหตุผลว่าการประกาศราคาแนะนํ าดังกล่าวไม่ได้สร้างประโยชน์ ให้แก่
เกษตรหรือผูร้ บั ซือ้ ผลปาล์มทะลายแต่อย่างใด เนื่องจากประกาศราคาแนะนําจะออกมาช้าและประกาศเพียงเดือนละครัง้
ซึง่ ไม่สะท้อนกับราคาซือ้ ขายตามความเป็ นจริงของตลาดทีม่ กี ารปรับเปลีย่ นตลอด
2. นํ้ามันปาล์มบรรจุขวดและผลปาล์มสดเป็ นสิ นค้าควบคุม
วัตถุดบิ หลักและสินค้าสําเร็จรูปส่วนใหญ่ของบริษทั ถือได้วา่ เป็ นสินค้าควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิง่ นํ้ามันปาล์ม
บริสทุ ธิ ์ทีม่ ขี นาดบรรจุต่ํากว่า 5 ลิตร ซึ่งราคาจําหน่ ายจะถูกกําหนดโดยกรมการค้าภายใน ทําให้บริษทั ไม่สามารถปรับ
ราคาขึน้ ได้โดยเสรีเพือ่ ให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดบิ ทีแ่ ท้จริงในช่วงทีร่ าคาวัตถุดบิ ปรับตัวสูงขึน้ จากสาเหตุผลผลิตขาด
แคลนในบางฤดูกาล นอกจากนัน้ สินค้านํ้ามันปาล์มยังเป็ นสินค้าทีถ่ ูกควบคุมการนําเข้า ทําให้การบริหารจัดการสินค้า
คงเหลื อ มี ข้ อ จํ า กัด การกํ า หนดเพดานราคาจํ า หน่ า ยปลี ก นํ้ า มัน ปาล์ ม ดัง กล่ า ว ทํ า ให้ ผ ลประกอบการของ
ภาคอุตสาหกรรมมีความผันผวน
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559 คณะอนุ กรรมการปาล์มนํ้ามัน ได้จดั ทําร่างยุทธศาสตร์การปฏิรปู ปาล์มนํ้ามันและ
นํ้ามันปาล์มทัง้ ระบบระยะ 20 ปี (ปี 2559-2579) โดยมีแผนทีจ่ ะยกเลิกการแทรกแซงตลาดปาล์มนํ้ามันและนํ้ามันปาล์ม
ตัง้ แต่ปี 2565 และยกเลิกการควบคุมราคานํ้ามันปาล์มบรรจุขวดจากปจั จุบนั ทีม่ เี พดานสูงสุด 42 บาท/ขวดลิตร
3. สภาพภูมิอากาศ
เนื่องจากวัตถุดบิ หลักของบริษทั มาจากผลผลิตทางการเกษตร แนวโน้มผลการดําเนินงานของบริษทั ยังคง
ขึน้ อยู่กบั ปจั จัยที่ควบคุมไม่ได้ ได้แก่ สภาพภูมอิ ากาศ ปริมาณนํ้ าฝน และผลผลิตของวัตถุดบิ ที่ออกสู่ตลาดในแต่ละ
ฤดูกาล ปจั จุบนั มีความผันแปรของภูมอิ ากาศเกิดขึน้ อย่างที่ไม่เคยเป็ นมาก่อน บางปี เกิดอุทกภัยอย่างหนัก บางปี
ประสบภัยแล้ง ทําให้ปริมาณผลผลิตทีอ่ อกสูต่ ลาดมีความผันผวนในแต่ละปี หรือระหว่างปี ซึง่ อาจนํ าไปสูก่ ารแทรกแซง
จากภาครัฐ
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
รูปที่ 1 : เหตุการณ์สาํ คัญรายไตรมาส
ปี 2561

ปริ มาณการผลิ ต (‘000 ตัน)
ผลปาล์มสด

นํ้ามันปาล์มดิ บ

ราคา (บาท/กิ โลกรัม)
ผลปาล์มสด นํ้ามันปาล์มดิ บ

เหตุการณ์ สาํ คัญ

(คุณภาพนํ้ามัน 18%)

ปริมาณผลปาล์มสดทัง้ ประเทศที่ออกสู่ตลาดเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 75 เมือ่ เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ทผ่ี า่ น
มา ทําให้ราคาผลปาล์มสดและนํ้ ามันปาล์มดิบโดย
เฉลีย่ รายเดือนทัง้ ประเทศ ปรับตัวลดลงอย่างมาก มา
อยูท่ ่ี 3.73 และ 20.34 บาท/กิโลกรัม ตามลําดับ
ไตรมาสที่ 1

4,376
(2,501)

778
(431)

3.73
(5.80)

20.34
(30.78)

ไตรมาสที่ 2

3,864
(4,026)

695
(706)

3.63
(4.66)

20.76
(25.84)

ไตรมาสที่ 3

3,126
(3,695)

566
(657)

3.54
(4.18)

20.24
(22.43)

ไตรมาสที่ 4

4,031
(4,694)

739
(832)

2.90
(3.81)

16.94
(20.48)

รวม

15,396
(14,916)

2,778
(2,626)

3.45
(4.62)

19.57
(24.88)

รัฐบาลกลางประเทศอินเดียประกาศปรับขึน้ อัตราภาษี
นํ าเข้านํ้ ามันปาล์มเป็ นครัง้ ที่ 4 ในรอบ 6 เดือน เมื่อ
วันที่ 1 มีนาคม 2561 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรของ
ประเทศตนเอง นอกจากนี้ ยังมีข่าวที่รฐั สภายุโรปมี
มติให้ยกเลิกการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพจากนํ้ ามันปาล์ม
ภายในปี 2564 เนื่องจากเป็ นพืชทีก่ ่อให้เกิดการตัดไม้
ทําลายปา่
(หน้า 58 - 59)
ภาครัฐเข้ามาบริหารจัดการปริมาณสต๊อกนํ้ามันปาล์ม
ใช้มาตรการปรับสมดุลนํ้ามันปาล์มในประเทศ โดยเร่ง
ผลักดันการส่งออกนํ้ ามันปาล์มดิบจํานวน 300,000
ตัน และส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลบี 20 ในรถบรรทุก
ขนาดใหญ่ โดยให้มผี ลเมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
ราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกได้มปี รับตัวลดลงเนื่องจาก
ความวิต กเกี่ย วกับ การทํ า สงครามการค้า ระหว่ า ง
สหรัฐฯ และจีน
(หน้า 54)
ราคานํ้ ามันปาล์มดิบในมาเลเซียโดยเฉลี่ยรายเดือน
อยู่ท่รี ะดับ 17.36 บาท/กิโลกรัม (Q3/2560: 21.12
บาท/กิโลกรัม) (ทีม่ า: กรมการค้าภายใน) ปริมาณสต๊อก
นํ้ า มัน ปาล์ ม ดิ บ รวม ทัง้ ในประเทศมาเลเซี ย และ
อินโดนีเซียอยู่ในระดับสูงทีป่ ระมาณ 7.5 – 8.0 ล้าน
ตัน ในขณะทีป่ ริมาณสต๊อกนํ้ามันปาล์มดิบในประเทศ
ไทย อยู่ทร่ี ะดับ 387,162 ตันในเดือนกันยายน 2561
ซึง่ ยังคงสูงกว่าระดับสต๊อกทีเ่ หมาะสม
(หน้า 55 - 56)
เพือ่ ลดปริมาณสต๊อกนํ้ามันปาล์มในประเทศและแก้ไข
ราคาตกตํ่า ภาครัฐออก 3 มาตรการ ได้แก่ การดูดซับ
นํ้ ามันปาล์มดิบออกจากระบบจํา นวน 160,000 ตัน
เพือ่ นําไปผลิตกระแสไฟฟ้า การปรับเพิม่ สัดส่วนการ
ผสมนํ้ ามันปาล์มในไบโอดีเซลจากร้อยละ 6.5 เป็ น 7
รวมถึงยังคงสนับสนุ นให้มกี ารส่งออกนํ้ามันปาล์มดิบ
จํานวน 300,000 ตันโดยการชดเชยค่าใช้จ่าย 1.75
บาท/กิโลกรัม
(หน้า 54)

( ) หมายถึงในช่วงเวลาเดียวกันในปี ก่อนหน้า (ไตรมาสหรือปี แล้วแต่กรณี)
ทีม่ า : ตัวเลขจากกรมการค้าภายใน
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ในปจั จุบนั พืน้ ทีป่ ลูกปาล์มนํ้ามันในประเทศไทยทีใ่ ห้ผลผลิตมีประมาณ 5 ล้านไร่ ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 90 ของพืน้ ทีป่ ลูกปาล์มทัง้ หมด
อยู่ท่บี ริเวณภาคใต้ เนื่องจากมีสภาพภูมอิ ากาศที่เหมาะสม ตัง้ แต่ปลายปี 2559 ต่อเนื่องมาตลอดทัง้ ปี 2561 สภาพอากาศอยู่ใน
ระดับที่ดี ปริมาณนํ้ าฝนมีต่อเนื่อง รวมทัง้ พืน้ ที่ท่ใี ห้ผลผลิตได้ขยายตัวมากขึน้ ทําให้ปริมาณผลผลิตปาล์มสดโดยรวมทัง้ ประเทศ
เพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะจาก 5 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และพังงา ปริมาณผลผลิต
ปาล์มสดในปี 2561 มีจาํ นวนกว่า 15 ล้านตัน (2560 : 14.91 ล้านตัน) และคาดการณ์วา่ จะเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่องในปี 2562
รูปที่ 2 : เนื้ อที่ให้ผลผลิ ตและปริ มาณผลผลิ ตปาล์มนํ้ามัน

ทีม่ า : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในระหว่างปี ผลผลิตปาล์มสดสูงสุดในเดือนมีนาคมทีป่ ระมาณ 1.7 ล้านตันและตํ่าสุดในเดือนกรกฎาคมที่ 9 แสนตัน ราคาผลปาล์ม
สดเฉลีย่ ทัง้ ปี อยูท่ ่ี 3.45 บาท/กิโลกรัม (2560 : 4.62 บาท/กิโลกรัม) โดยมีราคาเฉลีย่ รายเดือนสูงสุดที่ 4.29 บาท/กิโลกรัมในเดือน
มิถุนายน และตํ่าสุดที่ 2.76 บาท/กิโลกรัมในเดือนพฤศจิกายน ราคาโดยเฉลีย่ ในปี 2561 นับว่าตํ่าทีส่ ดุ ในรอบ 12 ปี
รูปที่ 3 : ปริ มาณและราคาผลปาล์มสดรายเดือน (คุณภาพนํ้ามัน 18%)
'000 ตัน

บาท / กิโลกรัม

4,000

7.00
6.00

3,000

5.00
4.00

2,000

3.00
2.00

1,000

1.00
0

2560
2561
2560
2561

ม.ค.
629
1,403
5.77
3.44

ก.พ.
716
1,321
6.14
4.06

มี.ค.
1,156
1,652
5.49
3.69

เม.ย.
1,398
1,495
4.89
3.16

พ.ค.
1,484
1,324
4.78
3.45

มิ.ย.
1,145
1,045
4.32
4.29

ก.ค.
1,093
885
4.24
3.89

ส.ค.
1,234
1,077
4.10
3.43
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ก.ย.
1,368
1,164
4.21
3.29

ต.ค.
1,570
1,366
4.09
3.11

พ.ย.
1,614
1,295
3.98
2.76

ธ.ค.
1,510
1,370
3.37
2.82

0.00
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ผลผลิตนํ้ามันปาล์มดิบทัง้ ประเทศในปี 2561 อยูท่ ่ี 2,778,108 ตัน (2560 : 2,626,006 ตัน) โดยมีความต้องการใช้น้ํามันปาล์มดิบ
ดังนี้
การเปลี่ยนแปลง
(ตัน)
2560
2561
(ร้อยละ)
เพือ่ การบริโภค
1,165,633 1,227,350
5.29
23.53
เพือ่ ผลิตไบโอดีเซล
971,177 1,199,671
จากปริมาณผลผลิตปาล์มนํ้ามันทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ ส่งผลให้เกิดสภาวะอุปทานส่วนเกิน รวมทัง้ ข่าวลบในตลาดโลกทีป่ รากฏออกมาอย่าง
ต่อเนื่อง ทําให้ราคาผลปาล์มสดและราคานํ้ามันปาล์มดิบปรับตัวลดลง ภาครัฐจึงพยายามออกมาตรการมาหลายมาตรการ เพื่อลด
แรงกดดันด้านราคาและลดปริมาณสต๊อกนํ้ามันปาล์มดิบให้อยูใ่ นระดับเหมาะสมทีป่ ระมาณ 250,000 ตัน ได้แก่
1. สนับสนุนให้มกี ารส่งออกนํ้ามันปาล์มดิบจํานวน 300,000 ตัน โดยการชดเชยค่าใช้จา่ ย 1.75 บาท/กิโลกรัม
2. ส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลบี 20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยให้มผี ลเมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
3. ดูดซับนํ้ามันปาล์มดิบออกจากระบบจํานวน 160,000 ตันเพือ่ นําไปผลิตกระแสไฟฟ้า
นอกจากนัน้ ในช่วง 5 - 6 ปี ทผ่ี ่านมา ภาครัฐโดยกระทรวงพลังงานสามารถแก้ปญั หาโดยการปรับเปลีย่ นส่วนผสมนํ้ ามันปาล์ม
ในไบโอดีเซล ทัง้ นี้ เพื่อรักษาระดับปริมาณนํ้ ามันปาล์มคงเหลือในประเทศให้เหมาะสมและเพื่อให้เกิดความสมดุลในด้านราคา
ระหว่างการใช้น้ํ ามันปาล์มเพื่อการบริโภคและไบโอดีเซล แต่ในปจั จุบนั การกําหนดส่วนผสมนํ้ ามันปาล์มในไบโอดีเซลแตะระดับ
เพดานที่ B7 ซึง่ เป็ นระดับของการรับประกันสูงสุดของค่ายรถยนต์สว่ นใหญ่ ดังนัน้ การปรับเพิม่ ส่วนผสมนํ้ามันปาล์มในไบโอดีเซล
ต้องเป็ นในลักษณะตามความสมัครใจ ซึ่งทีผ่ ่านมา กระทรวงพลังงานก็ได้มกี ารส่งเสริมให้ใช้ไบโอดีเซล B20 ในรถบรรทุกขนาด
ใหญ่ โดยให้มผี ลเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 แต่กไ็ ม่ได้รบั ความร่วมมือเท่าทีค่ วร การเร่งบังคับใช้ B10 ภายในปี 2562 มีแนวโน้ม
จะเป็ นไปได้ยาก เนื่องจากจากปญั หาด้านเทคนิค รวมถึงผิดเงือ่ นไขการรับประกัน
การปรับเปลีย่ นส่วนผสมนํ้ามันปาล์มในไบโอดีเซลในช่วง 5 - 6 ปีทผ่ี า่ นมา สรุปได้ดงั นี้
ปี
2556
2557
2558
2559
2560
2561

มีผลบังคับใช้
ปลายปี
ต้นเดือนพฤษภาคม
เดือนมกราคม
เดือนเมษายน
เดือนสิงหาคม
เดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนพฤษภาคม
เดือนตุลาคม

ส่วนผสมนํ้ามันปาล์มในไบโอดีเซล
ประกาศชะลอการบังคับใช้ B7 ออกไปก่อน 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 B6.5-7
ปรับเพิม่ เป็ น B7 หรือ B7 plus

มาตรการดังกล่าวข้างต้นส่วนใหญ่เป็ นแนวทางการแก้ปญั หาระยะสัน้ ดังนัน้ ปญั หาน่าจะยังคงมีต่อเนื่องต่อไปในปี 2562 ซึง่ เป็ นปี
ทีม่ กี ารคาดการณ์วา่ ปริมาณผลผลิตปาล์มนํ้ามันจะเพิม่ ขึน้ อีก
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รูปที่ 4 : ปริ มาณการผลิ ตนํ้ามันปาล์มดิ บในประเทศไทย

ทีม่ า : กรมการค้าภายใน

การเคลื่อนไหวของราคานํ้ ามันปาล์มดิบในประเทศเฉลี่ยรายเดือนในปี 2561 อยู่ในช่วงระหว่าง 16.22 – 23.20 บาท/กิโลกรัม
(2560 : 19.12 – 31.97 บาท/กิโลกรัม) โดยมีราคาเฉลีย่ ทัง้ ปี ท่ี 19.57 บาท/กิโลกรัม (2560 : 24.88 บาท/กิโลกรัม) ซึง่ นับเป็ น
ระดับราคาเฉลีย่ ตํ่าสุดในรอบ 12 ปี โดยแตะระดับตํ่าสุดทีป่ ระมาณ 14 บาท/กิโลกรัมในเดือนพฤศจิกายน ส่วนต่างราคาเฉลีย่ เมื่อ
เปรียบเทียบกับตลาดโลกลดลงเหลือกิโลกรัมละ 1 - 2 บาท (2560 : 2 - 3 บาท)
โดยเฉพาะในช่วงครึง่ แรกของปี 2561 ราคานํ้ามันปาล์มดิบในประเทศอยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับมาเลเซีย ผูป้ ระกอบการจึงเริม่ ส่งออก
ได้ โดยมีตลาดส่งออกหลักคือ ประเทศอินเดีย โดยมีปริมาณการส่งออกนํ้ ามันปาล์มดิบอยู่ท่ี 300,000 ตัน ส่วนในช่วงครึง่ ปี หลัง
ราคานํ้ ามันปาล์มดิบของประเทศมาเลเซียลดลงต่อเนื่อง ทําให้ส่วนต่างราคาในประเทศเมื่อเทียบกับตลาดโลกเริม่ กว้างมากขึน้
ส่งผลให้การส่งออกชะลอตัวลง
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รูปที่ 5 : ราคานํ้ามันปาล์มดิ บขายส่งตลาด กทม. เปรียบเทียบตลาดมาเลเซีย
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0
2551

2552

2553
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ราคานํ้ ามันปาล์มดิบขายส่งตลาด กทม.

2561

ราคานํ้ ามันปาล์มดิบขายส่งตลาดมาเลเซีย

ทีม่ า : กรมการค้าภายใน

ในช่วงครึง่ หลังของปี 2561 ปริมาณการส่งออกนํ้ามันปาล์มดิบลดลงอย่างมีนยั สําคัญเมือ่ เทียบกับครึง่ ปี แรก ในขณะทีค่ วามต้องการ
ใช้บริโภคภายในประเทศและสําหรับใช้ผลิตไบโอดีเซล B100 เพื่อนําไปเป็ นส่วนผสมของ B7 ตามข้อกําหนด มีปริมาณคงที่ จึงทํา
ให้ปริมาณนํ้ามันปาล์มดิบคงเหลือในระบบเกิดการสะสมถึง 466,076 ตันในช่วงสิน้ ปี

รูปที่ 6 : ปริ มาณนํ้ามันปาล์มดิ บคงเหลือและการเคลื่อนไหวของราคารายเดือน
'000 ตัน

บาท / กิโลกรัม

1,000

40.00

800

30.00
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ธ.ค.

237
423
31.40
19.36

221
400
31.97
21.28

275
439
28.97
20.37

359
420
26.91
18.97

448
403
26.77
20.10
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380
23.84
23.20

443
371
23.05
21.59
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22.13
20.09
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22.11
19.03
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16.22
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16.72
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สรุปเหตุการณ์สาํ คัญ
(1) ปริ มาณนํ้ามันปาล์มคงเหลือสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ : ณ สิน้ ปี 2561 สต๊อกนํ้ามันปาล์มคงเหลือทัวโลกอยู
่
ใ่ นระดับสูงกว่า 8
ล้านตัน ทัง้ นี้มาจากประเทศอินโดนีเซียจํานวน 4 ล้านตัน และจากประเทศมาเลเซียจํานวน 3.2 ล้านตัน ซึ่งถือเป็ นระดับสูง
ทีส่ ุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ ส่งผลให้ราคาเฉลีย่ นํ้ามันปาล์มดิบในตลาดโลกปี 2561 ปรับตัวตํ่ากว่าปี 2560 อ้างอิงจากราคานํ้ามัน
ปาล์มดิบในตลาดล่วงหน้ากําหนดส่งมอบเดือนทีส่ ามของประเทศมาเลเซีย (Bursa Malaysia Derivatives : 3rd Month) ซึง่ อยู่
ทีป่ ระมาณ 2,299 ริงกิตต่อตัน ตํ่ากว่าปี 2560 (2,703 ริงกิตต่อตัน) คิดเป็ นร้อยละ 15 ทัง้ นี้ราคาได้ปรับลดลงไปแตะระดับ
ตํ่าสุดของปีท่ี 1,965 ริงกิตต่อตันเมือ่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
รูปที่ 7 : ราคานํ้ามันปาล์มในประเทศมาเลเซีย รายเดือน

รูปที่ 8 : ปริ มาณนํ้ามันปาล์มคงเหลือของประเทศมาเลเซีย
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รูปที่ 9 : ปริ มาณผลผลิ ตนํ้ามันปาล์มดิ บของประเทศมาเลเซีย
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ทีม่ า : Malaysian Palm Oil Board

(2) ราคานํ้ามันปิ โตรเลียม: อีกหนึ่งปจั จัยทีส่ าํ คัญ คือราคานํ้ ามันปิ โตรเลียม ในปี 2561 อุปทานของนํ้ามันปิ โตรเลียมทีเ่ พิม่ ขึน้
จากผูผ้ ลิตนํ้ ามันรายใหญ่ 3 ราย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย และซาอุดอิ าระเบีย นัน้ เติบโตสูงกว่าการเพิม่ ขึน้ ของอุปสงค์ใน
ตลาดโลก อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกได้ปรับขึน้ จนถึงระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี โดย WTI อยูท่ ่ี 76
ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล ในขณะที่ Brent อยูท่ ่ี 81 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล ในช่วงสิน้ เดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม ทัง้ นี้
สาเหตุมาจากการทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกาได้รอ้ื ฟื้นมาตรการควํ่าบาตรการส่งออกนํ้ามันจากประเทศอิหร่าน ซึง่ ถือเป็ นประเทศ
ผูผ้ ลิตนํ้ ามันที่มกี ารเติบโตเร็วที่สุดในโลกในช่วงปี ท่ผี ่านมา ในขณะที่ประเทศกลุ่มโอเปคและประเทศพันธมิตรตัดสินใจที่จะ
รัก ษาปริม าณการผลิต นํ้ า มัน เอาไว้ใ นระดับ คงที่ หลัง จากนั น้ ราคานํ้ า มัน ดิบ กลับ มีก ารปรับ ตัว ลดลง เนื่ อ งจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้ผลิตนํ้ามันออกมามากจนเกิดภาวะล้นตลาด ทําให้ราคาปิ ดเฉลีย่ ของนํ้ามันดิบ WTI ในปี 2561 ลดลงร้อยละ
25 จากปี 2560 มาอยูท่ ่ี 65 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล รายงานการวิเคราะห์องค์กรข้อมูลด้านพลังงาน (EIA) ระบุการคาดการณ์
ว่า ราคาเฉลีย่ นํ้ามันดิบ WTI จะอยูท่ ่ี 54 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรลในปี 2562 และนํ้ามันดิบ Brent จะมีราคาเฉลีย่ ทีส่ งู กว่าราคา
นํ้ามันดิบ WTI ประมาณ 7 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล
(3) อิ นเดียเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี นําเข้านํ้ามันพืช: ในปี 2561 รัฐบาลกลางของประเทศอินเดียได้ประกาศปรับเพิม่ อัตราภาษี
นําเข้านํ้ามันพืชเกือบทุกประเภท โดยเฉพาะนํ้ามันปาล์มดิบ ทัง้ นี้ เพือ่ ปกป้องเกษตรกรในประเทศอินเดีย
อย่างไรก็ตาม ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 รัฐบาลอินเดียได้ประกาศปรับลดอัตราภาษีนําเข้านํ้ ามันปาล์มดิบจากประเทศ
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศอื่นในกลุม่ สมาชิกอาเซียน จากร้อยละ 44 เหลือ 40 ส่วนนํ้ามันปาล์มทีผ่ ่านกระบวนการกลัน่
ลดลงจากร้อยละ 54 เหลือร้อยละ 45 ในกรณีนําเข้าจากประเทศมาเลเซีย และเหลือร้อยละ 50 หากนํ าเข้าจากประเทศ
อินโดนีเซีย การปรับลดลงอัตราภาษีนําเข้าดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับสัญญาความร่วมมือทางเศรษฐกิจทีท่ าํ ร่วมกันระหว่าง
ประเทศมาเลเซียและอินเดียเมือ่ หลายปีทผ่ี า่ นมา
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ตราบใดที่รฐั บาลอินเดียยังคงรักษาอัตราภาษีนําเข้านํ้ ามันพืชชนิดอื่นไว้เท่าเดิม จะสามารถเพิม่ โอกาสในการส่งออกนํ้ ามัน
ปาล์ม เพื่อลดปริมาณสต๊อกนํ้ ามันปาล์มคงเหลือสะสม และช่วยยกระดับราคานํ้ ามันปาล์มให้ปรับสูงขึน้ ได้ ถือเป็ นโอกาสที่ดี
สําหรับนํ้ามันปาล์มทีจ่ ะได้สว่ นแบ่งการตลาดกลับคืนมาหลังจากทีส่ ญ
ู เสียไปก่อนหน้านี้
(4) ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริ กา: สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาได้นําไปสูก่ ารตัง้
กําแพงภาษีของถัวเหลื
่ องซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดนํ้ามันพืชทัวโลก
่
ประเทศจีนถือเป็ นประเทศทีซ่ ้อื ถัวเหลื
่ องมากทีส่ ุดในโลก
และโดยส่วนใหญ่จะนําเข้าเมล็ดถัวเหลื
่ องจากสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ปริมาณการนําเข้าถัวเหลื
่ องจากสหรัฐอเมริกาของ
จีนนัน้ ได้ลดลงอย่างรวดเร็วจนถึงจุดทีไ่ ม่มกี ารนําเข้าถัวเหลื
่ องจากสหรัฐอเมริกาเลยในเดือนพฤศจิกายน 2561 ซึง่ นับเป็ นครัง้
แรกตัง้ แต่เกิดสงครามการค้าขึน้ และจีนได้ทดแทนด้วยการหันไปนํ าเข้าถัวเหลื
่ องจากบราซิลจํานวน 5.07 ล้านตันในเดือน
พฤศจิกายน โดยเพิม่ ขึน้ กว่าร้อยละ 80 จากปริมาณการนํ าเข้าถัวเหลื
่ องจากบราซิลที่มจี ํานวน 2.76 ล้านตันในปี ท่ผี ่านมา
อย่างไรก็ตาม ประเทศจีนได้กลับไปซื้อเมล็ดถัวเหลื
่ องจากอเมริกาอีกครัง้ เมื่อเดือนธันวาคม หลังจากที่ทงั ้ สองประเทศได้ทํา
ข้อตกลงกันเมือ่ วันที่ 1 ธันวาคมเพือ่ ระงับข้อพิพาทชัวคราว
่
ส่งผลให้ราคานํ้ามันถัวเหลื
่ องปรับตัวลดลงในช่วงปลายปี
(5) สหภาพยุโรปขยายเวลายกเลิ กการใช้ นํ้ามันปาล์มจนถึงปี 2573: สืบเนื่องจากนโยบายของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการ
กําหนดกรอบนโยบายการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพให้บรรลุผลก่อนปี 2563 โดยเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 สภายุโรปมีมติ
กําหนดข้อบังคับว่าด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกฉบับที่ 2 (Renewable Energy Directive : RED II) ซึง่ ได้กําหนด
เป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียนของสหภาพยุโรปไว้ท่อี ย่างน้อยร้อยละ 32 ของการใช้พลังงานทัง้ หมดในสหภาพยุโรป
ภายในปี 2573 และกําหนดเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียนในภาคขนส่งไว้ทร่ี อ้ ยละ 14 ภายในปี 2573 แต่กําหนดให้กลุ่ม
ประเทศสมาชิกใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากพืชได้ไม่เกินระดับที่ใช้อยู่ในปี 2563 และปรับเพิม่ ขึน้ ได้สงู สุดไม่เกินร้อยละ 7
นอกจากนี้ การใช้เชือ้ เพลิงชีวภาพทีผ่ ลิตมาจากพืชทีป่ ลูกในพืน้ ทีท่ ม่ี คี ่าคาร์บอนสูง จะต้องลดลงอย่างต่อเนื่องจนเป็ นศูนย์ในปี
2573 ซึง่ มีนยั ถึงการใช้นโยบาย “Zero Palm Oil” จากเชือ้ เพลิงภาคการขนส่งภายในปี 2573 ทัง้ นี้มจี ุดประสงค์เพื่อปฏิรปู ด้าน
พลังงานและลดการใช้พลังงานเพื่อแสดงถึงความพยายามในการบรรลุเป้าหมายด้านการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ในปี 2559 ได้ม ี
การเผยแพร่การศึกษาทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุ นจากสหภาพยุโรป ซึ่งได้ระบุว่าเชือ้ เพลิงชีวภาพทีผ่ ลิตจากนํ้ามันปาล์มได้ก่อมลพิษ
มากกว่านํ้ ามันดีเซลปกติถงึ 3 เท่า ซึ่งถือว่าเป็ นการสรุปทีน่ ํ ามาซึ่งความเข้าใจผิด เนื่องจากการทําธุรกิจสวนปาล์มนํ้ามันทุก
แห่งไม่ได้สง่ ผลให้เกิดการตัดไม้ทําลายป่าเสมอไป ดังนัน้ การกําหนดให้ใช้เชือ้ เพลิงชีวภาพทีผ่ ลิตมาจากพืชได้ไม่เกินระดับที่
ใช้อยูใ่ นปี 2563 จึงเป็ นบทลงโทษทีไ่ ม่เป็ นธรรมอย่างยิง่ สําหรับเชือ้ เพลิงชีวภาพทีผ่ ลิตมาจากพืชทีม่ กี ารปลูกตามเงือ่ นไขและ
มาตรฐานความยังยื
่ น นอกเหนือจากกระแส “Zero Palm Oil” ในภาคการขนส่งแล้ว ในปี 2561 ยังได้มกี ารนําข้อความ “Palm
Oil Free” มาใช้ระบุบนฉลากสินค้าในยุโรปอย่างกว้างขวาง โดยมีความเชื่อว่านํ้ ามันปาล์มเป็ นแหล่งของไขมันอิม่ ตัว มีสาร
ปนเปื้อน และมีสารก่อมะเร็งในปริมาณมาก

กําลังการผลิ ต
1. โรงสกัดนํ้ามันปาล์มดิ บ : การเพิม่ ขึน้ ของจํานวนโรงสกัดนํ้ามันปาล์มจาก 91 แห่งในปี 2556 เป็ นประมาณ 142 แห่ง
ในปจั จุบนั โดยเปิ ดดําเนินการจํานวน 108 แห่ง ทําให้กําลังการผลิตรวมของโรงสกัดมีประมาณ 30 - 35 ล้านตัน-ผลปาล์มสดต่อปี
นับว่ายังคงสูงกว่าปริมาณผลปาล์มสดทีอ่ อกสูต่ ลาดในปี 2561 ที่ 15 ล้านตันเป็ นอย่างมาก จะเห็นว่าอัตราการใช้กําลังการผลิตของ
โรงสกัด นํ้ า มัน ปาล์ม ดิบ อยู่ต่ํ า กว่า ร้อ ยละ 50 จากภาวะความไม่ส มดุ ล ระหว่า งอุ ป สงค์แ ละอุ ป ทานมีอ ยู่ใ นระดับ สูง ส่ง ผลต่ อ
เสถียรภาพราคาและคุณภาพของผลปาล์มสด ซึง่ เป็ นอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์มของประเทศไทย
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2. โรงกลันนํ
่ ้ ามันปาล์ม : ประเทศไทยมีโรงกลันนํ
่ ้ ามันปาล์ม ซึ่งเป็ นอุตสาหกรรมปลายนํ้าจํานวน 17 แห่ง มีกําลังการ
ผลิตทัง้ สิน้ ประมาณ 2.5 ล้านตัน-วัตถุดบิ ต่อปี และอัตราการใช้กําลังการผลิตอยู่ทป่ี ระมาณร้อยละ 70 ถึงแม้จํานวนผูป้ ระกอบการ
จะเพิม่ ขึน้ จํานวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับโรงสกัดนํ้ามันปาล์มดิบ เนื่องจากเป็ นการลงทุนที่ตอ้ งใช้เงินทุนสูง และต้องอาศัยความรู้
ความชํานาญและเทคโนโลยีระดับสูง แต่การแข่งขันในอุตสาหกรรมการกลันนํ
่ ้ ามันปาล์มเริม่ มีความรุนแรงมากขึน้ ในช่วง 2-3 ปี ท่ี
ผ่านมา โดยผูป้ ระกอบการรายใหม่มกั ใช้กลยุทธ์ดา้ นราคาเพือ่ แย่งส่วนแบ่งการตลาด
3. เนยเทียมและไขมันพืชผสม : คาดการณ์ว่าอัตราการใช้กําลังการผลิตของอุตสาหกรรมนี้จะตํ่ากว่าร้อยละ 50 ใน
ปจั จุบนั มีผปู้ ระกอบการรายใหญ่ในธุรกิจนี้อยูป่ ระมาณ 4 - 5 ราย โดยบริษทั มีสว่ นแบ่งทางการตลาดสูงสุดในส่วนของธุรกิจ เบ
เกอรีส่ าํ หรับร้านค้าปลีก

คาดการณ์ปริ มาณและแนวโน้ มราคานํ้ามันปาล์มปี 2562
พืน้ ที่ปลูกปาล์มนํ้ ามันในประเทศไทยเพิม่ ขึน้ เฉลี่ยปี ละประมาณ 3 แสนไร่ จากการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกปาล์มนํ้ ามันแทนพืช
ชนิดอื่น โดยเฉพาะการโค่นล้มยางพารามาเป็ นการปลูกปาล์มนํ้ามันทดแทนอันเนื่องมาจากผลกระทบจากวิกฤติราคายางตกตํ่าเป็ น
เวลานานหลายปี เหตุผลดังกล่าวทําให้ผลผลิตโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องในแต่ละปี นอกจากนัน้ ปจั จัยจากสภาพอากาศ ยัง
เป็ นสิง่ ทีส่ ง่ ผลดีต่อผลผลิตโดยรวม ดังนัน้ คาดว่าสถานการณ์ปริมาณผลผลิตปาล์มนํ้ามันจะออกสูต่ ลาดมากขึน้ ต่อเนื่องจากปี 2561
เป็ นประมาณ 16 ล้านตัน และส่งผลให้ปริมาณนํ้ามันปาล์มดิบอยูท่ ป่ี ระมาณ 2.8 - 3 ล้านตันในปี 2562
ในปี 2562 คาดว่าความต้องการใช้น้ํามันปาล์มเพื่อการบริโภคในประเทศจะคงทีใ่ นระดับประมาณ 1 ล้านตัน สําหรับความต้องการ
ใช้น้ํามันปาล์มเพือ่ ผลิตไบโอดีเซล คาดว่าจะมีประมาณ 1 ล้านตันเช่นกัน การส่งเสริมให้มกี ารใช้ไบโอดีเซล B20 สําหรับรถบรรทุก
ขนาดใหญ่ และปรับส่วนผสมนํ้ามันปาล์มในไบโอดีเซลขึน้ เป็ น B10 ภายในปี 2562 ยังคงเป็ นไปได้ยาก ดังนัน้ สถานการณ์ปริมาณ
นํ้ามันปาล์มดิบคงเหลือสะสมในประเทศจึงจะยังคงอยูใ่ นระดับสูงต่อไปในปี 2562 โดยเฉพาะในครึง่ ปี แรก การส่งออกนํ้ามันปาล์ม
ดิบจึงดูเหมือนจะเป็ นวิธเี ดียวทีจ่ ะสามารถระบายสต๊อกสะสมภายในประเทศได้ ภายใต้กลไกตลาดทีเ่ หมาะสม หรืออีกหนทางหนึ่ง
ต้องอาศัยมาตรการจากภาครัฐในการเข้ามาแก้ปญั หาอย่างเร่งด่วน เพือ่ ปรับสมดุลปริมาณนํ้ามันปาล์มคงเหลือในประเทศ
ในขณะทีผ่ ลผลิตนํ้ามันปาล์มของโลกปี 2562 จะอยูใ่ นระดับสูงเช่นกัน กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ได้รายงานสภาวะที่
เอื้อต่อการเจริญเติบโตของของปาล์มนํ้ามันในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผลผลิตต่อไร่ท่อี ยู่ในระดับสูง จะทําให้ปริมาณ
ผลผลิตนํ้ามันปาล์มของโลกขยายตัวร้อยะ 4.5 จากปี 2560/61 เป็ น 72.8 ล้านตัน โดยมาจากประเทศอินโดนีเซียเป็ นหลัก
โดยรวมแล้ว การเคลื่อนไหวของราคานํ้ ามันปาล์มดิบในประเทศในปี 2562 คาดว่าจะสอดคล้องและใกล้เคียงกับราคานํ้ามันปาล์ม
ดิบตลาดโลก โดยอยู่ท่รี ะดับ 16 - 18 บาท/กิโลกรัม และราคาผลปาล์มสดที่ประมาณ 3.00 - 3.50 บาท/กิโลกรัม ตราบใดที่ราคา
นํ้ามันปิ โตรเลียมโดยเฉลีย่ ทรงตัวอยูใ่ นระดับไม่เกิน 55 - 60 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และราคานํ้ามันปาล์มดิบในตลาดโลกโดย
เฉลีย่ ในปี 2562 คาดว่าจะอยูท่ ป่ี ระมาณ 2,000 - 2,300 ริงกิตต่อตัน (2561 : 2,299 ริงกิตต่อตัน) อย่างไรก็ตาม ยังมีปจั จัยอีก
หลายปจั จัยที่ยงั คงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนํ้ ามันปาล์ม เช่น กระแสการต่อต้านนํ้ ามันปาล์มจากสหภาพยุโรปและอเมริกา
ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน รวมถึงอัตราภาษีนําเข้านํ้ามันปาล์มของประเทศอินเดียซึง่ ยังคงอยูในระดับสูง เป็ น
ต้น

60

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
ภาพรวมทางด้านธุรกิ จ
1. เรื่องเด่นของสิ นค้า
1.1 นํ้ามัน
เนเชอเรลได้ตอกยํา้ ความเป็ นผูน้ ําด้านนํ้ามันพืชเพื่อสุขภาพด้วยการขยาย
ไลน์ ผ ลิต ภัณ ฑ์ไ ปยัง นํ้ า มัน ข้า วโพด ตรา เนเชอเรล เพื่อ เป็ น อีก หนึ่ ง
ทางเลือกของกลุ่มคนรักสุขภาพ โดยในนํ้ ามันข้าวโพดมีสารธรรมชาติท่ี
เป็ นประโยชน์ ต่อร่างกายเพราะเป็ นไขมันชนิดไม่อิ่ม ตัวเชิงซ้อน อีกทัง้
นํ้ ามันข้าวโพดช่วยเพิม่ กลิน่ หอมให้กบั อาหาร และสามารถทําได้ทุกเมนู
ทอด ผัด สลัด และยังสามารถใช้เป็ นส่วนประกอบของการทําขนมได้อีก
ด้วย

1.2 เนยเทียมและไขมันพืชผสม
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เพื่อก้าวให้ทนั เทรนด์เบเกอรีห่ ลากหลายรูปแบบในปจั จุบนั บริษทั ได้
ออกผลิต ภัณ ฑ์ ใ หม่ ได้แ ก่ มาการีน เซสท์โ กลด์ กลิ่น เนยสด ใน
รูปแบบถังขนาดบรรจุ 2 กิโลกรัม โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่ม
ร้านอาหาร
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จากประกาศตามราชกิจจานุ เบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๘ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกําหนดให้น้ํามันทีผ่ ่าน
กระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนและอาหารทีม่ นี ้ํามันทีผ่ ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็ นส่วนประกอบ ซึง่ เป็ นแหล่ง
หลักของไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acids) นัน้ เป็ นอาหารทีห่ า้ มผลิต นําเข้าหรือจําหน่าย ซึง่ บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) ได้ตระหนักถึงโทษของไขมันทรานส์ จึงดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกตัวของบริษทั เพื่อให้ปราศจากไขมันทรานส์ ทัง้
กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ํ ามันพืช เนยเทียมและไขมันพืช อีกทัง้ ยังได้ประชาสัมพันธ์และให้ความรูก้ บั ผู้บริโภคผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สื่อ
สิง่ พิมพ์ และสือ่ ออนไลน์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพือ่ สร้างความมันใจให้
่
กบั ผูบ้ ริโภคในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษทั

1.3 เครื่องดื่มและผลิ ตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรูป
ปี 2561 ถื อ เป็ น ปี ท่ี ท้ า ทายสํ า หรับ ผู้ ป ระกอบการส่ ว นใหญ่ ใ น
อุตสาหกรรมนี้ อัตราการบริโภคผักและผลไม้กระป๋องยังคงทรงตัว
ในขณะที่อ ตั ราการบริโ ภคนํ้ า ผลไม้นัน้ มีก ารปรับตัว ลดลงอย่า งมี
นัยสําคัญ และเพือ่ เป็ นการลดการพึง่ พาสินค้าในกลุ่มดังกล่าว บริษทั
อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ได้พฒ
ั นาสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์นมที่
สกัดจากพืช (Non-Dairy Milk) โดยได้คดิ ค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด
ได้แก่ นํ้ านมมะพร้าว ยูเอฟซี เวลเวท รสดัง้ เดิม และรสจืด ซึ่งอุดม
ไปด้ว ยแคลเซีย มจากพืช สมุท รธรรมชาติ ขนาดบรรจุ 1 ลิตร ใน
กล่องเต็ตตราพริสม่าแพ้ค
และเพื่อ ตอบรับ ตลาดสิน ค้า กลุ่ ม ที่ต้อ งบริโ ภคหมดในครัง้ เดีย ว
(Single Serve Market) บริษทั ได้นําเสนอผลิตภัณฑ์ ยูเอฟซี เวล
เวท นํ้ า นมมะพร้า วรสกาแฟ และรสช็อ คโกแลตขนาด 180 มล.
บรรจุในกระป๋องอลูมเิ นียม ซึ่งสินค้าดังกล่าวได้รบั การตอบรับเป็ น
อย่างดี
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ยูเอฟซี รีเฟรช นํ้ามะพร้าวแท้ 100% จากแหล่งผลิตมะพร้าวในประเทศไทย ได้รบั รางวัลรับรองมาตรฐานรสชาติสากล ระดับ 2
ดาว จากสถาบันรับรองด้านรสชาติและคุณภาพอาหารระดับนานาชาติ (iTQi) ประเทศเบลเยีย่ ม ต่อเนื่องเป็ นครัง้ ที่ 2

พร้อมกันนี้ ยูเอฟซี รีเฟรช นํ้าแตงโมแท้ 100% ยังได้รบั การตอบ
รับทีด่ ใี นด้านรสชาติจากตลาดต่างประเทศ

สินค้ายูเอฟซี ยังได้มกี ารจัดจําหน่ ายผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่าน
ร้านค้าปลีกออนไลน์ชนั ้ นําทัง้ ในไทยและต่างประเทศ โดยมีการนํา
การตลาดดิจติ อลมาใช้ในการส่งเสริมยอดขายในช่องทางนี้
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ยูเอฟซี ยัง คงเดิน หน้ า ลงทุน ในตราสิน ค้า ใหม่ๆ สํา หรับ
กลุ่มผูบ้ ริโภคในศตวรรษที่ 21 ซึง่ จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการบริหารต้นทุนของบริษทั

ยูเอฟซี รีเฟรช นํ้ามะพร้าวแท้ 100% ขนาด 500 มิลลิลติ ร
พร้อมเสิรฟ์ บนสายการบินชัน้ นํา สิงคโปร์แอร์ไลน์ อีกครัง้
บนชัน้ Suites และ First Class ในเส้นทางบินจากสิงคโปร์สู่
ลอนดอน แฟรงก์เฟิ รต์ ซานฟรานซิสโก ลอสแอนเจลิส
นิวยอร์ก ซิดนีย์ และเมลเบิรน์ ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2561
เป็ นต้นไป
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2. การขายและการกระจายสิ นค้า
2.1 ตลาดในประเทศ
่ านการงาน และ
ก) ช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่และร้านสะดวกซือ้ : ความกังวลในด้านสภาวะทางเศรษฐกิจ, ความมันคงด้
ภาระหนี้สนิ ในปี 2561 ได้สง่ ผลกระทบโดยตรงต่อรูปแบบของตลาดค้าปลีก ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่บางรายเริม่ มีการรัดเข็มขัด
โดยการลดจํานวนสาขา, ลดต้นทุนการดําเนินงาน และที่สาํ คัญที่สุดคือ ความถี่ของการส่งเสริมการขายที่ลดลงตลอดทัง้ ปี
อย่างไรก็ตาม นํ้ ามันสําหรับการประกอบอาหารซึ่งถือเป็ นสินค้าจําเป็ น มักจะได้รบั ผลกระทบไม่มากนัก โดยนํ้ามันปาล์มบรรจุ
ขวดของบริษทั ยังคงมีปริมาณการขายทีเ่ ติบโตร้อยละ 4 และในขณะเดียวกัน บริษทั ยังเพิม่ สินค้า "หยก เอ็กซ์ตร้า" ในกลุ่ม
ตลาดพรีเมีย่ ม ซึง่ มียอดขายเพิม่ สูงขึน้ ถึง 1.5 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2560 โดยเฉพาะ “เนเชอเรล” นัน้ มียอดขายเติบโตสูงสุดเป็ น
ประวัตกิ ารณ์ โดยมียอดขายเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 35 จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการสร้างตราสินค้าให้เป็ นทีย่ อมรับ ในส่วน
ของยอดขายในกลุ่มเนยและไขมันพืช ได้มกี ารเพิม่ สินค้าใหม่ในช่องทางการค้าสมัยใหม่ ส่งผลให้ยอดขายเติบโตร้อยละ 20 เมื่อ
เทียบกับปี 2560
ข) ช่องทางการค้าปลีกแบบดัง้ เดิม : ความผันผวนทางสภาพเศรษฐกิจในปี 2561 ถือเป็ นปจั จัยสําคัญทีม่ ผี ลกระทบต่อ
ช่องทางการค้าปลีกแบบดัง้ เดิมในปี ทผ่ี ่านมา ทัง้ นี้ รัฐบาลได้มนี โยบายการกระตุน้ เศรษฐกิจหลายมาตรการ โดยเฉพาะนโยบาย
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส่งผลให้มเี ม็ดเงินไหลเข้ามาในตลาดการค้าปลีกแบบดัง้ เดิมเป็ นจํานวนมาก
ในปีทผ่ี า่ นมา บริษทั ได้มกี ารมุง่ เน้นไปยังการกระจายสินค้าในทุกระดับของช่องทางการจัดจําหน่าย ได้แก่ การเริม่ ระบบ
ตัวแทนจําหน่ ายในจังหวัดสําคัญๆ และมีการเพิม่ เติมการกระจายสินค้าไปยังร้านค้าส่งขนาดกลาง และ ร้านค้าขนาดเล็กมากขึน้
นอกจากนี้ บริษทั ได้ดาํ เนินกิจกรรมทางการตลาดทีห่ ลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ นการจัดแสดงและการนําเสนอสินค้าตามสถานทีต่ ่างๆ
การสาธิตสินค้า และการเพิม่ พืน้ ทีจ่ าํ หน่ายในห้างสรรพสินค้าท้องถิน่
การใส่ใจในสุขภาพและการกินอยู่ทม่ี ากขึน้ ของกลุ่มลูกค้า ได้ส่งผลดีต่อสินค้านํ้ ามันพรีเมีย่ มภายใต้ตราสินค้า “เนเชอ
เรล” ซึง่ ยังคงมีการเติบโตอย่างมันคงในตลาดค้
่
าปลีกแบบดัง้ เดิม
ค) ฟู้ดเซอร์วสิ : ภาพรวมของกลุ่มร้านอาหารจานด่วน นัน้ มีการปรับตัว โดยเน้นประสิทธิภาพในการดําเนินงานแทน
การเปิ ดสาขาใหม่เหมือนเช่นทีผ่ ่านมา โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผูบ้ ริโภคระดับกลางจนถึงระดับล่าง ดังนัน้ ธุรกิจในกลุ่มนี้
จึงจัดรายการส่งเสริมการขายถี่มากขึน้ และปรับลดราคาอาหารต่อชุดลง เพื่อรักษาฐานลูกค้าของธุรกิจไว้ ภายใต้สถานการณ์
เศรษฐกิจในปจั จุบนั ซึ่งสถานการณ์ดงั กล่าวนัน้ ส่งผลดีต่อบริษทั และประสบความสําเร็จในการร่วมมือกับพันธมิตรหลักของ
บริษทั ทําให้มกี ารเติบโตโดยรวมร้อยละ 18 นอกจากนี้ บริษทั ได้ขยายส่วนแบ่งทางการตลาดนํ้ามันพืชพรีเมีย่ ม ส่งผลให้บริษทั มี
ตลาดที่กว้างขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในร้านอาหารเพื่อสุขภาพ นํ ามาซึ่งยอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้ สองเท่าเมื่อเทียบกับปี 2560 สําหรับ
ประกาศตามราชกิจจานุ เบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่หา้ มจําหน่ ายนํ้ ามันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจน
บางส่วนซึง่ เป็ นแหล่งหลักของไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acids) นัน้ ทางบริษทั ได้เตรียมความพร้อมโดยการปรับสูตรผลิตภัณฑ์
ให้สอดคล้องกับข้อบังคับดังกล่าวแล้ว
2.2 ตลาดต่างประเทศ
่
ม่ ยอดขายกลุ่มสินค้านํ้ามันพืชไปทีต่ ลาดประเทศเพื่อน
ก) กลุ่มนํ้ามันและไขมัน : ในปี 2561 บริษทั ยังมุง่ มันในการเพิ
บ้าน ได้แก่ พม่า กัมพูชา และลาว อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษทั ได้เล็งเห็นถึงโอกาสและศักยภาพทางการตลาด นอกจากนี้ ยังมีการ
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เพิม่ การส่งออกผลิตภัณฑ์ในส่วนของเนยเทียม ไขมันพืชผสม และนํ้ามันกลุ่มพรีเมีย่ ม ตรา เนเชอเรล ในลูกค้าส่งออกกลุ่มนี้ดว้ ย
โดยบริษทั ยังคงเสาะหาช่องทางทําตลาดนี้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข) กลุม่ ผลิตภัณฑ์ยเู อฟซี : ปริมาณการส่งออกของบริษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ยังคงทรงตัว ในขณะทีร่ ายได้ม ี
การปรับตัวลดลง ซึ่งนอกเหนือจากการที่บริษทั ตัดสินใจหยุดดําเนินธุรกิจในการเสนอราคาสําหรับสินค้ากลุ่มการทําสัญญาการ
จ้างผลิตผักและผลไม้กระป๋องทีไ่ ม่ทํากําไรแล้ว สถานการณ์กดดันด้านราคาของนํ้ามะพร้าวทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสินค้าราคาถูก
จากประเทศเวียดนาม ยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อรายได้ของยูเอฟซีอกี ด้วย
สหรัฐอเมริกายังคงเป็ นตลาดส่งออกทีใ่ หญ่ทส่ี ุดจากการทําสัญญาการจ้างผลิตสําหรับกลุ่มห้างค้าปลีกหลักจํานวนหนึ่ง
โดยปจั จุบนั ต้องมีการใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการที่เพิม่ มากขึ้นสําหรับตลาดกลุ่มนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ใหม่ของ
องค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงมาตรการกีดกันทางการค้าทีไ่ ม่ใช้ภาษี
ยูเอฟซี รีเฟรช นํ้ ามะพร้าว 100% ยังคงรักษาความเป็ นผูน้ ํ าในตลาดประเทศนิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ โดยได้มกี าร
ลงทุนด้านการตลาดทีเ่ พิม่ ขึน้ เพือ่ สร้างตราสินค้าให้เป็ นทีร่ จู้ กั และต่อสูก้ บั คูแ่ ข่งในตลาดทีก่ ารแข่งขันทวีความรุนแรงมากขึน้
การนํ าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ถือเป็ นแรงขับเคลื่อนในการสร้างการเติบโตของธุรกิจ สืบเนื่องจากความต้องการใน
ผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มทีส่ กัดจากพืช (non-dairy milk) เพื่อสุขภาพมีเพิม่ มากขึน้ บริษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน) จึง
นําเสนอ ยูเอฟซี เวลเวท นํ้านมมะพร้าว 4 รสชาติ ออกสูต่ ลาดในหลายประเทศช่วงปลายปี 2561 และนํ้าแตงโมไทยสูตรใหม่จะ
เริม่ จัดจําหน่ายในต้นปี 2562 นอกจากนี้ยงั มีผลิตภัณฑ์ใหม่ทม่ี นี วัตกรรมอีกมากมาย ทีม่ แี ผนจะวางตลาดในปี 2562 นี้
จากสถานการณ์ดงั กล่าว ผลการดําเนินงานในภาพรวมของตลาดส่งออกยังเป็ นทีน่ ่ าพอใจ การลงทุนด้านการตลาดทีม่ ี
การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ จะถูกนํามาใช้สาํ หรับพัฒนาช่องทางและตลาดใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบั
ตราสินค้ายูเอฟซี และนํามาซึง่ การเติบโตของธุรกิจ
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ภาพรวมทางด้านการปฏิ บตั ิ งาน
1) การปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต
โรงกลัน
่ น้าํ มันพืชบางปู
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 บริษทั มีการซ่อมบํารุงและปรับปรุงสายการผลิตการเป่าขวด, ชุดบรรจุน้ํ ามัน ขนาด 250
มิลลิลติ ร, 1 ลิตรและเครื่องติดฉลาก ซึง่ สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตขึน้ จากร้อยละ 75 เป็ นร้อยละ 85 ในไตรมาสที่ 3 ของ
ปี 2561 และร้อยละ 88 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561
•

โรงงานสกัดน้าํ มันปาลมดิบทีจ
่ งั หวัดตรัง
เดือนสิงหาคม 2561 คุณวชิรา ณ ระนอง นายกสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย และคณะได้เข้าเยีย่ มชมโรงงานสกัดนํ้ามัน
ปาล์มดิบทีจ่ งั หวัดตรัง โดยมีคุณบรรจง จิตต์แจ้ง (กรรมการอิสระ) และคุณปิ ยธิดา สุขจันทร์ (กรรมการบริหาร) ให้การต้อนรับ
คณะผูเ้ ยีย่ มชมอย่างอบอุ่น
โดยได้มกี ารเข้าเยีย่ มชมขัน้ ตอนการสกัดนํ้ามันปาล์มดิบและรับฟงั การบรรยายเกี่ยวกับมาตรฐานการปลูกปาล์มนํ้ามัน
อย่างยังยื
่ น (RSPO) รวมถึงเยีย่ มชมสวนปาล์มของเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดตรัง
•
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UFC จังหวัดลําปาง
• ไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 บริษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ได้ดาํ เนินโครงการติดตัง้ เครื่องคัดสีเมล็ดถัวเหลื
่ องเพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตเต้าเจีย้ ว ซึง่ ได้ทดสอบการใช้งานและเริม่ ผลิตในปี 2561

• ไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 บริษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ได้ตดิ ตัง้ ROBOT สําหรับจัดเรียงกล่องผลิตภัณฑ์บนพา
เลท ซึง่ จะเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตถึงร้อยละ 50 มูลค่าการลงทุน 6 ล้านบาท เครื่องจักรดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบและเริม่ ใช้
งานในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
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UFC จังหวัดนครปฐม
• บริษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐมได้ดําเนินโครงการติดตัง้ เครื่อง mixing สําหรับผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบยู เอช ที โดยเริม่ ติดตัง้ แต่ ไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 และผ่านการทดสอบการทํางาน
แล้วในปี 2561 โดยจะสามารถเพิม่ กําลังการผลิตได้ถงึ 10 – 20 ตันต่อชัวโมง
่

• ไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 บริษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ได้ดาํ เนินการปรับปรุงภูมทิ ศั น์ของโรงงาน โดยสร้างรัว้
คอนกรีตบริเวณด้านหน้าและด้านหลังโรงงาน เพือ่ ให้สอดคล้องกับข้อกําหนด GMP และส่งเสริมความปลอดภัยในพืน้ ทีท่ าํ งาน
• ไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 บริษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ได้ทาํ การปรับปรุงพืน้ ทีจ่ อดรถของโรงงาน ให้เป็ นพืน้
คอนกรีต
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• ไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 บริษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ได้ตดิ ตัง้ ประตูหนีไฟเพิม่ เติมสําหรับแผนกและพืน้ ที่
ต่างๆ เช่น แผนกผลิตผักผลไม้ สํานักงานฝา่ ยวิศวกรรม อาคารหม้อต้มไอนํ้ า เป็ นต้น เพื่อใช้เป็ นทางออกฉุ กเฉิน และเป็ นการ
ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตามกฎหมาย

2) การได้รบั รางวัลและการรับรองตามมาตรฐานต่างๆ
โรงกลัน
่ น้าํ มันพืชบางปู
• วันที่ 19 กันยายน 2561 บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เข้ารับมอบประกาศนียบัตร คาร์บอนฟุตปริน้ ท์
สําหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า หยก, หยก เอ็กซ์ตร้า และ เนเชอเรล ภายในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อนประจําปี
2561” จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล
พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อส่งเสริมการลดคาร์บอนในกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการ
บรรเทาและชะลอภาวะโลกร้อนในประเทศไทย ในรูปแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีสว่ นร่วม และประกาศเกียรติคุณองค์กรต่างๆ
ซึง่ มีการดําเนินมาตรการเชิงรุก พร้อมมีการวัดผลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
บริษทั คํานึงถึงความสําคัญของปญั หาที่เกิดขึน้ กับสิง่ แวดล้อม จึงได้มกี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก โดยคํานวณจากวัฎจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ ตัง้ แต่การได้มาซึ่งวัตถุดบิ การขนส่ง การประกอบชิ้นส่วน การใช้งาน
และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน
รางวัลนี้ จึงเป็ นอีกก้าวหนึ่งในการตอกยํ้าความเป็ นผูน้ ํ าในธุรกิจนํ้ ามันปาล์ม ควบคู่ไปกับความมุ่งมันในการเป็
่
นส่วน
หนึ่งของประเทศไทยในการผลักดันเพือ่ ลดการปล่อยคาร์บอน ทัง้ ในด้านธุรกิจและกิจกรรมเพื่อสังคมโดยอาศัยการประกอบธุรกิจ
อย่างรูร้ กั ษ์สงิ่ แวดล้อม เพือ่ มุง่ ไปสูก่ ารเติบโตและพัฒนาอย่างยังยื
่ น
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• เดือนสิงหาคม 2561 บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได้รบั รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงาน
สัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยรางวัลนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริม
สถานประกอบกิจการให้มรี ะบบบริหารจัดการที่ดี ด้านการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการ
แรงงาน และความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติประวัตสิ ถานประกอบ
กิจการทีม่ รี ะบบการบริหารจัดการด้านแรงงานทีเ่ ป็ นมาตรฐานสากลจึงได้จดั พิธมี อบรางวัลสถานประกอบกิจการทีม่ รี ะบบบริหาร
จัดการทีด่ ี ทัง้ นี้ คุณวิรตั น์ สุวรรณรัตน์ ผูจ้ ดั การฝา่ ยทรัพยากรบุคคล เป็ นตัวแทนรับมอบรางวัลจากพลตํารวจเอกอดุลย์ แสงสิง
แก้ว รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงานในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

• เดือนกันยายน 2561 บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) ได้รบั รางวัลมาตรฐานการ
ป้องกันและแก้ไขปญั หายาเสพติด

• วันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2561 บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได้ผ่านการตรวจรับรองระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001 : 2015 และระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001 : 2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (MASCI)
• วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2561 บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได้ผ่านมีการตรวจรับรองระบบการจัดการด้าน
ความปลอดภัยทางอาหารเวอร์ชนใหม่
ั่
( FSSC 22000 Version 4.1) จากบริษทั บูโรเวอริทสั (ประเทศไทย) จํากัด
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โรงงานสกัดน้าํ มันปาลมดิบทีจ
่ งั หวัดตรัง
• โรงงานสกัดนํ้ า มันปาล์มดิบจังหวัดตรัง ได้ร บั คัดเลือกให้เป็ นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัม พัน ธ์และ
สวัสดิการแรงงานประจําปี 2561 ทัง้ นี้ คุณสุพจน์ เพ็งจันทร์ ผูจ้ ดั การโรงงาน เป็ นตัวแทนขึน้ รับรางวัลจากผูว้ า่ ราชการจังหวัดตรัง
การรับรางวัลดังกล่าวจากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็ นสิง่ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความมุง่ มันของ
่
บริษทั ในการเป็ นองค์กรทีน่ ่าอยู่ (BPW-Best Place to Work) สะท้อนให้เห็นว่าบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงานท้องถิน่
อย่างเคร่งครัด และมุง่ มันพั
่ ฒนาอย่างยังยื
่ นด้วยความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
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บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
• ยูเอฟซี รีเฟรช นํ้ามะพร้าวแท้ 100% ได้รบั รางวัลการันตีดา้ นรสชาติความอร่อย Superior Taste Award 2 ดาว จาก 3
ดาว หรือรสชาติดเี ยีย่ ม เป็ นปี ท่ี 2 ในปี 2561 และปี 2558 จากสถาบันรับรองด้านรสชาติและคุณภาพอาหารระดับนานาชาติ
(iTQi) กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยีย่ ม โดยผ่านการคัดเลือกและตัดสินด้วยการทดสอบแบบ Blind Taste จากเชฟและ
คณะกรรมการผูเ้ ชีย่ วชาญด้านอาหารและเครือ่ งดื่มนานาชาติ

• ในปี 2561 บริษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ได้การรับรองตามมาตรฐานสากลต่างๆ ได้แก่ OU Kosher, Kosher
Parve, Halal, SMETA (Social and Ethical), BRC, IFS, HACCP Codex Alimentarius, GMP Codex Alimentarius,
ISO9001:2015, ISO14001:2015, และ OSHAS18001:2007
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ภาพรวมทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีการดําเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม เพื่อความยังยื
่ น
ของกิจการและสังคมโดยรวม โดยการกําหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจ เพือ่ ให้สะท้อนออกมาในการดําเนินงานตามธุรกิจปกติ ดังนี้
วิ สยั ทัศน์
เป็ นบริษทั ชัน้ นําในธุรกิจอาหารและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง ทีม่ กี ารเติบโตและพัฒนาอย่างยังยื
่ น
พันธกิ จ
1. ผลิตอาหารที่มคี ุณภาพ และคุณค่าทางโภชนาการ พร้อมทัง้ นํ าเสนอนวัตกรรมการผลิตอาหารใหม่ๆ ที่ตรงตามความ

ต้องการของลูกค้า ด้วยบริการทีด่ เี ยีย่ ม และสร้างศักยภาพให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคต
2. ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัย ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมกับการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
ชุมชนและสังคม
3. สร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ลูกค้า และจัดสรรประโยชน์ ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รวมทัง้ การ
คํานึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงาน
โดยบริษทั มีนโยบายทีเ่ น้นการผลิตนํ้ามันปาล์มอย่างยังยื
่ นตามกรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึง่ โรง
กลันนํ
่ ้ ามันพืชบางปูและโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มดิบทีจ่ 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)
จากการที่บริษทั ให้ความสําคัญต่อปญั หาที่เกิดขึน้ กับสิง่ แวดล้อม จึงได้มกี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก โดยผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า หยก, หยก เอ็กซ์ตร้า และ เนเชอเรล ได้รบั การรับรองประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุต
ปริน้ ท์
นอกจากนัน้ บริษทั ยังมีนโยบายและแนวปฏิบตั เิ พื่อรักษาสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นผู้มสี ่วนได้เสียภายใน
ได้แก่ พนักงาน หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่ง ชุมชนและสังคม กําหนดไว้อย่างชัดเจน
โดยบริษทั เคารพในความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ติ ่อพนักงาน ลูกค้า คู่คา้ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เนื่องจากความเหมือน
หรือความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส หรือเรื่องอื่นใด อย่างไรก็ตาม ความ
คาดหวังของผู้มสี ่วนได้เสียอาจแตกต่างกัน ดังนัน้ บริษทั จะพิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายที่แต่ละกลุ่มพึงได้รบั อย่างละเอียด
รอบคอบ และดูแลให้มนใจว่
ั ่ าสิทธิดงั กล่าวได้รบั ความคุ้มครอง และปฏิบตั ิด้วยความระมัดระวัง โดยได้กําหนดแนวทางการ
ตอบสนองความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสียไว้ในนโยบายดังกล่าว
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บริษทั กําหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการ 8 ข้อดังนี้
1. การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม
บริษทั ยึดหลักการปฏิบตั ทิ เ่ี สมอภาค ภายใต้การแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรมต่อคู่คา้ ทุกราย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามสัญญา เงือ่ นไขทางการ
ค้าในการซื้อขายสินค้าและบริการจากคู่ค้า และการกําหนดนโยบายในการจัดซื้อและจัดจ้าง เพื่อให้การดําเนินธุรกิจกับคู่ค้า
เป็ นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรงไปตรงมา
2. การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน่
บริษทั มีนโยบายให้พนักงานดําเนินงานอย่างมีคุณธรรมและเป็ นพลเมืองที่ดขี องสังคม รวมทัง้ ส่งเสริมให้คู่คา้ ของบริษทั ดําเนิน
ธุรกิจทีถ่ ูกต้องด้วยความโปร่งใสด้วยเช่นกัน บริษทั จึงได้กําหนดให้การต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนเป็ นนโยบายทีส่ าํ คัญ
อีกนโยบายหนึ่ง โดยมีการกําหนดหลักเกณฑ์เป็ นแนวปฏิบตั ไิ ว้ในนโยบายดังกล่าว
3. การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะให้ความเป็ นธรรมต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกราย โดยปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้องกันและปฏิบตั ิ
ตามหลักการเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิน่ กําเนิด เชือ้ ชาติ เพศ อายุ สีผวิ ศาสนา ความ
พิการ ฐานะทางการเงิน ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มไิ ด้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ ให้ความ
เคารพต่อความเป็ นปจั เจกชนและศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
4. การปฏิ บตั ิ ต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม
บริษัท ตระหนัก ดีว่าพนัก งานเป็ น ป จั จัย แห่งความสําเร็จ ก้า วหน้ าของบริษัท บริษัทจึงสนับสนุ น พัฒ นาให้พนัก งานมีค วามรู้
ความสามารถ มีการฝึ กอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ให้ผลตอบแทนและ
สวัสดิการทีเ่ หมาะสมและเป็ นธรรม เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุ ษยชนขัน้ พืน้ ฐานตามหลักสากลและตามกฎหมาย
และระเบีย บข้อ บัง คับต่ า งๆ รวมทัง้ ยัง ให้ค วามสํา คัญ กับ สุข ภาพ อาชีว อนามัย ความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพ ย์ส ิน และ
สภาพแวดล้อมการทํางานของพนักงาน ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทํางานทีด่ แี ละส่งเสริมการทํางานเป็ น
ทีม
5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผูบ้ ริ โภค
บริษทั มุ่งมันสร้
่ างความพึงพอใจและความมันใจให้
่
กบั ลูกค้าและผูบ้ ริโภค โดยเน้นทีค่ วามเอาใจใส่และความรับผิดชอบต่อลูกค้า
และผูบ้ ริโภคโดยการผลิตสินค้าทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน ตามระบบบริหารจัดการด้านต่างๆ ได้แก่
• มาตรฐาน ISO 9001 เป็ นมาตรฐานการจัดวางระบบบริหารงานเพือ่ การประกันคุณภาพ
• ระบบ GMP เป็ นระบบการจัดการตามหลักเกณฑ์วธิ กี ารทีด่ ใี นการผลิตอาหาร ซึง่ เป็ นข้อกําหนดเกีย่ วกับมาตรฐานด้าน
สุขลักษณะทัวไป
่ รวมทัง้ มาตรการในการป้องกันอาหารจากการถูกปนเปื้อนเนื่องจากสภาวะทีไ่ ม่ถกู สุขลักษณะ
• ระบบ HACCP เป็ นมาตรฐานเกีย่ วกับการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตทีต่ อ้ งควบคุมในกระบวนการผลิตอาหาร
• มาตรฐาน TIS 18001 / OHSAS 18001 เป็ นระบบการจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานทีท่ าํ งาน
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• มาตรฐาน FSSC 22000 เป็ นมาตรฐานที่เน้นเรื่องระบบประกันคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหารระดับสูง
สามารถสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ผูบ้ ริโภค รวมถึงเน้นการเติบโตและการดําเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ น มาตรฐานดังกล่าวเป็ น
มาตรฐานทีค่ รอบคลุมทัง้ ISO 22000 และ PAS 220 และเป็ นทีย่ อมรับจากทัวโลก
่
• มาตรฐาน ISO 14001 เป็ นมาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม โดยมุง่ เน้นให้องค์กรมีการพัฒนาปรับปรุงตลอดจน
รักษาสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
• มาตรฐานการผลิตนํ้ามันปาล์มอย่างยังยื
่ นภายใต้กรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึง่ เป็ นแนว
ปฏิบตั ทิ ่มี กี ารปรับปรุงการผลิตนํ้ ามันปาล์มอย่างยังยื
่ น ทัง้ ทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิง่ แวดล้อม และถูกต้องตาม
กฎหมายของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลายภาคส่วนตัง้ แต่ตน้ นํ้าถึงปลายนํ้า
นอกจากนัน้ บริษทั ยังมุง่ เน้นทําการตลาดและสัญญาทีเ่ ป็ นธรรม รวมถึงรักษาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของลูกค้า และมีหน่วยงานซึ่ง
ทําหน้าทีร่ บั ข้อร้องเรียนของลูกค้า เพือ่ ให้ลกู ค้าเกิดความเชื่อมันและพึ
่
งพอใจสูงสุด
6. การใส่ใจสิ่ งแวดล้อม
บริษทั มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงสิง่ แวดล้อม และปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และข้อบังคับเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมทีบ่ งั คับ
ใช้อยู่ ทัง้ นี้ บริษทั มุง่ เน้นการปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อมด้วยความรับผิดชอบโดย
•
•

ส่งเสริมให้พนักงานของบริษทั มีจติ สํานึก และความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
ร่วมพัฒนาสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์กบั หน่วยงานอื่น เพื่อให้มกี ารรักษาสิง่ แวดล้อม และ
ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านให้เหมาะสมต่อสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
• ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจากการดําเนินธุรกิจของบริษท
ั ทบทวนและติดตามความก้าวหน้าเพื่อให้
แน่ใจว่าบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ปี 2561 บริษทั ได้สนับสนุ นกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็ นโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมูลค่ารวม 218,903 บาท (2560 :
208,408 บาท) เพือ่ สร้างสัมพันธ์อนั ดีต่อชุมชนและสังคม
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ไตรมาสที่ 1
บริ จาคเนื่ องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 โรงกลันนํ
่ ้ ามันพืชบางปู บริจาคของเล่น
ให้กบั เด็กๆ ในชุมชนบริเวณพืน้ ทีโ่ รงงานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
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กิ จกรรมบริ จาคโลหิ ต
เมื่ อ วัน ที่ 12 มกราคม 2561 โรงกลัน่ นํ้ ามัน พื ช บางปู ร่ ว มกั บ
โรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครัง้ ที่ 30-32 ซึ่ง
บริษทั จะยังคงจัดกิจกรรมนี้อย่างสมํ่าเสมอเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุ ษย์
และสังคมต่อไป

ร่วมกิ จกรรมเดิ น-วิ่ งเพื่อการกุศล
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ตัวแทนจากโรงกลันนํ
่ ้ ามันพืชบางปูเข้าร่วม
กิจ กรรมเดิน -วิ่ง มินิ ม าราธอนกับ นิ ค มอุ ต สาหกรรมบางปูใ นโอกาส
ครบรอบ 40 ปี โดยรายได้ ห ลัง หัก ค่ า ใช้ จ่ า ยแล้ ว จะมอบให้ ก ั บ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการเพือ่ ใช้เป็ นทุนสนับสนุนการศึกษาต่อไป

ร่ว มมื อกับ มหาวิ ทยาลัย เชี ย งใหม่ ทํา โครงการส่ ง เสริ ม อนุ รกั ษ์
พลังงาน
วันที่ 25 มกราคม 2561 ยูเอฟซี ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน
โครงการส่งเสริมอนุ รกั ษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดเล็กในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งทาง UFC ได้สนับสนุ น
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการปฏิบตั งิ านในโรงงาน เพื่อนํ าข้อมูลที่ได้ไปทําการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและนํามาเสนอในครัง้ ต่อไป
ไตรมาสที่ 2
โครงการ “ขับรถมีนํ้าใจ รักษาวิ นัยจราจร
วันที่ 11-17 เมษายน 2561 UFC จังหวัดนครปฐมได้เข้าร่วมโครงการ
รณรงค์ “ขับรถมีน้ํ าใจ รักษาวินัยจราจร” กับสํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม

76

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

กิ จกรรมอาสาสมัครเพื่อชุมชน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 UFC จังหวัดนครปฐมพร้อมคณะพนักงาน
ร่วมกับชุมชนท้องถิน่ ในกิจกรรม “สานรักองค์กร สูช่ ุมชน” ร่วมขุดลอกคู
คลองพืน้ ทีบ่ ริเวณบริษทั เพือ่ ชุมชน

ไตรมาสที่ 3

ร่วมกิ จกรรมเนื่ องในวันเข้าพรรษา
วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 พนักงานของโรงกลันนํ
่ ้ ามันพืชบางปู เข้า
ร่วมกิจกรรมของชุมชน เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยเข้าร่วมกิจกรรม แห่
เทียนพรรษา ณ วัดศรีจนั ทร์ประดิษฐ์ ซึ่งเป็ นวัดทีต่ งั ้ อยูใ่ นพืน้ ทีโ่ รงงาน
ธรรมเนียมปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องโรงงานทีไ่ ด้ดาํ เนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน

บริ จาคผลิ ตภัณฑ์สาํ หรับการสัมมนาด้านกฎหมายและข้อบังคับ
ต่างๆ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ตัวแทนจาก UFC จังหวัดลําปางได้มอบ
ผลิตภัณฑ์นมถัวเหลื
่ อง “โฮมซอย” ให้แก่พระสงฆ์และฆราวาสทีเ่ ข้าร่วม
อบรมโครงการ “กฎหมายน่ารูส้ หู่ น่วยงานประชาชนประจําตําบล” ซึ่ง
จัดโดยหน่วยงานท้องถิน่ ในจังหวัดลําปาง

มอบกระป๋องเปล่าให้กบั อาจารย์จากวิ ทยาลัยอาชีวะจังหวัดแพร่
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 UFC จังหวัดลําปางได้มอบกระป๋องเปล่าให้กบั
อาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวะจังหวัดแพร่ เพื่อนําไปใช้ในการเรียนการ
สอนของทางสถาบันต่อไป
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กิ จกรรมอาสาสมัครเพื่อชุมชน
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 UFC จังหวัดลําปางร่วมกับสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดและชุมชนบ้านปงแสนทอง ในการพัฒนาและเก็บขยะบริเวณ
โรงงานและพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง เพื่ อ เตรี ย มรับ เสด็ จ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ร่วมกิ จกรรมฟื้ นฟูป่าชายเลนและลําคลอง
่ ้ ามันพืชบางปูร่วม กับ
วันที่ 30 สิงหาคม 2561 พนักงานจากโรงกลันนํ
ชุมชนบางปู และการนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในกิจกรรมฟื้ นฟูป่าชาย
เลนและลําคลอง

ร่วมปล่อยพันธุป์ ลาเนื่ องในวโรกาส 12 สิ งหาคม
เดือนสิงหาคม 2561 โรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มทีจ่ งั หวัดตรัง จัดกิจกรรม
ปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเทิดพระเกียรติวนั แม่แห่งชาติ ณ สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลควนกุน โดยได้รบั เกียรติจากนายมานะ เทือก
สุบรรณ นายอําเภอสิเกา เป็ นประธานในพิธี

สนั บ สนุ นของเหลื อ จากกระบวนการผลิ ตขี้เค้ ก ให้ ก บั ชุม ชนหัว
สะพาน
เดือนสิงหาคม 2561 โรงงานสกัดนํ้ ามันปาล์มที่จงั หวัดตรัง สนับสนุ น
ของเหลือจากกระบวนการผลิต (ขีเ้ ค้ก) ให้กบั ชุมชนหัวสะพาน สําหรับ
ใช้ในการทําปุ๋ยหมัก โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรนําวัสดุทไ่ี ม่ใช้
แล้ ว ที่เ หลือ จากกระบวนการผลิ ต มาเพิ่ม คุ ณ ค่ า และสามารถลด
ค่าใช้จา่ ยให้กบั กลุม่ เกษตรกร
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สนับสนุนของเหลือใยปาล์มให้กบั องค์การบริ หารส่วนตัวบลโพรง
จระเข้
เดือนกันยายน 2561 โรงงานสกัดนํ้ ามันปาล์มที่จงั หวัดตรัง สนับสนุ น
ของเหลือ จากกระบวนการผลิต (ใยปาล์ม ) ให้ก ับ สถานี พฒ
ั นาที่ดิน
จังหวัดตรังเพื่อใช้สาํ หรับทําปุ๋ยหมักชีวภาพให้กบั องค์การบริหารส่วน
ตําบลโพรงจระเข้ อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
สนั บสนุ นกิ จกรรมระดมทุนเพื่ อใช้ ในการยกระดับธรรมาภิ บาล
ของตลาดทุนไทย
ในวาระของปี การก่อตัง้ ปี ท่ี 29 ของสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย บริษทั
ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทั อาหารสากล จํากัด
(มหาชน) ได้สนับสนุ นกิจกรรมระดมทุน “29 ปี -TIA Fun Run 2018”
เพื่อใช้ในการยกระดับธรรมาภิบาลของตลาดทุนไทยภายใต้ภารกิจที่
ได้รบั มอบหมาย จาก ก.ล.ต. ซึง่ งานได้จดั ขึน้ เมื่อวันที่ 30 กันยายน
2561 ณ ศูนย์เรียนรูป้ ่าในกรุง โดยสถาบันปลูกป่า ปตท. ถนน
สุขาภิบาล 2 กรุงเทพมหานคร โดยมีนกั วิง่ เข้าร่วมกิจกรรม วิง่ เพื่อ
สุขภาพราวกว่า 500 คน
ไตรมาสที่ 4
กิ จกรรมอาสาสมัครเพื่อชุมชน
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 UFC จังหวัดนครปฐมร่วมกิจกรรมพระราชกุศล
อุทศิ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” ช่วยตัดแต่งกิง่ ต้นไม้ ตัดหญ้า ณ
บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชันย์ ร่วมกับ
ประชาชนเทศบาลอําเภอบ้านดอนยายหอม
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สนับสนุนสิ่ งของให้กบั วัดในชุมชน
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 UFC จังหวัดลําปางบริจาคถุงกระสอบเชือก
และของจําเป็ นอื่นๆ ให้วดั ปงแสนทอง ซึ่งเป็ นวัดบริเวณใกล้เคียง
โรงงานเพื่อนํ าไปใส่ของที่ชาวบ้านนํ ามาถวายในวันงานทอดกฐินและ
งานทอดผ้าปา่ ประจําปี

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่ งได้จากการดําเนิ นงานที่มีความรับผิ ดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และผู้มี
ส่วนได้เสีย
เมือ่ ปี 2551 บริษทั เป็ นผูผ้ ลิตนํ้ามันปาล์มรายแรกทีไ่ ด้รบั การรับรอง “ฉลากคาร์บอน” (Carbon Label) จากองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ( Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public organization) ) โดย
โรงงานสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิรอ้ ยละ 16.48 จากกระบวนการผลิต
วันที่ 19 กันยายน 2561 บริษทั เข้ารับมอบประกาศนียบัตร คาร์บอนฟุต ปริน้ ท์ สําหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า หยก , หยก
เอ็กซ์ตร้า และ เนเชอเรล ในฐานะผลิตภัณฑ์ทส่ี ง่ เสริมการลดคาร์บอน รวมถึงการบรรเทาและชะลอภาวะโลกร้อนในประเทศไทย
ซึง่ บริษทั ได้มกี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยคํานวณจากวัฎจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ ตัง้ แต่การ
ได้มาซึง่ วัตถุดบิ การขนส่ง การประกอบชิน้ ส่วน การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน
นอกจากนัน้ ในปจั จุบนั บริษทั สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาด 1 MW จากก๊าซชีวภาพ โดยมีน้ําเสียจากกระบวนการผลิตของ
โรงงานสกัดนํ้ ามันปาล์มเป็ นวัตถุดบิ และโครงการดังกล่าวเป็ นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการของเสียของนักเรียน นักศึกษาและ
ชุมชนของโรงงาน
กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ถือเป็ นการยืนยันถึงความมุ่งมันในการเป็
่
นส่วนหนึ่งของประเทศไทยในการผลักดันเพื่อลดการปล่อย
คาร์บอน ทัง้ ในเชิงธุรกิจและกิจกรรมเพื่อสังคมโดยอาศัยการประกอบธุรกิจอย่างรูร้ กั ษ์สงิ่ แวดล้อม เพื่อมุ่งไปสู่การเติบโตและ
พัฒนาอย่างยังยื
่ น
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ภาพรวมทางด้านการเงิ น
คําอธิ บายและการวิ เคราะห์ฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงาน
1.

ผลการดําเนิ นงาน

บริษทั มีรายได้จากการขายลดลงจากปี 2560 จํานวน 881 ล้านบาทหรือร้อยละ 13.7 โดยมีเหตุผลมาจากราคาขายเฉลีย่
ต่อหน่ วยของกลุ่ม สินค้านํ้ า มันพืชปรับตัวลดลงร้อยละ 16.3 และปริมาณขายกลุ่ม สินค้านํ้ า มันพืชลดลงร้อยละ 0.2
ในขณะทีป่ ริมาณอุปทานและอุปสงค์ของนํ้ามันปาล์มดิบของทัง้ ประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปี 2560 ร้อยละ 5.7 และ 13.6
ตามลําดับ (ข้อมูลจากกรมการค้าภายใน) เนื่องมาจากสภาพอากาศที่ดี ปริมาณนํ้ าฝนมีต่อเนื่อง รวมทัง้ พืน้ ที่ท่ใี ห้ผล
ผลิตได้ขยายตัวมากขึ้น โดยในปี 2561 ปริมาณผลปาล์มสดทัง้ ประเทศเพิม่ ขึ้น ร้อยละ 3.2 (ข้อมูลจากกรมการค้า
ภายใน) ส่งผลให้ปริมาณสต๊อกนํ้ ามันปาล์มดิบในประเทศเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องจนมาอยู่ท่รี ะดับ 466,076 ตันในเดือน
ธันวาคม 2561 (ข้อมูลจากกรมการค้าภายใน) ประกอบกับสต๊อกนํ้ามันปาล์มคงเหลือทัวโลกมี
่
ปริมาณเพิม่ ขึน้ อย่างมาก
โดยอยู่ในระดับสูงกว่า 8 ล้านตัน ซึ่งถือเป็ นระดับสูงที่สุดเป็ นประวัติการณ์ ส่งผลให้ราคาเฉลี่ยนํ้ า มันปาล์ม ดิบใน
ตลาดโลกปี 2561 ปรับตัวตํ่ากว่าปี 2560 ดังนัน้ ราคานํ้ามันปาล์มดิบในประเทศเฉลีย่ ต่อหน่ วยปรับตัวลดลงจากราคา
กิโลกรัมละ 24.88 บาท ในปี 2560 เป็ น 19.57 บาท ในปี 2561 หรือลดลงร้อยละ 21.3 (ข้อมูลจากกรมการค้าภายใน)
จากการที่ต้นทุนวัตถุดบิ มีการปรับตัวลดลง ส่งผลให้กําไรขัน้ ต้นสําหรับปี 2561 ของบริษทั เพิม่ ขึน้ 11 ล้านบาท และ
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารลดลงร้อยละ 8.4 ทําให้กาํ ไรสุทธิเพิม่ ขึน้ 99 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 41.4
บริษทั และบริษทั ย่อยได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 โดยการอนุ มตั ิของ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสําหรับการผลิตทีก่ าํ หนดไว้ในบัตรส่งเสริมดังนี้
บริ ษทั
บัตรส่งเสริ มเลขที่

สําหรับกิ จการ

ระยะเวลา*

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

1013(9)/2551

ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

8 ปี

2093(2)/2550

ผลิตนํ้ามันพืชบริสุทธิ ์

8 ปี

59-1529-0-05-1-0

ผลิตนํ้ามันพืชบริสุทธิ ์

3 ปี

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

ระยะเวลา*

ขอบเขตที่ได้รบั ยกเว้น

8 ปี

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

*นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ

บริ ษทั ย่อย
บัตรส่งเสริ มเลขที่

1043(2)/2548

สําหรับกิ จการ
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชีวมวล

*นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ
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ในปี 2561 บริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจสวนปาล์ม (UPOIC) มีผลกําไรสําหรับปี จํานวน 14 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 32 ล้าน
บาท เมือ่ เทียบกับขาดทุนสําหรับปี 2560 จํานวน 18 ล้านบาท ซึง่ มีผลกระทบดังนี้
ปริมาณผลปาล์มสดของสวน ในปี 2561 มีปริมาณใกล้เคียงกับปี 2560 โดยผลปาล์มสดทีม่ าจากสวนที่เป็ นพื้นที่ของ
บริษทั ลดลงร้อยละ 9.4 และในส่วนของผลปาล์มที่มาจากสวนที่เป็ นพืน้ ที่สมั ปทาน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 21.5 ซึ่งแม้ว่าในปี
2561 สภาพอากาศอยูใ่ นระดับทีด่ ี ปริมาณนํ้าฝนมีต่อเนื่อง แต่มกี ารปลูกต้นปาล์มทดแทนสําหรับต้นปาล์มทีม่ อี ายุมาก
ในพืน้ ทีข่ องบริษทั และพืน้ ทีส่ มั ปทานทีไ่ ด้รบั การต่ออายุแล้ว ซึง่ เป็ นไปตามแผนการปลูกทดแทนทีบ่ ริษทั กําหนดไว้ ทํา
ให้ปริมาณผลปาล์มสดทีเ่ ก็บเกีย่ วได้มปี ริมาณใกล้เคียงกับปีก่อน
ในส่วนพืน้ ทีส่ มั ปทานบริษทั จํานวนทัง้ สืน้ 21,348.94 ไร่ ซึ่งได้หมดอายุลงแล้วนัน้ โดยนโยบายภาครัฐในปจั จุบนั หาก
จะมีการพิจารณาต่อใบอนุ ญาตเข้าทําประโยชน์ในพืน้ ทีส่ มั ปทาน ก็จะพิจารณาให้พน้ื ทีเ่ พียงแค่ครึง่ หนึ่งของพืน้ ทีท่ เ่ี คย
ได้เข้าทําประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ทีต่ งั ้ และขนาดพืน้ ที่
1) สวนเคียนซา
จํานวนพืน้ ที่ 8,588 ไร่

วันสิน้ สุดอายุสมั ปทาน
8 กรกฎาคม 2557

2) สวนชัยบุร ี
จํานวนพืน้ ที่ 13,030 ไร่

1 มกราคม 2558

สถานการณ์ปจั จุบนั
บริษทั ย่อยได้รบั การต่ออายุสญ
ั ญาเรียบร้อยแล้ว โดยได้จดทะเบียนทํา
สัญญาเช่าทีด่ นิ กับกรมธนารักษ์ เมือ่ วันที่ 11 ธันวาคม 2557
• จํานวนพื้นที่ 4,294 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 50 ของพื้นที่ท่เี คยได้เข้าทํา
ประโยชน์ จ ากใบอนุ ญ าตเดิม กับ กรมป่า ไม้ เมื่อ วัน ที่ 9 กรกฎาคม
2527 ซึ่ง สัญ ญามีผ ลตัง้ แต่ ว ัน ที่ 9 กรกฎาคม 2557 ถึ ง วัน ที่ 8
กรกฎาคม 2572
• ส่วนพื้นที่อีก ครึ่ง หนึ่ง ให้นํา ไปจัดให้ราษฎรผู้ย ากไร้ไม่มที ่ดี ินทํา กิน
ได้รบั สิทธิการเช่ารายละไม่เกิน 10 ไร่ ในระหว่างทีก่ ารดําเนินการเรือ่ ง
การจัดสรรพื้นที่ยงั ไม่แล้วเสร็จนัน้ กรมธนารักษ์ได้อนุ ญาตให้บริษทั
ย่อยครอบครองทําประโยชน์โดยชําระค่าเช่าในอัตราทีก่ ําหนด จนกว่า
การจัดสรรทีด่ นิ จะดําเนินการแล้วเสร็จ
•

•

บริษทั ย่อยได้ดําเนินการขออนุ ญาตเข้าทําประโยชน์ หรืออยู่อาศัยใน
พื้นที่ด งั กล่ า วกับกรมป่ าไม้ จํา นวนพื้น ที่ 6,515 ไร่ ขณะนี้ ย งั อยู่ใ น
ระหว่างการพิจารณาของกรมปา่ ไม้
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 บริษทั ย่อยดังกล่าวได้รบั ใบอนุ ญาตเก็บ
หาของปา่ ในพืน้ ทีส่ มั ปทานแปลงดังกล่าว โดยบริษทั ย่อยต้องชําระเงิน
ค่าภาคหลวงในอัตราร้อยละ 10 ของราคาตลาดและค่าบํารุงปา่ ในอัตรา
2 เท่าของค่าภาคหลวง เมือ่ มีการเก็บเกีย่ วผลปาล์มสด บริษทั ย่อยจึง
ได้เริม่ เก็บเกี่ยวผลปาล์มสดในพืน้ ทีเ่ ขตป่าสงวนแปลงดังกล่าวตัง้ แต่
เดือนพฤษภาคม2558 อย่างไรก็ตาม ใบอนุ ญาตดังกล่าวจะมีอายุปีต่อ
ปี ซึง่ ใบอนุญาตปจั จุบนั จะหมดอายุในวันที่ 26 เมษายน 2562

ยอดขายรวมของบริษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ในปี 2561 จํานวนทัง้ สิน้ 2,039.1 ล้านบาท (ปี 2560: 2,272.0
ล้านบาท) ลดลงร้อยละ 10.2
ยอดขายจากการส่งออกในปี 2561 จํานวน 1,513.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.8 ส่วนหนึ่งเกิดจากการอ่อนค่าลงของ
ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่รอ้ ยละ 4.3 นอกจากนี้ยอดขายของ UFC นัน้ ได้รบั ผลกระทบอย่างรุนแรงจากราคานํ้ ามะพร้าวใน
ตลาดโลกมีแน้วโน้มทีล่ ดลง เนื่องจากการแข่งขันของสินค้าคูแ่ ข่งทีม่ รี าคาตํ่ากว่ามาก
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อย่างไรก็ตาม นํ้ ามะพร้าว ยูเอฟซี รีเฟรชยังคงรักษาความเป็ นผูน้ ํ าตลาดที่สงิ คโปร์และนิวซีแลนด์ การลงทุนด้าน
การตลาดที่มปี ระสิทธิภาพด้านต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เป็ นสิง่ จําเป็ นเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ตราสินค้าในตลาด
สําคัญ เพือ่ รับมือกับสภาวะการแข่งขันทีเ่ พิม่ สูงขึน้
ปี 2561 นับเป็ นปี ทม่ี คี วามท้าทายต่อยอดขายในประเทศ ซึ่งปรับตัวลดลงร้อยละ 18.5 โดยสินค้ากลุ่มผลไม้กระป๋อง
ยังคงเป็ นกลุม่ สินค้าหลักคิดเป็ นร้อยละ 43.0 ของยอดขายรวมภายในประเทศ ภาวะการขาดแคลนวัตถุดบิ ของลิน้ จี่ การ
แข่งขันอย่างรุนแรงของคู่แข่ง และแนวโน้มการบริโภคอาหารที่มนี ้ํ าตาลน้อยลงส่งผลกระทบให้ยอดขายลดลงร้อยละ
15.9 เมือ่ เทียบกับปีทผ่ี า่ นมา
เพื่อตอบสนองอุปสงค์ทเ่ี พิม่ ขึน้ สําหรับการบริโภคจากนํ้านมจากพืชเพื่อสุขภาพ UFC จึงได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้
ตราสินค้าเวลเวท ซึง่ มี 4 รสชาติภายในปี 2561 อีกทัง้ ยังได้ปรับสูตรนํ้าแตงโมไทย เพื่อวางจําหน่ายในภูมภิ าคเอเชียใน
ปี 2562 และภายในปีน้ีบริษทั ยังมีการวางแผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ทด่ี ตี ่อสุขภาพอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย
จากเหตุการณ์ดงั กล่าวข้าวต้น ส่งผลให้กําไรสุทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ลดลงจาก 404 ล้านบาทในปี 2560
เป็ น 382 ล้านบาทในปี 2561 คิดเป็ นลดลงร้อยละ 5.6 โดยอัตรากําไรสุทธิในปี 2561 เท่ากับร้อยละ 5.2 (2560 : ร้อยละ
4.7)
สําหรับการเปลีย่ นแปลงในรายการทีส่ าํ คัญอื่นๆ สําหรับปี 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ : รายได้จากการขายและบริการของบริษทั และบริษทั ย่อยลดลง 1,251 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 14.6 โดยรายได้จากการขายของกลุ่มนํ้ามันพืชลดลง 541 ล้านบาท กลุ่มผลิตภัณฑ์ปาล์มและอื่นๆ ลดลง
415 ล้านบาท กลุม่ เนยเทียมและไขมันพืชผสมลดลง 37 ล้านบาท กลุม่ ผลิตภัณฑ์เครือ่ งดื่มลดลง 139 ล้านบาท กลุ่มผัก
ผลไม้กระป๋องลดลง 113 ล้านบาท
รายได้อื่น : บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้อ่นื ทีม่ ไิ ด้เกิดจากการดําเนินงานตามปกติจาํ นวน 71 ล้านบาทคิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 1.0 ของรายได้รวม โดยลดลง 16 ล้านบาทเนื่องจากรายได้จากการจําหน่ายอุปกรณ์ลดลง
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและบริ การ : บริษทั และบริษทั ย่อยมีตน้ ทุนขายและบริการปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ 83.2 ของรายได้จากการ
ขายและบริการ (2560 : ร้อยละ 84.8) ในขณะทีต่ น้ ทุนขายและบริการในส่วนของบริษทั คิดเป็ นร้อยละ 88.0 (2560 :
ร้อยละ 89.8) ในขณะทีร่ าคานํ้ามันปาล์มดิบลดลงร้อยละ 22.6 แต่ในส่วนของราคาขายสินค้าลดลงเพียงร้อยละ 12.8
ในส่วนของบริษทั ย่อยทีม่ ธี ุรกิจสวนปาล์ม (UPOIC) มีอตั ราส่วนต้นทุนขายปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ 90.6 ของรายได้จาก
การขาย (2560 : ร้อยละ 92.8) โดยมีเหตุผลหลักมาจากการทีร่ าคาขายถัวเฉลีย่ ต่อหน่วยของนํ้ามันปาล์มดิบ ลดลงร้อย
ละ 18.3% ในขณะทีต่ น้ ทุนเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ เพียงร้อยละ 1.1
ในส่วนของบริษทั ย่อย (UFC) มีอตั ราส่วนต้นทุนขายและบริการปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ 75.7 ของรายได้จากการขาย
และบริการ (2560 : ร้อยละ 74.2)
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ค่าใช้จ่ายในการขาย : บริษทั และบริษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายของปี 2561 ลดลงเหลือ 620 ล้านบาท (2560 : 640
ล้านบาท) เนื(องจากค่าส่งเสริมการขายทีล( ดลง ในส่วนของบริษทั ย่อย (UPOIC) ค่าใช้จ่ายเพิม( ขึน2 5 ล้านบาท เนื(องจาก
ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าทีเ( พิม( ขึน2
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร : บริษทั และบริษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารของปี 2561 เท่ากับ 209 ล้านบาทลดลงเมื(อ
เทียบกับปี 2560 (2560 : 219 ล้านบาท) เนื(องจากค่าใช้จ่ายเกีย( วกับสวัสดิการของพนักงานทีล( ดลง
กําไรจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพ : ปี 2561 บริษทั ย่อย (UPOIC) รับรูก้ าํ ไรจํานวน
39 ล้านบาท (2560 : ขาดทุน 8.4 ล้านบาท)
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน) จากเงิ นลงทุนในการร่วมค้า : ปี 2561 บริษทั ย่อย (UPOIC) มีส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน
ในการร่วมค้า 9.5 ล้านบาท (2560 : ขาดทุน 10.2 ล้านบาท) เนื(องจากบริษทั ร่วมค้าบันทึกกําไรจากการเปลีย( นแปลงใน
มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ชวี ภาพจากการนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที( 41 มาปฏิบตั ติ งั 2 แต่ปี 2559
ค่าใช้จ่ายทางการเงิ น : ในปี 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 23 ล้านบาท (2560 : 40 ล้าน
บาท)
กําไร
กําไรขัน+ ต้น : จากเหตุผลทีก( ล่าวข้างต้น กําไรขัน2 ต้นของบริษทั และบริษทั ย่อยลดลง 71 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.5
ซึง( คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 16.8 เมื(อเทียบกับรายได้รวมของบริษทั (2560 : ร้อยละ 15.2) โดยกําไรขัน2 ต้นในส่วนของ
บริษทั เพิม( ขึน2 11 ล้านบาท ส่วนของบริษทั ย่อย (UPOIC) มีกาํ ไรขัน2 ต้นเพิม( 4 ล้านบาท ในขณะทีก( ําไรขัน2 ต้นของ UFC
ลดลง 91 ล้านบาท
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้ : แม้ว่าบริษทั มีกําไรขัน2 ต้นทีล( ดลง แต่กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี 2561
ลดลงเพียง 2 ล้านบาท จากการทีบ( ริษทั และบริษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายทีล( ดลง
กําไรสําหรับปี : บริษทั และบริษทั ย่อยมีกาํ ไรสุทธิสว่ นทีเ( ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ปี 2561 ลดลง 22 ล้านบาท คิดเป็ น
ลดลงร้อยละ 5.6 เหลือ 382 ล้านบาท (2560: 404 ล้านบาท) โดยคิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิต่อรายได้เท่ากับร้อยละ 5.2
(2560 : ร้อยละ 4.7)
อัตราการจ่ายเงิ นปั นผล : ในปี 2561 บริษทั มีการจ่ายเงินปนั ผลจากผลดําเนินงานของปี 2560 ในอัตราหุน้ ละ 0.18
บาท คิดเป็ นร้อยละ 61.4 ของกําไรสุทธิ เปรียบเทียบกับปี 2560 ซึง( มีการจ่ายเงินปนั ผลจากผลดําเนินงานของปี 2559
ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท คิดเป็ นร้อยละ 59.4 ของกําไรสุทธิ ซึง( เป็ นไปตามนโยบายของบริษทั ทีก( ําหนดจ่ายเงินปนั ผล
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เป็ นจํานวนไม่ต(ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละปี
ในระหว่างปี 2561 บริษทั ย่อย (UPOIC) ไม่มกี ารจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล และเนื(องจากบริษทั ย่อย (UPOIC) ประสบ
ภาวะการขาดทุนในปี 2560 จึงประกาศจ่ายเงินปนั ผลประจําปี 2560 จากกําไรสะสมของบริษทั ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท
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ในปี 2561 บริษทั ย่อย (UFC) จากผลการดําเนินงานที่ดขี น้ึ ของบริษทั มีการจ่ายเงินปนั ผลจากผลดําเนินงานของปี
2560 ในอัตราหุน้ ละ 1.20 เปรียบเทียบกับปี 2560 ซึง่ ไม่มกี ารจ่ายเงินปนั ผลสําหรับผลการดําเนินงานของปี 2559
มูลค่าตามบัญชี (คํานวณจากจํานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก) : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั มีมลู ค่าตามบัญชี
ต่อหุน้ เท่ากับ 3.83 บาท (คํานวณจากจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักสุทธิ 820 ล้านหุน้ ) (2560 : 3.60 บาท)

2.

ฐานะการเงิ น

สิ นทรัพย์
ณ สิน้ ปี 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวมมูลค่าเท่ากับ 5,153 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 เป็ นจํานวนเงิน
888 ล้านบาท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 14.7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
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•

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด : บริษทั และบริษทั ย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 217
ล้านบาท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 52.3 เหลือ 197 ล้านบาท (2560: 414 ล้านบาท) เนื่องจากบริษทั ย่อยนํามา
ชําระเงินกูร้ ะยะสัน้ จํานวน 196 ล้านบาท

•

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น : บริษทั และบริษทั ย่อยมีลกู หนี้การค้าสําหรับกิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกันสุทธิหลัง
หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็ นจํานวนเงิน 827 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 16.1 ของสินทรัพย์รวม (2560 : 1,058
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 17.5 ของสินทรัพย์รวม) ลดลงจากลูกหนี้การค้าที่ยงั ไม่ครบกําหนดชําระและลูกหนี้
การค้าค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน โดยระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ ในปี 2561 มีระยะเวลา 49 วัน (2560 : 43 วัน)
บริษทั และบริษทั ย่อยมีลกู หนี้การค้าทีค่ า้ งชําระเกินกว่า 3 เดือนและลูกหนี้เช็คคืนร้อยละ 5.8 ของลูกหนี้การค้า
ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน (2560 : ร้อยละ 5.1) และได้มกี ารตัง้ สํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วร้อยละ 96.2 ของ
ลูกหนี้ทค่ี า้ งชําระเกินกว่า 3 เดือนและลูกหนี้เช็คคืน (2560 : ร้อยละ 84.6)

•

สิ นค้าคงเหลือ : ณ สิน้ ปี 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ค้าคงเหลือสุทธิ 1,079 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
20.9 ของสินทรัพย์รวม (2560 : 1,452 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 24.1 ของสินทรัพย์รวม) ลดลง 373 ล้านบาท
โดยลดลงในส่วนของบริษทั 344 ล้านบาท เนื่องจากงานระหว่างทําลดลง และลดลงในส่วนของบริษทั ย่อย 29
ล้านบาท ในระหว่างปี ปจั จุบนั บริษทั และบริษทั ย่อยบันทึกการกลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือ
ให้เป็ นมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั จํานวน 1.5 ล้านบาท (2560 : 15.2 ล้านบาท) โดยแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุน
ขาย

•

สิ นทรัพย์ชีวภาพ : บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์ชวี ภาพ 119 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.3 ของสินทรัพย์รวม
เพิม่ ขึน้ 48 ล้านบาท (2560 : 71 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.2 ของสินทรัพย์รวม) ซึง่ เป็ นผลจากการใช้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินเกีย่ วกับเกษตรกรรม

•

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น : บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึน้ 3 ล้านบาท เนื่องมาจาก
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้ าของบริษทั เพิม่ ขึ้น 0.9 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นของบริษทั ย่อยเพิม่ ขึ้น
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เช่นกันในส่วนของ UPOIC เพิม่ ขึน้ 0.6 ล้านบาท และ UFC เพิม่ ขึน้ 1.6 ล้านบาท โดยมาจากการเพิม่ ขึน้ ของ
ลูกหนี้การค้าอื่นๆ ของทัง้ สองบริษทั
•

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน : ลดลง 0.6 ล้านบาท เนื่องจากการบันทึกค่าเสือ่ มราคาประจําปี

•

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ : บริษทั และบริษทั ย่อยมีมลู ค่าสุทธิของทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ 2,240 ล้านบาท
ลดลง 110 ล้านบาท หรือลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 4.7 โดยลดลงจากการตัดจําหน่ ายอุปกรณ์ท่ไี ม่ได้ใช้งาน
แล้ว และการบันทึกค่าเสือ่ มราคาประจําปี

•

พืชเพื่อการให้ผลิ ตผล : บริษทั และบริษทั ย่อยมีพชื เพื่อการให้ผลิตผลลดลง 17.5 ล้านบาท มาจากการโอน
ต้นทุนสวนปาล์มที่พร้อมเก็บเกี่ยวจํานวนเงิน 26 ล้านบาท และมีการตัง้ ด้อยค่าสวนปาล์มจากคดีท่อี ยั การ
จังหวัดฟ้องบริษทั จํานวนเงิน 28.5 ล้านบาท นอกจากนี้มกี ารตัดจําหน่ายประจําปี จํานวนเงิน 10.5 ล้านบาท

•

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน : ลดลง 2.4 ล้านบาทเนื่องจากค่าตัดจําหน่ายประจําปี

3.

แหล่งที่มาของเงิ นทุน

โครงสร้างเงิ นทุน บริษทั และบริษทั ย่อยมีโครงสร้างของเงินทุนมาจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ 3,961 ล้านบาท และมาจาก
ส่วนของหนี้สนิ 1,192 ล้านบาท หรือร้อยละ 76.9 และร้อยละ 23.1 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ในจํานวนหนี้สนิ
ดังกล่าวส่วนใหญ่ได้มาจากเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน 596 ล้านบาท หรือร้อยละ 50.0 ของหนี้สนิ รวม โดยแบ่งเป็ น
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และเงินกูย้ มื ระยะยาวส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี 563 ล้านบาท และเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาว 33
ล้านบาท ทัง้ นี้บริษทั และบริษทั ย่อยมีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 0.30 เท่า (2560 : 0.62 เท่า) โดยมี
การเปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญดังนี้ :•

ส่วนของผู้ถือหุ้น : บริษทั และบริษทั ย่อยมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ 231 ล้านบาท คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.2
เนื่องจากกําไรสุทธิประจําปี 388.32 ล้านบาท มีการจ่ายเงินปนั ผล จํานวนเงิน 147.6 ล้านบาท และมีการ
จัดสรรสํารองตามกฎหมายของบริษทั ย่อย 7.5 ล้านบาท

•

หนี้ สิน : บริษทั และบริษทั ย่อยมีเงินกูย้ มื ดังนี้
(ก)
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินจํานวน 563 ล้านบาท ประกอบด้วย
(1) จํานวน 180 ล้านบาทเป็ นเงินกูย้ มื ของบริษทั ย่อย
(2) จํานวน 270 ล้านบาทเป็ นเงินกูย้ มื ของบริษทั ย่อย ซึง่ มีกาํ หนดชําระคืนเมือ่ ทวงถาม
(3) จํานวน 113 ล้านบาทเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถ่ งึ กําหนดชําระภายใน 1 ปี ของบริษทั ย่อย
(ข)

เงินกูย้ มื ระยะยาวสุทธิจากส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวน 33 ล้านบาท
เป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาวสุทธิจากส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายใน 1 ปี ของบริษทั ย่อย คิดดอกเบีย้ ในอัตรา
ทีอ่ า้ งอิงกับอัตราดอกเบีย้ THBFIX โดยมีเงือ่ นไขชําระเงินต้นคืนเป็ นราย 3 เดือน เริม่ ตัง้ แต่กนั ยายน
2558 ถึง มิถุนายน 2562 และอ้างอิงกับอัตราดอกเบีย้ 1M BIBOR +0.85 โดยมีเงือ่ นไขชําระเงินต้นคืน
เป็ นรายเดือน เริม่ ตัง้ แต่พฤษภาคม 2561 ถึง เมษายน 2563
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สภาพคล่องทางการเงิ น
ในปี 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสภาพคล่องทางการเงินลดลงจากปี 2560 โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
197 ล้านบาท ลดลง 217 ล้านบาท (2560 : 414 ล้านบาท) โดยมีปจั จัยทีส่ าํ คัญต่อการเปลีย่ นแปลงของกระแสเงินสด
จากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินดังนี้
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน : ในปี 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
1,087 ล้านบาท (2560 : 373 ล้านบาท) เพิม่ ขึน้ 714 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากสินค้าคงเหลือลดลง 375 ล้านบาท
และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื ลดลง 222 ล้านบาท ในขณะทีเ่ จ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื ลดลง 88 ล้านบาท ซึง่ มีผลมา
จากการทีร่ าคานํ้ามันปาล์มดิบลดลงร้อยละ 21.3
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมการลงทุน : ในปี 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 128
ล้านบาท (2560 : 104 ล้านบาท) เนื่องจากปี 2561 มีการขยายการลงทุนในเครือ่ งจักรทัง้ บริษทั และบริษทั ย่อย
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น : ในปี 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 1,176
ล้านบาท (2560 : 275 ล้านบาท) เพิม่ ขึน้ เนื่องจากชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตราส่วนของสิ นทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้ สินหมุนเวียน : ปี 2561 เท่ากับ 2.23 เท่า (2560 : 1.43 เท่า)
อัตราส่วนสิ นทรัพย์คล่องตัวต่อหนี้ สินหมุนเวียน : ปี 2561 เท่ากับ 1.04 เท่า (2560 : 0.71 เท่า)
อัตราผลตอบแทนสุทธิ ต่อสิ นทรัพย์รวม (เฉลี่ย) : ปี 2561 เท่ากับร้อยละ 6.9 (2560 : ร้อยละ 6.7) เนื่องจากกําไร
สุทธิสาํ หรับปีลดลงร้อยละ 3.1 ในขณะทีส่ นิ ทรัพย์รวมลดลงร้อยละ 14.7
อัตราผลตอบแทนสุทธิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (เฉลี่ย) : ปี 2561 เท่ากับร้อยละ 10.5 (2560 : ร้อยละ 11.9) เนื่องจาก
กําไรสุทธิสาํ หรับปีลดลง และส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น : ปี 2561 เท่ากับ 0.30 เท่า (2560 : 0.62 เท่า) เนื่องจากมีการชําระคืนเงินกูย้ มื
จากสถาบันการเงิน
อัตราส่วนการหมุนเวียนของลูกหนี้ การค้า : ปี 2561 เท่ากับ 7.35 เท่า (2560 : 8.39 เท่า) โดยมีระยะเวลาการเก็บ
หนี้เฉลีย่ อยูท่ ่ี 49 วัน (2560 : 43 วัน)
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสิ นค้าสําเร็จรูป : ปี 2561 เท่ากับ 11.84 เท่า (2560 : 13.76 เท่า) โดยมีระยะเวลาขาย
สินค้าเฉลีย่ อยูท่ ่ี 30 วัน (2560 : 26 วัน)
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อัตราส่วนการหมุนเวียนของเจ้าหนี การค้า : ปี 2561 เท่ากับ 13.49 เท่า (2560 : 14.18 เท่า) โดยมีระยะเวลาชําระ
หนี$เฉลีย& อยู่ท&ี 27 วัน (2560 : 25 วัน)

4.

รายจ่ายลงทุน

ในปี 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายจ่ายลงทุนทีส& าํ คัญ ดังต่อไปนี$
•

โครงการปรับปรุงเครื&องจักรเพื&อเพิม& ประสิทธิภาพการผลิต และทดแทนเครื&องจักรเดิมทีเ& สือ& มสภาพ

•

โครงการปลูกปาล์มทดแทนของบริษทั ย่อย UPOIC ซึง& เป็ นโครงการทีต& ่อเนื&องมาตัง$ แต่ปี 2558 และปี 2559
โดยต้นปาล์มทีป& ลูกทดแทนในปี 2559 จะสามารถเริม& เก็บเกีย& วผลผลิตได้ในกลางปี 2562 ส่วนทีเ& หลือคาดว่า
จะดําเนินการแล้วเสร็จในปี 2563 นอกจากนี$ ยังมีการซือ$ รถบรรทุกทดแทนคันเดิมทีเ& สื&อมสภาพ และมีการซือ$
รถแบล็กโฮเพื&อใช้ในสวน

•

บริษัท ย่ อ ย UPOIC
นครศรีธรรมราช

บริษัท มีก ารลงทุ น ขยายแปลงเพาะต้ น กล้า ปาล์ม ที&จ ัง หวัด ระนอง และจัง หวัด
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ปัจจัยและอิ ทธิ พลที่อาจมีผลต่อการดําเนิ นงานหรือฐานะการเงิ นในอนาคต
อ้างถึง “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน” ทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วข้างต้น

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริษทั บริษทั ย่อย และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ได้ใช้บริการสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีการ
จ่ายค่าตอบแทนให้แก่สาํ นักงานสอบบัญชีดงั กล่าวในรอบปีบญ
ั ชีดงั นี้
ค่าสอบบัญชี (บาท)
ของบริษทั
ของบริษทั ย่อย 2 บริษทั
ของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน 5 บริษทั
รวม

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

ปี 2562
1,710,000
2,200,000
710,000
4,620,000

2) ค่าบริ การอื่น (Non-audit fee)
บริษทั บริษทั ย่อย และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันได้มกี ารจ่ายค่าตอบแทนงานบริการอื่นให้แก่ผสู้ อบบัญชี ซึ่งได้แก่
การตรวจสอบกิจการทีไ่ ด้รบั BOI และรายการนําเข้าเครื่องจักรเพื่อใช้ในการยื่นเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุ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 2561
240,000
-0100,000
340,000

ปี 2562
120,000
-0100,000
220,000

ผูถ้ ือหุ้นและการจัดการ
ผูถ้ ือหุ้น
ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 บริษทั มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 รายแรกดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ที่มา

ชื่อผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ลํ่าสูง โฮลดิง้ จํากัด 1
HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD 2
LAM SOON CANNERY PTE LTD. 3
CGS - CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา
CGS - CIMB SECURITIES (HONGKONG) LIMITED
นางสุภาภรณ์ สมิทธินนั ท์
บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จํากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION
LIMITED, SINGAPORE BRANCH

ร้อยละของจํานวนหุ้นสามัญ
ทัง้ หมดที่ออกและเรียกชําระแล้ว
42.11
20.00
7.48
6.47
4.65
2.28
1.62
1.20
1.00
0.71

: บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

หมายเหตุ :
1
บริษทั ลํ่าสูง โฮลดิง้ จํากัด เป็ นบริษทั โฮลดิง้ ทีม่ ธี ุรกิจเพือ่ การลงทุนในบริษทั อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ลํ่าสูง โฮลดิง้ จํากัด มีผถู้ อื หุน้
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึน้ ไป ดังนี้
ร้อยละของจํานวนหุ้นสามัญ
ลําดับ
ชื่อผูถ้ ือหุ้น
ทัง้ หมดที่ออกและเรียกชําระแล้ว
บริษทั นํ้ามันพืชกรุงเทพ จํากัด
50.00
1
(บริษทั นํ้ามันพืชกรุงเทพ จํากัด เป็ นบริษทั โฮลดิง้ ทีม่ ธี ุรกิจเพือ่ การลงทุนในบริษทั
อื่น โดยมีผถู้ อื หุน้ ได้แก่ นายวัง ต้า เลียง, นายวัง ชาง ยิง และนางสาววัง ยี ลิง ถือ
หุน้ ทางตรงและทางอ้อม รวมกันร้อยละ 49)
นายวัง ชาง ยิง
49.00
2
(ทัง้ นายวัง ต้า เลียง และนายวัง ชาง ยิง ไม่ได้ถอื หุน้ ในบริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน))
2

3

HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD เป็ นบริษทั โฮลดิง้ ทีม่ ธี ุรกิจเพือ่ การลงทุนในบริษทั อื่น และเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักของ
ประเทศมาเลเซียชือ่ Bursa Malaysia Securities Berhad ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD คือ GEK POH
(HOLDINGS) SDN BHD ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถือหุน้ โดยรวมในสัดส่วนร้อยละ 60.83 โดยเป็ นการถือหุน้ ทางตรง จํานวนร้อยละ 54.63 และ
ทางอ้อมจํานวนร้อยละ 6.20
LAM SOON CANNERY PTE. LTD. เป็ นบริษทั ดําเนินธุรกิจเพือ่ การลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 LAM SOON CANNERY PTE. LTD. มีผถู้ อื หุน้ ดังนี้
ลําดับ
1
2
3

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

ร้อยละของจํานวนหุ้นสามัญ
ทัง้ หมดที่ออกและเรียกชําระแล้ว
80.71
13.86
5.43
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คณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริ ษทั
1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิร ิ
3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
4. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
5. ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
6. ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ
7. นายวัง ชาง ยิง
8. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์
9. นายอําพล สิมะโรจนา

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการทีไ่ ม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารและเลขานุ การบริษทั
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารและทีป่ รึกษาฝา่ ยโรงงาน

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

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
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 าที่บริ หารความเสี่ยง
1. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิร ิ
2. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์
3. นายวิรตั น์ สุวรรณรัตน์

กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระและกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารและกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการทีไ่ ม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
และประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา
กรรมการบริหารและกรรมการสรรหา
กรรมการผูจ้ ดั การและประธานคณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ความเสีย่ ง
กรรมการบริหาร
ผูจ้ ดั การฝา่ ยทรัพยากรบุคคล

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ สามารถดูได้ท่ี
หัวข้อ “รายงานการปฏิ บตั ิ ตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ดี” หลักปฏิบตั ิ 1 และ 3
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กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิ น ได้แก่
(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 บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) (2547-2551)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
(2545-2558)
ประสบการณ์การทํางานในปัจจุบนั
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
(2) นายบรรจง จิ ตต์แจ้ง
ประสบการณ์การทํางานในอดีต
- กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน) (2538 – 2547)
- ผูน้ ําทีมผูบ้ ริหารดําเนินการฟื้นฟูกจิ การบริษทั มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน) ภายใต้การตรวจสอบของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2539 – 2541) จนเป็ นผลสําเร็จ
ประสบการณ์ การทํางานในปัจจุบนั
- ผ่านหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) สอบผ่านเป็ นสมาชิกอาวุโส
(Fellow Member) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD DCP 7/2001) และเป็ นกรรมการ
อาชีพ (IOD Chartered Director Class 1/2007) ในสังกัดสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- เป็ นวิทยากร หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์ ในโครงการพัฒนากรรมการบริษทั (IOD DCP) ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ตัง้ แต่ปี 2548 ถึงปจั จุบนั
- กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
2. การสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการสรรหาเป็ นผู้ทําหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มคี ุณสมบัตเิ หมาะสมจะเป็ นกรรมการแทน
กรรมการทีจ่ ะครบกําหนดวาระในเดือนเมษายน 2562 นี้ โดยพิจารณารวมถึงบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อมาจากผู้
ถือหุน้ ตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็ นกรรมการบริษทั จากนัน้ จะเสนอชื่อให้คณะกรรมการของบริษทั เพื่อ
พิจ ารณาก่ อ นนํ า เสนอรายชื่อ บุ ค คลที่เ ห็น ว่า เหมาะสมต่ อ ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น เพื่อ พิจ ารณาอนุ ม ตั ิต่ อ ไป ทัง้ นี้
คุณสมบัตขิ องกรรมการและผู้บริหารต้องมีลกั ษณะไม่ต้องห้ามตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนัน้ ต้องเป็ นผู้ท่มี คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ท่ีจะเป็ น
ประโยชน์ต่อบริษทั
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คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระดูได้ทห่ี วั ข้อ “รายงานการปฏิ บตั ิ ตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ดี” หลักปฏิบตั ิ
1
ตามข้อบังคับของบริษทั แล้ว ไม่มกี ารกําหนดจํานวนกรรมการทีม่ าจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่แต่ละกลุ่ม และมีวธิ กี าร
แต่งตัง้ กรรมการโดยใช้คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
3. จํานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการและจํานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ
ในปี 2561 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทัง้ สิน้ 5 ครัง้ โดยมีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ
1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิร ิ
3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
4. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
5. ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
6. ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ
7. นายวัง ชาง ยิง
8. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์
9. นายอําพล สิมะโรจนา

จํานวนครัง้ ที่เข้าร่วมประชุม
4/5
5/5
5/5
5/5
4/5
4/5
5/5
5/5
5/5

4. รายชื่อและตําแหน่ งของผู้บริ หาร
รายชื่อผูบ้ ริ หาร
1. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิร ิ
2. นายวัง ชาง ยิง
3. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์
4. นายคมกฤส ศิรวิ งศ์ไพรัช
5. นายศิรชิ ยั นาวาเศรษฐถาวร
6. นางสาวโสมรักษ์ กระจ่างสด
7. นายวิรตั น์ สุวรรณรัตน์
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ตําแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ผูจ้ ดั การฝา่ ยขาย Modern Trade / Food Solution
ผูจ้ ดั การฝา่ ยขาย Traditional Trade และ
อุตสาหกรรม
ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีและการเงิน
ผูจ้ ดั การฝา่ ยทรัพยากรบุคคล
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5. ประวัติคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ
78 ปี
สัญชาติ
ไทย
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั
- ของตนเอง
ไม่ม ี
- ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ไม่ม ี
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหน่ง
1
บริษทั
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
0
บริษทั
จํานวนปีทเ่ี ป็ นกรรมการ
12 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 10 สิงหาคม 2550)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาเอก Imperial College of Science and Technology,
London University ประเทศอังกฤษ
ปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 146/2011
ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุน่ ที่ 38/2012
ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
กรรมการอิสระและกรรมตรวจสอบ บริษทั เอสพีซจี ี จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่งในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
- ไม่ม ี ตําแหน่งในกิจการอื่น
 ผูบ
้ ริหารสูงสุด โรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุร ี
 กรรมการ บริษท
ั เอเจ เทคโนโลยี จํากัด
อาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 3 สมัย
สมาชิกวุฒสิ ภา กรุงเทพมหานคร
เลขานุการรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
ผูเ้ ชีย่ วชาญโครงการจรวดเพือ่ ใช้ในกิจการฝนเทียม สภาวิจยั แห่งชาติ
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครัง้ เข้าประชุม 4 ครัง้
การเข้าร่วมประชุมปี 2561
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้าประชุม 4 ครัง้

หมายเหตุ :



ปจั จุบนั

อดีต
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2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิ ริ
กรรมการผูจ้ ดั การ และประธานคณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง
อายุ
60 ปี
สัญชาติ
ไทย
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั
- ของตนเอง
9,140 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.0011)
- ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ไม่ม ี
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหน่ง
- ประธานกรรมการ
0
บริษทั
- กรรมการ
2
บริษทั
จํานวนปีทเ่ี ป็ นกรรมการ
24 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 21 สิงหาคม 2538)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 36/2003
ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) รุน่ ที่ 26/2008
ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ด
ั การ บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่งในกิจการอื่น
 กรรมการ บริษท
ั ลํ่าสูง โฮลดิง้ จํากัด
 กรรมการ บริษท
ั นํ้ามันพืชกรุงเทพ จํากัด
 กรรมการ บริษท
ั พันธ์ศรีววิ ฒ
ั น์ จํากัด
 กรรมการ บริษท
ั พันธ์ศรี จํากัด
 กรรมการ บริษท
ั ประจักษ์ววิ ฒ
ั น์ จํากัด
 ประธานกรรมการ บริษท
ั สยามเอลิทปาล์ม จํากัด
การเข้าร่วมประชุมปี 2561
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครัง้ เข้าประชุม 5 ครัง้

หมายเหตุ :
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3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิ จอนันต์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
72 ปี
อายุ
สัญชาติ
ไทย
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั
- ของตนเอง
ไม่ม ี
- ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ไม่ม ี
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหน่ง
0
บริษทั
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
3
บริษทั
จํานวนปีทเ่ี ป็ นกรรมการ
12 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 14 มิถุนายน 2550)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาเอก (Economics : Monetary Theory)
University of Missouri, Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 9/2004
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 89/2007
ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุน่ ที่ 24/2008
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกํากับดูแลกิจการทีด่ สี าํ หรับผูป้ ระกอบธุรกิจ
ตลาดทุน (CGI) รุน่ ที่ 2/2015
ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษท
ั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่งในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
- ไม่ม ี ตําแหน่งในกิจการอื่น
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
กรรมการ ธนาคารออมสิน
ผูจ้ ดั การฝา่ ยวิจยั และวางแผน ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์เจ้าพระยา จํากัด

หมายเหตุ :
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การเข้าร่วมประชุมปี 2561

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครัง้ เข้าประชุม 5 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้าประชุม 4 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ เข้าประชุม 2 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 1 ครัง้ เข้าประชุม 1 ครัง้

4. นายบรรจง จิ ตต์แจ้ง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ
70 ปี
สัญชาติ
ไทย
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั
- ของตนเอง
ไม่ม ี
- ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ไม่ม ี
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหน่ง
- ประธานกรรมการ
1
บริษทั
- กรรมการ
2
บริษทั
จํานวนปีทเ่ี ป็ นกรรมการ
12 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 14 มิถุนายน 2550)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์เครือ่ งกล
University of Akron ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรีวศิ วกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาเครือ่ งกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 7/2001
(สมาชิกผูท้ รงคุณวุฒอิ าวุโส)
ประกาศนียบัตร Chartered Director Class (CDC) รุน่ ที่ 1/2007
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) Refresher
รุน่ ที่ 5/2007
ประกาศนียบัตร Role of Compensation Committee (RCC) รุน่ ที่ 7/2008
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) Update รุน่ ที่ 1/2014
ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมการอิสระ บริษท
ั ไทยออพติคอลกรุป๊ จํากัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษท
ั ทีพบี ไี อ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่งในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
- ไม่ม ี -

หมายเหตุ :
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ตําแหน่งในกิจการอื่น
 กรรมการ สถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย
 กรรมการอาชีพ ในสังกัดสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย
 วิทยากร หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์ ของสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย
กรรมการ สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
รองประธานกลุม่ อุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการอํานวยการสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมปี 2561
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครัง้ เข้าประชุม 5 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้าประชุม 4 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ เข้าประชุม 2 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 1 ครัง้ เข้าประชุม 1 ครัง้
5. ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิ น
กรรมการอิสระ
อายุ
65 ปี
สัญชาติ
ไทย
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั
- ของตนเอง
ไม่ม ี
- ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ไม่ม ี
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหน่ง
- ประธานกรรมการ
0
บริษทั
- กรรมการ
3
บริษทั
จํานวนปีทเ่ี ป็ นกรรมการ
4 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2558)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
Doctor of Business Administration (DBA), สาขาการตลาด,
University of Southern Queensland, ประเทศออสเตรเลีย
Master of Business Administration (MBA), สาขาการตลาด,
Catholic University of Leuven, ประเทศเบลเยีย่ ม
Bachelor of Science (BSC), สาขาวิชาเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ :
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การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ ที3่ 0/2018
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 225/2016
หลัก สู ต รการกํ า กับ ดู แ ลกิจ การสํ า หรับ กรรมการและผู้ บ ริห ารระดับ สู ง ของ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ และองค์ ก ารมหาชนจากสถาบั น พระปกเกล้ า สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐ วิส าหกิจ และสํา นัก งานคณะกรรมการพัฒ นาระบบ
ราชการ รุน่ ที่ 15/2016

ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมการ บริษท
ั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษท
ั เทคโนเมดิคลั จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่งในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
- ไม่ม ี ตําแหน่งในกิจการอื่น
 กรรมการ บริษท
ั เอฌ็องซ์ จํากัด
 ทีป
่ รึกษา บริษทั เซเรบอส (ประเทศไทย) จํากัด
 กรรมการผูท
้ รงคุณวุฒแิ ละประธานคณะอนุกรรมการฝา่ ยตรวจสอบ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษท
ั มหพันธ์ไฟเบอร์ซเี มนต์ จํากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระ บริษท
ั บางจาก รีเทล จํากัด
 กรรมการผูจ้ ด
ั การ บริษทั แอ็ดไวเซอร์ แอนด์ บียอนด์ จํากัด
 ประธานมูลนิธเิ พือ
่ การศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
 ทีป
่ รึกษาของคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผูใ้ ห้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย
กรรมการ บริษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
กรรมการบริหาร บริษทั เซเรบอส แปซิฟิค จํากัด ประเทศสิงคโปร์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร แผนกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพือ่ สุขภาพ
บริษทั เซเรบอส แปซิฟิค จํากัด ประเทศสิงคโปร์
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กลุม่ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้
บริษทั เซเรบอส แปซิฟิค จํากัด ประเทศสิงคโปร์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั เซเรบอส (ประเทศไทย) จํากัด
ผูจ้ ดั การฝา่ ยผลิตภัณฑ์ บริษทั ดีทแฮล์ม จํากัด
นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
การเข้าร่วมประชุมปี 2561
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครัง้ เข้าประชุม 4 ครัง้

หมายเหตุ :
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6. ดาตุก๊ ไซม่อน ชิ ม คอง ยิ บ
กรรมการทีไ่ ม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็ นผูบ้ ริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหา
62 ปี
อายุ
สัญชาติ
มาเลเซีย
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั
- ของตนเอง
ไม่ม ี
- ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ไม่ม ี
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหน่ง
- ประธานกรรมการ
0
บริษทั
- กรรมการ
1
บริษทั
จํานวนปีทเ่ี ป็ นกรรมการ
12 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2550)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโท สาขากฎหมาย, University College London,
London University ประเทศอังกฤษ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั
ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่ม ี
ตําแหน่งในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
 Non-Independent Non-Executive Director / กรรมการในคณะกรรมการสรรหา / กรรมการใน
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน Hap Seng Consolidated Berhad ซึง่ เป็ นบริษทั จดทะเบียน
อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย
 Non-Independent Non-Executive Deputy Chairman, Hap Seng Plantations Holdings Berhad ซึง่
เป็ นบริษทั จดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย
ตําแหน่งในกิจการอื่น
 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
่ รึกษาและทนายความของศาลสูงประจํามลรัฐซาบาห์และซาราวัก
 Justice of the Peace ประเทศมาเลเซีย
 นายทะเบียนโนตารี่ พับบลิค (Notary Public) ประเทศมาเลเซีย
 สมาชิกของ Malaysian Corporate Law Reform Committee และคณะทํางานในเรือ
่ งการกํากับดูแล
กิจการและสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
Non-Independent Non-Executive Director, Malaysian Mosaics Berhad
Non-Executive Director, Paos Holdings Berhad ซึง่ เป็ นบริษทั จดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์
มาเลเซีย
หมายเหตุ :
 ปจั จุบน
ั
อดีต
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การเข้าร่วมประชุมปี 2561

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครัง้ เข้าประชุม 4 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 1 ครัง้ เข้าประชุม -0- ครัง้

7. นายวัง ชาง ยิ ง
กรรมการบริหาร กรรมการกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ
58 ปี
สัญชาติ
สิงคโปร์
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั
- ของตนเอง
ไม่ม ี
- ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ไม่ม ี
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหน่ง
- ประธานกรรมการ
0
บริษทั
- กรรมการ
2
บริษทั
จํานวนปีทเ่ี ป็ นกรรมการ
21 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2541)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี สาขากฎหมาย (เกียรตินิยม),
Oxford University ประเทศอังกฤษ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั
ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมการ บริษท
ั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)
กรรมการ Jurong Cement Limited (บริษทั มหาชนจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
ตําแหน่งในกิจการอื่น
 ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษท
ั อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษท
ั ลํ่าสูง โฮลดิง้ จํากัด
 กรรมการ บริษท
ั นํ้ามันพืชกรุงเทพ จํากัด
 ประธานกรรมการบริหาร บริษท
ั ลํ่าสูง (มาเลเซีย) เบอร์ฮาร์ด
 ประธานกรรมการบริหาร บริษท
ั ลํ่าสูง สิงคโปร์ จํากัด
 สมาชิกของ Board of Governors, สิงคโปร์โพลีเทคนิค
 สมาชิกของ Advisory Board, Asian Civilisations Museum ประเทศสิงคโปร์
การเข้าร่วมประชุมปี 2561
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครัง้ เข้าประชุม 5 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ เข้าประชุม 2 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 1 ครัง้ เข้าประชุม 1 ครัง้

หมายเหตุ :
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8. นางสาวปิ ยธิ ดา สุขจันทร์
กรรมการบริหาร เลขานุการบริษทั และสมาชิกของคณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง
50 ปี
อายุ
สัญชาติ
ไทย
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั
- ของตนเอง
100 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.000012)
- ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ไม่ม ี
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหน่ง
- ประธานกรรมการ
0
บริษทั
- กรรมการ
2
บริษทั
จํานวนปีทเ่ี ป็ นกรรมการ
6 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2556)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 36/2003
ผ่านการอบรมหลักสูตรนักลงทุนผูท้ รงคุณวุฒ ิ รุน่ ที่ 1/2012 (TIIP 1)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมการบริหาร บริษท
ั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่งในกิจการอื่น
 กรรมการ บริษท
ั ลํ่าสูง โฮลดิง้ จํากัด
 กรรมการ บริษท
ั นํ้ามันพืชกรุงเทพ จํากัด
 กรรมการ บริษท
ั พันธ์ศรีววิ ฒ
ั น์ จํากัด
 กรรมการ บริษท
ั พันธ์ศรี จํากัด
 กรรมการ บริษท
ั ประจักษ์ววิ ฒ
ั น์ จํากัด
 กรรมการ บริษท
ั สยามเอลิทปาล์ม จํากัด
ผูช้ ว่ ยผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษทั หลักทรัพย์ คาเธ่ยแ์ คปปิตอล จํากัด
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครัง้ เข้าประชุม 5 ครัง้
การเข้าร่วมประชุมปี 2561

หมายเหตุ :
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9. นายอําพล สิ มะโรจนา
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร และทีป่ รึกษาฝา่ ยโรงงาน
62 ปี
อายุ
สัญชาติ
ไทย
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั
- ของตนเอง
ไม่ม ี
- ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ไม่ม ี
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหน่ง
0
บริษทั
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
2
บริษทั
จํานวนปีทเ่ี ป็ นกรรมการ
24 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 21 สิงหาคม 2538)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (เคมีวศิ วกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 37/2003
ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ
้ ริหาร บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่งในกิจการอื่น
 กรรมการ บริษท
ั สยามเอลิทปาล์ม จํากัด
กรรมการ บริษทั ลํ่าสูง โฮลดิง้ จํากัด
ผูจ้ ดั การส่วน Melting บริษทั สยามอาซาฮีเทคโนกล๊าส จํากัด
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครัง้ เข้าประชุม 5 ครัง้
การเข้าร่วมประชุมปี 2561
10. นายคมกฤส ศิ ริวงศ์ไพรัช
ผูจ้ ดั การฝา่ ยขาย Modern Trade / Food Solution
อายุ
46 ปี
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั
- ของตนเอง
ไม่ม ี
- ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี

หมายเหตุ :
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คุณวุฒทิ างการศึกษา

ปริญญาโท สาขาบริหารการเงิน
มหาวิทยาลัย Exeter ประเทศอังกฤษ
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์
ผูจ้ ดั การขาย กลุม่ สินค้าอุปโภค บริษทั เอสซีจอห์นสันแอนด์ซนั จํากัด
Sr. Customer Development Manager บริษทั จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (ประเทศไทย) จํากัด
Key Account Manager & Trade Marketing Manager บริษทั ดีทแฮล์ม จํากัด
11. นายศิ ริชยั นาวาเศรษฐถาวร
ผูจ้ ดั การฝา่ ยขาย Traditional Trade และอุตสาหกรรม
อายุ
45 ปี
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั
- ของตนเอง
ไม่ม ี
- ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปริญญาตรี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประสบการณ์
National field sales manager บริษทั สยามไวเนอรี่ เทรดดิง้ พลัส จํากัด
Business development manager บริษทั ฟอนเทียร่า แบรนด์ (ประเทศไทย) จํากัด
Distribution account specialist บริษทั เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด
Area sales manager บริษทั บุญรอด เอเซียเบเวอเรท จํากัด
Business development manager บริษทั ไทยนํ้าทิพย์ จํากัด
12. นางสาวโสมรักษ์ กระจ่างสด
ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีและการเงิน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ
46 ปี
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั
- ของตนเอง
ไม่ม ี
- ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี

หมายเหตุ :
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คุณวุฒทิ างการศึกษา

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (เอกการเงิน)
National University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์
Deputy Chief Financial Officer บริษทั ยูเนี่ยนโฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด
Commercial Manager – Pre-Engineering Building & Residential Solutions
บริษทั บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จํากัด
Financial Services Manager บริษทั บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จํากัด
13. นายวิ รตั น์ สุวรรณรัตน์
ผูจ้ ดั การฝา่ ยทรัพยากรบุคคล และสมาชิกของคณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง
51 ปี
อายุ
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั
- ของตนเอง
ไม่ม ี
- ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารทัวไป
่ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประสบการณ์
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยทรัพยากรบุคคล บริษทั ซาร่า ลี (ประเทศไทย) จํากัด
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยทรัพยากรบุคคล บริษทั มอคโคน่า (ประเทศไทย) จํากัด
ผูจ้ ดั การฝา่ ยทรัพยากรบุคคลโรงงาน บริษทั แคดเบอรี่ อาดัมส์ (ประเทศไทย) จํากัด

หมายเหตุ :
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ปจั จุบนั

อดีต
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6. จํานวนหุ้นสามัญที่กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ถืออยู่
รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หาร
1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิร ิ
3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
4. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
5. ดร ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
6. ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ
7. นายวัง ชาง ยิง
8. นายอําพล สิมะโรจนา
9. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์
10. นายคมกฤส ศิรวิ งศ์ไพรัช
11. นายศิรชิ ยั นาวาเศรษฐถาวร
12. นางสาวโสมรักษ์ กระจ่างสด
13. นายวิรตั น์ สุวรรณรัตน์

จํานวนหุ้นที่ถือ
จํานวนหุ้นที่ถือ เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
จํานวนหุ้นที่ถือ
ณ 31 ธันวาคม 2560
ในระหว่างรอบปี บัญชี
ณ 31 ธันวาคม 2561
9,140
9,140
100
100
-

7. ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
- ค่าตอบแทนรวมของกรรมการจํานวน 9 คน เป็ นจํานวนเงินทัง้ สิน้ 5,655,900 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิร ิ
3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
4. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
5. ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
6. ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ
7. นายวัง ชาง ยิง
8. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์
9. นายอําพล สิมะโรจนา

ค่าธรรมเนี ยม
กรรมการ ปี 2561

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการกํ า หนดค่ า ตอบแทน และ
กรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ
กรรมการทีไ่ ม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
ประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการบริหาร กรรมการกําหนดค่า ตอบแทน และ
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหาร
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร และทีป่ รึกษาฝา่ ยโรงงาน
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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 ข้าไปดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารในบริษทั ย่อย
จํานวน 4 คน เป็ นจํานวนเงิน 2,069,256 บาท
- ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ ริหารบริษทั จํานวน 9 คน เป็ นจํานวนเงิน 73,493,440 บาท*
- ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารของบริษทั ทีเ่ ข้าไปดํารงตําแหน่งผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อย
จํานวน 3 คน เป็ นจํานวนเงิน 6,990,000 บาท
*หมายเหตุ ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารบริษทั ได้รวมค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหาร 4
รายแรกต่อจากกรรมการผูจ้ ดั การลงมา รวมถึงผูบ้ ริหารรายที่ 4 ทุกราย (ตามคํานิยามทีก่ าํ หนดโดยสํานักงาน กลต.)

ค่าตอบแทนอื่น
บริษัท ไม่ม ีการจ่า ยค่าตอบแทนอื่น ให้แ ก่กรรมการบริหารและผู้บริห าร ยกเว้น ค่า ตั ๋วเครื่องบิน และที่พกั
สําหรับกรรมการทีเ่ ป็ นชาวต่างประเทศทีม่ าประชุม ส่วนผูบ้ ริหารจะมีรถประจําตําแหน่ ง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถ
ประจําตําแหน่ ง ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันอุบตั ิเหตุ และการทํากรมธรรม์ประกันความรับผิดสําหรับ
กรรมการทัง้ คณะ
สําหรับเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนัน้ ผู้บริหารของบริษทั ได้รบั สิทธิในอัตราเดียวกับพนักงานอื่นๆ ยกเว้น
นายวัง ชาง ยิง ไม่ได้รบั เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
8. กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ดาํ รงตําแหน่ งเป็ นกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยและ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
ชื่อ

บริ ษทั

1. นายวัง ชาง ยิง
//
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิร ิ
//
3. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์
//
4. นายอําพล สิมะโรจนา
/
หมายเหตุ
* หมายถึง ประธานกรรมการ
/ หมายถึง กรรมการ
// หมายถึง กรรมการบริหาร
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บมจ.
สหอุตสาหกรรม
นํ้ามันปาล์ม
/
//
//
/

บมจ. อาหาร
สากล
*

บริ ษทั ที่
เกี่ยวข้อง
(บริ ษทั ลํา่ สูง
โฮลดิ้ ง จํากัด)
/
/
/
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9.

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษทั มีนโยบายและวิธกี ารดูแลผูบ้ ริหารในการใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ เป็ นประโยชน์สว่ นตนดังนี้
1. ให้ความรูแ้ ก่กรรมการและผูบ้ ริหารเกีย่ วกับหน้าทีท่ ต่ี อ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน
คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ให้ผูบ้ ริหารของบริษทั รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการของบริษทั ทุกไตรมาสที่มกี าร
ประชุมคณะกรรมการ
3. แจ้งให้ผู้บริหารที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในที่มสี าระสําคัญมิให้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้อ่นื รวมถึง
ผลกระทบที่อ าจจะเกิด ขึ้น กับ หลัก ทรัพย์ข องบริษัท และบทกํา หนดโทษตามพระราชบัญ ญัติห ลักทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีผ่ บู้ ริหารจะได้รบั หากมีการฝา่ ฝืน
4. ห้ามมิให้กรรมการและผูบ้ ริหารมีการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนและอย่างน้อย 1
วันหลังจากวันทีง่ บการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน
5. กรรมการและผูบ้ ริหารต้องแจ้งเกีย่ วกับการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษทั ทุกครัง้ โดยแจ้งอย่างน้อย
1 วันล่วงหน้าก่อนทําการซือ้ ขายต่อคณะกรรมการหรือผูท้ ค่ี ณะกรรมการมอบหมาย เพื่อรายงาน ต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
เมือ่ มีการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทําการ ทัง้ นี้ ตามทีพ่ ระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
บริษทั ได้กําหนดมาตรการการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั รวมถึงบทลงโทษกรณีทม่ี กี ารฝา่ ฝืน
ไว้ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ซึง่ สามารถดูได้ทห่ี วั ข้อ “รายงานการปฏิ บตั ิ ตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ดี”
หลักปฏิบตั ิ 6
10.

การควบคุมภายใน

บริษทั ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากเห็นว่าระบบการควบคุมภายในเป็ นกลไก
สําคัญทีช่ ว่ ยลดความเสีย่ งทางธุรกิจ สร้างความเชื่อมันในการบริ
่
หารงานแก่ผบู้ ริหาร และช่วยให้บริษทั ดําเนินธุรกิจอย่าง
มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายทีก่ ําหนดไว้ รวมทัง้ ช่วยรักษาผลประโยชน์และเงินลงทุนของผูถ้ อื หุน้ ช่วยให้รายงาน
ทางการเงินและรายงานด้านการปฏิบตั งิ านของบริษทั มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ปกป้องทรัพย์สนิ ของบริษทั ไม่ให้สญ
ู หาย
หรือรัวไหล
่
และช่วยให้บุคลากรของบริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั มิได้จดั ตัง้ หน่ วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั แต่ได้ว่าจ้างสํานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิ
เอทส์ ทําหน้ าที่ตรวจสอบภายในมาตัง้ แต่ปี 2547 เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็ นการให้บริการข้อมูลด้านการ
ตรวจสอบอย่างเป็ นอิสระเพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกํากับดูแลทีด่ ี ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การปฏิบตั ิงาน รวมถึงให้คําปรึกษากับฝ่ายบริหารทัง้ ในด้านการเงินการบริหารงาน และการจัดการความเสีย่ ง เพื่อ
ส่งเสริมการปฏิบตั งิ านให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ดังนัน้ กระบวนการการทํางานจึงต้องการความ
โปร่งใสและความเป็ นอิสระอย่างแท้จริง อีกทัง้ การปฏิบตั งิ านด้านการตรวจสอบภายใน นับเป็ นมาตรการถ่วงดุลแห่ง
อํานาจ และอาจเป็ นการให้สญ
ั ญาณเตือนภัยล่วงหน้าของการประพฤติมชิ อบหรือการทุจริตในองค์กร ดังนัน้ บริษทั จึงมี
ความเห็นว่า การว่าจ้างหน่ วยงานจากภายนอกเข้ามาทําหน้าที่ตรวจสอบภายในจึงมีความเหมาะสมและสามารถเป็ น
สือ่ กลางระหว่างผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านได้ดี รวมทัง้ ยังช่วยลดปญั หาด้านการประสานงานภายในได้อกี ด้วย
ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยจํานวน 3 ท่าน คณะกรรมการได้มกี ารสอบทานระบบการควบคุมภายในโดยใช้
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แบบประเมินซึง่ ประเมินโดยฝา่ ยจัดการ และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้วา่ จากการประเมินระบบ
การควบคุมภายในของบริษทั ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมการ
ปฏิบตั ิงานของฝ่ายจัดการ ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการ (ภายใต้
คําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบ) เห็นว่าบริษทั มีระบบการควบคุมภายในเรือ่ งดังกล่าวอย่างเพียงพอ
นอกจากนัน้ การทํา ธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบริษัทย่อย บริษัทได้มรี ายงานไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของผู้สอบบัญ ชี ข้อ 6 แล้วเช่นกัน รวมถึงการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเรื่องการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน คณะกรรมการจึงเห็นว่าบริษทั มีระบบการควบคุมภายในในเรื่องดังกล่าว
นี้อย่างเพียงพอ
สําหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารสอบ
ทานกับ สํา นั ก งาน ดร.วิร ชั แอนด์ แอสโซซิเ อทส์ ซึ่ง เป็ น ผู้ต รวจสอบภายในของบริษัท และได้ม ีก ารรายงานให้
คณะกรรมการรับทราบในทุกไตรมาส คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
เช่นกัน
ประวัติผตู้ รวจสอบภายใน
นายอภิ รกั ษ์ อติ อนุวรรตน์
หุน้ ส่วนงานตรวจสอบบัญชี บริษทั สํานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
48 ปี
อายุ
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ไม่ม ี
ระหว่างผูบ้ ริหาร
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาตรีนิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล (COSO)
การอบรม
การประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการจัดการด้านความเสีย่ งของแต่ละ
ระบบงาน (COSO – ERM)
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ออกแบบและวางแผนการตรวจสอบภายในประจําปี
ประเมินความเสีย่ งของระบบการควบคุมภายใน
รายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ
ประสบการณ์ในปจั จุบนั
 หุน
้ ส่วนงานตรวจสอบบัญชี บริษทั สํานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
 ตรวจสอบภายใน บริษท
ั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) จํานวน 19 ปี
 ตรวจสอบภายใน บริษท
ั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จํานวน 14 ปี
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ผูถ้ ือหุ้นและการจัดการ
นโยบายจ่ายเงิ นปันผล
บริษทั มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปนั ผลแก่ผูถ้ อื หุน้ เป็ นจํานวนเงินไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหัก
ภาษีเงินได้แล้ว ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั การลงทุนในอนาคตและความต้องการเงินทุน โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการได้มมี ติเสนอให้
จ่า ยเงิน ป นั ผลสํา หรับผลการดํา เนิ น งานในปี 2561 ในอัต ราหุ้น ละ 0.25 บาท คิด เป็ น ร้อ ยละ 60.3 ของกํา ไรสุท ธิ
เปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปนั ผลสําหรับผลการดําเนินงานในปี 2560 ในอัตราหุน้ ละ 0.18 บาท คิดเป็ นร้อยละ 61.4
ของกําไรสุทธิ
บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลในอัตราประมาณร้อยละ 50
ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ทัง้ นี้ยงั คงขึน้ อยูก่ บั ผลการดําเนินงานของบริษทั และสภาวะทางเศรษฐกิจด้วย
บริษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน) มีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปนั ผลแก่ผถู้ อื หุน้ เป็ นจํานวนเงินไม่ต่ํากว่าร้อยละ
40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้ว ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั การลงทุนในอนาคตและความต้องการเงินทุน
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บุคคลที่มีผลประโยชน์ รว่ มและรายการระหว่างกัน
รายการระหว่ างกันกับบุคคลที่ มีผลประโยชน์ ร่ว ม ความจําเป็ น และความสมเหตุสมผลของ
รายการดังกล่าว
ในระหว่างปี บริษทั มีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษทั และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านัน้ ซึ่ง
เป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดงั นี้
รายการระหว่างกันกับบริษทั บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) (UPOIC) และบริษทั อาหารสากล
จํากัด (มหาชน) (UFC)
มูลค่ารายการ
ความสัมพันธ์
บริษทั ย่อย

รายการ

(ล้านบาท)

2561

2560

ซือ้ วัตถุดบิ

423

308

ซือ้ สินค้าสําเร็จรูป

519

638

ขายสินค้าและบริการ

1

-

เงินปนั ผลรับ

85

34

ค่าเช่ารับ

2

2

รายได้คา่ บริการในการ
ขายและบริหาร

49

64

นโยบายการ
กําหนดราคา

ความจําเป็ น

ราคาตลาด ณ วันทีท่ าํ เนื่ อ งจากนํ้ า มัน ปาล์ม ดิบ เป็ น
สัญญาขาย
วัต ถุ ดิบ หลัก ของบริษัท และ
ปริ ม าณนํ้ 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 ษั ท จึ ง มี ค วาม
จําเป็ นต้องซื้อนํ้ ามันปาล์มดิบ
จาก UPOIC
ราคาตลาดหักกําไร
เพือ่ ให้คา่ ใช้จา่ ยในการขายและ
ส่วนเพิม่ คงที่
บริหารของกลุม่ บริษทั ลดลง
บริษัทจึงเป็ นตัวแทนจําหน่ าย
สินค้าในประเทศของ UFC
ราคาตลาด
เป็ นค่าไฟฟ้า นํ้ าประปา และ
ค่ า บ ริ ก า ร ส่ ว น ก ล า ง ข อ ง
UPOIC และ UFC ซึง่ เกิดจาก
การที่บ ริษัท ย่อ ยทัง้ 2 ได้เ ช่ า
อาคารสํานักงานของบริษทั
ตามอัตราทีป่ ระกาศ
เป็ นเงินปนั ผลรับจากเงินลงทุน
จ่าย
ใน UPOIC และ UFC
ราคาตลาด
เพื่ อ เป็ นการประหยั ด และ
สะดวกสํ า หรั บ ฝ่ า ยบริ ห าร
UFC
และ UPOIC ได้เช่า
อาคารสํานักงานของบริษทั
เรียกเก็บตามจริง
เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยการขายและ
บริ ห าร ในการเป็ นตั ว แทน
จําหน่ายสินค้าให้กบั UFC

สําหรับยอดคงค้างระหว่างบริษทั บริษทั ย่อย และกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
สามารถดูรายละเอียดตามทีไ่ ด้เปิ ดเผยในหมายเหตุงบการเงินของบริษทั ข้อ 6
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บุคคลที่มีผลประโยชน์ รว่ มและรายการระหว่างกัน
มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทํารายการระหว่างกัน
ในปี 2561 บริษทั มีการซือ้ นํ้ามันปาล์มดิบ นํ้ามันเมล็ดในปาล์มดิบ เมล็ดในปาล์ม และผลปาล์มสดจาก บริษทั
สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) คิดเป็ นร้อยละ 15.33 (2560 : ร้อยละ 8.08) ของการซือ้ นํ้ามันปาล์มดิบ
นํ้ามันเมล็ดในปาล์มดิบ เมล็ดในปาล์ม และผลปาล์มสดทัง้ หมด ซึง่ เป็ นราคาตลาดและเป็ นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ไม่ม ี
พันธะผูกพันกันนอกเหนือจากสัญญาซือ้ ขายนํ้ามันปาล์มดิบ และเป็ นไปตามประเพณีของการทําธุรกิจนํ้ามันปาล์มดิบ
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิร ิ ซึง่ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั และบริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด
(มหาชน) เป็ นผูอ้ นุ มตั กิ ารซือ้ นํ้ามันปาล์มดิบให้แก่ บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยทีก่ ารซือ้ ทุกครัง้ จะ
มีราคาอ้างอิงกับการซือ้ จากผูข้ ายรายอื่นๆ
ในส่วนของสินค้ายูเอฟซีนนั ้ บริษทั ซือ้ สินค้าจากบริษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ในราคาทีบ่ ริษทั ขาย หัก
ด้วยกําไรส่วนเพิม่ คงที่ โดยมีการกําหนดราคากันระหว่างผูบ้ ริหารของทัง้ สองบริษทั ภายใต้เงือ่ นไขเสมือนทํารายการกับ
บุคคลภายนอก

แนวโน้ มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ได้มกี ารซือ้ ขายนํ้ามันปาล์มดิบกับ บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) ก่อนทีบ่ ริษทั จะ
เข้ามาถือหุน้ และเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในบริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) โดยบริษทั มีการใช้น้ํามัน
ปาล์มดิบเป็ นวัตถุดบิ หลัก ในขณะที่นโยบายของภาครัฐในแต่ละปี เกี่ยวกับการบริหารจัดการปริมาณนํ้ ามันปาล์มใน
ประเทศยังไม่มคี วามชัดเจน ดังนัน้ การหลีกเลีย่ งรายการดังกล่าวจึงเป็ นไปค่อนข้างลําบาก อย่างไรก็ตาม บริษทั มีการ
ซือ้ นํ้ามันปาล์มในราคาเดียวกับทีม่ กี ารซือ้ จากผูข้ ายรายอื่น
บริษทั ยังคงเป็ นผูจ้ ดั จําหน่ ายให้กบั UFC เนื่องจากทําให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษทั โดย
เฉลีย่ ลดลง
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ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน
ข้อพิ พาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ไม่มคี ดีทางกฎหมายทีม่ ผี ลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษทั หรือ
บริษทั ย่อยทีม่ จี าํ นวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้

พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต
- ไม่ม ี -
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ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือตั ๋วเงิน
- ไม่ม ี -
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งบการเงิน

บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และ บริษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่ อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ลําสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั ลําสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่ม
บริ ษทั ) ซึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ นรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ด เสร็ จรวม
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรั บปี สิ นสุ ดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ และได้ตรวจสอบงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ลําสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงิ นข้างต้นนี แสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนิ นงานและ
กระแสเงิน สดสําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ลําสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
และเฉพาะของบริ ษทั ลําสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทีกําหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชีในส่ วนทีเกียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิ
ตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืนๆ ซึงเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี ข้าพเจ้าเชือว่าหลักฐานการสอบบัญชี
ทีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื องต่างๆ ทีมีนยั สําคัญทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื องเหล่านี มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทังนี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ
เรื องเหล่านี

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบทีได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึงได้รวมความรับผิดชอบทีเกียวกับเรื องเหล่านี ด้วย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้าได้รวม
วิธีการตรวจสอบทีออกแบบมาเพือตอบสนองต่อการประเมินความเสียงจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึงได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื องเหล่านี
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื องมีดงั ต่อไปนี
การรั บรู้ รายได้
รายได้จากการขายสินค้าถือเป็ นรายการบัญชีทีสําคัญ เนืองจากมีจาํ นวนทีเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน และส่งผล
กระทบโดยตรงต่อกําไรขาดทุนของกลุ่มบริ ษทั ประกอบกับกลุ่มบริ ษทั มีรายการขายกับลูกค้าเป็ นจํานวนมากและ
มีกลุ่มลูกค้าหลายประเภท อาทิเช่น กลุ่มลูกค้าแบบดังเดิม (traditional trade) กลุ่มลูกค้าสมัยใหม่ (modern trade)
และกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ซึงมีขอ้ ตกลงและเงือนไขทีมีความหลากหลาย เช่น รายการส่งเสริ มการขาย ส่วนลด
ต่าง ๆ รวมทังการให้ส่วนลดพิเศษเพือกระตุน้ ยอดขาย ทําให้รายการขายของกลุ่มบริ ษทั มีเงือนไขในการรับรู ้
รายได้และการบันทึกรายการส่งเสริ มการขายและส่วนลดต่าง ๆ ทีซับซ้อน ด้วยเหตุนี ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญต่อ
การรับรู ้รายได้ของกลุ่มบริ ษทั
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู ้รายได้ของกลุ่มบริ ษทั โดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั ทีเกียวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลือก
ตัวอย่างเพือทดสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุมทีกลุ่มบริ ษทั ออกแบบไว้ นอกจากนี ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างรายการ
ขายทีเกิดขึนในระหว่างปี และช่วงใกล้สินรอบระยะเวลาบัญชีเพือตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการขายและ
สอบทานใบลดหนี ทีกลุ่มบริ ษทั ออกภายหลังวันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ประกอบกับได้วิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพือสอบทานความผิดปกติทีอาจเกิดขึนของรายการขาย
ตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีทีทําผ่านใบสําคัญทัวไป
ค่ าเผือการด้ อยค่ าของค่ าความนิยม
ข้าพเจ้าให้ความสําคัญเรื องการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมตามทีเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 11.2 เนืองจากการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมถือเป็ นประมาณการทางบัญชีทีสําคัญที
ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสู งในการระบุหน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตทีกิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสิ นทรัพย์นนั รวมถึงการกําหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตใน
ระยะยาวทีเหมาะสม ซึงทําให้เกิดความเสี ยงเกียวกับมูลค่าค่าความนิยม
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ข้าพเจ้าได้ประเมินการกําหนดหน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดและแบบจําลองทางการเงินทีฝ่ ายบริ หารของกลุ่ม
บริ ษทั เลือกใช้โดยการทําความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ ายบริ หารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้
ประโยชน์ของสินทรัพย์หรื อไม่ นอกจากนี ข้าพเจ้าได้ทาํ การทดสอบข้อสมมติทีสําคัญทีใช้ในการประมาณการ
กระแสเงินสดทีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ทีจัดทําโดยฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั โดยการเปรี ยบเทียบ
ข้อสมมติดงั กล่าวกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกของกลุ่มบริ ษทั รวมถึงเปรี ยบเทียบประมาณการกระแสเงินสด
ในอดีตกับผลการดําเนิ นงานทีเกิดขึนจริ งเพือประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการประมาณการกระแส
เงินสดทีคาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดทีฝ่ ายบริ หารเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ตน้ ทุน
ถัวเฉลียของกลุ่มบริ ษทั และของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคํานวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพย์ดงั กล่าวตามแบบจําลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลียนแปลงข้อสมมติทีสําคัญต่อ
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากนี ข้าพเจ้า
ได้สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม
การวัดมูลค่ ายุติธรรมของสินทรั พย์ ชีวภาพ - ผลปาล์มทีอยู่บนต้ น
ตามทีเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.11 และข้อ 10 บริ ษทั ย่อยบันทึกบัญชีสินทรัพย์ชีวภาพ
ประเภทผลปาล์มสดทีอยู่บนต้นด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ณ จุดเก็บเกียว ในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพประเภทผลปาล์มสดทีอยู่บนต้น ต้องใช้ขอ้ มูลประมาณการและสมมติฐานต่าง ๆ ซึง
ประกอบด้วยปริ มาณทีคาดว่าจะเก็บเกียวได้ และราคาขาย ณ แต่ละจุดเก็บเกียว โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
สอดคล้องกับลักษณะและสภาพแวดล้อมของสินทรัพย์ชีวภาพ ตามดุลยพินิจของนักการเกษตรภายในและดุลยพินิจ
ของฝ่ ายบริ หารเกียวกับเกณฑ์และสมมติฐานต่าง ๆ ซึงอาจทําให้เกิดความเสียงเกียวกับมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพ
ดังนัน ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญในการตรวจสอบเกียวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ - ผลปาล์มที
อยู่บนต้น
ในการตรวจสอบเรื องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ทาํ ความเข้าใจ ประเมินและสอบทานการควบคุมภายในของกิจการที
เกียวกับการประมาณมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพย์ชีวภาพ รวมถึงได้พจิ ารณาวิธีการจัดทําข้อมูลประมาณการ
การกําหนดสมมติฐาน และวิธีการประเมินมูลค่าโดยฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสม
ของข้อมูลประมาณการและสมมติฐานต่าง ๆ ทีใช้ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรม โดยการสอบถามนักการเกษตร
ภายในและฝ่ ายบริ หาร วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลทีกิจการใช้กบั ข้อมูลทีเกิดขึนในอดีต และทดสอบการคํานวณ
นอกจากนี ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทีเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ข้ อมูลอืน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอืน ซึงรวมถึงข้อมูลทีรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีทีแสดงอยูใ่ นรายงานนัน)
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้ความ
เชือมันในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอืนนัน
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเกียวเนื องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืนนันมี
ความขัดแย้งทีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ทีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อ
ปรากฏว่าข้อมูลอืนแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ หากในการปฏิบตั ิงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุ ป
ได้ว่าข้อมูลอืนแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริ งนัน ทังนี ข้าพเจ้า
ไม่พบว่ามีเรื องดังกล่าวทีต้องรายงาน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกต้องตามทีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพือให้สามารถจัดทํา
งบการเงินทีปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนือง
การเปิ ดเผยเรื องทีเกียวกับการดําเนินงานต่อเนืองในกรณี ทีมีเรื องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับ
กิจการทีดําเนินงานต่อเนื องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตังใจทีจะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนื องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลมีหน้าทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือให้ได้ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้ อบบัญชีซึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชือมันใน
ระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญทีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการทีขัดต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการ
หรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนีด้วย
• ระบุและประเมินความเสี ยงทีอาจมีการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความ
เสียงเหล่านัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ความเสี ยงทีไม่พบข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึงเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสูง
กว่าความเสี ยงทีเกิดจากข้อผิดพลาด เนื องจากการทุจริ ตอาจเกียวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
• ทําความเข้าใจเกียวกับระบบการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องทีผูบ้ ริ หารจัดทํา
• สรุ ปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการทีดําเนินงานต่อเนืองของผูบ้ ริ หาร และ
สรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีทีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญทีเกียวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ทีอาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงาน
ต่อเนืองหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องในงบการเงิน หรื อหากเห็นว่าการเปิ ดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นทีเปลียนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึนอยู่กบั หลักฐานการ
สอบบัญชีทีได้รับจนถึงวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนืองได้
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทีเกิดขึนโดยถูกต้องตามทีควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรื อ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ
กําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผู ้
เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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บริษัท ลําสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
ณ วันที
ณ วันที
ณ วันที
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
เงินให้กูย้ ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ชีวภาพ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนระยะยาวอืน
เงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั อืน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
พืชเพือการให้ผลิตผล
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

7
6, 8
6
9
10

197,382,396
882,371,771
1,079,191,775
118,519,826
38,904,870
2,316,370,638

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

123,132,668
751,467,141
579,145,263
9,992,998
1,463,738,070

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

11
12
13
14
15
16
17
18
11
19
28

38,601,652
23,425
20,240,000
63,029,305
2,240,354,272
213,389,162
196,376,189
7,846,265
51,214,460
5,297,647
2,836,372,377
5,152,743,015

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

1,333,966,824
23,425
5,614,752
745,985,163
189,235
4,590,632
17,297,064
404,930
2,108,072,025
3,571,810,095

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ลําสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
ณ วันที
ณ วันที
ณ วันที
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
ส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวทีถึง
กําหนดชําระภายในหนึงปี
ส่ วนของหนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงินทีถึง
กําหนดชําระภายในหนึงปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว - สุ ทธิจาก
ส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิจาก
ส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีสิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิ น

20
6, 21

450,000,000
404,927,022

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

333,599,235

570,000,000
472,608,013

23

112,540,000

103,000,000

-

78,000,000

24

473,775
46,781,981
24,964,158
1,039,686,936

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

25,495,318
3,574,831
362,669,384

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

23

33,266,666

30,513,147

-

18,013,147

24
25

119,151,107
152,417,773
1,192,104,709

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

68,011,904
68,011,904
430,681,288

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

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ลําสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
ณ วันที
ณ วันที
ณ วันที
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 820,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ ้นสามัญ 820,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
ส่ วนเกิน(ตํากว่า)ทุนอืน
ส่ วนเกินทุนหุ ้นซือคืน
ส่ วนตํากว่าทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่ วน
การถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

26

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)

-

-

122,223,881
2,445,153,625
3,628,037,794

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

82,000,000
1,991,889,442
3,141,128,807

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

332,600,512
3,960,638,306
5,152,743,015

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

3,141,128,807
3,571,810,095

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

-

-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

บริษัท ลําสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
เงินปั นผลรับ
กําไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ชีวภาพ
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ชีวภาพ
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนส่ วนแบ่ งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่ วมค้ า
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
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2561

2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

7,300,494,105
315

8,551,131,532
21,436

5,572,598,929
84,933,175

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

39,271,402
71,187,766
7,410,953,588

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

98,088,655
5,755,620,759

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

6,072,059,033
620,310,745
209,164,663
28,536,004

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

4,902,556,448
357,714,219
106,025,734
-

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

6,930,070,445

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

5,366,296,401

6,300,918,655

480,883,143
9,507,253
490,390,396
(22,659,265)
467,731,131
(79,407,827)
388,323,304

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

389,324,358
389,324,358
(6,756,823)
382,567,535
(42,670,068)
339,897,467

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

27
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28

บริษัท ลําสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:
รายการทีจะถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการทีจะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
รายการทีจะไม่ ถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกระทบของภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนของเงินลงทุนในการร่ วมค้า
- ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รายการทีจะไม่ ถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิ จากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสํ าหรับปี

2561

2560

521,635
(104,328)

327,567
(65,514)

521,635
(104,328)

327,567
(65,514)

417,307

262,053

417,307

262,053

28

-

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

-

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

12

-

182,730

-

-

417,307

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

417,307

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

388,740,611

334,057,518

340,314,774

200,832,629

381,677,475

404,105,686

339,897,467

240,449,380

6,645,829
388,323,304

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

382,094,782

341,899,764

340,314,774

200,832,629

6,645,829
388,740,611

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

0.47

0.49

0.41

0.29

28

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนทีเป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนทีเป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย

กําไรต่ อหุ้นขันพืนฐาน
กําไรส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

30

บริษัท ลําสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)

ทุนเรื อนหุ ้นทีออก ส่ วนเกิน
หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ ้นสามัญ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560
820,000,000 241,970,265
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
33
โอนกลับเงินปั นผลของปี ก่อน
จัดสรรสํารองตามกฎหมายของบริ ษทั ย่อย
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อยลดลงจากการจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
820,000,000 241,970,265
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

ส่ วนเกินทุน
หุ ้นซือคืน
5,269,100
-

5,269,100

งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ส่ วนตํากว่าทุน
ส่ วนเกิน(ตํากว่า)
จากการ
กําไรสะสม
ทุนจากการวัดมูลค่า
รวม
เปลียนแปลง
จัดสรรแล้ว เงินลงทุนใน
องค์ประกอบอืน
รวม
สัดส่ วนการถือหุ ้น
สํารอง
ยังไม่ได้
หลักทรัพย์
ของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ในบริ ษทั ย่อย
ตามกฎหมาย
จัดสรร
เผือขาย
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ฯ
(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)

(6,579,077)

114,755,441

2,218,553,493

(417,307)

(417,307)

3,393,551,915

ส่ วนของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยที
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 ลําสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
โอนกลับเงินปั นผลของปี ก่อน
จัดสรรสํารองตามกฎหมายของบริ ษทั ย่อย
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อยลดลงจากการจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

ทุนเรื อนหุ ้นทีออก ส่ วนเกิน
หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ ้นสามัญ
820,000,000 241,970,265
33
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

820,000,000

241,970,265

งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ส่ วนตํากว่าทุน
ส่ วนเกิน(ตํากว่า)
จากการ
กําไรสะสม
ทุนจากการวัดมูลค่า
รวม
เปลียนแปลง
จัดสรรแล้ว เงินลงทุนใน
องค์ประกอบอืน
รวม
ส่ วนเกินทุน สัดส่ วนการถือหุ ้น
สํารอง
ยังไม่ได้
หลักทรัพย์
ของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
หุ ้นซือคืน
ในบริ ษทั ย่อย
ตามกฎหมาย
จัดสรร
เผือขาย
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ฯ
5,269,100
(6,579,077)
114,755,441 2,218,553,493
(417,307)
(417,307)
3,393,551,915
381,677,475
381,677,475
417,307
417,307
417,307
381,677,475
417,307
417,307
382,094,782
(147,600,000)
(147,600,000)
79,657
79,657
7,468,440
(7,557,000)
(88,560)

5,269,100

(6,579,077)

122,223,881

2,445,153,625

-

-

3,628,037,794

ส่ วนของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยที
ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
336,338,054
6,645,829
6,645,829
88,560

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
3,729,889,969
388,323,304
417,307
388,740,611
(147,600,000)
79,657
-

(10,471,931)
332,600,512

(10,471,931)
3,960,638,306

บริษัท ลําสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
โอนกลับเงินปั นผลของปี ก่อน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

ทุนเรื อนหุ ้นทีออก
ส่ วนเกิน
หมายเหตุ และชําระแล้ว
มูลค่าหุ ้นสามัญ
820,000,000
241,970,265
33
820,000,000
241,970,265

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

ส่ วนเกินทุน
หุ ้นซือคืน
5,269,100
5,269,100

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว สํารอง
ยังไม่ได้
ตามกฎหมาย
จัดสรร
82,000,000
1,680,808,056
240,449,380
(39,878,804)
200,570,576
(82,000,000)
133,686
82,000,000
1,799,512,318

องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน
ส่ วนเกิน(ตํากว่า)
ทุนจากการวัดมูลค่า
รวม
เงินลงทุนใน
องค์ประกอบอืน
รวม
หลักทรัพย์เผือขาย ของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
(679,360)
(679,360) 2,829,368,061
240,449,380
262,053
262,053
(39,616,751)
262,053
262,053
200,832,629
(82,000,000)
133,686
(417,307)
(417,307) 2,948,334,376

บริษัท ลําสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
โอนกลับเงินปั นผลของปี ก่อน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

ทุนเรื อนหุ ้นทีออก
ส่ วนเกิน
หมายเหตุ และชําระแล้ว
มูลค่าหุ ้นสามัญ
820,000,000
241,970,265
33
820,000,000
241,970,265

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

ส่ วนเกินทุน
หุ ้นซือคืน
5,269,100
5,269,100

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว สํารอง
ยังไม่ได้
ตามกฎหมาย
จัดสรร
82,000,000
1,799,512,318
339,897,467
339,897,467
(147,600,000)
79,657
82,000,000
1,991,889,442

องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน
ส่ วนเกิน(ตํากว่า)
ทุนจากการวัดมูลค่า
รวม
เงินลงทุนใน
องค์ประกอบอืน
รวม
หลักทรัพย์เผือขาย ของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
(417,307)
(417,307) 2,948,334,376
339,897,467
417,307
417,307
417,307
417,307
417,307
340,314,774
(147,600,000)
79,657
3,141,128,807

บริษัท ลําสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุน(กําไร)จากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ชีวภาพ
ส่ วนแบ่งขาดทุน(กําไร)จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญเพิมขึน(ลดลง)
ค่าเผือการลดลงของมูลค่าสิ นค้าลดลง
โอนกลับรายการค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์เพิมขึน
ค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิมขึน
ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอืน
กําไรจากการจําหน่าย/ตัดจําหน่ายอุปกรณ์และ
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายพืชเพือการให้ผลิตผล
ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึนจริ ง
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั อืน
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี สิ นดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงานลดลง(เพิมขึน)
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ชีวภาพ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนี สิ นดําเนิ นงานเพิมขึน(ลดลง)
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน
หนี สิ นหมุนเวียนอืน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายดอกเบีย
รับคืนภาษีเงินได้
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

467,731,131

469,761,388

382,567,535

265,684,042

233,488,794

240,992,536

96,527,362

96,207,808

(39,271,402)
(9,507,253)
561,250
(1,486,406)
28,536,004
492,539

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

(23,814)
(21,095,880)
492,539

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

(2,242,278)
860,757
328,169
14,060,920
(315)
20,259,502

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

(1,123,321)
299,734
6,937,210
(84,932,860)
(315)
5,220,454

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

713,811,412

745,531,475

384,868,644

350,004,839

222,036,724
374,756,234
(8,632,028)
(750,240)
(761,519)

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

204,350,146
343,529,490
(929,163)
80,306

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

(87,620,930)
(15,547,485)
(27,247,904)
1,170,044,264
(20,721,783)
2,065,129
(64,172,257)
1,087,215,353

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

(137,003,966)
(13,264,580)
(9,730,953)
771,899,924
(5,588,038)
(31,279,129)
735,032,757

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

บริษัท ลําสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินปั นผลรับจากการร่ วมค้า
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั อืน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั อืนลดลง
ซื อทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอืน
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
พืชเพือการให้ผลิตผลเพิมขึน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิมขึน
เงินสดสุ ทธิจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงินลดลง
ชําระคืนหนี สิ นตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาว
ชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสินปี (หมายเหตุ 7)
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิมเติม
รายการทีไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย
ซื ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชาํ ระเงิน
โอนเงินมัดจําค่าอุปกรณ์ไปเป็ นอุปกรณ์
เงินปั นผลค้างจ่าย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2,499,999
315
920,000
(122,838,345)
(50,000)
1,007,461
7,413,617
(16,455,104)
(282,695)
(127,784,752)

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

84,932,860
315
(33,634,918)
1,007,461
5,442,606
(93,990)
57,654,334

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

(1,030,000,000)
(482,718)
200,000,000
(187,706,481)
(158,002,454)
(1,176,191,653)
(216,761,052)
414,143,448
197,382,396

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

(570,000,000)
(96,013,147)
(147,530,523)
(813,543,670)
(20,856,579)
143,989,247
123,132,668

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

6,788,478
69,477

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

1,433,186
69,477

3,070,414
590,435

บริษัท ลําสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561
1.

ข้ อมูลทัวไป
บริ ษทั ลําสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึงจัดตังและมีภู มิลาํ เนาใน
ประเทศไทย โดยมีบริ ษทั ลําสู ง โฮลดิง จํากัด ซึงเป็ นบริ ษทั ทีจดทะเบียนจัดตังในประเทศไทยเป็ นผูถ้ ือ หุ ้น
ใหญ่ ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯคือการผลิตและจําหน่ายนํามันปาล์ม ทีอยูต่ ามทีจดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยู่ที 64
ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนื อ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี จัดทําขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที 11 ตุลาคม 2559
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ น ฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับที บริ ษ ัทฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น ฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี
งบการเงินนี ได้จดั ทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอืนในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงิ น รวมนี จัด ทําขึ นโดยรวมงบการเงิ น ของบริ ษ ัท ลําสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
(ซึงต่อไปนี เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึงต่อไปนี เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี
ชือบริ ษทั

บริษัทย่อยทีถือหุ้นโดยบริษัทฯโดยตรง
บริ ษทั สหอุตสาหกรรมนํามันปาล์ม
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน)

บริษัทย่อยทีถือหุ้นโดยบริษัท
สหอุตสาหกรรมนํ ามันปาล์ ม จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั พันธ์ศรี วิวฒั น์ จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

จัดตังขึนใน
ประเทศ

อัตราร้อยละของการถือหุน้
2561
2560
ร้อยละ
ร้อยละ

ประกอบธุรกิจการทําสวนปาล์ม
นํามันและผลิตนํามันปาล์มดิบ
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่าย
ผักและผลไม้แปรรู ป และ
เครื องดืมบรรจุกระป๋ อง

ไทย

69.96

69.96

ไทย

98.83

98.83

เจ้าของสวนปาล์มนํามัน

ไทย

100

100

1

ชือบริ ษทั

บริษัทย่อยทีถือหุ้นโดยบริษัท
พันธ์ ศรีวิวัฒน์ จํากัด
บริ ษทั ประจักษ์วิวฒั น์ จํากัด
บริ ษทั พันธ์ศรี จํากัด
บริษัทย่อยทีถือหุ้นโดยบริษัท อาหาร
สากล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ยูเนียนฟรอสท์ จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

จัดตังขึนใน
ประเทศ

อัตราร้อยละของการถือหุน้
2561
ร้อยละ

2560
ร้อยละ

เจ้าของสิ ทธิเข้าทําประโยชน์ใน
เขตป่ าสงวนแห่งชาติ
เจ้าของสิ ทธิเข้าทําประโยชน์ใน
เขตป่ าสงวนแห่งชาติ

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ผลิตผักและผลไม้แช่แข็ง

ไทย

100

100

สําหรับธุรกิจการผลิตผักและผลไม้แช่แข็งซึงดําเนินงานภายใต้ บริ ษทั ยูเนียนฟรอสท์ จํากัด (บริ ษทั ย่อย)
นัน ได้หยุดการผลิตและเลิกจ้างพนักงานประจํา ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยดําเนินงานด้านการให้บริ การเช่า
ห้องเย็นและผูบ้ ริ หารอยูร่ ะหว่างจัดทําแผนธุรกิจทีเหมาะสม
ข)

บริ ษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการทีเข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิได้รับหรื อมี
ส่ วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการทีเข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสังการกิจกรรมที
ส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนันได้

ค)

บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตังแต่วนั ทีบริ ษทั ฯมีอาํ นาจใน
การควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันทีบริ ษทั ฯสิ นสุดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนัน

ง)

งบการเงิ น ของบริ ษัท ย่ อ ยได้จ ัด ทํา ขึ นโดยมี ร ะยะเวลาบัญ ชี แ ละใช้น โยบายการบัญ ชี ที สําคัญ
เช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ

จ)

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันทีมีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจากงบ
การเงินรวมนี แล้ว

ฉ)

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที ไม่มีอาํ นาจควบคุ ม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ข อง
บริ ษ ัทย่อยส่ วนที ไม่ไ ด้เป็ นของบริ ษทั ฯและแสดงเป็ นรายการแยกต่ างหากในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน
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3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึงมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินทีมี
รอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีขึนเพือให้มีเนื อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิบายให้ชดั เจนเกี ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ินีไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย

ข.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผ ลบัง คับใช้ สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรื อ
หลังวันที 1 มกราคม 2562
สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่จาํ นวนหลายฉบับ ซึงมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที
มีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ
การปรับปรุ งหรื อจัดให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่ วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกียวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้
มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมือนํามาถือ
ปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึงได้มีก ารเปลียนแปลงหลักการสําคัญ
สามารถสรุ ปได้ดงั นี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที เรื อง รายได้ จากสัญญาทีทํากับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี
ทีเกียวข้องต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 31
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 13
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 18
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื อง สัญญาก่อสร้าง
เรื อง รายได้
เรื อง รายได้ - รายการแลกเปลียนเกียวกับ
บริ การโฆษณา
เรื อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื อง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
เรื อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
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กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 กับสัญญาทีทํากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญา
ทีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอืน มาตรฐานฉบับนี ได้กาํ หนดหลักการ 5 ขันตอนสําหรับการ
รับรู ้รายได้ทีเกิ ดขึนจากสัญญาทีทํากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู ้รายได้ในจํานวนเงินทีสะท้อนถึงสิ งตอบ
แทนที กิ จการคาดว่าจะมีสิทธิ ได้รั บจากการแลกเปลียนสิ นค้าหรื อบริ การทีได้ส่งมอบให้แก่ ลูกค้า และ
กําหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ทีเกียวข้องทังหมดในการพิจ ารณา
ตามหลักการในแต่ละขันตอน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษ ัทฯและบริ ษ ัทย่อยคาดว่ าการนํามาตรฐานฉบับนี มาใช้ จะมีผลทําให้เกิ ด รายการ
ปรับปรุ งจากรายการดังต่อไปนี
รายได้ จากการขาย
บริ ษทั ฯพิจารณาว่ารายได้จากการขายทีบริ ษทั ฯเป็ นตัวแทนในการดําเนินการให้เป็ นภาระทีต้องปฏิบตั ิตาม
สั ญ ญาแล้ว เสร็ จ จะต้อ งรั บ รู ้ ร ายได้ด ้ว ยจํา นวนเงิ น สุ ท ธิ ห ลัง จากจ่ า ยสิ งตอบแทนที ได้รั บ เพื อเป็ น
การแลกเปลียนกับสิ นค้าและบริ การทีโอนไป จากเดิมทีรับรู ้เป็ นรายได้ดว้ ยจํานวนเงินขันต้น
ค่ าใช้ จ่ายส่ งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการขายบางประเภททีบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยพิจารณาว่าเป็ นองค์ประกอบของราคาขาย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะต้องบันทึกค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการขายดังกล่าวโดยนําไปลดจากยอดขาย จากเดิมที
รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายส่งเสริ มการขาย
ค.

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื องมือทางการเงินทีจะมีผ ลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินทีมีรอบ
ระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2563
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื องมือทาง
การเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิน
ฉบับที 9
เครื องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที
การแสดงรายการเครื องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 16
การป้องกันความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที
การชําระหนี สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกียวกับการจัดประเภทและการวัด
มูลค่าเครื องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการ
เกี ยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาด
ว่าจะเกิ ดขึน และหลักการเกี ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผย
ข้อมูลเครื องมือทางการเงิ น และเมือมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่มนี มีผ ลบังคับใช้ จะทําให้
มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับทีมีผลบังคับใช้อยู่
ในปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปัจจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปี
ทีเริ มนํามาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบายการบัญชีทีสํ าคัญ

4.1 การรับรู้รายได้
ขายสินค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้ เมือบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้โอนความเสี ยงและผลตอบแทนทีมีน ัยสําคัญ
ของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ื อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้าโดย
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม สําหรับสิ นค้าทีได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
รายได้ ค่าบริ การ
รายได้ค่าบริ การรับรู ้เมือได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขันความสําเร็ จของงาน
ดอกเบียรั บ
ดอกเบียรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมือบริ ษทั ฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเที ยบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพ
คล่องสู ง ซึ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันทีได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการ
เบิกใช้
4.3 ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
ลูกหนี การค้าและลูก หนี อืนแสดงมูลค่ าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิทีจะได้รั บ บริ ษทั ฯและบริ ษ ัทย่อยบัน ทึ ก
ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญสําหรั บผลขาดทุนโดยประมาณที อาจเกิ ดขึนจากการเก็บเงินจากลูกหนี ไม่ได้ ซึง
โดยทัวไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี
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4.4 สินค้าคงเหลือ
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถวั เฉลียเคลือนที )หรื อมูลค่าสุ ทธิทีจะ
ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีตน้ ทุนมาตรฐานซึงใกล้เคียงกับต้นทุนจริ ง
และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ ในการผลิต
วัตถุดิบ สารเคมี ภาชนะบรรจุ อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถวั เฉลียเคลือนที) หรื อ
มูลค่าสุทธิทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า และจะถือเป็ นส่วนหนึ งของต้นทุนการผลิตเมือมีการเบิกใช้
4.5 เงินลงทุน
ก)

เงิ น ลงทุ น ในหลักทรัพย์เผือขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์ดงั กล่าวบันทึ กในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน และจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
เมือได้จาํ หน่ ายหลักทรัพย์นนออกไป
ั

ข)

เงินลงทุ นในตราสารทุนทีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุน ทัวไป ซึ งแสดงในราคา
ทุนสุ ทธิจากค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค)

เงินลงทุนในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วมทีแสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

ง)

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยทีแสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซือหลังสุด ณ สินวันทําการ
สุดท้ายของปี มูลค่ายุติธรรมของหน่ วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
บริ ษทั ฯใช้วิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
4.6 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกมูลค่าเริ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนในราคาทุนซึงรวมต้นทุนการ
ทํารายการ หลังจากนัน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนด้วยราคาทุนหัก ค่า
เสือมราคาสะสมและค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่ าเสื อมราคาของอสังหาริ ม ทรั พย์เพือการลงทุ น คํานวณจากราคาทุ น โดยวิ ธี เ ส้น ตรงตามอายุก ารให้
ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเสื อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนรวมอยู่ในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ ผลต่างระหว่างจํานวนเงินทีได้รับสุ ทธิจากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงวดทีตัดรายการอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนออกจากบัญชี
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4.7 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื อมราคา
ทีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสม และค่า
เผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่ าเสื อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คาํ นวณจากราคาทุน ของสิ นทรั พย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี
อาคาร
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
ระบบบําบัดนําเสี ย
เครื องจักร อุปกรณ์โรงงานและอุปกรณ์สวน
เครื องตกแต่ง ติดตังและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

-

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

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสือมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มกี ารคิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดิน ส่วนปรับปรุ งทีดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตัง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรายการทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมือจําหน่ายสินทรัพย์หรื อคาดว่า
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อ
ขาดทุ น จากการจําหน่ ายสิ นทรั พย์จ ะรับรู ้ ในส่ ว นของกําไรหรื อขาดทุ น เมือบริ ษ ัทฯและบริ ษทั ย่อยตัด
รายการสิ นทรัพย์นนออกจากบั
ั
ญชี
4.8 สิทธิการใช้ ทีดินป่ าสงวนและพืชเพือให้ การผลิตผลและค่าตัดจําหน่ าย
สิ ทธิการใช้ทีดินป่ าสงวนและพืชเพือให้การผลิตผลแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผือ
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงยอดเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายในการได้มาซึงสิทธิ
การใช้ทีดินป่ าสงวนและต้นทุนในการปลูกพืชเพือการให้ผลิตผลซึงเกิดขึนก่อนทีจะให้ผลผลิต
ค่าตัดจําหน่ ายของสิทธิการใช้ทีดินป่ าสงวนและพืชเพือให้การผลิตผล คํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุสัมปทานทีเหลืออยูห่ รื ออายุการให้ผลผลิตของพืชเพือให้การผลิตผลทีเหลืออยู่แล้วแต่อย่างใดจะ
ตํากว่า (การให้ผลผลิตของพืชเพือให้การผลิตผล (ต้นปาล์ม)โดยปกติมีระยะเวลา 25 ปี )
ค่าตัดจําหน่ ายรวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการตัดจําหน่ ายสําหรับต้นทุนสวนปาล์มทียังไม่พร้อมเก็บเกียว
ค่าใช้จ่ายที เกียวข้องกับการปลูกปาล์มซ่อมและปลูกปาล์มเพิมเติมในพืนทีทีมีการเก็บเกียวแล้วจะถือเป็ น
ค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนทังจํานวน
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4.9 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกูย้ ืมของเงินกูท้ ี ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ทีต้องใช้ระยะเวลานานใน
การแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นนจะอยู
ั
่
ในสภาพพร้ อมที จะใช้ได้ตามทีมุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกูย้ ืมอืนถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดทีเกิ ดรายการ
ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบียและต้นทุนอืนทีเกิดขึนจากการกูย้ มื นัน
4.10 สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตนและค่ าตัดจําหน่ าย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกต้นทุนเริ มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู ้รายการ
เริ มแรก สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมและค่าเผือการด้อยค่าสะสม
(ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์นนั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างมีระบบตลอด
อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นนั และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวเมือมี
ข้อบ่งชีว่าสิ นทรัพย์นันเกิ ดการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ ายและ
วิธีการตัดจําหน่ ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
ในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดมีดงั นี
อายุการให้ประโยชน์
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์

5 ปี

4.11 สินทรัพย์ ชีวภาพ
บริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ชีวภาพเป็ นผลปาล์มสดทีอยู่บนต้นและต้นกล้าปาล์มสําหรับขาย และผลิตผลทางการ
เกษตรเป็ นผลปาล์มสดทีเก็บเกียวแล้ว
มูลค่ายุติธรรมของผลปาล์มสดทีอยู่บนต้น คํานวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตอ้างอิงจากราคา
ผลปาล์มสดที หน้าโรงงานหัก ประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุ ดเก็บเกียว ผลปาล์มสดทีเก็บเกียวคํานวณโดย
อ้างอิงจากราคาผลปาล์มสดทีหน้าโรงงานหักประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย ส่วนมูลค่ายุติธรรมของต้น
กล้าปาล์มสําหรับขาย คํานวณโดยอ้างอิงจากราคาขายหักประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย ผลกําไรหรื อ
ขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพและผลต่างระหว่างมูลค่ายุติ ธรรม
กับราคาทุนของผลิตผลทางการเกษตรบันทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ทีไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชือถือ สิ นทรัพย์ชีวภาพต้องวัดด้วยราคาทุนหักค่าเสือม
ราคาสะสมและค่าเผือการด้อยค่าสะสม และในทันทีทีมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพนันสามารถวัดได้
อย่างน่าเชือถือ บริ ษทั ย่อยจะวัดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพนันด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
ผลิตผลทางการเกษตรจะแสดงเป็ นส่ วนหนึ งของสินค้าคงเหลือ
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4.12 ค่าความนิยม
บริ ษทั ฯบันทึกมูลค่าเริ มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึงเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนทีสูงกว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ทีได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ทีได้มาสู งกว่าต้นทุนการรวม
ธุรกิจ บริ ษทั ฯจะรับรู ้ส่วนทีสู งกว่านี เป็ นกําไรในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนทันที
บริ ษทั ฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผือการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และจะทดสอบการด้อยค่าของค่า
ความนิยมทุกปี หรื อเมือใดก็ตามทีมีขอ้ บ่งชีของการด้อยค่าเกิดขึน
เพือวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริ ษทั ฯจะปั นส่ วนค่าความนิ ยมทีเกิดขึนจากการรวมกิจการ
ให้กบั หน่ วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสด (หรื อกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสด)ทีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เพิมขึนจากการรวมกิจการ และบริ ษทั ฯจะทําการประเมินมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วย
ของสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรื อกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่า
ที คาดว่ าจะได้รั บคืนของหน่ วยของสิ นทรั พย์ทีก่อให้เกิด เงิน สดตํากว่ามูล ค่ าตามบัญชี บริ ษ ัทฯจะรับรู ้
ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน และบริ ษทั ฯไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อย
ค่าได้ในอนาคต
4.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการทีมีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี บุ คคลหรื อกิ จการที เกียวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลหรื อกิจการทีมีสิทธิออก
เสียงโดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึงทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการ
หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯทีมีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
4.14 สัญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่ าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ทีเช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิของจํานวนเงินทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้ว แต่มูลค่าใดจะตํากว่ า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี สินระยะยาว ส่วนดอกเบียจ่ายจะบันทึก
ในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ทีได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือม
ราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ทีเช่า
สัญญาเช่าทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน จํานวนเงินทีจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
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4.15 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงิ นรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการเป็ นสกุลเงินบาท ซึงเป็ นสกุลเงินทีใช้ใ นการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการทีรวมอยูใ่ นงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินทีใช้
ในการดําเนิ นงานของแต่ละกิจการนัน
รายการที เป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศแปลงค่ าเป็ นเงิ น บาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันที ที เกิ ด รายการ
สิ นทรัพย์และหนี สิ นที เป็ นตัวเงินซึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่ าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลียน ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอัตราแลกเปลียนได้รวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน
4.16 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของทีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ สิ ทธิการใช้ทีดินป่ าสงวน พืชเพือให้การผลิตผล (ต้นทุนสวนปาล์ม) หรื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
ของบริ ษ ัทฯและบริ ษทั ย่อย หากมีข ้อบ่ งชี ว่าสิ น ทรั พย์ด ังกล่าวอาจด้อยค่า บริ ษ ัทฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้
ขาดทุ น จากการด้อยค่ าเมือมูลค่ าที คาดว่าจะได้รั บคืน ของสิ น ทรั พย์มีมูลค่ าตํากว่ ามู ลค่ าตามบัญชี ของ
สินทรัพย์นนั ทังนี มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรื อ
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์และคํานวณคิดลด
เป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีทีสะท้อนถึงการประเมินความเสี ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั
ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี ยงซึ งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรั พย์ทีกําลังพิจ ารณาอยู่ ในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้แบบจําลองการประเมินมูลค่าทีดี
ทีสุดซึงเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ ซึงสะท้อนถึงจํานวนเงินทีกิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ายสินทรัพย์
หักด้วยต้นทุนในการจําหน่ าย โดยการจําหน่ายนันผูซ้ ือกับผูข้ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลียน
และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ีไม่มีความเกียวข้องกัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
หากในการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรั พย์ มีข อ้ บ่งชีทีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่ าของ
สิ นทรัพย์ทีรับรู ้ ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน
ของสินทรัพย์นนั และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าทีรับรู ้ในงวดก่อนก็ต่อเมือมีการเปลียนแปลง
ประมาณการทีใช้กาํ หนดมูลค่าทีคาดว่ าจะได้รับคื นภายหลังจากการรั บรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่ าครั ง
ล่าสุ ด โดยมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ทีเพิมขึนจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูง
กว่ามูลค่าตามบัญชี ทีควรจะเป็ นหากกิจการไม่เคยรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงวดก่อน ๆ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู ้ไปยังส่วนของ
กําไรหรื อขาดทุนทันที
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4.17 หุ้นทุนซื อคืน
หุ ้นทุนซื อคืนแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนเป็ นรายการหักจากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นทังหมด
หากราคาขายของหุ น้ ทุนซือคืนสู งกว่าราคาซือหุน้ ทุนซื อคืน บริ ษทั ฯจะรับรู ้ผลต่างเข้าบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ ้น
ทุ นซื อคื น และหากราคาขายของหุ ้นทุ นซื อคืนตํากว่าราคาซื อหุ ้นทุ นซื อคื น บริ ษ ัทฯจะนําผลต่ างหักจาก
ส่วนเกินมูลค่าหุ น้ ทุนซือคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงนําผลต่างทีเหลืออยูไ่ ปหักจากบัญชีกาํ ไรสะสม
4.18 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสันของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมือ
เกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ ระยะยาวอืนของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพ ซึงประกอบด้วยเงินทีพนักงาน
จ่ายสะสมและเงินทีบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลียงชีพ
ได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เงินทีบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบกองทุนสํารอง
เลียงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ทีเกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ ระยะยาวอืนของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภ าระสําหรับเงินชดเชยทีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
สําหรับพนักงาน นอกจากนัน บริ ษทั ฯจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน ได้แก่ โครงการ
เงินรางวัลการปฏิบตั ิงานครบกําหนดระยะเวลา
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํานวณหนี สิ นตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการ
ผลประโยชน์ร ะยะยาวอืนของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที ประมาณการไว้ (Projected Unit
Credit Method) โดยผู เ้ ชี ยวชาญอิ ส ระได้ท ํา การประเมิ น ภาระผู ก พัน ดัง กล่ า วตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ผลกําไรหรื อขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอืนของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
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4.19 ประมาณการหนีสิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี สินไว้ในบัญชี เมือภาระผูกพันซึงเป็ นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตได้เกิดขึนแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพือปลดเปลืองภาระผูกพันนัน และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูก พัน
นันได้อย่างน่ าเชือถือ
4.20 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนทีคาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของ
รัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์และหนี สิ น ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี สิ นทีเกียวข้องนัน
โดยใช้อตั ราภาษีทีมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษ ัทฯและบริ ษทั ย่อยรั บรู ้ หนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัวคราวทีต้องเสี ยภาษี ทุก
รายการ แต่รับรู ้ สินทรัพย์ภาษี เงิน ได้ร อการตัดบัญ ชี สาํ หรั บผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หัก ภาษี รวมทังผล
ขาดทุนทางภาษี ทียังไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าทีมีค วามเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ทีบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีทียังไม่ได้ใช้นนั
บริ ษ ัทฯและบริ ษ ัทย่อยจะทบทวนมูลค่ าตามบัญชีข องสิ น ทรัพย์ภาษีเงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชีทุก สิ นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทําการปรั บลดมูลค่าตามบัญชี ด ังกล่าว หากมีค วามเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ ว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทงหมด
ั
หรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้ หากภาษีทีเกิดขึน
เกียวข้องกับรายการทีได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้
4.21 ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื อขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
ลูกหนี และเจ้าหนี ตามสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลียน ณ วัน
สิ นรอบระยะเวลารายงาน กําไรขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูก
บันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน ส่วนเกินหรื อส่วนลดทีเกิดขึนจากการทําสัญญาจะถูกตัดจําหน่ ายด้วย
วิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา
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4.22 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีคาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาทีจะต้องจ่ายเพือโอน
หนี สิ นให้ผอู ้ ืนโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการทีเกิ ดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันทีวัดมูลค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้ราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี สิ นซึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่า
ด้ว ยมูลค่ ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ทีไม่มีต ลาดที มีสภาพคล่องสําหรั บสิ น ทรั พย์หรื อหนี สิ นที มีลกั ษณะ
เดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที
สามารถสังเกตได้ทีเกียวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี สินทีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนันให้มากทีสุด
ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมที ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี สิ นในงบการเงิน
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลทีนํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซือขายของสินทรัพย์หรื อหนี สินอย่างเดียวกันในตลาดทีมีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ข ้อมูลอืนที สามารถสังเกตได้ของสิ น ทรัพย์หรื อหนี สิ น ไม่ว่ าจะเป็ นข้อมูล ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลทีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกียวกับกระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการประมาณขึน

ทุกวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่าง
ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี สินทีถืออยู่ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานทีมีการวัด
มูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึนประจํา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื องที มีความไม่แน่ น อนเสมอ การใช้ดุ ลยพินิจ และการประมาณการดังกล่าวนี ส่ งผล
กระทบต่อจํานวนเงินที แสดงในงบการเงิน และต่ อข้อมูลทีแสดงในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน ผลที
เกิดขึนจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทีสําคัญมีดงั นี
สิทธิการใช้ ทีดินป่ าสงวนและพืชเพือให้ การผลิตผลและค่าตัดจําหน่ าย
ในการคํา นวณค่ า ตัด จํา หน่ า ยของสิ ท ธิ ก ารใช้ทีดิน ป่ าสงวนและพืชเพือให้ก ารผลิต ผล ฝ่ ายบริ ห าร
จําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์ของสิ ทธิการใช้ทีดินป่ าสงวนและพืชเพือให้การผลิตผล
และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์ใหม่หากมีการเปลียนแปลงเกิดขึน
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นอกจากนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่ าของสิ ทธิก ารใช้ทีดิน ป่ าสงวนและพืช เพื อให้ก าร
ผลิตผล ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนตํากว่า
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์นนั ในการนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจทีเกียวข้องกับการคาดการณ์
รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึงเกียวเนืองกับสินทรัพย์นนั
สินทรัพย์ ชีวภาพ
บริ ษทั ย่อยวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ชีวภาพประเภทผลปาล์มสดทีอยู่บนต้นด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน
การขาย ซึ งมูลค่ ายุติ ธรรมนี ได้คาํ นวณโดยใช้วิธีคิ ดลดกระแสเงิ นสดในอนาคตอ้างอิงจากราคามูลค่า
ยุติธรรมหักประมาณการต้นทุนขาย ณ จุดเก็บเกียว การประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและ
การประมาณการบางประการ เช่น ราคาผลปาล์มสด ณ จุดเก็บเกี ยว นําหนักของผลปาล์มสดบนต้น และ
อัตราคิดลด เป็ นต้น
ค่าความนิยม
ในการบันทึกและวัดมูลค่ าของค่าความนิ ยม ณ วันทีได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ าย
บริ หารจําเป็ นต้องประมาณการกระแสเงิ นสดที คาดว่ าจะได้รั บในอนาคตจากสิ นทรั พย์ หรื อหน่ วยของ
สิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสด รวมทังการเลือกอัตราคิ ดลดทีเหมาะสมในการคํานวณหามูลค่าปัจจุบนั ของ
กระแสเงินสดนันๆ
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษี
และขาดทุนทางภาษีทีไม่ได้ใช้เมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมีกาํ ไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวและขาดทุนนัน ในการนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้อง
ประมาณการว่าบริ ษทั ฯและบริ ษ ัทย่อยควรรับรู ้ จาํ นวนสิ นทรั พย์ภ าษี เงินได้ร อการตัดบัญ ชี เป็ นจํานวน
เท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีทีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ ระยะยาวอืนของ
พนักงาน
หนี สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน
ของพนักงาน ประมาณขึนตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ซึ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณ
การนัน เช่ น อัตราคิดลด อัตราการขึนเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลียนแปลงในจํานวน
พนักงาน เป็ นต้น
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6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุรกิจทีสําคัญกับบุคคลหรื อกิ จการทีเกี ยวข้องกัน รายการ
ธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามทีตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อ
กิจการทีเกียวข้องกันเหล่านัน ซึงเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2561
2560
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ซื อวัตถุดิบ
ซื อสิ นค้าและบริ การ
ขายสิ นค้าและบริ การ
เงินปันผลรับ
ค่าเช่ารับ
รายได้ค่าบริ การในการขายและ
บริ หาร
รายการธุรกิจกับบริษัททีเกียวข้ องกัน
ขายสิ นค้า
177
ซื อสิ นค้า
6
ค่าใช้จ่ายในการขาย

รายการธุรกิจกับกิจการร่ วมค้ าของ
บริษัทย่อย
ซื อเมล็ดพันธุ์ปาล์มนํามันและผล
ปาล์มสด
ค่าเช่าทีดินรับ
เงินปันผลรับ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2561
2560

นโยบายการกําหนดราคา

-

423
519
1
85
2
49

308
638
34
2
64

ราคาตลาด ณ วันทีทําสัญญาขาย
ราคาตลาดหักกําไรส่วนเพิมคงที
ราคาตลาด
ตามอัตราทีประกาศจ่าย
ราคาตลาด
เรี ยกเก็บตามจริ ง

168
5

3

2

20

16

-

-

15

4

-

-

ราคาตลาด

1
3

1
1

-

-

เกณฑ์ทีตกลงร่ วมกัน
ตามจํานวนทีกิจการร่ วมค้าประกาศจ่าย

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาขายหักค่าใช้จ่ายทางการตลาดและ
กําไรขันต้น
เรี ยกเก็บตามจริ งและเรี ยกเก็บอัตรา
ร้อยละ 4 - 27 ของยอดขาย
(2560: ราคาเรี ยกเก็บอัตราร้อยละ
4 - 15 ของยอดขาย)
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ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี
งบการเงินรวม
2561
2560
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวข้ องกัน (หมายเหตุ 8)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
452
452
53,607
64,956
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
รวมลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
- กิจการทีเกียวข้ องกัน
54,059
65,408
(20,780)
(20,780)
หัก: ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
44,628
33,279
- กิจการทีเกียวข้ องกัน - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
20,829
-

17,016
51

20,829
-

17,067
-

20,829

17,067

45,611
(45,611)
-

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

-

-

เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนี อืน - กิจการทีเกียวข้ องกัน (หมายเหตุ 21)
บริ ษทั ย่อย
4,093
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
4,093
รวมเจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้ องกัน

6,901
6,901

86,708
86,708

145,286
145,286

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั นแก่ กิจการทีเกียวข้ องกัน
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
รวมเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั น - กิจการทีเกียวข้ องกัน
หัก: ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั นแก่ กิจการทีเกียวข้ องกัน - สุ ทธิ

40,286
5,325

เงินให้กูย้ มื ระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
เงินให้กูย้ ืมระยะสันแก่บริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ทีเกียวข้องกันของบริ ษทั ย่อยมีกาํ หนดชําระคืนเมือทวงถาม
โดยคิดดอกเบียในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี บริ ษทั ย่อยหยุดรับรู ้รายได้ดอกเบียตามเกณฑ์คงค้างจากเงินให้กูย้ ืม
ข้างต้นตังแต่วนั ทีศาลล้มละลายกลางได้รับคําฟ้องในคดีลม้ ละลายทีบริ ษทั ย่อยได้ยนฟ้
ื องบริ ษทั ร่ วมและ
บริ ษทั ทีเกียวข้องกันดังกล่าว ปั จจุบนั คดีดงั กล่าวยังอยู่ในขันตอนของกรมบังคับคดี
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ค่าบริ การในการขายและบริ หาร
เมือวัน ที 7 พฤศจิ ก ายน 2554 บริ ษ ัทฯและบริ ษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ
บันทึกข้อตกลงเพิมเติมเกียวกับสัญญาแต่งตังตัวแทน (ซึงสัญญาฉบับเดิมลงวันที 27 กุมภาพันธ์ 2549) โดย
ทังสองฝ่ ายตกลงยิน ยอมให้ทาํ การเปลียนแปลงข้อกํา หนดและเงื อนไขในการคิ ด ค่ าตอบแทน เพื อให้
สอดคล้องกับวิธีปฏิบตั ิโดยทัวไปในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยสัญญาดังกล่าวหมดอายุเมือวันที 31 ธันวาคม
2559 ทังนี บริ ษทั ฯและบริ ษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ได้ตกลงต่อสัญญาดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 5 ปี ตังแต่
วันที 1 มกราคม 2560 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2564
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะสัน
ของพนักงาน ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืนทีให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร
เป็ นจํานวนเงิน 145 ล้านบาท และ 156 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 88 ล้านบาท และ 91 ล้านบาท
ตามลําดับ)
7.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
รวม

งบการเงินรวม
2561
2560
2,321
4,181
195,061
379,982
29,980
197,382
414,143

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
895
1,227
122,238
142,762
123,133
143,989

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์และเงินลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทยมีอตั รา
ดอกเบียระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.50 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.05 ถึง 1.13 ต่อปี )
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8.

ลูกหนีการค้ าและลูกหนือืน
งบการเงินรวม
2561
2560
ลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน
อายุหนีค้างชําระนับจากวันทีถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน - สุ ทธิ
ลูกหนีการค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
อายุหนีค้างชําระนับจากวันทีถึงกําหนดชําระ
เช็ครับลงวันทีล่วงหน้า
ลูกหนีเช็คคืน
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนีการค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน - สุ ทธิ
รวมลูกหนีการค้า - สุ ทธิ
ลูกหนีอืน
ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน
ลูกหนีอืน - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
รายได้คา้ งรับ - กิจการทีเกียวข้องกัน
รายได้คา้ งรับ - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
รวม
หัก: ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนีอืน - สุ ทธิ
รวมลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

30,484

28,638

8

130

2,789
5
452
33,730
(452)
33,278

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

8
8

130
130

24,219
18,667
635,354

43,327
19,468
748,338

24,219
13,704
546,836

43,328
14,505
657,539

165,679
1,162
333
29,487
874,901
(47,774)
827,127
860,405

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

138,606
1,004
256
3,655
728,280
(16,308)
711,972
711,980

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

1
22,640
305
20,328
483
43,757
(21,790)
21,967
882,372

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

3,366
20,128
17,455
40,949
(1,462)
39,487
751,467

1,622
1,971
15,315
18,908
(1,328)
17,580
956,093
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9.

สินค้าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

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

2561
520,654
413,049
50,404
5,632

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

119,918
1,109,657

123,786
1,484,413

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็ น
มูลค่าสุ ทธิทีจะได้รับ
2561
2560
(19,192)
(16,192)
(6,147)
(12,902)
(5,126)
(30,465)

(2,857)
(31,951)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2561
2560
501,462
524,563
413,049
709,394
44,257
93,820
5,632
3,756
114,792
1,079,192

120,929
1,452,462
(หน่วย: พันบาท)

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

2561
106,406
409,302
23,765
5,632

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

34,040
579,145

33,662
922,675

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็ น
มูลค่าสุ ทธิทีจะได้รับ
2561
2560
-

-

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2561
2560
106,406
113,517
409,302
706,496
23,765
65,244
5,632
3,756
34,040
579,145

33,662
922,675

ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกการกลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้
เป็ นมูลค่ าสุ ทธิ ทีจะได้รั บจํานวน 1.5 ล้านบาท โดยนําไปหัก จากมูลค่ าของสิ น ค้าคงเหลือที รั บรู ้ เ ป็ น
ค่าใช้จ่ายในระหว่างปี (2560: 15.2 ล้านบาท)
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10. สินทรัพย์ ชีวภาพ
รายการเปลียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ชีวภาพสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้
ดังนี
(หน่วย: พันบาท)
ต้นกล้าปาล์ม
สําหรับขาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560
ผลกําไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรม
เพิมขึนเนืองจากการปลูก
ลดลงเนืองจากการเก็บเกียว
ลดลงเนืองจากการขาย
ลดลงจากการตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ผลกําไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรม
เพิมขึนเนืองจากการปลูก
ลดลงเนืองจากการเก็บเกียว
ลดลงเนืองจากการขาย
ลดลงจากการตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
ผลปาล์มสดทีอยู่
บนต้น

53,297
34,707
1,940
(25,225)
(11,628)
53,091
51,951
8,566
(22,473)
(10,588)
80,547

30,250
234,855
(247,580)
17,525
228,580
(196,317)
(11,815)
37,973

รวม

83,547
269,562
1,940
(247,580)
(25,225)
(11,628)
70,616
280,531
8,566
(196,317)
(34,288)
(10,588)
118,520

ประมาณการและสมมติฐานทีสําคัญในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมสรุ ปได้ดงั นี
ราคาผลปาล์มสด ณ จุดเก็บเกียว ประมาณการโดยอ้างอิงจากราคาซือผลปาล์มสดทีหน้าโรงงานในอดีต
ของบริ ษทั ย่อยหักด้วยประมาณการต้นทุนการปลูก ต้นทุนการเก็บเกียวและค่าขนส่ งจากพืนทีปลูกในแต่
ละแห่ง
นําหนักของผลปาล์มสดบนต้นประมาณการโดยอ้างอิงจากนําหนักเฉลียในการเก็บเกียวแต่ละช่วงอายุของ
ผลปาล์มสดซึงพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีต รวมถึงการคาดการณ์ปัจจัยทีมีผลต่อการออกผลและ
ข้อมูลจากการสุ่ มตรวจนับ
อัตราคิดลดประมาณร้อยละ 3 ซึงคํานวณตามวิธีตน้ ทุนถัวเฉลียถ่วงนําหนักของเงินทุน
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ผลกระทบของการเปลี ยนแปลงสมมติฐานทีสําคัญต่ อมู ลค่ายุติ ธรรมของสิ น ทรั พย์ชีวภาพ ณ วัน ที 31
ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2561
เพิมขึน
ร้อยละ 10
7,391
7,391

ราคาผลปาล์มสด ณ จุดเก็บเกียว
นําหนักของผลปาล์มสด

2560
ลดลง
ร้อยละ 10
(7,391)
(7,391)

เพิมขึน
ร้อยละ 10
4,209
4,209

ลดลง
ร้อยละ 10
(3,899)
(3,899)

11. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
11.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามทีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี

บริ ษทั

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

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2561
2560

สัดส่ วนเงินลงทุน
2561
2560
ร้อยละ ร้อยละ

ราคาทุน
2561

2560

(หน่วย: พันบาท)
เงินปั นผลทีบริ ษทั ฯ
รับระหว่างปี
2561
2560

324,050

324,050

69.96

69.96

748,344

748,344

22,672

34,007

525,000

525,000

98.83

98.83

585,623

585,623

1,333,967
1,333,967

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

62,261
84,933

34,007

หัก: ค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่ อย - สุ ทธิ

ณ วันที 31 ธัน วาคม 2561 เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท สหอุต สาหกรรมนํามัน ปาล์ม จํากัด (มหาชน) มีมูลค่ า
ยุติธรรม ซึงคํานวณจากราคาเสนอซือครั งสุดท้ายของหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามจํานวน
หุน้ สามัญทีบริ ษทั ฯถืออยู่ ณ วันสิ นงวดเป็ นจํานวน 988 ล้านบาท (2560: 1,125 ล้านบาท)
ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ฯกลับรายการบันทึกค่าเผือการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจํานวน 21
ล้านบาท
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11.2 ค่าความนิยม
บริ ษทั ฯปั นส่ วนค่าความนิ ย มที เกิ ดจากการรวมกิ จการที มีอ ายุก ารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ น อนให้ก ับ
หน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดเพือทดสอบการด้อยค่าประจําปี ดังนี

ค่าความนิยม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
บริ ษทั สหอุตสาหกรรม
นํามันปาล์ม จํากัด
บริ ษทั อาหารสากล
(มหาชน)
จํากัด (มหาชน)
รวม
84,585
111,791
196,376

ค่าความนิยม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
บริ ษทั สหอุตสาหกรรม
บริ ษทั อาหารสากล
นํามันปาล์ม จํากัด
จํากัด (มหาชน)
รวม
(มหาชน)
84,585
111,791
196,376

บริ ษทั ฯพิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสด - บริ ษทั สหอุตสาหกรรม
นํามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) จากมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจําหน่าย โดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจาก
ราคาตลาด (Market Approach) ซึงอ้างอิงจากราคาเสนอซือหุ ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ณ วัน
สิ นรอบระยะเวลาบัญชี การวัดมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวได้รับการจัดให้อยู่ในระดับ 1 ของลําดับชันของมูลค่า
ยุติธรรม
บริ ษทั ฯพิจ ารณามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคื นของหน่ วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสด - บริ ษทั อาหารสากล
จํากัด (มหาชน) จากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการคาดว่าจะ
ได้รั บอ้างอิงจากประมาณการทางการเงิ น ซึ งได้รั บอนุ มตั ิจ ากฝ่ ายบริ หาร ประมาณการกระแสเงิ นสด
ดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี
ข้อสมมติทีสําคัญในการคํานวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ สรุ ปได้ดงั นี

อัตราการเติบโตระยะยาว
อัตราคิดลดก่อนภาษี

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
งบการเงินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม
ณ วันที 31 ธันวาคม
2561
2560
2.0
2.0
9.3
9.8
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ฝ่ ายบริ หารพิจารณาอัตราการเติบโตจากผลประกอบการในอดีตรวมถึงการคาดการณ์การเติบโตของตลาด
ในอุตสาหกรรม และอัตราคิดลดเป็ นอัตราก่อนภาษีทีสะท้อนถึงความเสียงซึงเป็ นลักษณะเฉพาะทีเกียวข้อง
กับส่วนงานนัน ๆ
ฝ่ ายบริ หารพิจารณาแล้วเชือว่าค่าความนิยมทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนไม่เกิดการด้อยค่า
12. เงินลงทุนในการร่ วมค้ า
12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุ นในการร่ วมค้าซึงเป็ นเงินลงทุนในกิจการทีบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั อืนควบคุมร่ วมกันมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
การร่ วมค้า

บริ ษทั สยามเอลิ ทปาล์ม
จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตและจําหน่ าย
เมล็ดพันธุ์ปาล์ม
นํามัน

สัดส่ วนเงินลงทุน
2561
2560
ร้อยละ
ร้อยละ

50

50

รวม

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2561
2560

ราคาทุน
2561

25,000
25,000

2560

25,000
25,000

38,602
38,602

31,594
31,594

12.2 ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและเงินปันผลรับ
ในระหว่างปี บริ ษทั ย่อยรับรู ้ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนจากเงินลงทุนในการร่ วม
ค้าในงบการเงินรวมดังนี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
บริ ษทั สยามเอลิ ทปาล์ม จํากัด
รวม

2561
9,507
9,507

2560
(10,192)
(10,192)

ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
2561

2560
-

183
183

ในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ย่อยได้รับเงินปันผลจากเงินลงทุนในการร่ วมค้าเป็ นจํานวน
เงินประมาณ 2.50 ล้านบาท (2560: 0.75 ล้านบาท)
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12.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของการร่ วมค้า
บริ ษทั สยามเอลิทปาล์ม จํากัด
สรุ ปรายการฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี สินหมุนเวียน
หนี สินไม่หมุนเวียน
หนี สินรวม
สินทรัพย์ สุทธิ
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
สัดส่ วนตามส่ วนได้ เสี ยของกิจการในสินทรัพย์ - สุ ทธิ
การตัดรายการระหว่างกัน
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้ เสียของกิจการในการร่ วมค้า

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม
2561
2560
47,239
35,475
36,838
36,934
84,077
72,409
(3,793)
(6,712)
(3,080)
(2,509)
(6,873)
(9,221)
77,204
63,188
50
50
38,602
31,594
38,602
31,594

สรุ ปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

รายได้
ต้นทุนขาย
กําไร(ขาดทุน)จากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
สัดส่ วนตามส่ วนได้ เสี ยของกิจการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การตัดรายการระหว่างกัน
ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่ วมค้า

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม
2561
2560
34,947
26,456
(12,356)
(15,703)
14,689
(15,695)
(18,138)
(15,741)
(128)
(65)
19,014
(20,748)
365
19,014
(20,383)
50
50
9,507
(10,191)
9,507
(10,191)
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13. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
งบการเงินรวม
บริ ษทั

บริ ษทั ยูเนี ยน เฟรช จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

จัดตังขึนใน
ประเทศ

หยุดดําเนิ นกิจการ

ไทย

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2561
2560
ล้านบาท
ล้านบาท
30
30

สัดส่ วนเงินลงทุน
2561
2560
ร้อยละ
ร้อยละ
40
40
(หน่วย: พันบาท)

2561

2560

งบการเงินรวม
ค่าเผือการด้อยค่าของ
มูลค่าตามบัญชี ตาม
เงินลงทุน
วิธีราคาทุน - สุ ทธิ
2561
2560
2561
2560

12,000

12,000

(12,000)

บริ ษทั

ราคาทุน

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2561
2560

บริ ษทั ยูเนี ยน เฟรช
จํากัด

(12,000)

-

-

-

-

14. เงินลงทุนระยะยาวอืน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
เงินลงทุนระยะยาวอืน - ราคาทุน
ตราสารทุน
กองทุนเปิ ดกําไรเพิมพูน
กองทุนเปิ ดทีซีเอ็ม หุ น้ ทุน
กองทุนเปิ ดเกียรตินาคิน
หุน้ บมจ. ดาต้าแมท
หุน้ บมจ. แสตนดาร์ดชาร์ เตอร์
ประชารัฐรักสามัคคีตรัง
รวม
หัก: ขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวอืน - มูลค่ ายุติธรรม

16
2
5
23
23

1,000
300
200
16
2
5
1,523
(521)
1,002
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15. เงินให้ ก้ยู ืมระยะยาวแก่ บริษัทอืน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ งมีเงินให้กูย้ ืมระยะยาวที ไม่มีหลักประกันแก่บริ ษทั อืนเป็ น
จํานวนประมาณ 20.2 ล้านบาท (2560: 21.2 ล้านบาท) ซึงคิดดอกเบียในอัตรา THBFIX บวกร้อยละ 1 ต่อปี
และมีกาํ หนดชําระคืนทุกสิ นเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี โดยจะสิ นสุดในเดือนมิถุนายน 2583
16. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

ราคาทุน
หัก: ค่าเสื อมราคาสะสม
ค่าเผือการด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

ทีดิ น
63,795
(4,838)
58,957

งบการเงินรวม
อาคาร
สํานักงาน
141,950
(79,123)
(58,755)
4,072

รวม
205,745
(79,123)
(63,593)
63,029

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

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

ราคาทุน
หัก: ค่าเสื อมราคาสะสม
ค่าเผือการด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

ทีดิ น
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
ทีดิ น
รวม
5,615
33,973
39,588
(33,973)
(33,973)
5,615
5,615

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนสําหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นี

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
2561
2560
63,691
64,354
(662)
(663)
63,029
63,691

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
5,615
5,618
(3)
5,615
5,615
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บริ ษทั ฯประเมินมูลค่ายุติธรรมสําหรับทีดินและอาคารสํานักงานให้เช่าของบริ ษทั ฯโดยใช้วิธีพิจารณาจาก
รายได้ (Income Approach) ซึ ง ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2561 มูลค่ ายุติ ธรรมมีจ าํ นวนประมาณ 24 ล้านบาท
(2560: 26 ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรมของทีดินและอาคารของบริ ษทั ย่อยประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบ
ราคาตลาด (Market Approach) สําหรับทีดิน และใช้วิธีตน้ ทุนทดแทน (Replacement cost) สําหรับอาคาร
เนื องจากไม่เป็ นอาคารที ให้ เช่ าจึ ง ไม่ สามารถใช้เกณฑ์วิ ธีพิจ ารณาจากรายได้ (Income Approach) ได้
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 มูลค่ายุติธรรมสําหรับทีดินและอาคารมีจ าํ นวนประมาณ 95 ล้านบาท และ 62
ล้านบาท ตามลําดับ (2560: 95 ล้านบาท และ 62 ล้านบาท ตามลําดับ)
ข้อสมมติฐานหลักทีใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม สรุ ปได้ดงั นี
ณ วันที 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
2561
2560
อัตราคิดลด (ร้อยละ)
ราคาต่อตารางวา (บาท) 160 - 7,200 160 - 7,200

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
7.5
290

2560
7.0
290

ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม
เมืออัตราตามข้อสมมติฐานเพิมขึน
2561
2560
มูลค่ายุติธรรมลดลง มูลค่ายุติธรรมลดลง
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
เพิมขึน
เพิมขึน
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17. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม 2560
ซื อเพิม
ดอกเบียจ่ายทีถื อเป็ นต้นทุน
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า(โอนออก)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ซื อเพิม
ดอกเบียจ่ายทีถื อเป็ นต้นทุน
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า(โอนออก)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

ทีดิ นและส่ วน
ปรับปรุ งทีดิ น

ทีดิ นระหว่าง
การพัฒนา

758,965
1,005
759,970
13,992
773,962

90,357
90,357
90,357

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร
1,109,285
18,543
59
(445)
11,159
1,138,601
17,123
141
(1,728)
20,064
1,174,201

งบการเงินรวม
เครื องจักรและ
เครื อง
อุปกรณ์โรงงาน
ตกแต่ง
และอุปกรณ์
ติดตังและ
สวนและระบบ
อุปกรณ์
บําบัดนําเสี ย
สํานักงาน
2,995,894
51,212
210
(65,848)
87,578
3,069,046
38,343
661
(82,184)
41,190
3,067,056

117,464
9,027
(1,545)
93
125,039
3,344
(770)
788
128,401

ยานพาหนะ
249,839
8,328
(21,238)
236,929
13,462
(10,886)
7,726
247,231

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตัง
89,975
77,464
422
(80)
(98,830)
68,951
47,417
43
(83,760)
32,651

รวม
5,411,779
165,579
691
(89,156)
5,488,893
119,689
845
(95,568)
5,513,859

28

(หน่วย: พันบาท)

ทีดิ นและส่ วน
ปรับปรุ งทีดิ น

ทีดิ นระหว่าง
การพัฒนา

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

ค่ าเสื อมราคาสะสม
ณ วันที 1 มกราคม 2560
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสําหรับส่ วนทีจําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสําหรับส่ วนทีจําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ค่ าเผือการด้ อยค่ า
ณ วันที 1 มกราคม 2560
14,638
ลดลงระหว่างปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
14,638
5,873
เพิมขึนระหว่างปี
20,511
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
745,332
90,357
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
753,451
90,357
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ค่ าเสื อมราคาสํ าหรับปี
2560 (216.3 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนทีเหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
2561 (208.3 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนทีเหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

งบการเงินรวม
เครื องจักรและ
เครื อง
อุปกรณ์โรงงาน
ตกแต่ง
ติดตังและ
และอุปกรณ์
สวนและระบบ
อุปกรณ์
บําบัดนําเสี ย
สํานักงาน

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตัง

รวม

669,002
51,855
(445)
720,412
51,865
(1,719)
770,558

1,919,928
152,167
(43,676)
2,028,419
147,176
(78,371)
2,097,224

104,866
4,865
(1,537)
108,194
4,891
(770)
112,315

205,724
19,555
(20,707)
204,572
15,703
(9,536)
210,739

-

2,899,520
228,442
(66,365)
3,061,597
219,635
(90,396)
3,190,836

-

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

159
159
159

37
37
37

-

98,512
(21,716)
76,796
5,873
82,669

418,189
403,643

978,665
907,870

16,686
15,927

32,320
36,455

68,951
32,651

2,350,500
2,240,354
228,442
219,635
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(หน่วย: พันบาท)

ทีดิ น
ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม 2560
ซื อเพิม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า(โอนออก)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ซื อเพิม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า(โอนออก)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

25,836
25,836
25,836

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื องจักรและ
อุปกรณ์โรงงาน เครื องตกแต่ง
อาคารและ และอุปกรณ์สวน ติดตังและ
อุปกรณ์
ส่ วนปรับปรุ ง และระบบบําบัด
อาคาร
นําเสี ย
สํานักงาน
ยานพาหนะ
409,984
(445)
4,972
414,511
91
(1,123)
4,289
417,768

1,476,476
7,402
(21,278)
61,176
1,523,776
10,803
(65,416)
12,655
1,481,818

41,281
621
(1,270)
93
40,725
431
(644)
707
41,219

50,573
2,702
(6,585)
46,690
5,383
(7,145)
44,928

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตัง
45,555
30,155
(66,241)
9,469
15,290
(17,651)
7,108

รวม
2,049,705
40,880
(29,578)
2,061,007
31,998
(74,328)
2,018,677
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื องจักรและ
อุปกรณ์โรงงาน เครื องตกแต่ง
อาคารและ และอุปกรณ์สวน
ติดตังและ
ส่ วนปรับปรุ ง และระบบบําบัด
อุปกรณ์
อาคาร
นําเสี ย
สํานักงาน
ยานพาหนะ

ทีดิ น
ค่ าเสื อมราคาสะสม
ณ วันที 1 มกราคม 2560
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสําหรับส่ วนทีจําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสําหรับส่ วนทีจําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ค่ าเผือการด้ อยค่ า
ณ วันที 1 มกราคม 2560
เพิมขึนระหว่างปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตัง

รวม

-

253,516
13,597
(445)
266,668
13,969
(1,123)
279,514

850,876
75,426
(21,040)
905,262
76,688
(62,378)
919,572

36,990
1,433
(1,266)
37,157
1,404
(644)
37,917

39,728
4,788
(6,501)
38,015
3,507
(5,863)
35,659

-

1,181,110
95,244
(29,252)
1,247,102
95,568
(70,008)
1,272,662

-

-

30
30
30

-

-

-

30
30
30

25,836
25,836

147,843
138,254

618,484
562,216

3,568
3,302

8,675
9,269

9,469
7,108

813,875
745,985

ค่ าเสื อมราคาสํ าหรับปี
2560 (87.7 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่ วนทีเหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
2561 (88.3 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนทีเหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

95,244
95,568

31

ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ย่อยได้รวมต้นทุนการกูย้ มื เข้าเป็ นราคาทุนของโครงการต่อเติมอาคารและติดตัง
เครื องจักรจํานวน 0.8 ล้านบาท (2560: 0.7 ล้านบาท) ต้นทุนการกูย้ มื นี เกิดจากเงินกูท้ ีกูม้ าเพือวัตถุประสงค์
ทัวไปแต่บริ ษทั ย่อยได้นาํ มาใช้ในโครงการนี โดยคํานวณจากอัตราการตังขึนเป็ นทุน ซึงเป็ นอัตราดอกเบีย
ถัวเฉลียถ่วงนําหนักของเงินกูด้ งั กล่าวในอัตราเฉลียร้อยละ 1.95 ถึงร้อยละ 2.99 ต่อปี (2560: อัตราเฉลียร้อยละ
2.05 ถึงร้อยละ 2.30 ต่อปี )
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จาํ นวนหนึงซึงตัดค่าเสือมราคาหมดแล้ว
แต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื อมราคาสะสมและค่ าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่ าวมี
จํานวนประมาณ 1,946 ล้านบาท (2560: 1,845 ล้านบาท) เฉพาะของบริ ษทั ฯมีจ าํ นวนประมาณ 780 ล้านบาท
(2560: 778 ล้านบาท)
นอกจากนี ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ งมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ งได้มาภายใต้สัญญา
เช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 1.0 ล้านบาท (2560: 1.5 ล้านบาท)
18. พืชเพือการให้ ผลิตผล

พืชเพือการให้
ผลิตผล
ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม 2560
ซื อเพิม
ตัดจําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ซื อเพิม
โอนเข้า/(โอนออก)
ตัดจําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ค่าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที 1 มกราคม 2560
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ค่าตัดจําหน่ายสะสมสําหรับส่ วนทีตัดจําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ค่าตัดจําหน่ายสะสมสําหรับส่ วนทีตัดจําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ค่าเผือการด้ อยค่า
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ค่าเผือการด้อยค่าสําหรับปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ค่าตัดจําหน่ ายสํ าหรับปี (รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต)
2560
2561

งบการเงินรวม
พืชเพือการให้ผลิตผลที
ยังไม่พร้อมเก็บเกียว

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
พืชเพือการให้
ผลิตผล

รวม

528,438
16,821
(170)
545,089
16,455
26,035
(1,810)
585,769

68,026
8,592
76,618
(26,035)
50,583

596,464
25,413
(170)
621,707
16,455
(1,810)
636,352

294
294
294

381,487
9,346
(57)
390,776
10,473
(949)
400,300

-

381,487
9,346
(57)
390,776
10,473
(949)
400,300

82
11
93
12
105

22,663
22,663

-

22,663
22,663

-

154,313
162,806

76,618
50,583

230,931
213,389

201
189

9,346
10,473

11
12
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บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ งมีพืนที ใช้ประโยชน์แบ่งออกเป็ นพืนทีทีบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีโฉนดทีดินและเอกสาร
แสดงกรรมสิ ทธิอืนๆ (น.ส. 3ก. และ น.ส. 3) จํานวนประมาณ 13,265 ไร่ ส่วนทีเหลือบริ ษทั ย่อยได้รับโอน
การครอบครองมาและกําลังอยู่ในระหว่างการดําเนินการให้ได้มาซึงเอกสารแสดงสิทธิตามกฎหมาย
หนังสืออนุ ญาตจากกรมป่ าไม้ให้บริ ษทั ย่อยแห่งหนึงเข้าทําประโยชน์หรื ออยูอ่ าศัยในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ
ซึงบริ ษทั ย่อยใช้พนที
ื ปลูกปาล์มนํามันอยู่ประมาณ 13,030 ไร่ ได้หมดอายุลงในเดือนมกราคม 2558 บริ ษทั
ย่อยได้ดาํ เนิ นการขออนุ ญ าตเข้าทําประโยชน์หรื ออยู่อาศัยในพืนที ดังกล่า วกับส่ วนราชการทีเกี ยวข้อง
จํานวน 6,515 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 50 ของพืนทีทีใช้ประโยชน์จริ ง ขณะนี อยู่ในระหว่างการพิจารณาการต่อ
อายุสมั ปทานของส่ วนราชการดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม เมือวันที 27 เมษายน 2558 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้รับใบอนุญาตเก็บหาของป่ าในพืนทีแปลง
ดังกล่าว ซึ งใบอนุ ญาตดังกล่าวจะมีอายุ 1 ปี และจะหมดอายุในวันที 26 เมษายน 2562 โดยบริ ษทั ย่อยต้อง
ชําระเงินค่าภาคหลวงในอัตราร้อยละ 10 ของราคาตลาด และค่าบํารุ งป่ าในอัตรา 2 เท่าของค่าภาคหลวง เมือ
เก็บเกียวผลปาล์มนํามัน
19. สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึงได้แก่ คอมพิว เตอร์ ซอฟต์แวร์ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ
2560 แสดงได้ดงั นี
งบการเงินรวม
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าเผือการด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

2561
64,766
(56,920)
7,846

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

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
28,216
28,516
(23,625)
(22,678)
(394)
4,591
5,444

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นี
งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซื อเพิม - ราคาทุน
ค่าเผือการด้อยค่า
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

2561
10,283
283
(2,720)
7,846

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

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
5,444
5,365
94
1,422
(394)
(947)
(949)
4,591
5,444
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20. เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
อัตราดอกเบีย
(ร้อยละต่อปี )
2561
2560
เงินกูย้ มื ระยะสันจาก
สถาบันการเงิน

1.85 - 2.25 1.78 - 2.15

รวม

งบการเงินรวม
2561
2560
450,000
450,000

1,480,000
1,480,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
-

570,000
570,000

วงเงิ น เงิ นกูย้ ืมระยะสันจากสถาบัน การเงิ นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเป็ นวงเงินกูย้ ืมที ปราศจากภาระ
คําประกัน
21. เจ้าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2561
เจ้าหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน
เจ้าหนีการค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
เจ้าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน
เจ้าหนีอืน - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
เงินทดรองรับจากกิจการทีเกียวข้องกัน
เจ้าหนีค่าซื อเครื องจักร
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

330
195,525
3,763
87,942
6,789
110,578
404,927

2560
255
266,328
6,561
97,844
85
9,143
115,149
495,365

2561
86,634
132,771
45,986
74
1,433
66,701
333,599

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

22. หนีสินหมุนเวียนอืน

รายได้รับล่วงหน้า
เงินปันผลค้างจ่าย
อืน ๆ
รวมหนีสิ นหมุนเวียนอืน

งบการเงินรวม
2561
2560
13,357
28,613
3,112
3,683
8,495
8,226
24,964
40,522

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2,409
15,870
580
591
586
389
3,575
16,850
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23. เงินกู้ยืมระยะยาว
วงเงินกู ้
บริษัทฯและบริษัทย่อย
1. 245.10

งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2561
2560

(หน่วย: ล้านบาท)
อัตราดอกเบีย
(ร้อยละต่อปี )

-

96.01

-

96.01

2. 100.00

12.50

37.50

-

-

THBFIX

3. 100.00

66.64

-

-

-

THBFIX

4. 100.00

66.67

-

-

-

BIBOR + 0.85%

145.81

133.51

-

96.01

(112.54) (103.00)

-

(78.00)

-

18.01

รวมเงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก: ส่ วนทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิจากส่วน
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี

33.27

30.51

3M BIBOR +1

การชําระคืนเงินกู ้

ผ่อนชําระคืนทุก 3 เดือน ชําระงวดแรก
3 เดือนหลังจากเบิกเงินกูง้ วดสุ ดท้าย
รวมผ่อนชําระ 12 งวด
ผ่อนชําระคืนทุก 3 เดือน เริ มเดือน
กันยายน 2558 รวมผ่อนชําระ 15 งวด
ผ่อนชําระคืนทุก 3 เดือน เริ มเดือน
พฤษภาคม 2561 รวมผ่อนชําระ 24 งวด
ผ่อนชําระคืนทุก 3 เดือน เริ มเดือน
พฤษภาคม 2561 รวมผ่อนชําระ 24 งวด

หลักประกันเงินกูย้ มื

ไม่มีหลักประกัน

ไม่มีหลักประกัน
ไม่มีหลักประกัน
ไม่มีหลักประกัน
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การเปลียนแปลงของบัญชีเงินกูย้ มื ระยะยาวสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561
บวก: กูเ้ พิม
หัก: จ่ายคืนเงินกู ้
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
133,513
96,013
200,000
(187,706)
(96,013)
145,807
-

ภายใต้สัญญาเงิ นกูย้ ืม บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขทางการเงินบางประการ เช่น
เงือนไขการจ่ายเงินปั นผล อัตราส่ วนการถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ และการดํารงอัตราส่ วนทาง
การเงินบางประการให้เป็ นไปตามอัตราทีกําหนดในสัญญา เป็ นต้น
24. หนีสิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน

หนี สิ นตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบียรอการตัดจําหน่ าย
รวม
หัก: ส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี
หนี สิ นตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
ส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2561
2560
491
1,026
(17)
(70)
474
956
(573)
(474)
-
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บริ ษ ัทย่อยแห่ งหนึ งได้ทาํ สัญญาเช่ าการเงิน กับบริ ษทั ลีสซิ งเพื อเช่ ายานพาหนะสําหรับใช้ในการ
ดําเนิ นงานของกิจการ โดยมีกาํ หนดการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลีย
ประมาณ 4 ปี
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บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันทีจะต้องจ่ายค่าเช่าขันตําตามสัญญาเช่าการเงินดังนี

ผลรวมของจํานวนเงินขันตําทีต้องจ่ายทังสิ นตามสัญญาเช่า
ดอกเบียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขันตําทีต้องจ่ายทังสิ นตาม
สัญญาเช่า

ผลรวมของจํานวนเงินขันตําทีต้องจ่ายทังสิ นตามสัญญาเช่า
ดอกเบียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขันตําทีต้องจ่ายทังสิ นตาม
สัญญาเช่า

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 4 ปี
รวม
0.5
0.5
0.5

-

0.5

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

0.4

1.0
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25. สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานแสดงได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2561

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ต้นปี
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ส่ วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ส่ วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงข้อสมมติดา้ นการเงิน
ส่ วนทีเกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหว่างปี
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

ผลประโยชน์
พนักงานหลัง
ออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน
129,952
10,348
3,459

ผลประโยชน์
ระยะยาวอืน
2,386
204
50

(26,968)
116,791

(280)
2,360

2560

รวม
132,338
10,552
3,509

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

ผลประโยชน์
ระยะยาวอืน
1,152
213
55

รวม
56,477
10,579
3,611

(27,248)
119,151

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

130
187
1,322
(673)
2,386

17,510
15,736
52,368
(23,943)
132,338
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ต้นปี
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ส่ วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ส่ วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงข้อสมมติดา้ นการเงิน
ส่ วนทีเกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหว่างปี
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

ผลประโยชน์
พนักงานหลัง
ออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน
68,420
5,135
1,548
(9,451)
65,652

2560

2,386
204
50

70,806
5,339
1,598

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

(280)
2,360

(9,731)
68,012

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

ผลประโยชน์
ระยะยาวอืน

รวม

ผลประโยชน์
ระยะยาวอืน

รวม

1,152
213
55

24,932
6,775
1,815

130
187
1,322
(673)
2,386

8,102
9,302
34,083
(14,203)
70,806
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ค่าใช้จ่ายเกียวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนแสดงได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2561

ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยทีรับรู ้ในปี
รวมค่ าใช้ จ่ายทีรับรู้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู ้ในรายการต่อไปนีในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร

2560

ผลประโยชน์
พนักงานหลัง
ออกจากงาน
ตามกฎหมาย
แรงงาน
10,348
3,459

ผลประโยชน์
ระยะยาวอืน
204
50

13,807

254

รวม
10,552
3,509

ผลประโยชน์
พนักงานหลัง
ออกจากงาน
ตามกฎหมาย
แรงงาน
10,366
3,556

ผลประโยชน์
ระยะยาวอืน
213
55

รวม
10,579
3,611

14,061

13,922

1,639
1,907

1,639
15,829

7,317
6,744

6,618
9,211
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยทีรับรู ้ในปี
รวมค่ าใช้ จ่ายทีรับรู้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู ้ในรายการต่อไปนีในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร

2560

ผลประโยชน์
พนักงานหลัง
ออกจากงาน
ตามกฎหมาย
แรงงาน
5,135
1,548

ผลประโยชน์
ระยะยาวอืน
204
50

6,683

254

รวม
5,339
1,598

ผลประโยชน์
พนักงานหลัง
ออกจากงาน
ตามกฎหมาย
แรงงาน
6,562
1,760

ผลประโยชน์
ระยะยาวอืน
213
55

รวม
6,775
1,815

6,937

8,322

1,639
1,907

1,639
10,229

2,196
4,741

3,165
7,064

41

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า เป็ น
จํานวนประมาณ 9.1 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน 3.4 ล้านบาท) (2560: จํานวน 18.8 ล้าน
บาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน 11.4 ล้านบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลียถ่วงนําหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริ ษ ัทฯและบริ ษ ัทย่อยประมาณ 13 - 19 ปี (งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ: 10 ปี ) (2560: 10 - 16 ปี งบ
การเงินเฉพาะกิจการ: 10 ปี )
สมมติฐานทีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสรุ ปได้ดงั นี

อัตราคิดลด
อัตราการขึนเงินเดือน
อัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน
(ขึนกับช่วงอายุ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2561
2560
2561
2560
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
2.50 - 4.80
2.50 - 4.80
2.50
2.50
2.0 - 5.0
2.0 - 5.0
5.0
5.0
0 - 50

0 - 50

0 - 40

0 - 40

ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสําคัญต่อมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราคิดลด
อัตราการขึนเงินเดือน
อัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิมขึน 0.5% ลดลง 0.5% เพิมขึน 0.5% ลดลง 0.5%
(4.89)
5.66
(1.98)
2.52
5.68
(5.41)
2.29
(2.26)
(2.67)
2.89
(0.20)
0.21
(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราคิดลด
อัตราการขึนเงินเดือน
อัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิมขึน 0.5% ลดลง 0.5% เพิมขึน 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
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เมือวันที 13 ธันวาคม 2561 สภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติได้มีมติผ่านร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่
ซึงกฎหมายดังกล่าวอยูใ่ นระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่นี
กําหนดอัตราค่าชดเชยเพิมเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึงทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึนไปให้มีสิทธิ
ได้รั บค่ าชดเชยไม่น้อยกว่าค่ าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน การเปลียนแปลงดังกล่าวถือเป็ นการแก้ไขโครงการ
สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริ ษ ัทฯและบริ ษทั ย่อยมี หนี สิ นสํารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิมขึน 33.6 ล้านบาท (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 12.6 ล้านบาท) บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการเปลียนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีใน
งบกําไรขาดทุนของงวดทีกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้
26. สํารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรรกําไร
สุ ทธิประจําปี ส่ วนหนึงไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุ ทธิประจําปี หักด้วย
ยอดขาดทุ นสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี จะมีจ าํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน
สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลได้ ในปัจจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสํารองตาม
กฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
สํารองตามกฎหมายของบริ ษทั ย่อยในงบการเงินรวมแสดงยอดตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
27. ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายทีสําคัญดังต่อไปนี

วัตถุดิบและวัสดุสินเปลืองใช้ไป
การเปลียนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อืนของพนักงาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าส่ งเสริ มการขาย
ค่าขนส่ ง
ค่าซ่ อมแซมและค่าบํารุ งรักษา
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน

งบการเงินรวม
2561
2560
4,847,168
6,236,649
(316,446)
(37,128)
720,917
746,899
233,489
240,992
197,622
218,805
175,927
168,649
109,525
38,114
47,456
46,144
121
14,280

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
3,639,391
4,711,549
(304,305)
(21,409)
272,195
290,129
96,527
96,207
114,925
146,835
105,800
101,485
22,030
16,004
6,276
5,480
121
417
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28. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
นิติบุคคลของปี ก่อน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัวคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัวคราว
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทีแสดงอยู่ในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

78,935

72,820

42,129

24,610

(222)

-

-

-

695

(3,851)

541

625

79,408

68,969

42,670

25,235

จํานวนภาษีเงินได้ทีเกียวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี
งบการเงินรวม
2561
2560
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเกียวข้องกับผลกําไร
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผือขาย
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเกียวข้องกับผลขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ภาษีเงินได้ทีรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอีน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

104

66

104

66

104

(16,795)
(16,729)

104

(9,970)
(9,904)
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รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ มีดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณ
อัตราภาษี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
ของปี ก่อน
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
การส่ งเสริ มการลงทุน (หมายเหตุ 29)
ส่ วนแบ่ง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการ
ร่ วมค้า
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายทีมีสิทธิหกั ได้เพิมขึน
ขาดทุนทางภาษีสาํ หรับปี ทียังไม่ได้บนั ทึกเป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ขาดทุนทางภาษียกมาทีไม่ได้บนั ทึกเป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและใช้
ประโยชน์ในระหว่างปี
อืน ๆ
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยูใ่ น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

467,731

469,761

382,567

265,684

ร้อยละ 0, 15
และ 20

ร้อยละ 0, 15
และ 20

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

114,126

100,801

76,513

53,137

(222)

-

-

-

(12,566)

(23,070)

(12,566)

(21,467)

(1,901)
1,175
(21,972)

2,038
1,342
(7,443)

460
(21,601)

869
(7,304)

910

-

-

-

(142)
(34,496)

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

(136)
(33,843)

(27,902)

79,408

68,969

42,670

25,235
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ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี
งบการเงินรวม
2561
2560
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ค่าเผือการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย
ค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
สํารองค่าเช่าทีดิน
ขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้
รวม
หนีสิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ชีวภาพ
รวม
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

19,022
4,777
2,400

18,910
3,797
2,400

3,554
-

3,559
-

8,939
23,885
247
6,937
66,207

104
3,287
26,500
202
55,200

85
13,658
17,297

104
85
14,194
17,942

14,992
14,992
51,215

3,186
3,186
52,014

17,297

17,942

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ งมีรายการผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หัก ภาษีและขาดทุนทาง
ภาษี ทียังไม่ได้ใช้จาํ นวน 207 ล้านบาท (2560: 302 ล้านบาท) ทีบริ ษทั ย่อยดังกล่าวไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์
ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี เนื องจากบริ ษทั ย่อยพิจ ารณาแล้ว เห็นว่าบริ ษทั ย่อยอาจไม่ มีก าํ ไรทางภาษี ใ น
อนาคตเพียงพอทีจะนําผลแตกต่างชัวคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้
ผลขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีจาํ นวน 81 ล้านบาท ซึงจะทยอยสินสุดระยะเวลา
การให้ประโยชน์ภายในปี 2565
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29. การส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ พิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมตั ิ
ของคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนสําหรับการผลิตทีกําหนดไว้ในบัตรส่งเสริ มดังนี
บริษัทฯ
บัตรส่งเสริ มเลขที

สําหรับกิจการ

2093(2)/2550

ผลิตนํามันพืชบริ สุทธิ

59-1529-0-05-1-0

ผลิตนํามันพืชบริ สุทธิ

บริษัทย่อย
บัตรส่งเสริ มเลขที

สําหรับกิจการ

1043(2)/2548

สกัดนํามันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มอบแห้งและผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ าจาก
เชือเพลิงชีวมวล

2088(2)/2547

ผลิตพืชผักผลไม้

2121(2)/2547

ผลิตพืชผักผลไม้บรรจุภาชนะผนึกและเต้าเจียว

2112(5)/2547

ผลิตพืชผักผลไม้แช่แข็ง

2245(9)/2550

ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

สิทธิพิเศษทีสําคัญรวมถึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิจากกิจการทีได้รับการส่งเสริ ม
เป็ นระยะเวลาแปดปี นับแต่วนั เริ มมีรายได้จากการประกอบกิจการ (ยกเว้นบัตรส่งเสริ มเลขที 2093(2)/2550,
1043(2)/2548, 2088(2)/2547, 2121(2)/2547 และ 2112(5)/2547 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไร
สุ ทธิทีได้จากการประกอบกิ จการที ได้รับการส่ งเสริ มรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่า
ที ดิ น และทุ น หมุน เวี ย นมีกาํ หนดเวลาแปดปี นับแต่ ว นั ที เริ มมีรายได้จ ากการประกอบกิจ การและบัตร
ส่ งเสริ มเลขที 59-1529-0-05-1-0 ได้รับยกเว้นภาษีเงิน ได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิทีได้จากการประกอบ
กิ จ การที ได้รั บการส่ งเสริ มรวมกันไม่เกินร้ อยละ 50 ของเงิ น ลงทุ น ไม่ร วมค่าที ดินและทุ นหมุนเวียนมี
กําหนดเวลาสามปี นับแต่วนั ทีเริ มมีรายได้จากการประกอบกิจการ)
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รายได้ของบริ ษทั ฯสําหรับปี 2561 และ 2560 จําแนกตามกิจการทีได้รับการส่งเสริ มการลงทุนและไม่ได้รับ
การส่งเสริ มการลงทุนสรุ ปได้ดงั นี

รายได้ จากการขายและบริการ
รายได้จากการขายและบริ การ
ในประเทศ
รายได้จากการขายส่ งออก
รวมรายได้จากการขายและ
บริ การ

(หน่วย: พันบาท)
รวม
2561
2560

กิจการทีได้รับการส่ งเสริ ม
2561
2560

กิจการทีไม่ได้รับการส่ งเสริ ม
2561
2560

3,180,922
51,542

3,557,055
31,597

2,096,474
243,661

2,700,506
164,464

5,277,396
295,203

6,257,561
196,061

3,232,464

3,588,652

2,340,135

2,864,970

5,572,599

6,453,622

30. กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน) ด้วยจํานวนถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุน้ สามัญทีออกอยู่ในระหว่างปี
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ (พันบาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (พันหุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน (บาท/หุน้ )

2561

2560

2561

2560

381,677
820,000
0.47

404,106
820,000
0.49

339,897
820,000
0.41

240,449
820,000
0.29

31. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานทีนําเสนอนี สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯทีผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมําเสมอเพือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการดําเนิ นงานของส่วนงาน
เพือวัต ถุประสงค์ใ นการบริ หารงาน บริ ษ ัทฯและบริ ษ ัทย่อยจัดโครงสร้ างองค์กรเป็ นหน่ ว ยธุ ร กิ จตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริ การ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนงานทีรายงานทังสิ น 2 ส่วนงาน ดังนี
(1) ส่ วนงานผลิตและจําหน่ ายนํามันปาล์ม ซึ งรวมการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพซึงเป็ นผลพลอยได้จาก
ส่วนงานผลิตนํามันปาล์ม
(2) ส่วนงานผลิตและจําหน่ ายผักและผลไม้แปรรู ป

48

ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพือวัตถุประสงค์ใน
การตัด สิ นใจเกียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบตั ิ งาน บริ ษ ัทฯประเมิน ผลการ
ปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพย์รวมซึงวัดมูลค่า
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับทีใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน
การบัน ทึ ก บัญ ชี สําหรับรายการระหว่ างส่ วนงานที รายงานเป็ นไปในลัก ษณะเดี ยวกับการบันทึ กบัญชี
สําหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
ข้อมูลรายได้ กําไร และสิ น ทรั พย์ร วมของส่ ว นงานของบริ ษ ัทฯและบริ ษ ัทย่อยสําหรั บปี สิ นสุ ด วัน ที
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั ต่อไปนี
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการขายให้ลูกค้า
ภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
ดอกเบียจ่าย
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรของส่ วนงาน
สิ นทรัพย์ รวมของส่ วนงาน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและ
กิจการร่ วมค้าทีบันทึกตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย
การเพิมขึน(ลดลง)ของสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียนทีไม่รวมเครื องมือ
ทางการเงินและสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีสิ นรวมของส่ วนงาน

ส่ วนงานผลิตและจําหน่าย
ผักและผลไม้
นํามันปาล์ม
แปรรู ป
2561
2560
2561
2560

2561

2560

5,188
423
(14)
(161)
(43)
658

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

2,112
519
(9)
(72)
(36)
568

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

7,300
942
(23)
(233)
(79)
1,226

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

(942)
2

(946)
(1)

7,300
(23)
(233)
(79)
1,228

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

5,399

6,133

1,463

1,611

6,862

7,744

(1,709)

(1,704)

5,153

6,040

39

32

-

-

39

32

-

-

39

32

(116)

(131)

(16)

10

(132)

(121)

-

-

(132)

(121)

742

1,692

558

780

1,300

2,472

(108)

(162)

1,192

2,310

รวม

รายการตัดบัญชี
ระหว่างกัน
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560

บริ ษ ัทฯและบริ ษ ัทย่อยใช้เกณฑ์ใ นการกําหนดราคาระหว่ างกัน ตามที กล่าวไว้ใ นหมายเหตุ ประกอบ
งบการเงินข้อ 6
ข้ อมูลเกียวกับเขตภูมิศาสตร์
ในปี 2561 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขายในประเทศคิดเป็ นร้อยละ 76 ของรายได้จากการขาย
รวม (2560: ร้อยละ 79) และรายได้จากการขายต่ างประเทศคิ ดเป็ นร้อยละ 24 ของรายได้จากการขายรวม
(2560: ร้อยละ 21)
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ข้ อมูลเกียวกับลูกค้ ารายใหญ่
ในปี 2561 และ 2560 บริ ษ ัทฯและบริ ษทั ย่อยไม่มี รายได้จากลูกค้าภายนอกรายใดทีมีมูลค่าเท่ ากับหรื อ
มากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ
32. กองทุนสํ ารองเลียงชีพ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตังกองทุน สํารองเลียงชีพขึ นตามพระราชบัญ ญัติก องทุ น
สํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนใน
อัตราร้อยละ 2 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลียงชีพของบริ ษทั ฯบริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จ ัด การ
กองทุนกสิ กรไทย จํากัดและของบริ ษทั ย่อยบริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จํากัดและ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จํากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมือพนักงานนันออกจากงาน
ตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้เงินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจํานวน 12.2 ล้านบาท (2560:
11.8 ล้านบาท) เฉพาะของบริ ษทั ฯจํานวน 5.5 ล้านบาท (2560: 5.4 ล้านบาท)
33. เงินปันผลจ่ าย
ในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีเงินปันผลจ่ายดังนี
อนุมตั ิโดย
บริษัทฯ
สํ าหรับปี 2561
เงินปันผลประจําปี 2560

ทีประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้
วันที 27 เมษายน 2561

รวมเงินปันผลสํ าหรับปี 2561
สํ าหรับปี 2560
เงินปันผลประจําปี 2559
รวมเงินปันผลสํ าหรับปี 2560

ทีประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้
วันที 26 เมษายน 2560

เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่าย
ต่อหุน้

(ล้านบาท)

(บาท)

147.60
147.60

0.18
0.18

82.00
82.00

0.10
0.10
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อนุมตั ิโดย
บริษัทย่อย
สํ าหรับปี 2561
เงินปันผลประจําปี 2560

รวมเงินปันผลสํ าหรับปี 2561
เงินปันผลประจําปี 2560

รวมเงินปันผลสํ าหรับปี 2561
สํ าหรับปี 2560
เงินปันผลประจําปี 2559

ทีประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั สหอุตสาหกรรมนํามันปาล์ม
จํากัด (มหาชน) วันที 27 เมษายน 2561
ทีประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
วันที 26 เมษายน 2561

ทีประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั สหอุตสาหกรรมนํามันปาล์ม
จํากัด (มหาชน) วันที 26 เมษายน 2560

รวมเงินปันผลสํ าหรับปี 2560

เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่าย
ต่อหุน้

(ล้านบาท)

(บาท)

32.40
32.40

0.10
0.10

63.00
63.00

1.20
1.20

48.60
48.60

0.15
0.15

34. ภาระผูกพันและหนีสิ นทีอาจเกิดขึน
34.1 ภาระผูกพันเกียวกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายจ่ายฝ่ ายทุนทีเกียวข้องกับการก่อสร้างอาคารและการซื อ
เครื องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะที จะต้องชําระในอนาคตเป็ นจํานวนเงิน 48.3 ล้านบาท (2560: 26.3 ล้าน
บาท) เฉพาะของบริ ษทั ฯจํานวน 16.1 ล้านบาท (2560: 0.7 ล้านบาท)
34.2 ภาระผูกพันเกียวกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานทีเกียวข้องกับการเช่าอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ
ซึงสัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญาทีบอกเลิกไม่ได้ โดยอายุของสัญญามีระยะเวลาตังแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี
นอกจากนี บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ งได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานทีเกียวข้องกับการเช่าทีดิน อายุของสัญญามี
ระยะเวลา 14 และ 15 ปี ทังนี บริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขทีระบุไว้ในสัญญา
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงินขันตําทีต้องจ่ายในอนาคตทังสิ นภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานทีบอกเลิก
ไม่ได้ ดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม
2561
2560
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

34.0
38.4
13.0

33.0
63.4
15.0

34.3 การคําประกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อคําประกันซึงออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยเหลืออยูเ่ ป็ นจํานวนประมาณ 10.5 ล้านบาท (2560: 12.3 ล้านบาท) ซึงเกียวเนืองกับภาระผูกพัน
ทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ซึงประกอบด้วย หนังสือคําประกันเพือคํา
ประกันการนําเข้าสิ นค้า การใช้ไฟฟ้าและอืน ๆ เฉพาะของบริ ษทั ฯ: เพือคําประกันการใช้ไฟฟ้าและอืน ๆ
จํานวน 1.5 ล้านบาท (2560: 2.3 ล้านบาท)
34.4 สิทธิการใช้ ประโยชน์ ในทีดิน
(1) ในปี 2547บริ ษัท ย่ อ ยแห่ ง หนึ งได้รั บจดหมายเชิ ญจากสํา นัก งานปฏิ รู ปที ดิ น เพื อเกษตรกรรม
(ส.ป.ก.) เกี ยวกับปั ญหาที ดินทับซ้อนกับทีดิน ส.ป.ก. โดยได้เข้าร่ วมปรึ กษาหารื อกับสํานักงาน
ส.ป.ก. เมือวันที 6 ตุลาคม 2547พร้อมกับได้ส่งมอบเอกสารทีเกียวข้องให้เพือการพิจารณาแล้ว
เมือวันที 15 ตุลาคม 2548 บริ ษทั ย่อยได้ส่งมอบเอกสารที เกี ยวข้องให้สาํ นักงาน ส.ป.ก.เพือขอให้
พิจารณาพิสูจน์สิทธิในทีดิน
ต่อมา ส.ป.ก. มีหนังสื อแจ้งให้บริ ษทั ย่อยไปดําเนินการกระจายสิทธิ โดยได้มีการดําเนินการกระจาย
สิ ทธิแล้วจํานวนพืนที 4,994.10 ไร่ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ย่อยได้มีการตรวจสอบพบในภายหลังว่ามี
จํานวนพืนที 1,459 ไร่ เศษ ซึงมีราคาทุนของทีดินและมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีคงเหลือของต้นทุนสวน
ปาล์มนํามันบนทีดินดังกล่าว ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 จํานวนประมาณ 9 ล้านบาทได้กระจายสิ ทธิ
ทับซ้อนกับโฉนดที ดิน ของบริ ษทั ย่อย ซึ งบริ ษ ัทย่อยอยู่ในระหว่างการดําเนิ นการเพื อให้ ส.ป.ก.
ยกเลิกพืนทีทีทับซ้อนดังกล่าว
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(2) เมือวันที 11 เมษายน 2551 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึงได้เข้าร่ วมประชุมกับคณะทํางานพิจารณาตรวจสอบ
ทบทวนแนวทางปฏิบตั ิและการเจรจาเพือนําทีดินของผูค้ รอบครองทีดินแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปทีดิน
มาจัดให้แก่เกษตรกร แต่งตังโดยคณะกรรมการปฏิรูปทีดินจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี เพือพิจ ารณาแก้ไข
ปั ญหาที ดิน เนื องจากบริ ษทั ย่อยมีทีดินอยู่ในเขตป่ าจําแนกเนื อทีประมาณ 1,210 ไร่ และเขตปฏิรูป
ทีดินประมาณ 276 ไร่ ทีดินดังกล่าวคิดเป็ นเนื อทีประมาณร้อยละ 3 ของพืนทีปลูกปาล์มทังหมดของ
บริ ษทั ย่อย โดยที ดินในเขตปฏิรูปทีดินประมาณ 276 ไร่ เป็ นการครอบครองทีดินแปลงใหญ่และถือ
ครองทีดินเกินขนาดตามกฎหมายปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรมมาตรา 30
เมือวันที 29 สิ งหาคม 2551 บริ ษทั ย่อยได้เข้าทําบันทึกการเจรจาตกลงการมอบพืนทีครอบครองคืน
ส.ป.ก. เพือนําไปดําเนิ นการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรมสําหรับทีดินในเขตปฏิรูปทีดิน โดยบริ ษทั ย่อย
ขอแสดงเจตนายินยอมให้ ส.ป.ก. นําทีดินเนื อทีประมาณ 80 ไร่ ไปดําเนินการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม
อย่างไรก็ตามเมือวันที 17 กันยายน 2552 บริ ษทั ย่อยได้รับหนังสื อจากสํานักงานการปฏิรูปทีดินจังหวัด
สุราษฎร์ ธานี แจ้งให้บริ ษทั ย่อยออกจากทีดินเขตปฏิรูปทีดินเนื อทีประมาณ 133 ไร่ พร้อมรื อถอนสิ งปลูก
สร้ างภายใน 30 วัน นับแต่ ได้รั บหนังสื อฉบับดังกล่าว เนื องจากบริ ษ ัทย่อยไม่มีเอกสารสิ ทธิ ในทีดิน
ดังกล่าว บริ ษทั ย่อยได้บนั ทึ กค่ าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์สําหรั บราคาทุนของทีดินและมูลค่ าสุ ทธิ
คงเหลือตามบัญชีของต้นทุนสวนปาล์มนํามันบนทีดินดังกล่าวแล้วทังจํานวนในปี 2552
ส่วนทีดินในเขตป่ าจําแนก ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยกําลังอยู่ระหว่างการเจรจากับหน่วยราชการทีเกียวข้อง
เพือหาแนวทางแก้ไขปั ญหาสําหรับทีดินดังกล่าว
34.5 คดีฟ้องร้ อง
ในเดือนกรกฎาคม 2561 อัยการจังหวัดกระบีได้ยนคํ
ื าฟ้องต่อศาลว่าบริ ษทั ย่อยได้เข้าใช้ประโยชน์ในทีดิน
เพือปลูก ปาล์มนํามันคิดเป็ นเนื อที 4,376 ไร่ ซึ งได้ก าํ หนดให้เ ป็ นเขตปฏิ รู ปที ดิน โดยได้ยืนฟ้องว่าเป็ น
ความผิดต่อประมวลกฎหมายทีดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 9 และมาตรา 108 ทวิ ประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบับที
96 ลงวันที 29 กุมภาพันธ์ 2515 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 โดยขอให้ศาลสังให้บริ ษทั ย่อยออก
จากทีดินดังกล่าว ปั จจุบนั คดีดงั กล่าวได้นดั สืบพยานโจทก์และพยานจําเลยในเดือนมิถุนายน 2562
จากคําฟ้องร้องดังกล่าว ในกรณี ทีบริ ษทั ย่อยต้องส่งมอบพืนทีแปลงดังกล่าวตามคําพิพากษาของศาลความ
เสียหายทีจะเกิดขึนทังหมดจากมูลค่าทีดินและต้นทุนปาล์มคิดเป็ นจํานวนเงินทังสิ น 28.5 ล้านบาท ซึงฝ่ าย
บริ หารได้พิจารณาตังสํารองความเสี ยหายดังกล่าวทังจํานวนในงบการเงินปี ปัจจุบนั แล้ว
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35. ลําดับชันของมูลค่ ายุตธิ รรม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษ ัทฯและบริ ษ ัทย่อยมี สินทรั พย์ทีวัดมู ลค่าด้วยมูลค่ายุติ ธรรมหรื อ
เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม ดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)

ระดับ 1

งบการเงินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

สิ นทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์ชีวภาพ

-

81

38

119

สิ นทรัพย์ทีเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน

-

-

157

157
(หน่วย: ล้านบาท)

ระดับ 1

งบการเงินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

สิ นทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย
ตราสารทุน
สิ นทรัพย์ชีวภาพ

-

1
53

18

1
71

สิ นทรัพย์ทีเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน

-

-

157

157
(หน่วย: ล้านบาท)

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ทีเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน

988
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ระดับ 2
ระดับ 3
-

24

รวม
988
24
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(หน่วย: ล้านบาท)

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย
ตราสารทุน
สิ นทรัพย์ทีเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

-

1

-

1

1,125
-

-

26

1,125
26

36. เครื องมือทางการเงิน
36.1 นโยบายการบริหารความเสี ยง
เครื องมือทางการเงินที สําคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามทีนิยามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉ บับที 107
“การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน เงินให้กูย้ มื เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน เงินกูย้ มื ระยะสันและ
เงินกูย้ ืมระยะยาว บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค วามเสี ยงทีเกี ยวข้องกับเครื องมือทางการเงินดังกล่าว และมี
นโยบายการบริ หารความเสี ยงดังนี
ความเสียงด้ านการให้ สินเชือ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค วามเสี ยงด้านการให้สินเชือทีเกี ยวเนื องกับลูกหนี การค้า ลูกหนี อืนและเงินให้
กู ้ยืม ฝ่ ายบริ หารควบคุ มความเสี ยงนี โดยการกําหนดให้มีน โยบายและวิ ธีการในการควบคุมสิ น เชือที
เหมาะสม ดังนันบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงไม่ค าดว่าจะได้รับความเสี ยหายทีเป็ นสาระสําคัญจากการให้
สินเชือ นอกจากนี การให้สินเชือของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนืองจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยมีฐานของลูก ค้าทีหลากหลายและมีอยู่จาํ นวนมากราย จํานวนเงินสู งสุ ดทีบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอาจ
ต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื อคือมู ลค่าตามบัญ ชีของลูกหนี และเงินให้กูย้ ืมที แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน
ความเสียงจากอัตราดอกเบีย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี ยงจากอัตราดอกเบียทีสําคัญอันเกียวเนืองกับเงินฝากธนาคาร เงินให้กูย้ มื
เงิ น กู ้ยืมระยะสันและเงิ น กูย้ ืมระยะยาวที มีดอกเบี ย สิ น ทรั พย์และหนี สิ น ทางการเงิ น ส่ วนใหญ่ มีอ ตั รา
ดอกเบียทีปรับขึนลงตามอัตราตลาดหรื อมีอตั ราดอกเบียคงทีซึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงินทีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบียและสําหรับสิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงินทีมีอตั ราดอกเบียคงทีสามารถแยกตามวันทีครบกําหนด
หรื อวันทีมีการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่ (หากวันทีมีการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี
(หน่วย: ล้านบาท)
อัตราดอกเบีย
คงที
ภายใน 1 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน
เงินให้กยู ้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั อืน
หนีสิ นทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน
เงินกูย้ ืมระยะยาว

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลงตาม
ไม่มีอตั รา
อัตราตลาด
ดอกเบีย

รวม

อัตราดอกเบีย
(ร้อยละต่อปี )

-

185
20
205

12
882
894

197
882
20
1,099

0.05 - 0.50
THBFIX + 1

270
-

180
146

405
-

450
405
146

1.85 - 2.25
THBFIX,
BIBOR + 0.85

270

326

405

1,001
(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราดอกเบีย
คงที
ภายใน 1 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน
เงินให้กยู ้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั อืน
หนีสิ นทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน
หนี สิ นตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาว

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลงตาม
ไม่มีอตั รา
อัตราตลาด
ดอกเบีย

รวม

อัตราดอกเบีย
(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
134

495
-

1,480
495
1
134

1.78 - 2.15
7.15
3 M BIBOR + 1,
THBFIX

971

644

495

2,110
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ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนทีสําคัญอันเกียวเนืองจากการซือหรื อขายสินค้าเป็ น
เงินตราต่างประเทศ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ตกลงทําสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึงส่วน
ใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึงปี เพือใช้เป็ นเครื องมือในการบริ หารความเสียง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงินทีเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ดังนี
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ยูโร

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม
2561
2560
(ล้าน)
(ล้าน)
3.7
0.3

5.8
0.2

หนีสิ นทางการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม
2561
2560
(ล้าน)
(ล้าน)
0.4
-

0.7
0.1

อัตราแลกเปลียนเฉลีย
ณ วันที 31 ธันวาคม
2561
2560
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
32.4498
32.6809
36.7620
39.0273

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษ ัทฯและบริ ษทั ย่อยมีสัญญาซื อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า
คงเหลือดังนี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ยูโร

จํานวนทีขาย
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
(ล้าน)
(ล้าน)
0.3
0.1

0.2
-

อัตราแลกเปลียนตาม
สัญญาของจํานวนทีขาย
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
32.4340 - 32.8000
37.6100

วันครบกําหนดตามสัญญา

มีนาคม - มิถุนายน 2562
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

จํานวนทีซื อ
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
(ล้าน)
(ล้าน)
0.1

0.1

อัตราแลกเปลียนตาม
สัญญาของจํานวนทีซื อ
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
32.9860

วันครบกําหนดตามสัญญา

ภายในเดือนเมษายน 2562
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ยูโร

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

0.5
-

อัตราแลกเปลียนตาม
สัญญาของจํานวนทีขาย
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
32.5000 - 32.7500
38.4500 - 38.9000

วันครบกําหนดตามสัญญา

มกราคม - มิถุนายน 2561
มีนาคม - พฤษภาคม 2561

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

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

0.7

อัตราแลกเปลียนตาม
สัญญาของจํานวนทีซื อ
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
33.0300 - 33.0500

วันครบกําหนดตามสัญญา

ภายในเดือนมกราคม 2561

36.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน
เนื องจากเครื องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดอยูใ่ นประเภทระยะสันหรื อมีอตั รา
ดอกเบียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียในตลาด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือ
ทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
37. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนทีสําคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย คือการจัดให้มซี ึงโครงสร้างทุนที
เหมาะสมเพือสนับสนุ นการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและเสริ มสร้างมูลค่าการถือหุ ้นให้แก่
ผูถ้ ือหุ ้น โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนีสิ นต่อทุนเท่ากับ 0.30:1 (2560: 0.62:1)
และเฉพาะบริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนหนีสิ นต่อทุนเท่ากับ 0.14:1 (2560: 0.42:1)
38. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมือวันที 22 กุมภาพันธ์ 2562 ทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิเสนอจ่ายเงินปันผลจากผล
กําไรของปี 2561 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราหุน้ ละ 0.25 บาท รวมเป็ นเงินปันผลทังสิ นประมาณ 205 ล้านบาท
เมือวันที 21 กุมภาพันธ์ 2562 ทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั สหอุตสาหกรรมนํามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)
(“บริ ษทั ย่อย”) ได้มีมติอนุ มตั ิเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลกําไรของปี 2561 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.08
บาท รวมเป็ นเงินปั นผลทังสิ นประมาณ 25.9 ล้านบาท
เมือวันที 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ย่อย”)
ได้มีมติอนุ มตั ิเสนอจ่ายเงินปั นผลจากผลกําไรของปี 2561 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 1.20 บาท รวมเป็ น
เงินปันผลทังสิ นประมาณ 63 ล้านบาท
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะนําเสนอเพือขออนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในทีประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยต่อไป
39.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี ได้รับอนุ มตั ใิ ห้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมือวันที 22 กุมภาพันธ์ 2562
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