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รายได้รวม ลดลง 852.2 ล้านบาท เนือ่ งจาก
1) รายได้จากการขายของบริษทั และบริษทั ย่อย ลดลง 806.6 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 11.2
2) รายได้อนื ่ ลดลง 6.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.7
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กาไรสุท ธิ (ส่ ว นที เ่ ป็ นของผู้ถื อหุ้น ของบริ ษัท ) เพิม่ ขึ้น 100.4 ล้าน
บาทคิด เป็ น เพิม่ ขึ้น ร้อ ยละ 26.3 และมีอ ัต ราก าไรสุ ท ธิต่ อ รายได้ร วม
เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 7.47
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สิ นทรัพย์รวม เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.7 เนือ่ งจาก:1) เงิน สดและรายการเทีย บเท่ าเงิน สดของกลุ่ มบริษัท มีจ านวน
664.2 ล้า นบาท เพิม่ ขึ้น 466.8 ล้า นบาท คิด เป็ น เพิม่ ขึ้น ร้อ ยละ
236.5
2) ทีด่ นิ อาคาร อุ ปกรณ์ เพิม่ ขึ้น 43.9 ล้านบาทเป็ น 2,284.3 ล้าน
บาท
3) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื ่ เพิม่ ขึ้น 7.4 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
0.8
4) สินค้าคงเหลือ ลดลง 237.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.0
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ของปี 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.4 ของกาไร
สุทธิ ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายของบริษทั ทีก่ าหนดว่าจะจ่ายเงินปนั ผล
ไม่ตา่ กว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังจากชาระภาษีแล้ว
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ตามมติจากการประชุมคณะกรรมการเมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เพือ่ นาเสนอทีป่ ระชุมสามัญประจาปีผถู้ อื หุน้
ครัง้ ที่ 1/2563 ต่อไป
(2)
อัตราส่วนจากงบการเงินเฉพาะบริษทั

การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในปี 2562
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สารจากประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
ภาพรวมปี 2562
ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มดิบของโลกในปี 2562 ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง โดยปริมาณ
น้ามันปาล์มดิบของโลกในปี 2562 เพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 5-6 เป็ น 74 ล้านตัน (2561 : 70 ล้านตัน)
ในขณะทีป่ ริมาณผลปาล์มสดของไทยทีอ่ อกสูต่ ลาดมีประมาณ 16.66 ล้านตัน สูงกว่าปี ทผ่ี ่านมาร้อยละ
8.2 ปริมาณน้ามันปาล์มดิบทีผ่ ลิตได้ในปี 2562 สูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ท่ี 3 ล้านตัน (2561 : 2.8 ล้าน
ตัน) ราคาน้ ามันปาล์มดิบเฉลีย่ ในปี 2562 อยู่ท่ี 18.23 บาท/กิโลกรัม (2561 : 19.57 บาท/กิโลกรัม)
โดยระหว่างปี ราคาเฉลีย่ รายเดือนเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 14.76 – 29.75 บาท/กิโลกรัม
โดยในช่วง 9 เดือนแรก ปริมาณน้ ามันปาล์มดิบคงเหลือทัง้ ระบบอยู่ในระดับสูง ระดับราคาเฉลี่ยราย
เดือนของน้ามันปาล์มดิบอยู่ในระดับต่าเพียง 16.72 บาท/กิโลกรัม อันมาจากความกังวลทีก่ ดดันตลาด
น้ามันปาล์ม ได้แก่ ปริมาณน้ามันปาล์มคงเหลือในระบบสะสมเป็ นจานวนมาก, กระแสการต่อต้านการ
ใช้น้ามันปาล์มในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปและประเทศแถบตะวันตก, สหภาพยุโรปเก็บภาษีเพิม่ เติม
กับสินค้าเชื้อเพลิงชีวภาพจากอินโดนีเซีย และความตึงเครียดทางด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน
และการปรับขึน้ ภาษีนาเข้าน้ามันปาล์มของอินเดีย
อย่างไรก็ตาม ราคาน้ ามันปาล์มดิบในประเทศเริม่ ปรับตัวสูงขึน้ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมเป็ นต้นมา
สอดคล้อ งกับ ราคาน้ า มัน ปาล์ม ดิบ ในตลาดโลก สาเหตุ ม าจากหลายป จั จัย ได้แ ก่ จากข่ า วการ
ประกาศใช้บี 20 และบี 30 ในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ตามลาดับ ส่วนปจั จัยภายในประเทศ
ได้แก่ การประกาศรับซือ้ น้ามันปาล์มดิบมาเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศ
ไทย การบังคับใช้ไบโอดีเซล บี 10 เป็ นน้ ามันดีเซลหมุนเร็วเกรดพืน้ ฐานในประเทศไทย ตัง้ แต่วนั ที่ 1
มกราคม 2563 โดยกาหนดให้น้ ามัน บี 7 และบี 20 เป็ นทางเลือก ซึง่ มาตรการต่างๆ เหล่านี้สามารถ
รักษาระดับราคาน้ามันปาล์มดิบให้มเี สถียรภาพมากขึน้
และเพื่อลดความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความผันผวนในธุรกิจน้ ามันปาล์ม บริษทั จึงได้มแี ผนทีจ่ ะกระจายการ
ลงทุนไปยังธุรกิจอื่น เพิม่ เติมนอกเหนือจากสินค้าน้ ามันปาล์ม โดยกาหนดเป็ นกลยุทธ์ทางธุรกิจใน
ระดับองค์กร ดังนี้
1. วิจ ัย และพัฒ นาผลิต ภัณฑ์เ พื่อสร้า งมูลค่ า เพิ่ม ในหมวดสิน ค้ า ที่เป็ น ส่วนผสมสาคัญ ของกลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์เบเกอรีเ่ พิม่ เติมจากเนยเทียมและไขมันผสมทีม่ ใี นปจั จุบนั
2. เป็ นผูน้ าในหมวดสินค้าเพื่อสุขภาพในช่องทางค้าปลีก ภายใต้ตราสินค้า “หยกเอ็กซ์ตร้า” และ “เน
เชอเรล” ซึง่ เป็ นกลุ่มสินค้าหลักในหมวดบริโภค รวมถึงตรา “ยูเอฟซี” ในหมวดสินค้าทีท่ าจากผักและ
ผลไม้ นอกจากนัน้ ยังมีแผนขยายหมวดสินค้าไปยังกลุ่มอาหารออร์แกนิค
3. ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจภายใต้ตราสินค้าต่างๆ ในการขยายตลาดสินค้าเพิม่ เติมในช่องทางการ
ขายทีบ่ ริษทั เชีย่ วชาญ นอกจากนัน้ ยังมีการสารวจตลาดต่างประเทศเพิม่ เติม ซึง่ บริษทั คาดหวังว่ากล
ยุทธ์ดงั กล่าวจะสามารถเป็ นแรงสนับสนุนธุรกิจในปจั จุบนั เพื่อการเติบโตอย่างยังยื
่ นต่อไป
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ผลการดาเนิ นงาน
ในปี 2562 บริษทั มีรายได้จากการขายจานวน 4,563.0 ล้านบาท ลดลง 481.1 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
9.54 (2561: 5,044.1 ล้านบาท) บริษัทได้รบั เงินปนั ผลจากบริษทั ย่อยทัง้ สองบริษทั 80.4 ล้านบาท
ลดลง 4.5 ล้านบาท ในขณะที่บริษทั มีกาไรขัน้ ต้นที่ 916.3 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 255.4 ล้านบาท (2561:
660.9 ล้านบาท) จึงทาให้บริษทั มีกาไรสาหรับปี 509.0 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 169.1 ล้านบาทจากปี 2561
คิดเป็ นร้อยละ 49.8 (2561: 339.9 ล้านบาท)
บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) (UPOIC) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ร้อยละ
69.96 ขาดทุนสุทธิ 3.6 ล้านบาท (2561: กาไรสุทธิ 14.0 ล้านบาท) มีรายได้จากการขาย 545.8 ล้าน
บาท (2561: 628.6 ล้านบาท) ผลปาล์มทีม่ าจากสวนทีเ่ ป็ นพืน้ ทีข่ องบริษทั เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.3 ในขณะ
ทีผ่ ลปาล์มที่มาจากสวนที่เป็ นพื้นที่สมั ปทานเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.0 ทาให้ปริมาณผลปาล์มสดโดยรวม
เพิม่ ขึน้ จากปี 2561 ร้อยละ 11.4
บริษัท อาหารสากล จากัด (มหาชน) (UFC) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 98.83 มี
ยอดขายในปี 2562 ลดลงร้อยละ 11.9 โดยมีรายได้จากการขายทัง้ สิน้ 1,719.6 ล้านบาท (ปี 2561 :
1,952 ล้านบาท) การลดลงของรายได้จากการขายภายในประเทศ เป็ นผลจากอุปสงค์ท่ลี ดลงของ
ผลิตภัณฑ์น้ าผลไม้และผลไม้กระป๋อง อนึ่งรายได้จาการส่งออกของบริษัทยังได้รบั ผลกระทบจากการ
อ่อนค่าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท ประมาณร้อยละ 4 ประกอบกับแรง
กดดันจากการแข่งขันราคาจากคู่แข่ง ดังนัน้ กาไรสุทธิจากการดาเนินงานลดลง ร้อยละ 59.42 มีมูลค่า
61.2 ล้านบาท (ปี 2561: 151 ล้านบาท)
โดยรวมแล้ว กาไรสาหรับปี ของกลุ่มบริษทั เพิม่ ขึน้ จาก 388.3 ล้านบาทในปี 2561 เป็ น 480.5 ล้านบาท
คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 23.7
การผลิ ตและการลงทุน
ด้วยความพยายามทีจ่ ะรักษาความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง บริษทั จึงมุ่งเน้นทีก่ ารปรับปรุง
และเพิม่ ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน โดยบริษทั ยังคงดาเนินโครงการลงทุนอย่างต่อเนื่องในปี 2562
ได้แก่ การปรับปรุ งการประหยัดพลัง งานในโรงกลันน
่ ้ า มันบางปู โครงการลดการใช้วตั ถุ ดิบลดลง
โครงการทัง้ หมดเสร็จสมบูรณ์และเริม่ ดาเนินการแล้วในปี 2562
ยูเอฟซี ลงทุนในเครื่องบรรจุกระป๋องลงกล่องแบบอัตโนมัติ เครื่องผลิตซุปพร้อมทานในถ้วย EVOH
เครื่อง homogenizer ใหม่สาหรับเครื่องดื่มน้ าผลไม้และผลิตภัณฑ์นมจากพืช ซึ่งทุกโครงการเสร็จ
สมบูรณ์ ในปี 2562
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การตลาด
กลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารออร์แกนิค ถือเป็ นสินค้าที่คาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็ว ไม่เพียงแต่
ในตลาดโลก แต่ยงั รวมถึงประเทศไทย ดังนัน้ บริษทั จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์สนิ ค้ากลุ่มนี้โดยคานึงถึงความ
ต้องการของลูกค้าเป็ นหลัก
เพื่อให้สอดรับกับกระแสดังกล่าว บริษทั ในฐานะผูน้ าในตลาดน้ามันพืชภายใต้แบรนด์“ หยก” พยายาม
คว้าโอกาสนี้โดยเพิม่ ผลิตภัณฑ์ “เนเชอเรล” ซึ่งเป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ อาทิ น้ ามันมะกอก
บริสทุ ธิและน
์ ้ามันมะกอกแบบสเปรย์
นอกจากนี้ยงั มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนยเทียม และไขมันพืชผสม เนื่องจากผลิตภัณฑ์เบเกอรีม่ แี นวโน้ม
เติบ โตและตลาดมี ก ารขยายตัว มากขึ้น ในปี 2562 บริษัท เกาะกระแสดัง กล่ า ว โดยการเปิ ดตัว
ผลิต ภัณ ฑ์เ นยเทีย ม ตรา เซสท์โ กลด์ (สูต รเนยสด) ในขนาดบรรจุ ภัณ ฑ์ ท่ีเ ล็ก ลง ด้ว ยแนวคิด
"สะดวกสบายและกะทัดรัด " ผลิตภัณฑ์น้ีเป็ นการเพิม่ มูลค่าโดยเน้นความเป็ นผู้นาของเซสต์ในฐานะ
ผูน้ าตลาด
นอกจากนี้ บริษทั มีเป้าหมายทีจ่ ะสร้างโอกาสทางธุรกิจมากขึน้ โดยดาเนินการร่วมกับคู่คา้ ทางธุรกิจ ซึง่
มีศกั ยภาพในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ โดยอาศัย จุดแข็งของบริษัท ในเรื่องช่องทางการจัดจาหน่ ายที่
ครอบคลุมทุกพืน้ ที่
การเติ บโตอย่างยังยื
่ น และความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั มุ่งมันที
่ จ่ ะดาเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็ นธรรมและ
ตระหนักถึงความสาคัญของความห่วงใยต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยมุ่งมันที
่ จ่ ะยกระดับคุณภาพของ
ชุมชนในถิน่ ทีด่ าเนินธุรกิจ โดยมีโครงการทีไ่ ด้ถอื ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่องทุกปี ทีส่ าคัญ ได้แก่
 กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพและภาพลักษณ์ทด่ี รี ะหว่างโรงงานและชุมชน
 กิจกรรมการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทย
 กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาแก่เยาวชนในท้องถิน่
 การบริจาคช่วยเหลือชุมชมในวาระต่างๆ
ด้านทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กร
บริษทั ให้ความสาคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ โดยมุ่งเน้นทีก่ ารสนับสนุ นและเพิม่ ศักยภาพการ
ทางานของพนักงานซึง่ เอือ้ ต่อเป้าหมายธุรกิจของบริษทั ด้วยระบบการจ่ายตามผลงานทีท่ า (Pay for
High Performance) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็ นองค์กรทีม่ วี ฒ
ั นธรรมในการทางานทีป่ ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในขัน้ สูง (High Performance Driving Culture)
การดูแ ลพนัก งานทุ ก ระดับยัง คงมีต่ อเนื่ อ งและเท่ า เทีย มกัน ในปี 2562 บริษัท ได้ร ับ รางวัล สถาน
ประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ติดต่อกันเป็ นปี ท่ี 2 และได้รบั การ
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รับรองระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานไทยเป็ นปี ท่ี 5 ติดต่อกัน การเสริมสร้างทักษะของพนักงาน
ด้วยความรู้และความสามารถเป็ นส่วนหนึ่งของเป้าหมายของบริษัท โดยการสนับสนุ นให้พนักงาน
ดาเนินงานที่ท้าทาย ผ่านโครงการต่ างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้พร้อมสาหรับการแข่งขันและการ
เปลีย่ นแปลงในยุคปจั จุบนั
บริษทั ขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อคณะกรรมการบริษทั ทีมผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกค้า และผูม้ ี
ส่วนได้เสียของบริษทั ทุกท่าน ทีไ่ ด้มสี ่วนสนับสนุ นบริษทั ในหลายปี ทผ่ี ่านมา ทุกท่านล้วนมีส่วนสาคัญ
อย่างยิง่ ทีผ่ ลักดันให้บริษทั ประสบความสาเร็จ และสามารถยืนหยัดได้อย่างมันคงในธุ
่
รกิจน้ ามันปาล์ม
ของไทย บริษทั ยังคงมุ่งหวังทีจ่ ะได้รบั การสนับสนุนจากท่านต่อไป

ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายบรรจง จิตต์แจ้ง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นางสาวโสมรักษ์ กระจ่างสด
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีและการเงิน
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขตการปฏิบตั งิ าน หน้าที่ และความรับผิดชอบตามข้อกาหนดของ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย รวมถึง ความรับ ผิด ชอบที่ไ ด้ร ับ มอบหมายจากคณะกรรมการ โดยบริษัท มีก ารประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบทัง้ สิน้ 4 ครัง้ สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
1. อนุมตั งิ บการเงินรายไตรมาสและสอบทานงบการเงินประจาปี ซึง่ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษทั
เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบว่า งบการเงินได้แสดงฐานะการเงินของบริษัท เป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไป
่ รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องระบบการควบคุมภายในและ
ระบบบริหารความเสีย่ งของบริษทั ซึง่ ได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจาปี และนาเสนอต่อฝ่ายบริหาร
เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขตามความเหมาะสม โดยในปี 2562 สรุปได้ว่าบริษทั มีระบบการควบคุมภายในในส่วนสาคัญและ
ระบบบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล มีการกากับดูแลกิจการทีม่ คี วามโปร่งใส ไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ
3. ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะที่มีประโยชน์ ต่อการ
บริหารงาน โดยฝ่ายบริหารได้ทาการปรับปรุงแก้ไขขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม ทาให้การทางานมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
นอกจากนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มกี ารประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มผี บู้ ริหารเข้าร่วม
ประชุมด้วยจานวน 2 ครัง้ ซึง่ ผูบ้ ริหารมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูส้ อบบัญชีภายนอกอย่างครบถ้วนและไม่พบข้อบกพร่องใดๆ
4. ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารและผูส้ อบบัญชีภายนอกในประเด็นมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ทจ่ี ะมีผลบังคับใช้ และการ
เตรียมความพร้อมของบริษทั
5. พิจารณาแผนงานตรวจสอบภายในประจาปี 2562
6. พิจารณาหลักเกณฑ์การสารวจและแนวทางการกากับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทย ซึง่ สถาบันกรรมการบริษทั
ไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard
7. รายงานผลการประชุมและผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทั
8. นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อขออนุ มตั ทิ ่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 เพื่อแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก
บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั สาหรับปี 2563 ต่อไป พร้อมกับเสนอค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2563
9. พิจารณาแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Government Self
Assessment) เพื่อเป็ นเครื่องมือให้บริษทั ใช้เป็ นการภายในในการพัฒนาระบบการกากับดูแลกิจการให้เป็ นไปตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผูบ้ ริหารของบริษทั ได้ปฏิบตั งิ านภายใต้ระบบการควบคุมภายในทีด่ ี ไม่พบว่ามีการละเมิด
กฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ซึง่ บริษทั ต้องพึงปฏิบตั ิ

ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
21 กุมภาพันธ์ 2563
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิ น
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณางบการเงินรวมของบริษัทและบริษทั ย่อย และข้อมูลทีป่ รากฏในรายงานประจาปี แล้ว เห็นว่างบ
การเงินดังกล่าวจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองทัวไปในประเทศไทย
่
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่เี หมาะสมและถือ
ปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการทีด่ ที ส่ี ุดในการจัดทา รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัท ได้จดั ให้มกี ารดารงรักษาไว้ซ่งึ ระบบควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิผล เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ ะรักษาไว้ซง่ึ ทรัพย์สนิ และเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบ
การควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการต่างๆ ให้มกี ารจัดทาอย่างถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่ และมีการเปิ ดเผย
ข้อมูลอย่างโปร่งใส
ในการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาแล้ว เห็นว่าคณะกรรมการตลอดจนผูบ้ ริหารมี
ความมุ่งมันในการปฏิ
่
บตั หิ น้าทีเ่ พื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ได้ให้ความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการดาเนินงานภายใต้ระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสีย่ งที่เหมาะสม มีระบบสารสนเทศการสื่อสารข้อมูลสนับสนุ นการกากับดูแลกิจการที่มี
ประสิทธิผล โดยไม่พบการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ที่เป็ นสาระสาคัญซึ่งบริษัทต้องพึงปฏิบตั ิ กล่าวคือ ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทั โดยรวมอยู่ในระดับทีน่ ่ าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมันอย่
่ างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบ
การเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงาน
ประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) แล้ว

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

รายงานการปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี
ด้วยคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยความร่วมมือของคณะทางานเพื่อการพัฒนาความยังยื
่ น
ของบริษทั จดทะเบียนได้ออกหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ สี าหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code :
“CG CODE”) โดยได้บูรณาการประเด็นทางสังคม สิง่ แวดล้อม และการกากับดูแลกิจการ (Environmental, Social and
Governance : ESG) เข้าไปในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการในฐานะผูน้ าองค์กรสามารถใช้เป็ นแนวทางในการ
กากับดูแลให้บริษทั จดทะเบียนดาเนินงานอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เ สีย พัฒนาหรือลดผลกระทบ
ด้านลบต่อสิง่ แวดล้อม ตลอดจนปรับตัวได้ภายใต้ปจั จัยการเปลีย่ นแปลง ซึง่ สอดรับกับการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ นตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสาคัญของหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ดี งั กล่าว อันเป็ นปจั จัย
ในการเสริมสร้างให้องค์กรดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็ นธรรม และปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน มีระบบ
การบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่าให้
กิจการอย่างยังยื
่ น คณะกรรมการจึงได้พจิ ารณาความเหมาะสมของการนาหลักปฏิบตั ติ าม CG CODE และมีมติเห็นชอบให้นาไป
ปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษทั หากมีหลักปฏิบตั ใิ ดทีย่ งั ไม่สามารถหรือยังมิได้นาไปปรับใช้ จะมีการชีแ้ จงเหตุผลในการ
ประชุมคณะกรรมการ
หลักการกากับดูแลกิ 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
กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพื่อความยังยื
่ น
เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิผล
สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ดูแลให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบกาหนดแผนปฏิบตั แิ ละมาตรการติดตาม เพื่อให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี และประเมินผลการปฏิบตั ิตามหลักการ รวมทัง้ ให้คาแนะนาเพื่อปรับปรุง หลักการดังกล่าวตามความ
เหมาะสม
หลักปฏิ บตั ิ 1

1.

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่ สร้างคุณค่าให้แก่
กิ จการอย่างยังยื
่ น
โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั
องค์ป ระกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ว ยจ านวนกรรมการตามข้อ บัง คับ ไม่ เ กิน 9 คน โดย
คณะกรรมการจะต้องเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัด และ
กฎหมายอื่น ที่เ กี่ย วข้อ ง และมีคุ ณ สมบัติท่ีห ลากหลายทัง้ ด้า นทัก ษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และ
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รายงานการปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี
คุณสมบัติเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการจะต้องมีจานวนกรรมการ
อิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และจะต้องมีคุณสมบัติ
ตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2.

หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ หรือให้ความเห็นชอบในการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ความ
เสีย่ ง แผนงาน และงบประมาณของบริษทั
2. ควบคุมกากับดูแลให้ฝา่ ยจัดการดาเนินการให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจ เพื่อบรรลุถงึ เป้าหมายและเพิม่ ความ
มังคั
่ งแก่
่ ผถู้ อื หุน้
3. กาหนดหลักการกากับดูแลกิจการ และส่งเสริม ให้ทุกคนในองค์กรปฏิบตั ติ ามหลักการทีก่ าหนด รวมถึง
การประเมินผลการปฏิบตั ิ และทบทวนหลักการดังกล่าวอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
4. กาหนดจรรยาบรรณธุรกิจ โดยให้ครอบคลุมผูป้ ฏิบตั ทิ งั ้ ในระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และ
ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ าหนด รวมถึงกาหนดมาตรการติดตามการปฏิบตั ิ และ
การประเมินประสิทธิผลการปฏิบตั เิ ป็ นประจา
5. จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบริหารความเสีย่ ง รวมทัง้ มีการ
ติดตามการดาเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
6. แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ รวมถึ ง การก าหนดบทบาทหน้ า ที่ และความรับ ผิด ชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยนัน้ ๆ
7. จัดให้มีการสื่อสารอย่างชัดเจนต่ อบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา คณะเจ้าหน้าบริหารความเสีย่ ง ฝ่ายจัดการ
และพนักงาน
8. รับผิดชอบต่ อการเปิ ดเผยฐานะการเงิน ของบริษัทในรายงานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยใน
รายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลและ
สารสนเทศต่างๆ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
9. ก าหนดแนวทางสาหรับ การพิจ ารณาความเหมาะสมของการท ารายการที่ อ าจมีค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์
10. จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการมากกว่า 6 ครัง้ ต่อปี อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และจัดการประชุมผูถ้ อื
หุน้ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
11. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดจึง
จะครบองค์ประชุ ม โดยจ านวนองค์ประชุ ม ขัน้ ต่ า ณ ขณะที่คณะกรรมการลงมติใ นที่ประชุ ม ต้อ งมี
กรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
ในกรณีท่ปี ระธานคณะกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ไ ด้ ถ้ามีรองประธาน
คณะกรรมการ ให้รองประธานคณะกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มรี องประธานคณะกรรมการหรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ให้กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
12. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบอื่นทีก่ าหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
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3.

อานาจดาเนิ นการของคณะกรรมการ
1. กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน และให้ถอื เสียงข้างมากเป็ นมติของทีป่ ระชุม โดยถ้าคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ การเลือกตัง้
กรรมการแทนตาแหน่งกรรมการทีว่ ่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ถอื คะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่
2. กรรมการคนใดมีสว่ นได้เสียในการประชุมเรื่องใด ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
3. กรรมการสองคนเป็ นผูม้ อี านาจลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมทัง้ ประทับตราสาคัญของบริษทั อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการอาจกาหนดชื่อกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั พร้อมประทับตราสาคัญของบริษทั
ได้
4. คณะกรรมการอาจแต่งตัง้ บุคคลอื่นใดให้ดาเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่
กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขอานาจนัน้ ๆ ได้
5. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษทั มีผลกาไร
สมควรพอทีจ่ ะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
6. แม้ว่า กิจ การทัง้ หลายของบริษัท ย่ อมอยู่ในอ านาจของคณะกรรมการบริษัทที่จ ะกระทาได้ แต่ มีบ าง
ประการทีข่ อ้ บังคับของบริษทั กาหนดให้เป็ นอานาจของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่ สนอต่อทีป่ ระชุมแสดงถึงผลการดาเนินการของบริษทั ใน
รอบปี ทผ่ี ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่าน
มา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร เงินบาเหน็จรางวัล และจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสารอง
(4) เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
(5) แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
(6) การขาย หรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น
(7) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่น หรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
(8) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญ
การมอบหมายให้บุ คคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(9) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
(10) การเพิม่ หรือลดทุนของบริษทั หรือการออกหุน้ กู้
(11) การควบ หรือเลิกบริษทั
(12) กิจการอื่นๆ

4.

ประธานคณะกรรมการบริษทั
ประธานคณะกรรมการบริษทั เป็ นกรรมการอิสระ หรือเป็ นกรรมการทีไ่ ม่ได้ทาหน้าทีบ่ ริหาร สาหรับตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ ดั การจะต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มกี ารแบ่งแยกหน้าที่
กันอย่างชัดเจน โดยประธานคณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังนี้
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1. ประธานคณะกรรมการ หรือผู้ท่ปี ระธานคณะกรรมการมอบหมายมีหน้ าที่เรียกประชุมคณะกรรมการ
บริษทั โดยส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม (เว้นแต่ในกรณีจาเป็ น หรือรีบด่วนเพื่อ
รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอี ่นื และกาหนดวันประชุมเพื่อให้เร็วกว่า
นัน้ ก็ได้) เพื่อให้กรรมการบริษทั มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่อง
ต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั
2. มีบทบาทในการกาหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผูจ้ ดั การ
3. มีหน้ าที่ควบคุม การประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัด การจะนาเสนอข้อมูล
สนับสนุ นและเปิ ดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นในการ
อภิปราย และสรุปมติทป่ี ระชุม
4. มีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมให้กรรมการบริษทั ปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการ เช่น การแสดงตน
งดออกเสียงลงมติ และการออกจากห้องประชุม เมื่อมีการพิจ ารณาระเบีย บวาระที่กรรมการมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. สือ่ สารข้อมูลสาคัญต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษทั ได้รบั ทราบ
6. สนับสนุนให้กรรมการบริษทั เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ และทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุมเพื่อควบคุมการ
ประชุมให้มปี ระสิทธิภาพ และตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้
7. สนั บ สนุ น ให้ ค ณะกรรมการบริษั ท ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ต ามขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ ค วามรับ ผิด ชอบของ
คณะกรรมการบริษทั ตามกฎหมาย และตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
5.

กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ทาหน้าทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินธุรกิจตามปกติ
ของบริษัท โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด
ซื่อสัตย์ สุจริต และหน้าทีใ่ นการกากับดูแลกิจการให้มกี ารดาเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์แก่บริษทั ผูถ้ อื หุน้ และ
ผู้มีส่วนได้เสียอย่ า งเหมาะสมและเที่ยงธรรม รวมถึงการดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลด้า น
การเงินของบริษัทตามแนวทางที่พงึ ปฏิบตั ิท่ดี ี และไม่ทาการใดที่มสี ่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ลกั ษณะ
ขัดแย้งกับบริษทั และบริษทั ย่อย

6.

เลขานุการบริษทั
บริษัทต้องจัดให้มเี ลขานุ การบริษัทตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2551 โดยมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังนี้
1. จัดทาและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
 ทะเบียนกรรมการ
 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และผูถ้ อื หุน้
 รายงานการประชุมคณะกรรมการ และผูถ้ อื หุน้
 รายงานประจาปี ของบริษทั
2. ติดตามให้มกี ารนามติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ/ผูถ้ อื หุน้ ไปปฏิบตั ิ
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3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการ หรือผูบ้ ริหาร และจัดส่งสาเนาให้แก่ประธาน
คณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่ได้รบั รายงาน
ดังกล่าว
4. ให้คาแนะนาแก่กรรมการเกีย่ วกับข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบตั ติ ่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องรวมถึงการกากับดูแล
ให้บริษทั คณะกรรมการ และฝา่ ยจัดการปฏิบตั ติ ามอย่างถูกต้อง
5. ดูแลให้บริษทั มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศตามระเบียบปฏิบตั ขิ องตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
7. ดาเนินการอื่นตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย และ/หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
นอกจากนี้ เลขานุ ก ารบริษัทได้ร ับมอบหมายให้ ทาหน้ า ที่ใ นฐานะหน่ วยงานที่ก ากับ ดูแ ลการปฏิบ ัติ ต าม
กฎเกณฑ์ (compliance unit) โดยทาหน้าที่ดูแลให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหารปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามกฎ
ข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ (ก.ล.ต.)
พรบ.บริษทั มหาชน รวมทัง้ กฎหมายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
7.

คุณสมบัติของกรรมการอิ สระ
คณะกรรมการได้กาหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระไว้ดงั นี้
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม การร่วมค้า ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุน้ ของ
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(ข) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจา หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม การร่วมค้า บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ย่นื คาขออนุ ญาตต่ อสานักงาน ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึง กรณีท่ี
กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ 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
ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มอี านาจควบคุมของ
บริษทั หรือบริษทั ย่อย
(ง) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม การร่วมค้า ผูถ้ อื หุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม การร่วมค้า ผู้ถอื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษทั เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุ ญาต
ต่อสานักงาน
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“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ข้างต้น รวมถึง การทารายการทางการค้าทีก่ ระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่ า หรือ ให้เ ช่ าอสัง หาริมทรัพ ย์ รายการเกี่ยวกับสิน ทรัพ ย์หรือ บริก าร หรือการให้ห รือ รับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื ค้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ รวมถึง
พฤติการณ์ อ่นื ทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริษัทหรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ท่ีต้องชาระต่ ออีกฝ่ายหนึ่ง
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะ
ต่ากว่า
ทัง้ นี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยอนุ 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 นผู้ถือหุน้ ที่มนี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานัก
งานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม การร่วมค้า ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2
ปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน
(ฉ) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม การร่วมค้า ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจ
ควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน
(ช) ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
(ซ) ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัย กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มนี ัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั
อื่น ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั หรือบริษทั
ย่อย
(ฌ) ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
ในกรณีทบ่ี ุคคลทีบ่ ริษทั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลทีม่ หี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าทีก่ าหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ฉ) ให้บริษทั ได้รบั การผ่อนผันข้อห้าม
การมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษทั ได้จดั ให้
มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พจิ ารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่ งตัง้ บุคคล
ดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล
ต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระด้วย
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ทีท่ าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติ
ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
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(ข) เหตุผลและความจาเป็ นทีย่ งั คงหรือแต่งตัง้ ให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ในการเสนอให้มกี ารแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง (จ) และ (ฉ) คาว่า “หุน้ ส่วน” หมายความว่าบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากสานัก
งานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการ
ให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิตบิ ุคคลนัน้
ทัง้ นี้ คณะกรรมการได้กาหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ ไว้เข้มกว่าข้อกาหนดขัน้ ต่าของสานักงาน ก.ล.ต.
โดยกาหนดให้กรรมการอิสระถือหุน้ บริษทั ได้ไม่เกินร้อยละ 0.5
8.

วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริษทั
ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ในการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นทุกครัง้ กรรมการจานวนหนึ่งในสาม
จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ

9.

การดารงตาแหน่ งกรรมการที่บริษทั อื่นของกรรมการบริษทั
เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถทีจ่ ะมีเวลาในการทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเต็มที่ บริษทั จึงคานึงถึงจานวนบริษทั ที่
กรรมการดารงตาแหน่ง โดยกาหนดจานวนบริษทั จดทะเบียนสูงสุดทีป่ ระธานคณะกรรมการ และกรรมการจะ
ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอื่นได้ดงั นี้
 ประธานกรรมการ ให้ดารงตาแหน่งได้เพียง 1 บริษทั
 กรรมการบริษทั ให้ดารงตาแหน่งได้ไม่เกิน 5 บริษทั
ทัง้ นี้ บริษทั ไม่มขี อ้ จากัดสาหรับกรรมการทีไ่ ปดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั อื่นทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากกรรมการบริหารส่วนใหญ่ดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม การร่วมค้า หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันในกลุ่มบริษทั

10.

การดารงตาแหน่ งกรรมการที่บริษทั อื่นของผูบ้ ริหารระดับสูง
ผูบ้ ริหารระดับสูงสามารถจะไปดารงตาแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม การร่วมค้า หรือ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันในกลุ่มบริษทั ได้ ในกรณีทเ่ี ป็ นการดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่นนอกเหนือจากกลุ่มบริษทั
ดังกล่าวแล้วจะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากกรรมการผูจ้ ดั การ

หลักปฏิ บตั ิ 2

กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิ จการที่เป็ นไปเพื่อความยังยื
่ น

คณะกรรมการได้กาหนดให้บริษัทมีวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดาเนินงานเป็ นไปเพื่อความยังยื
่ น โดยได้จดั ทาเป็ น
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัฒ นธรรมองค์กร และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทัง้ ส่ง เสริมให้มีการสื่อสารกับบุคลากรทุกระดับในองค์ก ร
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนัน้ คณะกรรมการได้ตดิ ตามดูแลให้มกี ารนากลยุทธ์ของบริษทั ไปปฏิบตั ิ โดยในการ
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ประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้ คณะกรรมการได้ติดตามผลการดาเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกาหนดให้มกี าร
รายงานผลการดาเนินงานและผลประกอบการของบริษทั โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ เพื่อให้
เป็ นไปตามกลยุทธ์ทว่ี างไว้
1.

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

2.

พันธกิ จ
1) ผลิตอาหารทีม่ คี ุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการ พร้อมทัง้ นาเสนอนวัตกรรมการผลิตอาหารใหม่ๆ ทีต่ รง
ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยการบริการทีด่ เี ยีย่ ม และสร้างศักยภาพให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคต
2) ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัย ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมกับการดูแล
รักษาสิง่ แวดล้อม ชุมชนและสังคม
3) สร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ลูกค้า และจัดสรรประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ อื หุน้ และผูเ้ กีย่ วข้องอย่างเหมาะสม
รวมทัง้ การคานึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงาน

3.

วัฒนธรรมองค์กร
1) รับผิ ดชอบในงานจนสาเร็จ (Accountability) : การเป็ นผูร้ จู้ กั รับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความมุ่งมัน่
ในการทางานให้สาเร็จเพื่อส่วนรวม
2) ทัศนคติ “เราทาได้” (“Can-do” attitude) : การเป็ นผูท้ ม่ี ที ศั นคติในทางบวก มีความกะตือรือร้น มี
แรงจูงใจ มีความสุขและสนุกกับงานทีท่ า
3) ทางานเป็ นที ม (Teamwork) : การเป็ นผูท้ ไ่ี ว้วางใจผูอ้ ่นื ติดต่อสื่อสารอย่างเปิ ดเผย ร่วมใจกันทางาน
โดยคานึงถึงผลลัพธ์ทด่ี ที ส่ี ดุ
4) พัฒนาอย่างต่อเนื่ อง (Continuous improvement) : การเป็ นผูส้ นใจค้นหาวิธกี ารทางานให้ดยี งิ่ ขึน้
มองหาวิธกี ารใหม่ๆ ทีจ่ ะพัฒนาสินค้าและบริการ
5) เอาใจใส่พนักงาน (Take care of people) : การเป็ นผูด้ ูแลทุกข์สุข ให้ความยุตธิ รรมและความเสมอ
ภาค สร้างความสมดุลย์ในงานและชีวติ ส่วนตัว

4.

จรรยาบรรณธุรกิ จ

บริษัท ตระหนัก ดีว่ า การปฏิบ ัติต ามจริย ธรรมของผู้บ ริห ารและพนัก งานทุ ก คนเป็ น สิ่ง จ าเป็ น ต่ อ ความมัน่ คงและ
ความสาเร็จขององค์กรในระยะยาว บริษทั เชื่อมันว่
่ าการมีหลักปฏิบตั เิ กีย่ วกับจริยธรรมธุรกิจเป็ นพืน้ ฐานทีส่ าคัญในการ
เสริมสร้าง และยกระดับการกากับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั จึงได้มกี ารปรับปรุงจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ
ธุรกิจในปจั จุบนั โดยถือเป็ นการประมวลความประพฤติในทางทีด่ งี าม และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั
พร้อมทัง้ ประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้รบั ทราบ และได้จดั ให้มกี ระบวนการติดตามการ
ปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
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จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้จดั ทาขึน้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรครัง้ แรกเมื่ อปี 2552 โดยฉบับปจั จุบนั เป็ นฉบับ
ปรับปรุงครัง้ ที่ 1 ซึง่ มีการแบ่งหมวดหมู่ และปรับปรุงเนื้อหาให้ชดั เจน ครอบคลุมกฎเกณฑ์นโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง และ
แนวทางปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทีก่ ว้างขวางขึน้ รวมถึงได้มกี ารจัดทานโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการดาเนินธุรกิจในปจั จุบนั ยิง่ ขึน้

หลักปฏิ บตั ิ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิ ทธิ ผล
1.

กระบวนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาทาหน้าทีเ่ สนอชื่อบุคคลทีเ่ หมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาและเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ เลือกตัง้ ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในข้อบังคับของบริษทั คณะกรรมการสรรหาดาเนินการสรรหา ประเมิน เลือกสรร
และเสนอชื่อผูท้ ผ่ี ่านการพิจารณาต่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาถึงประสบการณ์ท่เี หมาะสมสาหรับการทาหน้าที่ของคณะกรรมการบริษทั ตลอดจน
พิจารณาถึงความสามารถทีจ่ ะช่วยให้การดาเนินงานของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างรอบคอบรัดกุมยิง่ ขึน้ ความสามารถ
ในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุผล ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ ความเป็ นผู้นา รวมทัง้ ความชานาญใน
วิชาชีพ ความซื่อสัตย์ ตลอดจนคุณสมบัตสิ ว่ นบุคคลอื่นๆ ทีเ่ หมาะสม
2.

หลักเกณฑ์ที่สาคัญ

หลักเกณฑ์ทส่ี าคัญในการสรรหาผูท้ จ่ี ะได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริษทั ได้แก่ ทักษะและความชานาญ ประวัตกิ าร
ทางาน ความรอบรูแ้ ละประสบการณ์ในธุรกิจ รวมถึงคุณสมบัตอิ ่นื ๆ และความซื่อสัตย์สจุ ริต การพิจารณาคัดเลือกยังให้
ความสาคัญถึงการได้รบั ประโยชน์จากความหลากหลายในด้านต่างๆ เช่น ความหลากหลายทางเพศ อายุ เชือ้ ชาติ และ
สัญชาติ
3.

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
3.1

คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยได้รบั แต่งตัง้ จาก
คณะกรรมการบริษทั ซึง่ ต้องเป็ นผู้ทม่ี คี วามรู้ และประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะทาหน้าที่ในการสอบทานความ
น่ าเชื่อถือของงบการเงินได้ไม่น้อยกว่า 1 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็ นกรรมการบริษทั ที่มี
คุณสมบัตเิ ป็ น “กรรมการอิสระ” ตามนิยามทีบ่ ริษทั ประกาศ และภายใต้ขอ้ กาหนดของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเป็ นบุคคล
คนเดียวกับประธานคณะกรรมการบริษทั วาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั โดยครบกาหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ทัง้ นี้ เมื่อ
ครบกาหนดออกตามวาระก็อาจได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งต่อไปอีกได้
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ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีและการเงิน ทาหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทาหน้าทีช่ ่วยเหลือ สนับสนุ น
การดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นาส่ง
เอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุม และอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการนาส่งงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศ
ไทย
3. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่ งตัง้ โยกย้า ย การประเมินผลงาน การเลิกจ้างงาน
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่ าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้าง บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระในการทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่าย
จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
6. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
7. รายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจาทุกไตรมาส
ซึง่ รายงานระบุเกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ของการตรวจสอบภายใน
ความเห็นต่อรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานอื่นที่เห็นว่า
คณะกรรมการบริษทั ควรทราบ
8. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
8.1 ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
8.2 ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
8.3 ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
8.4 ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
8.5 ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8.6 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่
ละท่าน
8.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าที่ตามกฎ
บัตร (charter)
8.8 รายการอื่น ที่เ ห็น ว่ า ผู้ถือ หุ้น และผู้ลงทุ น ทัว่ ไปควรทราบภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่แ ละความ
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
9. ดาเนินการให้ฝา่ ยจัดการจัดให้มกี ระบวนการรับและกากับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน

19

รายงานการปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี
10. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุน้ ของบริษัท เพื่อ
ชีแ้ จงในเรื่องเกีย่ วกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
11. ประเมิน ผลการปฏิบ ัติง าน (Self-Assessment) ของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลให้
คณะกรรมการบริษทั ทราบ โดยประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทัง้ คณะ (as
a whole) และประเมินตนเองเป็ นรายบุคคล (individual basis)
12. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
13. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมาย
14. กาหนดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้ ซึง่ ในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการตรวจสอบทัง้ หมดที่
คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ จึงจะเป็ นองค์ประชุม
15. คณะกรรมการตรวจสอบปฏิ บ ัติ ง านภายในขอบเขตหน้ า ที่แ ละความรับ ผิ ด ชอบตามค าสัง่ ของ
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบการดาเนินงานของบริษทั โดยตรงต่อผูถ้ อื หุน้
ผูม้ สี ว่ นได้เสียและบุคคลทัวไป
่
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมทัง้ หมด 4 ครัง้ สามารถประมวลจานวนครัง้ ในการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้ดงั นี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

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

วาระการดารง
ตาแหน่ ง

จานวนครังในการ
้
เข้าร่วมประชุม

2560-2563

3/4

2560-2563
2560-2563

4/4
4/4

คณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทน

องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษทั อย่างน้อย 3 คน โดย
สมาชิกส่วนใหญ่ควรเป็ นกรรมการอิสระ มีประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นกรรมการอิสระ
และไม่เ ป็ นบุ คคลคนเดีย วกับ ประธานคณะกรรมการบริษัท วาระการดารงตาแหน่ ง คราวละ 3 ปี เพื่อให้
สอดคล้องกับการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการของบริษทั โดยครบกาหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี ทัง้ นี้ เมื่อครบกาหนดออกตามวาระก็อาจได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งต่อไปอีก
ได้
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทน
1. กาหนดนโยบายและแนวทางในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจ้ ดั การ พร้อมทัง้ นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้นพิจารณาและ
อนุมตั ิ
2. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และฝา่ ยจัดการเปรียบเทียบกับบริษทั จดทะเบียน
อื่นๆ ทีม่ กี ารประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
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3. พิจารณาเสนอแนวทางการประเมินผลและค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
4. รายงานความคื บ หน้ า และผลการปฏิ บ ัติ ง านต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ทุ ก ครัง้ หลัง มีก ารประชุ ม
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างสม่าเสมอ
5. ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน (Self-Assessment) ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานผล
ให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ โดยประเมินการปฏิบ ัติง านของคณะกรรมการพิจ ารณาค่า ตอบแทน
โดยรวมทัง้ คณะ (as a whole) และประเมินตนเองเป็ นรายบุคคล (individual basis)
6. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างสม่าเสมอ
7. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
8. กาหนดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
หรือประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าจาเป็ นและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ต้องจัดให้มี
การประชุมอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ โดยในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทัง้ หมดและ
ควรเป็ นกรรมการอิสระ จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในปี 2562 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มกี ารประชุมทัง้ หมด 2 ครัง้ สามารถประมวลจานวนครัง้ ใน
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละท่านได้ดงั นี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์

ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร

2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
3. นายวัง ชาง ยิง
3.3

วาระการดารง
ตาแหน่ ง

จานวนครังในการ
้
เข้าร่วมประชุม

2562-2565

2/2

2562-2565
2562-2565

2/2
2/2

คณะกรรมการสรรหา

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการบริษทั อย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกส่วนใหญ่
ควรเป็ นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาต้องไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกับประธานคณะกรรมการ
บริษทั วาระการดารงตาแหน่ ง คราวละ 3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการของบริษัท
โดยครบกาหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ทัง้ นี้ เมื่อครบกาหนดออกตามวาระก็อาจ
ได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งต่อไปอีกได้
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
1. พิจารณาและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการในปจั จุบนั ว่ามีความเหมาะสมกับความจาเป็ นเชิงกล
ยุทธ์ของบริษัทหรือไม่ อย่างไร และเสนอแนวทางในการปรับปรุง รวมทัง้ เสนอแนวทางในการสรรหา
กรรมการให้สอดคล้องกับโครงสร้างดังกล่าว โดยจัดทาเป็ นตารางความรู้ความชานาญเฉพาะด้านของ
คณะกรรมการ (Director Qualifications และ Skills Matrix) เพื่อพิจารณาว่าคณะกรรมการทีด่ ารง
ตาแหน่ งอยู่ในปจั จุบนั ประกอบด้วยกรรมการที่มคี วามรู้ความชานาญครบถ้วนตามความจาเป็ นหรือไม่
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2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

อย่างไร และสมควรสรรหากรรมการทีม่ คี วามรูค้ วามชานาญในด้านใดเพิม่ เติมเพื่อให้มคี วามครบถ้วนมาก
ยิง่ ขึน้ หรือไม่อย่างไร
กาหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคล ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและคุณสมบัตติ ามที่
กาหนดไว้ในข้อ 1
พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็ นกรรมการอิสระให้มคี วามเหมาะสมกับบริษั ทและเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทส่ี านักงาน ก.ล.ต. กาหนด
คัดเลือก ประเมินและเสนอรายชื่อผูท้ จ่ี ะเป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการโดยการกลันกรองและสั
่
มภาษณ์
บุคคลทีม่ คี ุณธรรม ยึดมันในการท
่
างานอย่างมีหลักการ ส่งเสริมและปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสูงสุดอย่างมือ
อาชีพ
เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยมีโอกาสเสนอชื่อผูท้ ส่ี มควรเป็ นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา
โดยกาหนดระยะเวลาในการเสนอชื่อให้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณากลันกรองตามกระบวนการที
่
่
คณะกรรมการกาหนด (Due Diligence) ก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้
เปิ ดเผยนโยบายในการสรรหาและขัน้ ตอนกระบวนการในการเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถอื หุน้ ทราบเพื่อให้
มันใจในความโปร่
่
งใสในขัน้ ตอนการสรรหากรรมการ รวมทัง้ จัดเตรียมแบบฟอร์มในการเสนอชื่อทีร่ ะบุถงึ
ข้อมูลที่จาเป็ นในการพิจารณาเหตุ ผลสนับสนุ น รวมทัง้ ความเต็มใจของผู้ได้รบั การเสนอชื่อไว้ในแบบ
เสนอชื่อนัน้ ด้วย
พิจารณาคุณลักษณะของบุคคลทีจ่ ะมาเป็ นกรรมการบริษทั ให้มคี วามเหมาะสม โดยใช้แนวทางดังต่อไปนี้
ในการคัดเลือกกรรมการ
7.1
คุณลักษณะทัวไปที
่ ต่ อ้ งการในกรรมการแต่ละท่าน
 ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
 การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
 ความมีวุฒภิ าวะและความมันคง
่ กล้าแสดงความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างและเป็ นอิสระ
 ยึดมันในการท
่
างานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยีย่ งมืออาชีพ
 คุณสมบัตอิ ่นื ตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร
7.2
คุณลักษณะอื่นๆ ทีค่ ณะกรรมการสรรหาเห็นว่ามีความสาคัญความรู้ความชานาญในด้าน
ต่างๆ เพื่อให้ได้องค์ประกอบของคณะกรรมการทีเ่ หมาะสม
 ความรูท้ างบัญชีและการเงิน
 การบริหารจัดการองค์กรซึง่ รวมถึงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
 การบริหารความเสีย่ ง
 การจัดการในภาวะวิกฤติ
 ความรูด้ า้ นกฎหมาย
 ความรูเ้ กีย่ วกับธุรกิจของบริษทั
 การตลาดระหว่างประเทศ
 การกาหนดวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์
 ความรูค้ วามชานาญเฉพาะด้านอื่นๆ ทีค่ ณะกรรมการสรรหาเห็นว่าจาเป็ น
พิจารณาและทบทวนแผนพัฒนากรรมการ ดูแลให้กรรมการทุกท่านได้รบั การอบรมอย่างเหมาะสมและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงการพัฒนาในทางธุรกิจของบริษทั และการเปลีย่ นแปลงของระเบียบปฏิบตั แิ ละ
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9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

ข้อก าหนดที่เ กี่ย วข้อง โดยมีการจัดตัง้ งบประมาณในการฝึ กอบรมกรรมการในแต่ ละปี ไว้ในระดับ ที่
เหมาะสม
กากับดูแลให้บริษัทจัดให้มกี ารปฐมนิเทศ และมอบเอกสารที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้แก่
กรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่
ประเมินผลการปฏิบ ัติง าน (Self-Assessment) ของคณะกรรมการสรรหา และรายงานผลให้
คณะกรรมการบริษทั ทราบ โดยประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสรรหาโดยรวมทัง้ คณะ (as a
whole) และประเมินตนเองเป็ นรายบุคคล (individual basis)
พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาอย่างสม่าเสมอ
วางแผนและดาเนินการสรรหาผู้สบื ทอดตาแหน่ งกรรมการผู้จดั การเพื่ อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา
กากับดูแลให้มกี ารสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูงทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสม การพัฒนาและการรักษาผูบ้ ริหารไว้ให้
อยู่กบั องค์กร
ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
กาหนดให้มกี ารเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาหรือประธานคณะกรรมการ
สรรหาเห็นว่าจาเป็ นและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ต้องจัดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ โดยในการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหา ต้องมีกรรมการสรรหามาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการสรร
หาทัง้ หมดและควรเป็ นกรรมการอิสระ จึงจะเป็ นองค์ประชุม

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาได้มกี ารประชุมทัง้ หมด 6 ครัง้ สามารถประมวลจานวนครัง้ ในการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการสรรหาแต่ละท่านได้ดงั นี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ

ประธานคณะกรรมการ
สรรหา
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร

2.
3.
4.
5.

รศ. ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์
นายบรรจง จิตต์แจ้ง
ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
นายวัง ชาง ยิง

วาระการดารง
ตาแหน่ ง

จานวนครังในการ
้
เข้าร่วมประชุม

2560-2563

5/6

2560-2563
2560-2563
2562-2563
2560-2563

5/6
6/6
5/5
5/6

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

คณะเจ้าหน้ าที่บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษทั มีมติเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 อนุ มตั ใิ ห้จดั ตัง้ คณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง โดยมี
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีร่ ะบุไว้ดา้ นล่าง
องค์ป ระกอบของคณะเจ้า หน้ า ที่บ ริห ารความเสี่ย ง ประกอบด้ว ยสมาชิก อย่ า งน้ อ ย 3 คนที่แ ต่ ง ตัง้ โดย
คณะกรรมการบริษทั จากกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร, ผูบ้ ริหารอาวุโส และกรรมการผูจ้ ดั การ มีวาระการดารง
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ตาแหน่ ง คราวละ 3 ปี คณะเจ้าหน้ าที่บริหารความเสี่ยงรายงานตรงต่ อคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการ
กลันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ
่
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะเจ้าหน้ าที่บริหารความเสี่ยง
1. ช่วยเหลือคณะกรรมการในการกาหนดนโยบายบริหารความเสีย่ ง รวมถึงพิจารณาขอบเขตและระดับ
ความเสีย่ งที่ยอมรับได้ท่เี หมาะสมในแต่ละปี โดยให้มคี วามสอดคล้องกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการ และความน่าเชื่อถือในการดาเนินธุรกิจ ซึง่ เชื่อมโยงกับประเด็นความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วเนื่องกับ
ความเชื่อมันในการบริ
่
หารจัดการ และการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั
2. กากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดทานโยบาย พร้อมทัง้ แผนงานสาหรับ ระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
นาเสนอเพื่อขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั และเผยแพร่ภายในบริษัทอย่างทัวถึ
่ ง
3. พิจารณาทบทวนและประเมินผลด้านคุณภาพ ความโปร่งใส และประสิทธิภาพของแผนงานและระบบ
บริหารความเสีย่ งของบริษัทเป็ นประจาทุกปี รวมถึงกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการสามารถบริหารจัดการให้
เป็ นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ดา้ นความเสีย่ ง ภายใต้ขอบเขตและระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. พิจารณาทบทวนและประเมินผลเกีย่ วกับลักษณะการดาเนินงาน บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
อานาจหน้าทีข่ องหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับบริหารจัดการความเสีย่ ง รวมถึง กาหนดแนวทางและขอบเขต
ด้านการบริหารความเสีย่ งภายในบริษทั
5. กากับดูแลให้มีการดาเนินการภายใต้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการระบุประเด็นความเสี่ยงของ
บริษทั อย่างต่อเนื่อง และกาหนดให้มกี ารประเมินถึงผลกระทบจากกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ทไ่ี ม่เป็ นไปตาม
สมมติฐานทีก่ าหนดไว้ จากนัน้ จัดสรรทรัพยากรทีจ่ าเป็ นในการจัดการเชิงรุกเกีย่ วกับประเด็นความเสีย่ ง
เหล่านัน้ โดยคานึงถึงขอบเขตและระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ของบริษทั รวมถึงกาหนดให้มแี นวทาง
และกระบวนการในการคาดการณ์ความเสีย่ งทีไ่ ม่แน่นอนทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
6. กากับดูแลให้มกี ารจัดทาระบบควบคุมทีเ่ ป็ นเอกสารการประเมินผลด้านกระบวนการทางาน และผลการ
ดาเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับปจั จัยความเสีย่ งทีส่ าคัญ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
7. ดาเนินการตรวจสอบ และทบทวนการดาเนินงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับประสิทธิภาพด้านการจัดการความ
เสีย่ ง และกระบวนการควบคุมความเสีย่ งภายในขององค์กร โดยกาหนดให้มกี ารจัดทาระบบควบคุมความ
เสี่ย งที่มีความครอบคลุม เพื่ อ ให้ม นั ่ ใจว่า ได้มีก ารจัดการเพื่อบรรเทาความเสี่ย ง และสามารถบรรลุ
เป้าหมายทีอ่ งค์กรกาหนด
8. พิจารณาทบทวนกระบวนการ และขัน้ ตอนการทางานเพื่อให้มนใจถึ
ั ่ งประสิทธิภาพของระบบควบคุม
ความเสีย่ งภายในขององค์กร ทีช่ ่วยสนับสนุนความสามารถในการตัดสินใจ รวมถึงความถูกต้องของการ
เปิ ดเผยข้อมูล และฐานะทางการเงินของบริษทั ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
9. ติดตามการเปลีย่ นแปลงของปจั จัยภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องกับแนวทางปฏิบตั ใิ นด้านความรับผิดชอบในการ
ดาเนินธุรกิจ และการเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับความเสีย่ งโดยเฉพาะ ซึง่ รวมถึงประเด็นความเสีย่ งใหม่ท่ี
เกิดขึน้ และการคาดการณ์ผลกระทบทีม่ ตี ่อบริษทั
10. นาเสนอข้อมูลอย่างเป็ นอิสระ ตรงตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับ ความรับผิดชอบของบริษทั ใน
การด าเนิ น ธุ ร กิจ รวมถึง ประเด็น ความเสี่ย งที่เ กี่ย วข้อ งของบริษัท เพื่อ น าเสนอต่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และต่อคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับความเสีย่ งทุกประเภททีบ่ ริษทั ต้องเผชิญ ตามลาดับ
11. พิจารณาทบทวนกลยุทธ์ นโยบาย ระดับและขอบเขตของความเสีย่ งที่ยอมรับได้ ที่นาเสนอโดยฝ่าย
จัด การ โดยคณะเจ้า หน้ า ที่บ ริห ารความเสี่ย ง จะก ากับ ดูแ ลให้น โยบายต่ า งๆ มีความสอดคล้อ งกับ
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ภาพรวมความเสีย่ งของบริษทั ทัง้ นี้คณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาประเด็นความเสีย่ ง
ในลักษณะทีก่ ว้างทีส่ ดุ เช่น ความเสีย่ งทีค่ รอบคลุมทัง้ องค์กร เป็ นต้น
12. พิจารณาทบทวนรายงานของฝ่ายจัดการในด้านรายละเอียด ความเพียงพอของข้อมูล ภาพรวมของ
ประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสีย่ ง การปฏิบตั ิงานของฝ่ายจัดการ การเปิ ดเผยข้อมูลด้านการ
ควบคุมภายใน และข้อเสนอแนะต่างๆ พร้อมกับกากับดูแลให้มกี ารดาเนินการทีเ่ หมาะสม
13. บ่งชีป้ ระเด็นความเสีย่ งทีส่ าคัญ รวมถึงการกาหนดดัชนีชว้ี ดั (KPI) สาหรับบริษทั และดาเนินการติดตาม
ตรวจสอบปจั จัยต่างๆ โดยกาหนดให้เป็ นส่วนหนึ่งของการทบทวนกระบวนการ และขัน้ ตอนการทางาน
เพื่อให้มนใจถึ
ั ่ งประสิทธิภาพของระบบควมคุมความเสีย่ งภายในของบริษทั
14. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการความเสีย่ งในรายงานประจาปี และรับรองความถูกต้องของข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานด้าน
การบริหารความเสีย่ ง
ในปี 2562 คณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสีย่ ง ได้มกี ารประชุมทัง้ หมด 2 ครัง้ สามารถประมวลจานวนครัง้ ใน
การเข้าร่วมประชุมของสมาชิกแต่ละท่านได้ดงั นี้
รายชื่อ
1. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
2. นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์
3. นายวิรตั น์ สุวรรณรัตน์
4. นายณัฐพงศ์ มัตถกุล

ตาแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การและ
ประธานคณะเจ้าหน้าที่
บริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหาร
ผูจ้ ดั การฝา่ ยทรัพยากร
บุคคล
ผูจ้ ดั การโรงงานบางปู

วาระการดารง
ตาแหน่ ง

จานวนครังในการ
้
เข้าร่วมประชุม

2562-2565

2/2

2562-2565

2/2

2562-2565

2/2

2562-2565

2/2

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริษทั มีมติแต่งตัง้ นายณัฐพงศ์ มัตถกุล ผูจ้ ดั การโรงงานบางปู เป็ น
สมาชิกคณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง

4.

การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทกาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 6 ครัง้ ต่ อปี อย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้ ประธาน
คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควรเรียกประชุมเป็ นวาระพิเศษเพิม่ เติมตามความจาเป็ น กรรมการตัง้ แต่ 2
คนขึน้ ไปอาจร้องขอให้ประธานคณะกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีทม่ี กี รรมการตัง้ แต่ 2 คน
ขึน้ ไปร้องขอให้ประธานคณะกรรมการกาหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การร้องขอ
บริษทั จะมีการกาหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็ นรายปี สาหรับการประชุมวาระปกติ และแจ้งให้กรรมการ
แต่ละท่านได้รบั ทราบกาหนดการดังกล่าวในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
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เลขานุการบริษทั จะเป็ นผูเ้ สนอวาระการประชุมทัวไปที
่ ต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หรือระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ส่วนวาระทีน่ อกเหนือจากวาระดังกล่าว ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การจะร่วมกันพิจารณา ทัง้ นี้
กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสูว่ าระการประชุมได้ โดยส่งวาระทีต่ อ้ งการเสนอผ่านทางเลขานุการ
บริษัทก่อนวันประชุมล่วงหน้า 14 วัน เลขานุ การบริษัทจะเป็ นผู้รวบรวมวาระที่เสนอดังกล่าวให้ประธาน
คณะกรรมการพิจารณาก่อนบรรจุเป็ นวาระการประชุม
บริษัทจะจัดส่งเอกสารที่ใช้ประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยระบุอย่าง
ชัดเจนว่าเป็ นเรื่องทีจ่ ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี ให้แก่กรรมการทุกท่านก่อน
การประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน (เว้นแต่ในกรณีจาเป็ น หรือรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอี ่นื และกาหนดวันประชุมเพื่อให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้) ทัง้ นี้ เพื่อให้กรรมการแต่ละท่าน
ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม ในระหว่างการประชุม ประธานคณะกรรมการจะจัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอแก่ผบู้ ริหารที่เกีย่ วข้องในการนาเสนอรายละเอียด เพื่อให้กรรมการสามารถสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
รวมถึงการจัดสรรเวลาให้กรรมการสามารถอภิปรายปญั หาสาคัญอย่างเพียงพอ นอกจากนัน้ ประธานทีป่ ระชุม
จะเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ ในกรณีทม่ี กี รรมการท่านใดทีม่ สี ่วนได้
เสียใดๆ ในเรื่องที่พจิ ารณา กรรมการจะแจ้งต่ อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และจะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดง
ความเห็นและไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงมติในเรื่องนัน้ ๆ โดยจานวนองค์ประชุมขัน้ ต่ า ณ ขณะทีค่ ณะกรรมการจะ
ลงมติในทีป่ ระชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
ในปี 2562 คณะกรรมการมีการประชุม 7 ครัง้ สามารถประมวลจานวนครัง้ ในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
บริษทั แต่ละท่านได้ดงั นี้
รายชื่อ
1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
4. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
5. ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
6. ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ
7. นายวัง ชาง ยิง
8. นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์
9. นายอาพล สิมะโรจนา

ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการทีไ่ ม่ใช่
กรรมการอิสระและไม่
เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารและ
เลขานุการบริษทั
กรรมการทีไ่ ม่เป็ น
ผูบ้ ริหารและทีป่ รึกษา
ฝา่ ยโรงงาน

วาระการ
ดารงตาแหน่ ง

จานวนครังในการ
้
เข้าร่วมประชุม

2560-2563

6/7

2561-2564
2561-2564
2560-2563
2562-2565

7/7
7/7
7/7
7/7

2560-2563

4/7

2561-2564

7/7

2562-2565

7/7

2562-2565

7/7

รายงานการประชุ มได้มีก ารจัด ทาเป็ น ลายลักษณ์ อ ัก ษรโดยมีก ารระบุ ว ันเวลาเริ่ม -เวลาเลิกประชุม ชื่อ
กรรมการที่เ ข้าประชุ มและกรรมการที่ลาประชุ ม สรุป สาระสาคัญของเรื่องที่เสนอรวมถึงประเด็นที่มีการ
อภิปรายและข้อสังเกตของกรรมการ มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย ชื่อผู้จด
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รายงาน และ ผู้รบั รองรายงาน และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้ว เลขานุ การบริษั ทจะเป็ นผู้
จัดเก็บ เพื่อให้พร้อมสาหรับการตรวจสอบโดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
กรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหารมีประชุมกันเองตามความจาเป็ นโดยไม่มฝี ่ายจัดการร่วมอยู่ดว้ ย ทัง้ นี้ เพื่ออภิปราย
ปญั หาต่ างๆ เกี่ยวกับ การจัด การที่มีป ระเด็นที่น่า สนใจ และจะต้องมีก ารแจ้งผลการประชุม ให้กรรมการ
ผู้ จ ัด การได้ ร ับ ทราบ โดยในปี 2562 กรรมการที่ ไ ม่ ใ ช่ ผู้ บ ริ ห ารมี โ อกาสได้ ป ระชุ ม กัน เองโดยไม่ มี
กรรมการบริหารร่วมอยู่ดว้ ยจานวน 2 ครัง้ ในประเด็นเกีย่ วกับ เรื่องมาตรฐานบัญชีใหม่ต่างๆ ทีจ่ ะมีผลกระทบ
ต่อบริษทั รวมถึงการทางานของฝา่ ยบริหารร่วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และเรื่องทัวไปอื
่ ่นๆ
5.

การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการ
กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการด้วยตนเองตามแบบการประเมินของศูน ย์
พัฒนาการกากับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียน โดยได้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานปี ละ 1 ครัง้ ในเดือน
กุมภาพันธ์ของทุกปี และให้กรรมการแต่ละท่านนาส่งแบบประเมินที่เลขานุ การบริษทั เพื่อรวบรวมผลการ
ประเมินและแจ้งคณะกรรมการได้รบั ทราบเพื่อกาหนดแนวทางปรับปรุงในการทางานต่อไป
5.1

แบบประเมิ นตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล)

หลักเกณฑ์
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล) เพื่อใช้ประเมินการทาหน้าที่
อย่างเหมาะสมของการเป็ นกรรมการของกรรมการรายบุคคล เป็ นเครื่องมือช่วยให้กรรมการได้ทบทวน และ
พัฒนาการปฏิบตั ิหน้าทีข่ องตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิง่ ขึน้ โดยมี หวั ข้อในการประเมินที่
สอดคล้องตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ดังนี้
1. โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในปี 2562 ผลการประเมินในภาพรวมทัง้ 3 ด้าน อยู่ในระดับ ดีมาก
5.2

แบบประเมิ นตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ

หลักเกณฑ์
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทางานของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในภาพรวมขององค์คณะ โดยนาแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ซึง่
ผลการประเมินจะเป็ นส่วนสาคัญในการพัฒนาการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการดาเนินงานเกีย่ วกับคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยให้มปี ระสิทธิภาพ และประสิทธิผ ลยิง่ ขึน้ โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ประเมินระดับคะแนนความเห็น หรือระดับการดาเนินการใน 6 หัวข้อประเมินได้แก่
1. โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
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2.
3.
4.
5.
6.

บทบาท หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
การประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
การทาหน้าทีข่ องกรรมการ
ความสัมพันธ์ของฝา่ ยจัดการ
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร

ในปี 2562 ผลการประเมินในภาพรวมทัง้ 6 ด้าน อยู่ในระดับ ดีมาก
ผลการประเมิ นเฉลี่ยปี 2562 ของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

คณะกรรมการบริษทั ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
คณะกรรมการสรรหา ได้คะแนน อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

หมายเหตุ การประเมินทีอ่ ยู่ในเกณฑ์ดมี าก จะได้คะแนนอยูใ่ นช่วง 81-100 คะแนน
5.3

การประเมิ นกรรมการผูจ้ ดั การ

คณะกรรมการได้ประเมินผลงานประจาปี ของกรรมการผูจ้ ดั การในรูปแบบกาหนดดัชนีชว้ี ดั ทีส่ าคัญอันสะท้อน
มาจากผลประกอบการทีเ่ ป็ นผลงานทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทัง้ นี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ซึง่ ประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่เป็ นกรรมการอิสระ และมีประธานเป็ นกรรมการอิสระ ทาหน้าทีพ่ จิ ารณาดัชนี
ชีว้ ดั ทีส่ าคัญดังกล่าว ซึง่ มีความโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษทั โดยมีหวั ข้อในการประเมิน
ดังนี้
1. ความเป็ นผูน้ า
2. การกาหนดและปฏิบตั ติ ามแผนกลยุทธ์
3. การวางแผนและผลปฏิบตั ทิ างการเงิน
4. ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
5. การบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
6. การสร้างมูลค่าให้แก่ผถู้ อื หุน้
หลักปฏิ บตั ิ 4
1.

สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้ทาหน้าที่พจิ ารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ และนาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุ มตั จิ ากที่ประชุมผู้ถอื หุ้น ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนกรรมการ
จะพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบโดยเปรียบเทียบกับ
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บริษทั อื่นทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจะใช้ผลการสารวจการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบในแต่ละปี ทัง้ นี้ เพื่อให้ค่าตอบแทนดังกล่าว
เพียงพอทีจ่ ะจูงใจและรักษากรรมการทีม่ คี ุณภาพตามทีบ่ ริษทั ต้องการ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา

2561
จานวน
กรรมการ
9
3
3
4

2562
บาท
4,184,400
1,252,800
131,100
87,600

จานวน
กรรมการ
9
3
3
5

บาท
4,323,880
1,294,560
137,655
114,975

นอกจากค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินแล้ว กรรมการต่างประเทศทีม่ าเข้าร่วมประชุมจะได้รบั ค่าตั ๋วเครื่องบิน ค่าที่
พักและอาหาร รวมถึงกรมธรรม์ประกันความรับผิดของกรรมการและผูบ้ ริหารเพื่อคุ้มครองความเสีย่ งของ
กรรมการและผูบ้ ริหารในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้บริษทั แต่ทงั ้ นี้จะไม่ให้ความคุม้ ครองในกรณีกระทาการโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือทุจริต
1.2 ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูง
ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กาหนดในแต่ละครัง้ ซึง่ สอดคล้องกับความรูค้ วามสามารถและผลการดาเนินงานของบริษทั โดยคณะกรรมการ
พิจ ารณาค่า ตอบแทนเป็ น ผู้พิจ ารณา และนาเสนอจานวนค่ าตอบแทนที่เ หมาะสมต่ อคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาอนุ มตั ิ โดยโครงสร้างค่าตอบแทนถือว่าเป็ นเครื่องจูงใจให้กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และ
ผู้บริหารระดับสูง ปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว
ในปี 2562 กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารระดับสูง ได้ร่วมกันกาหนดค่าเป้าหมายของตัว
วัดผลการดาเนินงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อนามาใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดั การ และผู้บ ริห ารระดับ สูง ทัง้ นี้ คณะกรรมการพิจ ารณา
ค่าตอบแทนได้กาหนดให้นาผลการประเมินดังกล่าวมาพิจารณาค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน
ผูบ้ ริหารระดับสูง

2561
จานวนผูบ้ ริหาร
บาท
9
73,493,440

2562
จานวนผูบ้ ริหาร
บาท
8
77,962,410

นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัส ผู้บริหารระดับสูงได้รบั ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ เงินกองทุนสารองเลี้ยง ชีพ
เงินเกษียณอายุ รถประจาตาแหน่งและค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับรถประจาตาแหน่ง ค่ารักษาพยาบาล และค่าประกัน
อุบตั เิ หตุ
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รายงานการปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี
นอกจากนั น้ กรรมการบางท่ า นที่ไ ปด ารงต าแหน่ ง เป็ น กรรมการและผู้บ ริห ารของบริษัท ย่ อ ยจะได้ร ับ
ค่าตอบแทนจากบริษทั ย่อยบางบริษทั ด้วย ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั นโยบายและการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการของบริษทั ย่อยนัน้ ๆ
ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารที่ไป
ดารงตาแหน่ งในบริษทั ย่อย
ได้รบั ในตาแหน่งกรรมการของบริษทั ย่อย
ได้รบั ในตาแหน่งผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อย

2.

2561
จานวน
กรรมการ
4
3

2562
บาท

2,069,256
6,990,000

จานวน
กรรมการ
3
2

บาท
1,802,800
6,855,000

การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
บริษทั จัดให้มกี ารปฐมนิเทศสาหรับกรรมการและผูบ้ ริหารใหม่ โดยจัดให้เยีย่ มชมโรงงานเพื่อดูกระบวนการ
ผลิตสินค้าของบริษทั รวมถึงการแนะนาถึงลักษณะธุรกิจและภาพรวมการดาเนินธุรกิจของบริษทั และบริษทั
ย่อย นอกจากนี้ ยังจัดให้มเี อกสารดังต่อไปนี้ ส่งมอบให้กรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่
1. คู่มอื กรรมการบริษทั จดทะเบียน ซึง่ มีหวั ข้อต่างๆ ทีส่ าคัญ ได้แก่ บทบาทและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ข้อ
ห้ามกระทาของกรรมการบริษทั ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ
2. หลักการกากับกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั
3. หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษทั
4. รายงานประจาปี และแบบ 56-1 ฉบับล่าสุด
นอกจากนัน้ คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุ นให้กรรมการ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริหาร และ
พนักงานได้รบั การอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ท่เี ป็ นประโยชน์ ต่อการ
ปฏิบตั งิ าน รวมถึงเป็ นประโยชน์ในภาคธุรกิจ อันจะเป็ นตัวขับเคลื่อนองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย
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รายงานการปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี
โดยในปี 2562 มีกรรมการและผูบ้ ริหารได้เข้ารับการอบรมสัมมนาหลักสูตรทีส่ าคัญ ได้แก่
ลาดับ กรรมการและผู้บริหาร
1.
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นายบรรจง จิตต์แจ้ง

ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการสรรหา

หลักสูตรที่อบรม

วัตถุประสงค์การฝึ กอบรม

Asian Financial Forum 2019 ที่
ประเทศฮ่องกง

เพือ่ ติดตามแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ
และการเงิน ของเอเซียและของโลก

AICD Australian Governance
Summit 2019 Conference ทีซ่ ดิ นีย์
ประเทศออสเตรเลีย

เพือ่ ศึกษาปญั หาและแนวปฏิบตั ิ
ของกรรมการบริษทั ด้านธรรมาภิ
บาลและความยังยื
่ นของธุรกิจ

Thai IOD Independent Director
Forum

เพือ่ ศึกษาแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการเป็น
กรรมการอิสระ

Thai IOD Directors’ Briefing:
Strategic Foresight

เพือ่ ศึกษาบทบาทกรรมการในการ
รับมือกับการเปลีย่ นแปลงเชิงกล
ยุทธ์

Thai IOD National Conference:
Boards of the Future

เพือ่ ศึกษาแนวปฏิบตั ใิ นการเป็น
กรรมการบริษทั ทีม่ ปี ระสิทธิผล
รับมือกับการเปลีย่ นแปลงใน
อนาคต

Thai IOD Audit Committee Forum

เพือ่ ศึกษาแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการเป็น
กรรมการตรวจสอบ

National Conference on Collective
Action Against Corruption

เพือ่ ศึกษาแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการ
ดาเนินการต่อต้านคอร์รปั ชัน่

Thai IOD Talk: Internal Audit in
Digital Age

เพือ่ ศึกษาแนวปฏิบตั ใิ หม่ๆในด้าน
การควบคุมภายใน

เยีย่ มชมโรงงานล่าสูง - อันหลงฟู้ด
ประเทศเวียดนาม

เพือ่ เยีย่ มชมธุรกิจทีบ่ ริษทั ล่าสูง
สิงคโปร์ได้ลงทุนในประเทศ
เวียดนาม

2.

นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์

กรรมการบริหาร

Palm & Lauric Oils Price Outlook
Conference & Exhibition (POC
2019)
ทีก่ วั ลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

เพือ่ ได้ทราบถึงสถานการณ์น้ามัน
ั บนั
ปาล์มในตลาดโลกในปีปจจุ
รวมถึงปจั จัยทีก่ าหนดทิศทางราคา
น้ามันปาล์มในอนาคต

3.

นางสาวโสมรักษ์
กระจ่างสด

ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีและ
การเงิน และเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษทั (Company
Secretary Program : CSP) รุ่นที่
97/2019 จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

หลักสูตรสาหรับเลขานุการบริษทั
และผูท้ ม่ี หี น้าทีส่ นับสนุน
คณะกรรมการให้มคี วามเข้าใจใน
บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของตนเองทีเ่ กีย่ วข้องกับการทา
หน้าทีส่ นับสนุนการทางานของ
คณะกรรมการในเรือ่ งต่างๆ เพือ่ ให้
คณะกรรมการสามารถกากับดูแล
กิจการได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้

รายงานการปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี
3.

แผนสืบทอดงาน
บริษทั มีการวางแผนการสืบทอดงาน โดยการรับพนักงานในตาแหน่ ง Management Trainees เพื่อพัฒนา
ความรู้ ความสามารถให้เป็ น ผู้บ ริห ารของบริษัท ต่ อ ไปในอนาคต นอกจากนี้ บริษัท ได้กาหนดให้บุ ค คล
ดังต่อไปนี้ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนกรรมการผูจ้ ดั การ ในกรณีทก่ี รรมการผูจ้ ดั การไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้
1. ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีและการเงิน เป็ นผูด้ ูแลและตัดสินใจในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับการเงินและบัญชี ของบริษทั
และบริษทั ย่อย
2. นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์ เป็ นผูด้ แู ลและตัดสินใจในเรื่องอื่นๆ ของบริษทั และบริษทั ย่อย

หลักปฏิ บตั ิ 5
1.

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิ จอย่างมีความรับผิดชอบ
การส่งเสริมนวัตกรรม

คณะกรรมการให้ความสาคัญและสนับสนุ นการทาวิจยั พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่
ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ท่เี กี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่ อสังคมและสิง่ แวดล้อม
รวมทัง้ คอยติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
คานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย (value chain) เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายหลักขององค์กรได้
อย่างยังยื
่ น
2.

การคานึ งถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย

บริษทั มีนโยบายรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น พนักงาน ผูถ้ อื หุน้ เจ้าหนี้ ลูกค้า
คู่ค้า คู่แข่ง ชุม ชนและสังคม แต่ เนื่ องจากความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่ว นเสีย อาจแตกต่ า งกัน ดัง นัน้ บริษัทจะ
พิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายทีแ่ ต่ละกลุ่มพึงได้รบั อย่างละเอียดรอบคอบ และดูแลให้มนใจว่
ั ่ าสิทธิดงั กล่าวได้รบั ความ
คุม้ ครองและปฏิบตั ดิ ว้ ยความระมัดระวัง โดยได้กาหนดแนวทางการตอบสนองความต้องการของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียไว้
เป็ นนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยได้เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของบริษทั ได้แก่
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับผูถ้ อื หุน้
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับลูกค้า
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับคู่คา้
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับคู่แข่งทางการค้า
- 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
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นอกจากนี้ บริษทั ยังคานึงถึงบทบาทสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสีย โดยมีการกาหนดแนวปฏิบตั ติ ามระบบมาตรฐานต่างๆ ที่
ได้รบั ได้แก่
- มาตรฐาน ISO 9001 เป็ นมาตรฐานการจัดวางระบบบริหารงาน เพื่อการประกันคุณภาพซึง่ เป็ นระบบทีท่ าให้
เชื่อมันได้
่ ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รบั การควบคุม และสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านเอกสารทีร่ ะบุขนั ้ ตอน และ
วิธกี ารทางาน เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าบุคลากรในองค์กรรูห้ น้าทีค่ วามรับผิดชอบและขัน้ ตอนต่างๆ ในการปฏิบตั งิ าน
- ระบบ GMP เป็ นระบบการจัดการตามหลักเกณฑ์วธิ กี ารที่ดใี นการผลิตอาหาร ซึ่งเป็ นข้อกาหนดเกี่ยวกับ
มาตรฐานด้านสุขลักษณะทัวไป
่ รวมทัง้ มาตรการในการป้องกันอาหารจากการถูกปนเปื้ อนเนื่องจากสภาวะที่
ไม่ถูกสุขลักษณะ
- ระบบ HACCP เป็ นมาตรฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตทีต่ ้องควบคุมในกระบวนการผลิต
อาหาร
- มาตรฐาน TIS 18001 / OHSAS 18001 เป็ นมาตรฐานเกีย่ วกับระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัยในสถานทีท่ างาน ซึง่ เป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้ในการควบคุมและลดอันตรายและความเสีย่ งทีเ่ กิดจากองค์กร
ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ชีวติ และทรัพย์สนิ ได้
- มาตรฐาน FSSC 22000 เป็ นมาตรฐานที่เน้ นเรื่องระบบประกันคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร
ระดับสูง สามารถสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ผู้บริโภค รวมถึงเน้นการเติบโตและการดาเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ น
มาตรฐานดังกล่าวเป็ นมาตราฐานทีค่ รอบคลุมทัง้ ISO 22000 และ PAS 220 และเป็ นทีย่ อมรับจากทัวโลก
่
- มาตรฐาน ISO 14001 เป็ นมาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้องค์กรมีการพัฒนาปรั บปรุง
ตลอดจนรักษาสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- มาตรฐานการผลิตน้ามันปาล์มอย่างยังยื
่ นภายใต้กรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) เป็ น
แนวปฏิบตั ทิ ม่ี กี ารปรับปรุงการผลิตน้ ามัน ปาล์มอย่างยังยื
่ น ทัง้ ทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิง่ แวดล้อม และ
ถูกต้องตามกฎหมายของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลายภาคส่วนตัง้ แต่ตน้ น้าถึงปลายน้า
บริษัทได้ดาเนินกิจกรรมต่างๆ โดยคานึงถึงความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิง่ แวดล้อม ผู้บริหารทุกระดับ และ
พนักงานทุกคนมีความมุ่งมันที
่ จ่ ะปฏิบตั งิ านตามหน้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ โดยในปี 2562 ไม่มกี ารบาดเจ็บขัน้ ร้ายแรง
หรือเสียชีวติ จากการทางาน
3.

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษทั มุ่งทีจ่ ะสนับสนุนและรักษาสภาพแวดล้อมทีพ่ ร้อมจะส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพทีด่ ใี นการทางาน โดยบริษทั ยึด
หลักในการทางานเป็ นทีมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดของบุคลากร โดยบริษทั เชื่อว่าการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องจะช่วยยกระดับขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากร อีกทัง้ ยังช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน และสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า ตลอดจนถึงการปลูกฝงั จริยธรรมในการทางานทีด่ ใี ห้กบั บุคลากรของ
บริษทั ซึง่ ในปี 2562 พบว่าจานวนชัวโมงการฝึ
่
กอบรมเฉลีย่ ของพนักงาน 7.23 ชัวโมง/คน
่
และมีจานวนหลักสูตรการ
อบรมทัง้ สิน้ 34 หลักสูตร รวมทัง้ ได้รบั การฝึกอบรมในเรื่องการจัดการสิง่ แวดล้อม
4.

นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่

กลุ่มบริษทั มีนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันอย่
่ างเป็ นทางการซึง่ ได้ผ่านการทบทวนและอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
ดังนี้

33

รายงานการปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี
“กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษทั ต้องไม่เรียกร้อง ดาเนินการ หรือยอมรับการคอร์รปั ชันในทุ
่
กรูปแบบ
ทัง้ ทางตรง หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ และทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของกลุ่มบริษทั และให้มกี ารสอบทาน
การปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบตั ิ และข้อกาหนดในการดาเนินการ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย ทัง้ นี้ หากมี การฝ่าฝื น
กระทาการใดๆ อันเป็ นการสนับสนุ นช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการคอร์รปั ชันจะได้
่
รบั การพิจารณาโทษตาม
ระเบียบของกลุ่มบริษทั ”
กลุ่มบริษทั กาหนดให้มกี ารบอกกล่าวประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ ช่องทางการแจ้งเบาะแสข้อ
ร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะภายในกลุ่มบริษัท ผ่านสื่อทัง้ ภายในและภายนอก เช่น จดหมายอิเลคโทรนิคส์ ประกาศ
เว็บไซต์กลุ่มบริษทั รายงานประจาปี การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน อีกทัง้ จัดให้มกี ารอภิปราย และทาความ
เข้าใจกับพนักงานเป็ นประจาทุกปี โดยนโยบายดังกล่าวของกลุ่มบริษทั เป็ นการปฏิบตั ภิ ายใต้กฎหมายของประเทศไทย
ในการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
ในแต่ละปี คณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ งได้ประเมินความเสีย่ งในเรื่องการทุจริตทีอ่ าจเกิดขึน้ และมีการรายงานความ
เสีย่ งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั
5.

แนวปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับการกากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้ องกันและติ ดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษทั กาหนดให้มแี นวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการกากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสีย่ งจากการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ สรุปได้ดงั นี้
1. จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายใน (internal control) ระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) และการ
บริหารความเสีย่ งทีค่ รอบคลุมระบบงานสาคัญต่างๆ เช่น ระบบการบันทึกบัญชี การชาระเงิน การจัดซือ้ จัดจ้าง เป็ นต้น
ทัง้ นี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางที่แก้ไขที่
เหมาะสม
2. จัดให้มชี ่องทางการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส ซึง่ ครอบคลุมตัง้ แต่การรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และการสรุปผล รวมถึงการคุม้ ครองผู้แจ้งเรื่องและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อรับเรื่องร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะจากผู้มสี ่วนได้เสียทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ หรือมีความเสีย่ งที่จะได้รบั ผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษทั หรือจากการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน เกีย่ วกับการกระทาผิดกฎหมาย หรือ
จรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมทีอ่ าจส่อถึงการทุจริต
กลุ่มบริษทั จะเก็บรักษาข้อร้องเรียนเป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยต่อผูไ้ ม่เกีย่ วข้อง เว้นแต่ทจ่ี าเป็ นต้องเปิ ดเผยตาม
ข้อกาหนดของกฎหมาย
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทีไ่ ด้รบั ทราบเรื่องหรือข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องร้องเรียน จะต้องรักษาข้อมูลให้เป็ นความลับ
และไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่ท่จี าเป็ นต้องเปิ ดเผยตามข้อกาหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจฝ่าฝื นนาข้อมูล
ออกไปเปิ ดเผย กลุ่มบริษทั จะดาเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่มบริษทั และ/หรือดาเนินการทางกฎหมาย
แล้วแต่กรณี
3. ผูบ้ ริหารในแต่ละหน่ วยงานรับผิดชอบในการติดตามความคืบหน้าการดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
นัน้ ๆ และนาเสนอรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ได้รบั ทราบ
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6.

แนวทางในการติ ดตามประเมิ น ผลการปฏิ บัติ เพื่ อ การป้ องกัน การมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
คอร์รปั ชัน่

บริษทั กาหนดให้มแี นวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั เิ พื่อป้องกันการมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการคอร์รปั ชัน่ ดังนี้
1. หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั ดาเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปี ทไ่ี ด้รบั ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มนี ัยสาคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
2. กาหนดให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบดาเนินการทดสอบและประเมินความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชันอย่
่ าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้นามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันไปปฏิ
่
บตั ิอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนติดตาม ทบทวน และ
ปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันอย่
่ างสม่ าเสมอ โดยนาเสนอผลการประเมินต่อคณะเจ้าหน้าที่บริหาร
ความเสีย่ ง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ตามลาดับ อย่างทันเวลาและสม่าเสมอ
3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่เชื่อว่ามี
รายการ หรือการกระทาซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษทั รวมถึง
การฝ่าฝื นการกระทาผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท หรือข้อสงสัยในรายงานการเงิน หรือระบบการ
ควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไข

หลักปฏิ บตั ิ 6
1.

ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญกับการบริหารความเสีย่ ง จึงได้มกี ารแต่งตัง้ คณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ งขึน้ ในปี
2559 ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูง และมีกรรมการผู้จดั การเป็ นประธาน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่
กาหนดไว้ในหลักปฏิบตั ิ 3 ข้อ 3.4 ทัง้ นี้ เพื่อให้ฝ่ายจัดการประเมินความเสีย่ งของแต่ละหน่ วยงานและกระบวนการ
ทางาน ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมทีม่ อี ยู่ พร้อมทัง้ นาเสนอแผนงานและวิธกี ารในการลดความเสีย่ งต่อ
คณะกรรมการบริษทั
2.

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

เพื่อให้งานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถทาหน้าทีต่ รวจสอบได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้
พิจารณาให้บริษทั ว่าจ้างบุคคลภายนอก ซึ่งเป็ นบริษัทตรวจสอบบัญ ชี และอยู่ในรายชื่อของผู้ตรวจสอบบัญชีท่ไี ด้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ทาหน้ าที่ตรวจสอบภายในของบริษัท ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการปฏิบตั ิงานและ
กิจกรรมทางการเงินของบริษทั ได้ดาเนินการตามแนวทางทีก่ าหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง (Compliance Controls)
คณะกรรมการตรวจสอบ มีมติแต่งตัง้ บริษทั สานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด ทาหน้าทีเ่ ป็ นหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัท และกาหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่ อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นประจารายไตรมาส โดยสัญญามีอายุคราวละ 2 ปี
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3.

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3.1

มาตรการการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั

เพื่อป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารนาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและเปิ ดเผย
ข้อมูลแก่บุคคลภายนอก บริษทั จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์ไว้ดงั นี้
 กาหนดให้ผบู้ ริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั และรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัทต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการนับจาก
วันทีซ่ อ้ื ขาย โอน หรือรับโอน และส่งสาเนารายงานดังกล่าวให้กบั เลขานุ การบริษทั รวมถึงให้ผบู้ ริหาร
รายงานการถือ หลัก ทรัพ ย์ข องบริษัท ต่ อ คณะกรรมการทุ ก ไตรมาส ทัง้ นี้ ให้ร วมถึง การปฏิบ ัติต าม
บทบัญญัตกิ ฎหมายทีจ่ ะมีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงในอนาคตด้วย (ถ้ามี)
คาว่า “ผูบ้ ริหาร” หมายถึง กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจาก
กรรมการผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ง่ึ ดารงตาแหน่งเทียบเท่าผูบ้ ริหารรายที่ 4 ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้
ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็ นระดับผู้ จดั การฝ่ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่าซึง่ มี
หน้าทีต่ อ้ งจัดทาและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ทัง้ ในนามของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะต่อ ก.ล.ต.
 ห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การ และพนักงานทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในของบริษทั เปิ ดเผยข้อมูล
ภายในดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลทีไ่ ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง และห้ามไม่ให้ซอ้ื ขายหลักทรัพย์ของ
บริษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนและอย่างน้อย 1 วันหลังจากวันทีง่ บการเงินของบริษทั เผยแพร่ต่อสาธารณชน
 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัททุกครัง้ โดยแจ้ง
อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทาการซื้อขายต่อคณะกรรมการหรือผู้ท่คี ณะกรรมการมอบหมาย เพื่อ
รายงานต่ อ สานักงาน ก.ล.ต. เมื่อ มีก ารซื้อ หรือขายหลัก ทรัพ ย์ภ ายใน 3 วัน ท าการ ทัง้ นี้ ตามที่
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผูจ้ ดั การ และพนักงานใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อ
ประชาชนอันเป็ นสาระสาคัญต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์
ส่วนตน และ/หรือชักชวนผู้อ่นื ให้ซ้อื ขายหลักทรัพย์ของบริษัท หากฝ่าฝื นข้อกาหนดดังกล่าวข้างต้น
บริษทั จะดาเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผกู้ ระทาความผิด
 ในกรณีทก่ี รรมการ ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การ และพนักงานกระทาการอันเป็ นความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยเจตนา บริษทั จะดาเนินการลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
รวมกันดังต่อไปนี้
 ตัดเงินเดือนค่าจ้างหรือค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่นื ใดทีไ่ ด้รบั
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 ให้ออก ไล่ออก หรือปลดออกจากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การหรือพนักงานโดยถือว่าจง
ใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั ถ้าผูก้ ระทาความผิดเป็ นกรรมการบริษทั ให้นาเสนอทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูพ้ จิ ารณาลงโทษ
 แจ้งการกระทาความผิดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือ ก.ล.ต.
 แจ้งความดาเนินคดีตามกฎหมาย
 ดาเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
การอนุมตั ิ รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3.2

กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่น ที่มีการตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่สี าคัญของกรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่เกีย่ วข้องกัน ตามความหมายทีก่ าหนดตามประกาศของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ที่ใช้บงั คับอยู่ในขณะทารายการดังกล่าว จะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามที่
ประกาศดังกล่าวกาหนดในเรื่องนัน้ ๆ โดยเคร่งครัด บริษทั มีการกาหนดมาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุ มตั กิ าร
ทารายการดังกล่าวดังนี้
(1) ห้ามไม่ให้บุคคลทีม่ สี ว่ นได้เสียหรือทีอ่ าจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนุ มตั ริ ายการทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ตนได้
(2) การกาหนดราคาหรือค่าตอบแทนจะต้องเป็ นไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการค้าทัวไปโดย
่
คานึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั เป็ นสาคัญ
(3) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนทารายการดังกล่าว ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความชานาญในการให้ความเห็นในเรื่องหรือรายการใด บริษทั จะต้องจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็ นผู้ให้
ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณากลันกรองก่
่
อนจะนาเสนอคณะกรรมการ
บริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ธุรกรรมต่างๆ สามารถดาเนินไปได้ตามปกติ คณะกรรมการได้อนุ มตั ิในหลักการให้
ผูบ้ ริหารสามารถทารายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะบริษทั กับบริษทั ย่อย หากธุรกรรมเหล่านัน้ เข้าลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
1.

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

2.

เป็ นรายการทดรองจ่ายทีส่ มเหตุสมผลทีเ่ กิดจากการดาเนินการตามปกติทางธุรกิจ โดยมีการเรียก
เก็บตามทีจ่ ่ายจริง

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

การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูเ้ กี่ยวข้อง

เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท และให้กรรมการและผู้บริหารที่มี
รายการหรือธุรกรรมทีม่ สี ่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการของบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามประกาศของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552 เรื่อง รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มคี วาม
เกีย่ วข้อง บริษทั จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์ไว้ดงั นี้
 กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องมีรายการหรือธุรกรรมทีม่ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการ
กิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อยทีม่ ขี นาดของรายการมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.03
ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ (NTA) ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่าให้จดั ทารายงาน
ดังกล่าวตามแบบฟอร์มที่กาหนด และส่งมอบให้เลขานุ การบริษัทภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่มี
รายการเกิดขึน้ ในกรณีทม่ี รี ายการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ทุกครัง้ ให้แจ้งรายงานการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันทีม่ รี ายการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวเกิดขึน้
 ให้เ ลขานุ ก ารบริษัทจัดส่งสาเนารายงานที่ได้รบั ตามวรรค 1 ให้ประธานคณะกรรมการและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงานนัน้
 กรรมการ และผู้บริห ารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการพิจารณาในที่ป ระชุม ไม่สามารถเข้า ร่วมในการ
พิจารณาและต้องออกจากห้องประชุม รวมถึงบริษทั จะไม่จดั ส่งเอกสารในเรื่องดังกล่าวให้กบั กรรมการ
และผูบ้ ริหารดังกล่าว
 ให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลการมีสว่ นได้เสียในรายงานประจาปี และแบบ 56-1
3.4

กลไกในการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือแจ้งข้อร้องเรียนของผูม้ ีส่วนได้เสีย

กรณีทผ่ี มู้ สี ว่ นได้เสียต้องการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือแจ้งข้อร้องเรียนใดๆ มายังบริษทั สามารถกระทา
ได้ โดยบริษทั กาหนดเป็ นแนวปฏิบตั ไิ ว้ดงั นี้
1. การเปิ ดโอกาสให้ผมู้ ีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ผูม้ สี ่วนได้เสียคนใดมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษทั โดยตรงโดยไม่ผ่านผูบ้ ริหารของบริษัท
เพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจรวมทัง้ การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น
รายงานทางการเงินทีไ่ ม่ถูกต้อง การกระทาผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือระบบการควบคุมภายในที่
บกพร่อง เป็ นต้น โดยให้สง่ ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั โดยตรงดังนี้ :• ส่งทางไปรษณีย์ :

นายบรรจง จิตต์แจ้ง
กรรมการตรวจสอบ
บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
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• ส่งทางจดหมายอิเลคโทรนิคส์ :

64 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
banchong_ch@yahoo.com

2. การคุ้มครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีแ่ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามข้อ 1 ข้างต้นไม่ตอ้ งเปิ ดเผยชื่อแต่อย่างใด
3. การดาเนิ นการหลังจากมีผแู้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามทีม่ ผี แู้ จ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียนตามข้อ 1 ข้างต้น แล้วนาเสนอให้คณะกรรมการบริษทั ได้รบั ทราบภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั
แจ้ง
4. มาตรการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย
ในกรณีทผ่ี มู้ สี ่วนได้เสียได้รบั ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมายโดยบริษทั คณะกรรมการจะรีบ
แก้ไขข้อบกพร่อง หรือผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ โดยมิชกั ช้า รวมทัง้ หามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
ขึน้ อีก และจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผถู้ ูกละเมิดตามกฎหมายอย่างเหมาะสม
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รักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมูล
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน รวมถึงการ
ตัดสินใจใช้สทิ ธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และมีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ น
ระยะๆ โดยได้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลและดาเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้
 เปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ทงั ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทให้เป็ น
ปจั จุบนั เป็ นระยะๆ
 หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
 นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ ได้แก่ นโยบายด้านสิง่ แวดล้อม, นโยบาย
ต่อต้านการคอร์รปั ชัน,่ นโยบายด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เป็ นต้น
 จรรยาบรรณธุรกิจ
 ลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษทั
 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
 โครงสร้างผูถ้ อื หุน้
 โครงสร้างคณะกรรมการ
 วิสยั ทัศน์/พันธกิจ
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2.

 ข้อบังคับบริษทั
 รายงานประจาปี
 แบบ 56-1 (เฉพาะภาษาไทย)
 งบการเงิน
 หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมเอกสารในการประชุม
 รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
 ข่าวทีบ่ ริษทั เผยแพร่
จัดส่งรายงานข้อมูลประจางวด อาทิ งบการเงิน แบบ 56-1 และรายงานประจาปี ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และ ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง ครบถ้วนภายในเวลาทีก่ าหนด
มีการรายงานข่าวเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญและอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อราคาหลักทรัพย์ตาม
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญต่างๆ
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิทเ่ี กี่ยวข้อง รวมถึง กฎเกณฑ์ และมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รอง
ทัวไปโดยเลื
่
อกใช้นโยบายบัญชีท่เี หมาะสมกับธุรกิจและถือปฏิบตั ิอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งมีผู้สอบบัญชีอสิ ระเป็ นผู้
ตรวจสอบ และได้รบั การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ามีการเปิ ดเผยข้อ มูลที่สาคัญอย่าง
เพียงพอ และสามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั
กรรมการบริหารทาหน้าทีต่ ดิ ต่อสื่อสารกับผูล้ งทุน ทัง้ ทีเ่ ป็ นบุคคลและสถาบัน ผูถ้ อื หุ้น นักวิเคราะห์และภาครัฐที่
เกีย่ วข้อง โดยติดต่อขอข้อมูลบริษทั ได้ทโ่ี ทรศัพท์ 02-361 8959-87 หรือโทรสาร 02-361 8988-9 หรือจดหมาย
อิเลคโทรนิคส์ company.secretary@lamsoon.co.th หรือผ่านทางเว็บไซต์บริษทั
ความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิ นและความสามารถในการชาระหนี้

คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงานต่ อ
คณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริม่ มีสญ
ั ญาณบ่งชี้
ถึงปญั หาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้
บริษทั คานึงถึงการสร้างความเชื่อมันให้
่ แก่กลุ่มเจ้าหนี้ โดยเน้นทีค่ วามสุจริตและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกูย้ มื เงิน และ
สัญญาหรือข้อตกลงตามที่มไี ว้ต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด บริษทั มีการชาระเงินกูแ้ ละดอกเบี้ยถูกต้อง ตรงต่อเวลา และ
ครบถ้วนมาโดยตลอด รวมทัง้ ไม่นาเงินที่กยู้ มื มาไปใช้ในทางทีข่ ดั ต่อวัตถุประสงค์การกู้ยมื นอกจากนัน้ บริษทั ยังไม่
ปกปิ ดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันทาให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ของบริษทั อีกด้วย
ในกรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษทั จะรีบดาเนินการแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็วเพื่อร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล โดยบริษทั มุ่งมันในการรั
่
กษาสัมพันธภาพทีย่ งยื
ั ่ นกับเจ้าหนี้
และคงไว้ซง่ึ ความเชื่อถือซึง่ กันและกัน อย่างไรก็ตาม บริษทั มีการบริหารจัดการเงินทุนให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม เพื่อ
ป้องกันมิให้บริษทั อยู่ในฐานะทีย่ ากลาบากในการชาระหนี้คนื แก่เจ้าหนี้ อีกทัง้ มีการบริหารสภาพคล่องทางการเงินเพื่อ
เตรียมพร้อมในการชาระคืนหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อย่างทันท่วงทีและตรงตามระยะเวลาครบกาหนด โดยฝ่ายจัดการมีหน้าที่
วางแผนติดตามและควบคุมฐานะการเงินให้เหมาะสมกับกิจกรรมทางการเงินของกลุ่มธุรกิจ เพื่อทีจ่ ะสามารถรองรับ
ความเสีย่ งทีม่ นี ยั สาคัญครอบคลุมทุกด้าน ทัง้ ภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
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สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผูถ้ ือหุ้น
สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
จัดให้มกี ารประชุมสามัญประจาปี ผถู้ อื หุน้ ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั เพื่อพิจารณา
รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ ซึ่งแสดงถึงผลการดาเนินการของบริษัทในรอบปี ท่ผี ่านมา งบแสดงฐานะ
การเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การจ่ายเงินปนั ผลและจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย การเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระรวมถึงค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
การประชุม สามัญ ประจาปี ผู้ถือหุ้น ในวาระเลือ กตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกาหนด
ค่าตอบแทนนัน้ บริษัทได้แยกเรื่องการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการ ออกจากการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
โดยบริษัทได้ใช้บตั รลงคะแนนเสียงในการเลือกตัง้ กรรมการ และเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็ น
รายบุคคล
จัดให้มกี ารประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่ มีหนุ้ นับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ทงั ้ หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในสีส่ บิ ห้าวันนับแต่
วันทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
เปิ ดเผยมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่องกาหนดวันประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น รวมทัง้ เปิ ดเผย
ระเบียบวาระการประชุม และสาระสาคัญของวาระการประชุม ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษทั ไม่เกินวันทาการถัดไปนับจากวันทีค่ ณะกรรมการมีมติ
ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะต้องจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็ นเรื่องทีจ่ ะเสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมี
หุ้นนับรวมกัน ได้ไม่ น้อยกว่ าหนึ่ง ในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ า ยได้ทงั ้ หมดจึงจะครบเป็ น องค์ป ระชุม โดยมี
ประธานคณะกรรมการทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานทีป่ ระชุม และจะดาเนินการประชุมให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่
กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยมีนโยบายทีจ่ ะไม่เพิม่ ระเบียบวาระในทีป่ ระชุม โดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ
ล่วงหน้า
การใช้บตั รลงคะแนนเสียงจะใช้ในกรณีทม่ี ผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระทัวไป
่
และใช้ในวาระสาคัญ เช่น การแต่งตัง้ กรรมการ การทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน การทารายการได้มาหรือจาหน่ ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ เป็ นต้น
เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสาคัญและเป็ นประโยชน์ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุ คคลที่มีคุณสมบัติเ หมาะสมเพื่อเข้า รับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษั ท
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น รวมทัง้ ส่งคาถามเกี่ยวกับบริษัทมาล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษทั ได้
กาหนดหลักเกณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั
จัดสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอ พร้อมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น
และตัง้ คาถามในทีป่ ระชุม
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กาหนดเป็ นนโยบายในการอานวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้มีการ เผยแพร่
นโยบายดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั
จัดให้มกี ารเผยแพร่เอกสารการประชุมต่างๆ พร้อมหนังสือเชิญประชุมทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม
ล่วงหน้า
เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและบันทึกคาถามและคาตอบทีเ่ ป็ นประเด็นสาคัญพร้อมทัง้ คาชีแ้ จงของคณะกรรมการ
รวมถึงบันทึกจานวนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงไว้อย่างชัดเจนในทุกๆ วาระทีต่ ้องมี
การลงคะแนนเสียงในรายงานการประชุม และเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ร่วมเป็ นสักขีพยานในการตรวจนับ
คะแนนเสียงในทีป่ ระชุม ตลอดจนมีการบันทึกวีดโี อในระหว่างการประชุมจนกระทังการประชุ
่
มเสร็จสิน้ ลง
เปิ ดเผยมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทัง้ ผลการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ภายในวันทาการถัดไปนับจากวันประชุม
บริษทั มีการเผยแพร่ร่างรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมเสร็จ
สิน้ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบความถูกต้อง และใช้สทิ ธิคดั ค้านได้หากจาเป็ นโดยไม่ต้องรอถึงการประชุม
ครัง้ ต่อไป
เข้าร่วมกิจกรรม “บริษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุน” (SET Opportunity Day) ซึง่ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย มีวตั ถุประสงค์ให้บริษทั จดทะเบียนได้ดาเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ และได้ชแ้ี จงข้อมูลเกีย่ วกับธุรกิจและ
การดาเนินงานของบริษทั แก่นกั วิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนทีม่ าร่วมงาน บริษทั เข้าร่วมกิจกรรม
เป็ นประจ าทุ ก ปี อย่า งน้ อ ยปี ละ 1 ครัง้ โดยมีผู้เข้าร่ ว มกิจกรรมประมาณ 20-30 คน (ไม่ ร วมผู้ชมผ่า นระบบ
ออนไลน์)
การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั ให้ความสาคัญต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกราย โดยไม่คานึงถึง เพศ อายุ สีผวิ เชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความ
คิดเห็นทางการเมืองหรือความพิการ บริษทั มีแนวปฏิบตั ใิ นการกากับดูแลเพื่อปกป้องสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้
อย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม รวมถึงให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
(one share one vote) เพื่อสร้างความมันใจในการลงทุ
่
นกับบริษทั
จัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบ ข. ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ สามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ พร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุม โดยระบุเอกสารทีต่ อ้ งใช้ในการมอบฉันทะและขัน้ ตอนในการเข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่
สามารถเข้าร่วมประชุม แต่ประสงค์จะใช้สทิ ธิออกเสียงอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
ตน หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ก็ได้
บริษัทมีก ารก าหนดเป็ น นโยบายเกี่ยวกับการป้อ งกัน การใช้ข้อ มูล ภายในของบริษัท และได้แ จ้ง ให้พ นัก งาน
ผูบ้ ริหาร และกรรมการบริษทั ทราบ (ดูรายละเอียดในหลักปฏิบตั ิ 6 ข้อ 3.1)
บริษทั มีการเปิ ดเผยการทารายการระหว่างกันระหว่างบริษทั กับบริษทั ย่อย โดยได้กระทาอย่างยุตธิ รรมตามราคา
ตลาดและเป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ length basis) (ดูรายละเอียดในหลักปฏิบตั ิ 6 ข้อ 3.2)
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การนาหลักการกากับดูแลกิ จการทีดี สาหรับบริษทั จดทะเบียน (CG Code) มาปรับใช้
บริษทั ได้ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดยอ้างอิงจากหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
สาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดสี าหรับบริษัทจด
ทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ คณะกรรมการได้พจิ ารณา
แล้วพบว่า บริษทั ได้นาหลักปฏิบตั สิ ว่ นใหญ่ของทัง้ 8 ข้อมาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษทั
อย่างไรก็ตาม มีหลักปฏิบตั ิบางข้อที่บริษัทยังไม่สามารถหรือยังมิได้นาไปปรับใช้ ซึ่งฝ่ายจัดการได้มกี ารชี้แจงเหตุผลในการ
ประชุมคณะกรรมการ เพื่อทีจ่ ะนาไปเป็ นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมในลาดับต่อไป ทีส่ าคัญได้แก่
ข้อที่ยงั ไม่ปฎิ บตั ิ

เหตุผลที่ยงั ไม่สามารถปฏิ บตั ิ ได้

คณะกรรมการควรก าหนดให้ก รรมการอิสระมีวาระการ เนื่ องจากกรรมการทุ ก ท่ า นเป็ นผู้ ท่ี มี ค วามรู้ แ ละความสามารถ
ดารงตาแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่แต่งตัง้ ให้ ประสบการณ์ มีความเข้าใจลักษณะการดาเนินธุรกิจเป็ นอย่างดี มีความ
ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรก
เป็ นอิสระในการแสดงความเห็น มีขอ้ เสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่บริษทั
โดยประสบการณ์ของกรรมการจากการดารงตาแหน่ งเป็ นเวลานานจะ
ช่วยสนับสนุ นให้ก รรมการมีค วามเข้าใจการด าเนินงานของธุรกิจ ของ
บริษทั ซึง่ มีลกั ษณะเฉพาะได้ดยี งิ่ ขึน้
ประธานคณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระ
แม้ว่า ประธานกรรมการสรรหามิไ ด้เ ป็ น กรรมการอิสระ แต่ก็มิได้เป็ น
กรรมการบริห าร นอกจากนั น้ การพิจ ารณาการสรรหาจ าเป็ น ต้อ ง
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ซึง่ มีประธานเป็ นกรรมการอิสระ จึงถือ
ว่ามีความถ่วงดุลและเป็นอิสระในการพิจารณาด้านการสรรหาของบริษทั
การแต่งตัง้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (CG Committee) บริษัทไม่มีก ารแต่ง ตัง้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็ นการเฉพาะ แต่
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่
พิจารณาในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการกาหนดหลักการกากับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณธุรกิจ เพือ่ ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบตั ติ ามหลักการ
ทีก่ าหนด ซึง่ เพียงพอต่อขอบเขตธุรกิจในปจั จุบนั และยังคงดาเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการไม่ไ ด้ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นอิสระ คณะกรรมการมีสมาชิกจานวน 9 ท่าน โดยเป็ นกรรมการอิสระจานวน 4
มากกว่าร้อยละ 50
ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 50 แต่มากกว่า 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทัง้ หมด) และประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระ ซึ่งถือว่า
สะท้อนการถ่วงดุลอานาจทีเ่ หมาะสม นอกจากนัน้ กรรมการอิสระสามารถ
ทางานร่วมกับคณะกรรมการทัง้ หมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
แสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
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ข้อมูลทัวไป
่
ข้อมูลบริ ษทั
ชื่อบริษทั
เลขทะเบียนบริษทั
เว็บไซต์
สานักงานใหญ่

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

โรงกลันน
่ ้ามันปาล์ม

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

โรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิบ

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

ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกจาหน่ายแล้ว
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ

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

บริ ษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) (UPOIC)
สานักงานใหญ่

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

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

2.

บริ ษทั อาหารสากล จากัด (มหาชน) (UFC)
สานักงานใหญ่

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

โรงงาน (1)

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

โรงงาน (2)

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

: ผูผ้ ลิตผัก ผลไม้ และเครื่องดื่มบรรจุกระป๋อง
ซอสและเครื่องปรุงรส จาหน่ายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ทุนจดทะเบียน
: 525,000,000 บาท
ทุนทีเ่ รียกชาระแล้ว
: 525,000,000 บาท
จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกจาหน่ายแล้ว : 52,500,000 หุน้
จานวนหุน้ สามัญทีบ่ ริษทั ถืออยู่
: 51,884,457 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 98.83
ประเภทธุรกิจ
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ข้อมูลทัวไป
่
บุคคลอ้างอิ งอื่นๆ
1.

นายทะเบียนหุ้น

ชื่อ
สถานทีส่ านักงาน

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

2.

ผูส้ อบบัญชี

ชื่อ
สถานทีส่ านักงาน

: นางสาวสาธิดา รัตนานุรกั ษ์
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต 4753
: บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-264 0777, 02-661 9190
โทรสาร 02-264 0789-90, 02-661 9192

จานวนปี ทเ่ี ป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริษทั
:2
ความสัมพันธ์หรือการมีสว่ นได้เสียกับ
: ไม่มี
บริษทั /บริษทั ย่อย /ผูบ้ ริหาร /ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว
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บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจโรงสกัด (CRUSHING MILL) และโรงกลันน
่ ้ ามันปาล์ม (REFINERY)
โดยปจั จุบนั มีกาลังการผลิตของโรงกลันที
่ ่ 700 ตันต่อวัน หรือ 255,500 ตันต่อปี ซึง่ ถือเป็ นโรงกลันน
่ ้ ามันปาล์มขนาดใหญ่ แห่ง
ั
หนึ่งของประเทศไทย ในปจจุบนั บริษทั จาหน่ายผลิตภัณฑ์หลักดังต่อไปนี้
1. น้ามันปาล์ม
1.1 น้ามันปาล์มบริสทุ ธิ ์
1.2 น้ามันปาล์มโอเลอีน
1.3 น้ามันปาล์มสเตียรีน
1.4 ไขมันผ่านกรรมวิธไี ฮโดรจิเนต
1.5 กรดไขมันอิสระ
1.6 น้ามันเมล็ดในปาล์มบริสทุ ธิ ์
2. น้ามันพืชชนิดอื่น (น้ามันมะพร้าว น้ามันถัวเหลื
่ อง น้ามันเมล็ดดอกทานตะวัน น้ามันข้าวโพด
น้ามันมะกอก น้ามันคาโนล่าผสมน้ามันทานตะวัน น้ามันคาโนล่า และน้ามันราข้าว)
3. เนยเทียมและไขมันพืชผสม
4. ผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง ถุง Pouch และขวดแก้ว
5. น้าผลไม้ กาแฟ เครื่องดื่มต่างๆ
6. ซอสและเครื่องปรุงรส
ลาดับที่ 4, 5 และ 6 ผลิตโดยบริษทั ย่อย คือ บริษทั อาหารสากล จากัด (มหาชน)
จากสายผลิตภัณฑ์ขา้ งต้น ยอดขายของน้ ามันปาล์มผ่านกรรมวิธนี นั ้ มีสดั ส่วนร้อยละ 59.4 เมื่อเทียบกับยอดขายรวม ในขณะที่
ปจั จุบนั บริษทั มีสว่ นแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 10-15 สาหรับธุรกิจน้ามันปาล์ม (ประเมินจากปริมาณการซือ้ น้ามันปาล์มดิบ)
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โครงสร้างรายได้
ปี 2560
ล้านบาท ร้อยละ
บริษทั
บริษทั ย่อย

5,733
2,818
8,551

รวม

ปี 2561
ล้านบาท ร้อยละ
4,973
2,231
7,204

67.0
33.0
100.0

กระแสไฟฟ้าจาหน่ายให้กบั กฟภ.

70.3
29.7
100.0

1,897
ล้านบาท
คิ ดเป็ นร้อยละ 29.7

คิ ดเป็ นร้อยละ 70.3

น้ามันปาล์มดิบ
น้ามันพืชอื่นๆ
กลุ่มเนยเทียมและไขมันพืชผสม
ผลิตภัณฑ์ปาล์มอื่นๆ

4,501
1,897
6,398

69.0
31.0
100.0

4,501
ล้านบาท

กลุ่มผลิ ตภัณฑ์/บริการ

ปี 2562
ล้านบาท ร้อยละ

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

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

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

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

ล้านบาท ร้อยละ
206
2.86
4,272 59.30
635
8.81
56
0.78

ล้านบาท ร้อยละ
103
1.61
3,802 59.42
655 10.24
39
0.61

9

0.11

6

0.09

9

0.15

1,470
776
117

17.19
9.07
1.36

1,264
654
111

17.55
9.07
1.54

1,094
586
110

17.10
9.16
1.71

8,551

7,204

6,398

(1)

หมายเหตุ : บริษทั เป็นตัวแทนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของ UFC สำหรับตลำดในประเทศ ตัง้ แต่เดือนมีนำคม 2549
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การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในปี ที่ผ่านมา
1. คณะกรรมการบริ ษทั : แต่งตัง้ สมาชิ กคณะกรรมการสรรหา และสมาชิ กคณะเจ้าหน้ าที่ บริ หาร
ความเสี่ยง


เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษทั มีมติแต่งตัง้ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการอิสระ เป็ น
สมาชิกคณะกรรมการสรรหา ซึง่ การแต่งตัง้ ดังกล่าว ส่งผลให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็ น
ส่วนใหญ่
 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง้ นายณัฐพงศ์ มัตถกุล ผู้จดั การโรงงานบางปู เป็ น
สมาชิกคณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง

2. คดีความฟ้ องร้อง : อัยการจังหวัดกระบี่ยื่นฟ้ องคดีต่อบริ ษทั ย่อย
ในเดือ นกรกฎาคม 2561 อัย การจัง หวัดกระบี่ไ ด้ย่นื ค าฟ้ องต่ อ ศาลว่ า บริษัท สหอุต สาหกรรมน้ ามัน ปาล์ม จ ากัด
(มหาชน) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย ได้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดนิ แปลงหนึ่งเพื่อปลูกปาล์มน้ ามันคิดเป็ นเนื้อที่ 4,376 ไร่ซ่งึ ได้
กาหนดให้เป็ นเขตปฏิรูปทีด่ นิ โดยได้ย่นื ฟ้องว่าเป็ นความผิดต่อประมวลกฎหมายทีด่ นิ พ.ศ.2497 มาตรา 9, 108 ทวิ
ประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2515 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 บริษัทได้
เปิ ดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลสาหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
เป็ นต้นไป
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ศาลจังหวัดกระบีไ่ ด้พพิ ากษายกฟ้องคดีดงั กล่าว แต่มคี าสังให้
่ บริษทั ย่อย ส่งมอบพืน้ ทีแ่ ปลง
ดังกล่าว ซึง่ ขณะนี้อยู่ในระหว่างขัน้ ตอนการอุทธรณ์ ดังปรากฏตามคาอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36.5
อย่างไรก็ตาม ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดจากมูลค่าทีด่ นิ และต้นทุนสวนปาล์ม คิดเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 28.5 ล้าน
บาท ซึง่ บริษทั ย่อยได้พจิ ารณาตัง้ สารองความเสียหายดังกล่าวทัง้ จานวนไว้แล้ว

3. คาสังของส
่
านักงานปฏิ รปู ที่ ดินจังหวัดกระบี่ : บริ ษัทย่อยส่ งมอบคื นที่ ดินแปลงหมายเลขที่
601
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั สหอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อย เมื่อวันที่ 24
ธันวาคม 2562 ได้มมี ติให้บริษทั ย่อยปฏิบตั ติ ามคาสังของส
่
านักงานปฏิรปู ทีด่ นิ จังหวัดกระบี่ โดยให้บริษทั ย่อยออกจาก
ทีด่ นิ แปลงหมายเลขที่ 601 เนื้อที่ประมาณ 973 ไร่ ตัง้ อยู่ตาบลกระบี่น้อย อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่งบริษัทย่อย
ครอบครองอยู่โดยไม่มหี นังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ ที่ออกโดยหน่ วยงานของรัฐ และเคลื่อนย้ายทรัพย์สนิ ของบริษทั ย่อย
ออกจากทีด่ นิ ดังกล่าวภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังปรากฏตามคาอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36.4
(3)
การออกจากทีด่ นิ ซึ่งบริษัทย่อยครอบครองอยู่ดงั กล่าวทาให้จานวนเนื้อทีข่ องทีด่ นิ ของบริษัทย่อยและมูลค่าทรัพย์สนิ
ของบริษทั ย่อยลดลง คิดเป็ นมูลค่าทางบัญชีประมาณ 8 ล้านบาท นอกจากนี้ทด่ี นิ ดังกล่าวมีตน้ ปาล์มน้ามันที่บริษทั ย่อย
ได้ลงทุนปลูกไว้ โดยพืน้ ทีด่ งั กล่าวได้ก่อให้เกิดผลผลิตปาล์มน้ ามันคิดเป็ นร้อยละ 4.50 ของผลปาล์มทัง้ หมดที่บริษัท
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ย่อยเก็บเกี่ยวได้ หรือ คิดเป็ นร้อยละ 2.10 ของผลปาล์มทัง้ หมดที่เป็ นวัต ถุ ดิบ เข้า สู่โรงงานของบริษัท ย่ อย ดังนัน้
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการออกจากทีด่ นิ ดังกล่าว คาดว่าบริษทั ย่อยต้องซือ้ ผลปาล์มน้ ามันจากบุคคลภายนอกตาม
แหล่งต่างๆ มาทดแทน ซึง่ จะส่งผลต่อต้นทุนวัตถุดบิ ของบริษทั ย่อยทีส่ งู ขึน้ ได้

4. แก้ไขข้อบังคับบริ ษทั : ข้อ 27
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ทีแ่ ก้ไขตามคาสังหั
่ วหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ทีป่ ระชุม
สามัญประจาปี ผถู้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้มมี ติให้มกี ารแก้ไขข้อบังคับข้อ 27 ของบริษัท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
จากเดิม
“ข้อ 27 คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสีเ่ ดือน นับแต่วนั สิน้ รอบปี
บัญชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ ือหุน้ รวมกันนับจานวนหุน้ ได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้าของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมดหรือผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้าคนซึง่ มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ทงั ้ หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการทีข่ อให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีน้ีให้
คณะกรรมการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้ ”
แก้ไขเป็ น
“ข้อ 27 คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสีเ่ ดือน นับแต่วนั สิน้ รอบปี
บัญชีของบริษทั
การประชุมคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด จะเข้าชื่อ
กันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อไรก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลใน
การทีข่ อให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้
ภายในสีส่ บิ ห้าวัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หลายซึง่ เข้าชื่อกันหรือ
ผูถ้ อื หุน้ คนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามทีบ่ งั คับไว้นนั ้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสีส่ บิ ห้าวัน นับแต่วนั ครบกาหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นทีค่ ณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
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ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสีค่ รัง้ ใด จานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 30 แห่งข้อบังคับฉบับนี้ ผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสีต่ ้องร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั ”

5. ด้านการผลิ ตและการลงทุน : การลงทุนในเครื่องจักรใหม่ของบริ ษัท ลา่ สูง (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) และบริ ษทั อาหารสากล จากัด (มหาชน)


ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 โรงกลันน
่ ้ ามันบางปูได้ปรับปรุงระบบเพื่อลดการใช้
พลังงานไอน้า โดยติดตัง้ Heat Exchanger
 ในเดือนตุลาคม 2562 โรงกลันน
่ ้ ามันบางปู ได้ติดตัง้ เครื่องฉีดฝาและ
แม่พมิ พ์สาหรับขวดขนาด 1 ลิตรสาหรับสินค้าตรา “เนเชอเรล” และ “หยก
เอ๊กซ์ตร้า”
 ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 บริษท
ั อาหารสากล จากัด (มหาชน) จังหวัดลาปาง มี
การติดตัง้ สถานทีบ่ รรจุกระป๋องอัตโนมัตลิ งในกล่องกระดาษ
 ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 บริษท
ั อาหารสากล จากัด (มหาชน) จังหวัดลาปาง
ได้มีก ารติด ตัง้ เครื่อ งจัก รสาหรับ การผลิต ซุ ป ถ้ว ยพร้อ มทาน เพื่อ เพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ใหม่
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ข้อมูลเพิ่ มเติ ม

68
9

หน้ า

ข้อมูลเพิ่ มเติ ม

70

6. ด้านการตลาด : กลุ่มผลิ ตภัณฑ์ใหม่
บริษัทได้มกี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่หี ลากหลายภายใต้ตราสินค้า “หยก”, “เนเชอเรล”
และ “เซสท์” เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มตลาดทีม่ ศี กั ยภาพต่างๆ ได้แก่ กลุ่มอาหารสุขภาพ
หน้ า
และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ โดยบริษทั ได้วางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ดงั นี้:64
่
 น้ามันมะกอก Extra Virgin ตรา “เนเชอเรล” ขนาด 250 มล. และ 500 มล. ข้อมูลเพิ มเติ ม
 น้ ามันมะกอกขนาดใหม่ Light & Mild และ Classic 100% Pure ตรา “เน
เชอเรล” ในขวด 250 มล. ขนาดใหม่เหมาะสาหรับครอบครัวขนาดเล็ก
 น้ ามันมะกอก Extra Virgin และน้ ามันมะกอกผสมกับน้ ามันอะโวคาโด ใน
บรรจุภณ
ั ฑ์นวัตกรรมใหม่ในรูปแบบของ "สเปรย์" ตรา “เนเชอเรล”
 เนยเทียม ตรา “เซสต์โกลด์” กลิน่ เนยสดบรรจุในขนาด 150 กรัมและ 454
กรัม
บริษทั อาหารสากล จากัด (มหาชน) ได้พฒ
ั นาธุรกิจให้เป็ นไปตามกระแสของการไม่
บริโภคผลิตภัณฑ์จากนมวัว โดยพัฒนาและวางจาหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ ขนาดบรรจุ 1
ลิตร ในกล่องเต็ตตราพริสม่าแพ๊ค ดังนี้: น้านมมะพร้าว ยูเอฟซี เวลเวท รสดัง้ เดิม และรสจืด
 น้านมข้าวโอ๊ต ยูเอฟซี เวลเวท
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ข้อมูลเพิ่ มเติ ม

หน้ า
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ปัจจัยเสี่ยง
1. ความผันผวนของราคาน้ามันปาล์มและการแทรกแซงจากภาครัฐ
น้ ำมันปำล์มดิบนับเป็ นสินค้ำโภคภัณฑ์ซง่ึ มีรำคำผันผวน บางช่วงเกิดปญั หาขาดแคลนหรือบางช่วงล้นตลาด
ในปี 2562 รำคำเฉลีย่ รำยเดือนแกว่งตัวอยู่ในช่วงระหว่าง 14.76 – 29.75 บาท/กิโลกรัม (2561 : 16.22 – 23.20 บาท/
กิโลกรัม) โดยมีราคาเฉลีย่ ทัง้ ปี ท่ี 18.23 บาท/กิโลกรัม ลดลงร้อยละ 6.85 จากปี 2561 ในขณะทีร่ ำคำเฉลีย่ ในตลำดโลก
อยู่ท่ี 16.13 บำท/กิโลกรัม ควำมผันผวนของรำคำในประเทศในระหว่ำงปี นับเป็ นอุปสรรคสำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำร
สินค้ำคงคลังของบริษัท นอกจำกนัน้ ในช่วงฤดูกำลทีม่ ีผลผลิตปาล์ม น้ ามันออกสู่ตลาดในปริมาณมาก ปริมาณน้ ามัน
ปาล์มดิบสะสมอยู่ในระดับสูง ทาให้ราคาผลปาล์มสดและน้ ามันปาล์มดิบลดลงอย่างมาก อาจนาไปสู่เหตุการณ์ประท้วง
จากเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม จนหลายครัง้ ภาครัฐต้องเข้ามาแทรกแซงตลาดน้ ามันปาล์ม ดังจะเห็นได้จากในช่วงไตรมาส
สุดท้ายของปี ทผ่ี ่านมา ซึง่ ได้ผลักดันให้ราคาน้ามันปาล์มดิบกลับขึน้ มาจาก 16 บาท/กิโลกรัมในช่วงต้นเดือนตุลาคม มา
แตะระดับสูงสุดของปี ท่ี 35 บาท/กิโลกรัมเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562
2. น้ามันปาล์มและผลปาล์มสดเป็ นสิ นค้าควบคุม
น้ามันปาล์มเป็ นสินค้าควบคุมตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 53 พ.ศ.
2562 ข้อ 38 อย่างไรก็ตาม ปจั จุบนั มีมาตรการควบคุมน้ามันปาล์มเฉพาะเรื่องการขนย้ายเท่านัน้ ไม่มปี ระกาศควบคุม
ราคาหรือการกาหนดราคาขัน้ สูงแต่อย่างใด กรมการค้าภายในเพียงแต่กาหนดให้ผปู้ ระกอบการต้องแจ้งรายละเอียด
การซือ้ และการจาหน่ายน้ามันปาล์ม รวมทัง้ ปริมาณคงเหลือ และสถานทีเ่ ก็บน้ ามันปาล์มดิบ โดยกรมการค้าภายในมี
การประกาศโครงสร้างการคานวณราคาประมาณการของผลปาล์ม เป็ นเสมือนแนวทางในการกาหนดราคาของผู้
ประกอบธุรกิจ นอกจากนัน้ สินค้าน้ ามันปาล์มยังเป็ นสินค้าทีถ่ ูกควบคุมการนาเข้า ซึ่งอาจจะทาให้การบริหารจัดการ
สินค้าคงเหลือมีขอ้ จากัดในบางช่วงเวลา
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559 คณะอนุกรรมการปาล์มน้ ามัน ได้จดั ทาร่างยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ ามันและ
น้ามันปาล์มทัง้ ระบบระยะ 20 ปี (ปี 2559-2579) โดยมีแผนทีจ่ ะยกเลิกการแทรกแซงตลาดปาล์มน้ามันและน้ ามันปาล์ม
ตัง้ แต่ปี 2565
3. สภาพภูมิอากาศ
เนื่องจากวัตถุดบิ หลักของบริษัทมาจากผลผลิตทางการเกษตร แนวโน้มผลการดาเนินงานของบริษัทยังคง
ขึน้ อยู่กบั ปจั จัยทีค่ วบคุมไม่ได้ ได้แก่ สภาพภูมอิ ากาศ ปริมาณน้ าฝน และผลผลิตของวัตถุดบิ ที่ออกสู่ตลาดในแต่ละ
ฤดูกาล ปจั จุบนั มีความผันแปรของภูมิอากาศเกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็ นมาก่อน บางปี เกิดอุทกภัยอย่างหนัก บางปี
ประสบภัยแล้ง ทาให้ปริมาณผลผลิตทีอ่ อกสูต่ ลาดมีความผันผวนในแต่ละปี หรือระหว่างปี ซึง่ อาจนาไปสู่การแทรกแซง
จากภาครัฐ
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มของไทยในช่วง 10 ปี ท่ผี ่านมา มีอตั ราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 9 ต่อปี โดยปริมาณ
ผลผลิตปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มดิบทีผ่ ลิตได้เพิม่ จาก 8 ล้านตัน และ 1.3 ล้านตันในปี 2553 เป็ น 16.7 ล้านตัน และ 3 ล้านตัน
ในปี 2562 ตามลาดับ ทาให้ปาล์มน้ ามันเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญซึง่ สร้างรายได้หมุนเวียนภายในประเทศมากกว่าปี ละ 60,000
ล้านบาท ในปจั จุบนั พืน้ ทีป่ ลูกปาล์มน้ ามันในประเทศไทยทีใ่ ห้ผลผลิตมีประมาณ 5.5 ล้านไร่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ของพืน้ ทีป่ ลูก
ปาล์มทัง้ หมดอยู่ทบ่ี ริเวณภาคใต้ เนื่องจากมีสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ หมาะสม ตัง้ แต่ปลายปี 2559 ต่อเนื่องมาตลอดทัง้ ปี 2562 สภาพ
ภูมอิ ากาศอยู่ในระดับเหมาะสม ปริมาณน้าฝนมีต่อเนื่อง รวมทัง้ พืน้ ทีท่ ใ่ี ห้ผลผลิตได้ขยายตัวมากขึน้ ทาให้ปริมาณผลผลิตปาล์มสด
โดยรวมทัง้ ประเทศเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ
รูปที่ 1 : เนื้ อที่ให้ผลผลิ ตและปริมาณผลผลิ ตปาล์มน้ามัน

ทีม่ า : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในระหว่างปี ผลผลิตปาล์มสดสูงสุดในเดือนพฤษภาคมทีป่ ระมาณ 2.07 ล้านตันและต่ าสุดในเดือนธันวาคมที่ 7 แสนตัน ราคาผล
ปาล์มสดเฉลีย่ ทัง้ ปี อยู่ท่ี 3.05 บาท/กิโลกรัม (2561 : 3.45 บาท/กิโลกรัม) โดยมีราคาเฉลีย่ รายเดือนสูงสุดที่ 5.14 บาท/กิโลกรัมใน
เดือนธันวาคม และต่าสุดที่ 2.20 บาท/กิโลกรัมในเดือนเมษายน ราคาโดยเฉลีย่ ในปี 2562 นับว่าต่าทีส่ ดุ ในรอบ 13 ปี
รูปที่ 2 : ปริมาณและราคาผลปาล์มสดรายเดือน (คุณภาพน้ามัน 18%)
'000 ตัน

บาท / กิ โลกรัม

4,000

6.00
5.00

3,000
4.00
2,000

3.00
2.00

1,000
1.00
0

2561
2562
2561
2562

ม.ค.
1,403
1,290
3.44
2.79

ก.พ.
1,321
1,328
4.06
2.85

มี.ค.
1,652
1,775
3.69
2.36

เม.ย.
1,495
1,789
3.16
2.20

พ.ค.
1,324
2,066
3.45
2.28

มิ.ย.
1,045
1,600
4.29
3.26

ก.ค.
885
1,493
3.89
3.09

ส.ค.
1,077
1,413
3.43
2.77
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ก.ย.
1,164
1,210
3.29
2.79

ต.ค.
1,366
1,085
3.11
3.15

พ.ย.
1,295
875
2.76
3.94

ธ.ค.
1,370
739
2.82
5.14

0.00
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รูปที่ 3 : เหตุการณ์สาคัญรายไตรมาส
ปี 2562

ปริ มาณการผลิ ต (‘000 ตัน)
ผลปาล์มสด

น้ามันปาล์มดิ บ

ราคา (บาท/กิ โลกรัม)
ผลปาล์มสด น้ามันปาล์มดิ บ

เหตุการณ์สาคัญ

(คุณภาพน้ามัน 18%)

ไตรมาสที่ 1

4,392
(4,376)

795
(778)

2.67
(3.73)

16.04
(20.34)

ไตรมาสที่ 2

5,455
(3,864)

967
(695)

2.58
(3.63)

17.23
(20.76)

ไตรมาสที่ 3

4,116
(3,126)

766
(566)

2.88
(3.54)

16.87
(20.24)

ไตรมาสที่ 4

2,699
(4,031)

506
(739)

4.08
(2.90)

22.79
(16.94)

มาตรการการดูดซับน้ า มัน ปาล์มดิบออกจากระบบ
จานวน 160,000 ตันเพื่อนาไปผลิตกระแสไฟฟ้าครัง้
แรก ในช่วงปลายปี 2561 ได้ส่งผลให้ปริมาณสต๊อก
น้ ามัน ปาล์มดิบในประเทศไทยเริ่มลดลงในไตรมาส
แรกของปี 2562 โดยสิ้นเดือนมีนาคมอยู่ท่ี 375,741
ตัน อย่างไรก็ตาม ราคาผลปาล์มสดและน้ ามันปาล์ม
ดิบกลับไม่ได้ปรับตัวสูงขึน้ แต่อย่างใด ส่วนหนึ่งเป็ น
ผลมาจากราคาตลาดโลกเคลือ่ นไหวอยู่ในระดับต่า
ราคาตกต่ า ต่ อ เนื่อ ง บางช่ ว งของเดือ นเมษายน –
พฤษภาคม ราคาผลปาล์ม น้ า มัน ลดลงต่ า กว่ า 2
บาท/กิโ ลกรัม ต่ าสุ ดในรอบ 18 ปี ทาให้ก ระทรวง
พลังงาน โดย กฟผ. ต้องออกมารับซื้อน้ามันปาล์มดิบ
อีกรอบ จานวน 200,000 ตัน ตามมติ ครม. ในเดือน
พฤษภาคม โดยแบ่งเป็ น 100,000 ตัน แรกภายใน
เดือนพฤษภาคม ซึ่งสามารถรับซื้อได้จริงที่ 66,250
ตัน อย่างไรก็ตาม ราคาน้ ามันปาล์มดิบในตลาดโลกมี
การปรับตัวลดลงต่อเนื่องเนื่องจากความวิตกเกีย่ วกับ
การทาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
ราคาผลปาล์มสดและน้ ามันปาล์มดิบในประเทศยังคง
อยู่ในระดับต่ าต่ อเนื่อง ภาครัฐจึงออกมาตรการเพื่อ
พยุงราคาปาล์มน้ ามัน ได้แก่ ประกันรายได้เกษตรกร
ชาวสวนปาล์มน้ ามัน ทีก่ โิ ลกรัมละ 4 บาท, มาตรการ
ส่ ง เสริม การใช้น้ า มัน ไบโอดีเ ซลบี 10 ทดแทนบี 7
โดยมีบี 20 เป็นทางเลือก (กระทรวงพลังงานได้ขยาย
ระยะเวลาการกาหนดราคาขายปลีกบี 20 ต่ากว่าบี 7
จานวน 5 บาทต่อลิตร ต่อไปอีก 2 เดือน สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2562), ให้ กฟผ. ออกมาดูดซับน้ ามัน
ปาล์มดิบส่วนทีเ่ หลือไปผลิตเป็ นกระแสไฟฟ้า, คุมเข้ม
การลัก ลอบน าเข้า , เร่ ง รัด การส่ ง ออก และติด ตัง้
เครือ่ งวัดปริมาณน้ามันปาล์มดิบทีถ่ งั เก็บน้ามัน
ราคาน้ ามันปาล์มดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ตัง้ แต่ กลางเดือ นตุ ล าคม เนื่อ งจากข่าวการ
ประกาศใช้ บี 30 และบี 20 ในอิ น โดนี เ ซี ย และ
มาเลเซียตามลาดับ ราคาในประเทศไทยปรับตัวสูงขึน้
ตามราคาตลาดโลกที่เพิม่ ขึ้น , ผลผลิต ในประเทศ
ลดลง, กฟผ.ออกมารับ ซื้อ น้ า มัน ปาล์ ม ดิบ จ านวน
110,000 ตัน (จากส่วนทีเ่ หลือจานวน 133,750 ตัน)
เพื่อ นาไปผลิตกระแสไฟฟ้ า ตามมติ ครม. ในเดือ น
พฤษภาคมและสิงหาคม และการบังคับใช้ไบโอดีเซล
บี 10 เป็ นน้ ามันดีเซลฐานในประเทศไทย ตัง้ แต่วนั ที่
1 มกราคม 2563

16,662
3,034
3.05
18.23
(15,396)
(2,778)
(3.45)
(19.57)
( ) หมำยถึงในช่วงเวลำเดียวกันในปีก่อนหน้ำ (ไตรมำสหรือปี แล้วแต่กรณี)
ทีม่ ำ : ตัวเลขจำกกรมกำรค้ำภำยใน
รวม
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ผลผลิตน้ามันปาล์มดิบทัง้ ประเทศในปี 2562 อยู่ท่ี 3,033,473 ตัน (2561 : 2,778,108 ตัน) โดยมีความต้องการใช้น้ ามันปาล์มดิบ
ดังนี้
การเปลี่ยนแปลง
(ตัน)
2561
2562
(ร้อยละ)
เพื่อการบริโภค
1,227,350 1,462,953
19.20
เพื่อผลิตไบโอดีเซล
1,199,671 1,337,160
11.46
จากปริมาณผลผลิตปาล์มน้ ามันที่เพิ่มขึ้น ต่ อเนื่องโดยเฉพาะในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี ส่งผลให้เกิดสภาวะอุปทานส่วนเกิน
ประกอบกับราคาในตลาดโลกทีต่ กต่ า จากข่าวลบทีป่ รากฏออกมาอย่างต่อเนื่อง ทาให้ ราคาผลปาล์มสดและราคาน้ ามันปาล์มดิบ
ปรับตัวลดลง ภาครัฐจึงพยายามออกมาตรการมาหลายมาตรการ เพื่อปรับสมดุลน้ามันปาล์มในประเทศทัง้ ระบบ ได้แก่
1. การใช้น้ามันปาล์มดิบเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า : การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตออกมารับซือ้ น้ามันปาล์มดิบอีกรอบ จานวน 200,000 ตัน ตาม
มติคณะรัฐมนตรีในเดือนพฤษภาคม โดยแบ่งเป็ น 2 งวด ซึง่ สามารถดูดซับน้ ามันปาล์มดิบออกจากระบบ รวมทัง้ สิน้ 167,950 ตัน
โดยน้ามันปาล์มดิบงวดสุดท้ายจะถูกดึงออกจากระบบจนครบจานวนดังกล่าวไม่เกินเดือนเมษายน 2563 และจากการทีร่ าคาน้ ามัน
ปาล์มดิบได้ปรับตัวสูงขึน้ อย่างรวดเร็วในช่วงปลายปี 2562 เนื่องจากผลผลิตออกสูต่ ลาดน้อย ปริมาณสต๊อกคงเหลือจึงลดลงอย่างมี
นัยสาคัญ ทาให้ กฟผ. ไม่มแี ผนรับซือ้ น้ามันปาล์มดิบส่วนทีเ่ หลือ
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็ นการรักษาสมดุลน้ามันปาล์มและรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มในประเทศอย่างต่อเนื่อง
กระทรวงพลังงาน โดย กฟผ. จึงกาหนดแผนการจัดซื้อน้ ามันปาล์มดิบเพื่อนาไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ปีละ
100,000 – 150,000 ตัน ซึง่ ควรยืดหยุ่นไปตามฤดูกาลของผลผลิตปาล์มน้ามันทีอ่ อกสูต่ ลาดและระดับสต๊อกของน้ ามันปาล์มดิบใน
ประเทศด้วย ทัง้ นี้เพื่อลดแรงกดดันทางด้านราคาของน้ามันปาล์มดิบเพื่อการบริโภค
2. การส่งเสริมการใช้น้ ามันปาล์มดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซล : กระทรวงพลังงานกาหนดให้ไบโอดีเซล บี 10 เป็ นน้ ามันดีเซลฐานของ
ประเทศตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 โดยตัง้ เป้าหมายจาหน่ ายบี 10 ได้ทุกสถานีบริการน้ ามันทัวประเทศตั
่
ง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม
2563 และสนับสนุนให้บี 20 และ บี 7 เป็ นไบโอดีเซลทางเลือก (ต่อเนื่อง) รวมไปถึงการส่งเสริมการใช้บี 100 ในกลุ่มเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร เพื่อใช้ในภาคเกษตรกรรม โดยมีการกาหนดส่วนต่างราคาขายปลีกน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว บี 10 ให้ต่ ากว่า บี 7
เท่ากับ 2 บาทต่อลิตร และส่วนต่างราคาขายปลีกน้ามัน บี 20 ให้ต่ ากว่าน้ ามัน บี 7 เท่ากับ 3 บาทต่อลิตร ซึง่ ภาครัฐคาดการณ์ว่า
จะสามารถดูดซับน้ามันปาล์มดิบได้ประมาณ 2.2 ล้านตัน/ปี การสร้างสมดุลนี้จะช่วยสร้างเสถียรภาพราคาปาล์มน้ ามันทาให้ราคา
สูงขึน้ รวมทัง้ ยังช่วยลดปริมาณฝุน่ พิษ PM 2.5 และยังประหยัดการนาเข้าน้ามันได้ประมาณ 1.8 ล้านลิตร/วัน
ในช่วง 6 ปี ทผ่ี ่านมา ภาครัฐโดยกระทรวงพลังงานได้ปรับเปลีย่ นส่วนผสมน้ ามันปาล์มในไบโอดีเซล เพื่อรักษาระดับปริมาณน้ ามัน
ปาล์มคงเหลือในประเทศให้เหมาะสมและเพื่อให้เกิดความสมดุลในด้านราคาระหว่างการใช้น้ ามันปาล์มเพื่อการบริโภคและไบโอ
ดีเซล
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รูปที่ 4 : การปรับเปลี่ยนส่วนผสมน้ามันปาล์มในไบโอดีเซล (2556 - 2563)

รูปที่ 5 : ปริมาณการผลิ ตน้ามันปาล์มดิ บในประเทศไทย

ทีม่ ำ : กรมกำรค้ำภำยใน
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การเคลื่อนไหวของราคาน้ ามันปาล์มดิบในประเทศเฉลีย่ รายเดือนในปี 2562 อยู่ในช่วงระหว่าง 14.76 – 29.75 บาท/กิโลกรัม
(2561 : 16.22 – 23.20 บาท/กิโลกรัม) มีราคาเฉลีย่ ทัง้ ปี ท่ี 18.23 บาท/กิโลกรัม (2561 : 19.57 บาท/กิโลกรัม) ราคาเฉลีย่ ราย
เดือนสูงสุดอยู่ในเดือนธันวาคม และต่ าสุดในเดือนมีนาคม ส่วนต่างราคาเฉลีย่ เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดโลกอยู่ทก่ี โิ ลกรัมละ 2.10
บาท (2561 : 1.52 บาท)
ในช่วงครึง่ แรกของปี 2562 ราคาน้ามันปาล์มดิบในประเทศอยู่ในระดับใกล้เคียงกับมาเลเซีย ผูป้ ระกอบการจึงเริม่ ส่งออกได้ โดยมี
ตลาดส่งออกหลักคือ ประเทศอินเดีย โดยมีปริมาณการส่งออกน้ ามันปาล์มดิบอยู่ทป่ี ระมาณ 250,000 ตัน ส่วนในช่วงครึ่งปี หลัง
ราคาน้ามันปาล์มดิบของไทยเริม่ ปรับตัวสูงขึน้ ส่วนของประเทศมาเลเซียยังทรงตัวอยู่ในระดับต่า ทาให้สว่ นต่างราคาในประเทศเมื่อ
เทียบกับตลาดโลกเริม่ กว้างมากขึน้ ส่งผลให้การส่งออกชะลอตัวลง
รูปที่ 6 : ราคาน้ามันปาล์มดิบขายส่งตลาด กทม. เปรียบเทียบตลาดมาเลเซีย

ทีม่ ำ : กรมกำรค้ำภำยใน

โดยเฉพาะในไตรมาสสุดท้ายของปี ส่วนต่างราคาในประเทศเมื่อเทียบกับตลาดโลกสูงสุดถึง 8.81 บาท/กิโลกรัมในเดือนธันวาคม
เนื่องจากผลผลิตภายในประเทศลดลงอย่างมาก ในขณะที่ความต้องการน้ ามันปาล์มสาหรับใช้บริโภคภายในประเทศทรงตัวและ
สาหรับใช้ผลิตไบโอดีเซลบี 10 มีปริมาณเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง จากการที่กระทรวงพลังงานได้กาหนดแนวทางและระยะเวลาในการ
ผลักดันให้ไบโอดีเซล บี 10 เป็ นน้ามันดีเซลฐานของประเทศ โดยมีการดาเนินการในแต่ละขัน้ ตอนดังนี้
1. ขอความร่วมมือผูค้ า้ น้ามันให้เพิม่ ปริมาณการจาหน่ายไบโอดีเซล บี 10 ในสถานีบริการตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562
2. ประกาศกาหนดลักษณะและคุณภาพไบโอดีเซล บี 100 ให้เหลือชนิดเดียว ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2562
3. ในวันที่ 1 มกราคม 2563 ทุกคลังของผูค้ า้ น้ามันต้องมีการผลิต บี 10
4. ไบโอดีเซล บี 10 ต้องมีจาหน่ายในสถานีบริการทุกสถานีในวันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็ นต้นไป
เหตุ การณ์ดงั กล่าว ทาให้ปริมาณน้ ามันปาล์มดิบคงเหลือในระบบลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงสิ้นปี เหลือ 309,181 ตัน (2561 :
466,076 ตัน)
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รูปที่ 7 : ปริมาณน้ามันปาล์มดิ บคงเหลือและการเคลื่อนไหวของราคารายเดือน

ทีม่ ำ : กรมกำรค้ำภำยใน
หมำยเหตุ : ปริมำณกำรสต๊อกน้ำมันปำล์มดิบในปี 2562 เป็นปริมำณหลังหักปริมำณกำรซื้อของ กฟผ.

สรุปเหตุการณ์สาคัญ
(1) การประกาศใช้ไบโอดีเซล บี 30 ของประเทศอิ นโดนี เซียและบี 20 ของประเทศมาเลเซีย
หลังจากทีร่ ฐั สภายุโรปได้มมี ติในปี 2560 ลดการใช้น้ามันปาล์มในเชือ้ เพลิงชีวภาพ ประเทศอินโดนีเซียก็ประกาศเริม่ บังคับใช้ไบโอ
ดีเซล บี 30 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ในขณะที่ประเทศมาเลเซีย เริม่ บังคับใช้บี 20 ในภาคขนส่ง ปจั จุบนั อินโดนีเซียและ
มาเลเซียผลิตน้ ามันปาล์มได้ปีละ 50 ล้านตันและ 19 ล้านตันตามลาดับ นโยบายการปรับเพิม่ สัดส่วนน้ ามันปาล์มในไบโอดีเซล
ดังกล่าวจะส่งผลให้อนิ โดนีเซียต้องใช้น้ามันปาล์มเพิม่ ขึน้ จานวน 3 – 4 ล้านตันเพื่อนามาเป็ นส่วนผสม ในทานองเดียวกัน มาเลเซีย
จะใช้เพิม่ ขึน้ ประมาณ 1 ล้านตัน ซึง่ จะทาให้ปริมาณน้ามันปาล์มเพื่อผลิตอาหารจะเหลือน้อยลง การบังคับใช้ไบโอดีเซลในประเทศ
ผูผ้ ลิตน้ามันปาล์มรายใหญ่ทส่ี ดุ ในโลกทัง้ สองประเทศ คืออินโดนีเซียและมาเลเซียดังกล่าว จะทาให้ปริมาณน้ ามันปาล์มคงเหลือใน
ระบบลดลงและดึงราคาน้ามันปาล์มดิบให้สงู ขึน้ ได้ในปี 2563 นอกจากนัน้ สภาวะอากาศทีแ่ ห้งแล้งในปี 2562 และการใส่ป๋ ยที
ุ ล่ ดลง
ของเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนให้สอดคล้องกับราคาผลปาล์มทีต่ กต่าในช่วง 2 ปี ทผ่ี ่านมา ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตปาล์มน้ ามัน
ในปี 2562 ของประเทศทัง้ สอง และยังคงเป็ นปจั จัยสาคัญในการกาหนดปริมาณผลผลิตปาล์มน้ามันในปี 2563 ราคาน้ามันปาล์มดิบ
ล่วงหน้าของประเทศมาเลเซียปรับตัวสูงขึน้ อย่างมากในไตรมาสสุดท้ายของปี โดยใกล้แตะระดับสูงทีส่ ดุ ในรอบ 3 ปี เนื่องจากความ
กังวลต่ออุปทานทีก่ าลังจะลดลงอย่างมาก
ณ สิน้ ปี 2562 สต๊อกน้ามันปาล์มคงเหลือทัวโลกมี
่
ประมาณ 6 ล้านตัน (2561 : 8 ล้านตัน) มาจากประเทศอินโดนีเซียจานวน 4 ล้าน
ตัน และจากประเทศมาเลเซียจานวน 2 ล้านตัน ราคาเฉลีย่ น้ามันปาล์มดิบในตลาดโลกปี 2562 สูงกว่าปี 2561 เล็กน้อย อ้างอิงจาก
ราคาน้ามันปาล์มดิบในตลาดล่วงหน้ากาหนดส่งมอบเดือนทีส่ ามของประเทศมาเลเซีย (Bursa Malaysia Derivatives : 3rd Month)
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ซึง่ อยู่ทป่ี ระมาณ 2,329 ริงกิตต่อตัน (2561 : 2,299 ริงกิตต่อตัน) ทัง้ นี้ราคาได้ปรับตัวสูงขึน้ ในไตรมาสสุดท้าย โดยไปแตะระดับ
สูงสุดของปี ท่ี 3,100 ริงกิตต่อตันเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562
รูปที่ 8 : ราคาน้ามันปาล์มในประเทศมาเลเซีย รายเดือน

ทีม่ า : https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=palm-oil&months=120&currency=myr

รูปที่ 9 : ปริมาณน้ามันปาล์มคงเหลือของประเทศมาเลเซีย
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รูปที่ 10 : ปริมาณผลผลิ ตน้ามันปาล์มดิบของประเทศมาเลเซีย
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(2) การประกาศใช้ไบโอดีเซล บี 10 ของประเทศไทย
กระทรวงพลังงานได้กาหนดให้ไบโอดีเซล บี 10 เป็ นน้ ามันดีเซลฐานของประเทศตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ทดแทนบี 7 โดย
ภาครัฐคาดการณ์ว่าจะสามารถดูดซับน้ามันปาล์มดิบได้ประมาณ 2.2 ล้านตัน/ปี อย่างไรก็ตาม การกาหนดให้ไบโอดีเซล บี 10 เป็ น
น้ ามันดีเซลฐานของประเทศ อาจมีขอ้ จากัดที่จะต้องพิจารณาในเรื่องของจานวนรถยนต์ท่สี ามารถรองรับบี 10 ในปจั จุบนั ได้มี
ประมาณ 5.2 ล้านคัน (จากรถยนต์ดเี ซลทัง้ หมด 10 ล้านคัน) คิดเป็ นร้อยละ 50 แม้ว่าจะมีการกาหนดลักษณะและคุณภาพไบโอ
ดีเซล บี 100 ให้ดขี น้ึ เช่น การลดปริมาณโมโนกลีเซอร์ไรด์ (monoglyceride) จากเดิมทีไ่ ม่สงู กว่า 0.7% เป็ นไม่สงู กว่า 0.4% โดย
น้าหนัก
นอกจากนัน้ แนวโน้มในอนาคต ประเทศไทยจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึน้ จากภาคขนส่งมวลชนทีจ่ ะปรับเปลีย่ นไปเน้นระบบ
รถไฟฟ้ามากขึ้น รวมถึงจะมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) สูงขึ้น ทาให้ในร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
(AEDP) พ.ศ. 2561 – 2580 มีการปรับลดเป้าการใช้เอทานอล และไบโอดีเซล และปรับเพิม่ สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนทุกชนิด
เพิม่ ขึน้ เพื่อรักษาสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนไว้ทร่ี อ้ ยละ 30 ในช่วงปลายแผน ทาให้จากเดิมตัง้ เป้าการใช้ไบโอดีเซล บี 100 ไว้
ทีว่ นั ละ 14 ล้านลิตร ลดลงเหลือวันละ 7 ล้านลิตร และตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2567 จะมีการกาหนดให้มาตรฐานไบโอดีเซลของ
ประเทศไทยเป็ น EURO 5 (ซึง่ ปจั จุบนั ยอมรับเฉพาะบี 7) ซึง่ อาจจะส่งผลกระทบต่อแนวทางการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี 10 ใน
อนาคต
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(3) ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา
สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาได้นาไปสู่การตัง้ กาแพงภาษีของถัวเหลื
่ องซึง่ ส่งผลกระทบต่อตลาดน้ ามันพืชทัวโลก
่
ประเทศจีนถือเป็ นประเทศทีซ่ อ้ื ถัวเหลื
่ องมากทีส่ ุดในโลก และโดยส่วนใหญ่จะนาเข้าเมล็ดถัวเหลื
่ องจากสหรัฐอเมริกา และจนถึง
ขณะนี้สงครามการค้าได้ยดื เยือ้ มานานกว่า 1 ปี ยังไม่มขี อ้ สรุปใดๆ อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงการค้าระยะแรก (Phase-1 trade deal)
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ทาให้จนี มีการสังซื
่ ้อถัวเหลื
่ องจากสหรัฐฯ ส่งผลให้ความไม่แน่ นอนของนโยบายการค้าโลกและ
ผลกระทบของสงครามการค้าเริม่ ลดลง เนื่องจากจีนให้คามันว่
่ าจะนาเข้าสินค้าเกษตรของสหรัฐ ฯ เพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะถัวเหลื
่ องและ
สัตว์ปีก ราคาซือ้ ขายถัวเหลื
่ องของสหรัฐ ฯ ในตลาดล่วงหน้า Chicago Board of Trade มีการปรับเพิม่ ขึน้ ตามอุปสงค์ทเ่ี กิดขึน้
อย่างไรก็ตาม อาจยังคงมีความไม่แน่ นอนจากรายละเอียดและการปฏิบตั ติ ามการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของจีน และเป็ นที่
คาดการณ์ว่าสงครามการค้าอาจจบลงได้ในปี 2563 ก่อนการเลือกตัง้ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 และอาจได้
เห็นการลดดอกเบีย้ ต่อเนื่องในระหว่างปี เพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจสหรัฐฯ
(4) สหภาพยุโรปยกเลิ กการใช้น้ามันปาล์มในปี 2573
สืบเนื่องจาก การที่สหภาพยุโรปได้ประกาศรับรองกฎระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกฉบับที่ 2 (Renewable
Energy Directive : RED II) ซึง่ ได้กาหนดเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียนของสหภาพยุโรปไว้ทอ่ี ย่างน้อยร้อยละ 32 ของการใช้
พลังงานทัง้ หมดในสหภาพยุโรปภายในปี 2573 และกาหนดเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียนในภาคขนส่งไว้ทร่ี อ้ ยละ 14 ภายใน
ปี 2573 แต่กาหนดให้กลุ่มประเทศสมาชิกใช้เชือ้ เพลิงชีวภาพทีผ่ ลิตจากพืชได้ไม่เกินระดับทีใ่ ช้อยู่ในปี 2563 และปรับเพิม่ ขึน้ ได้
สูงสุดไม่เกิน ร้อยละ 7 นอกจากนี้ การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตมาจากพืช ที่ปลูกในพื้นที่ท่มี ีค่าคาร์บอนสูง จะต้องลดลงอย่าง
ต่อเนื่องจนเป็ นศูนย์ในปี 2573 ซึ่งมีนัยถึงการใช้นโยบาย “Zero Palm Oil” จากเชือ้ เพลิงภาคการขนส่งภายในปี 2573 ทัง้ นี้มี
จุดประสงค์เพื่อ ปฏิรู ปด้านพลังงานและลดการใช้พ ลังงานเพื่อ แสดงถึงความพยายามในการบรรลุเป้ าหมายด้านการอนุ รกั ษ์
สิง่ แวดล้อม ในปี 2559 ได้มกี ารเผยแพร่การศึกษาทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุ นจากสหภาพยุโรป ซึง่ ได้ระบุว่าเชือ้ เพลิงชีวภาพทีผ่ ลิตจาก
น้ามันปาล์มได้ก่อมลพิษมากกว่าน้ ามันดีเซลปกติถงึ 3 เท่า ซึง่ ถือว่าเป็ นการสรุปทีน่ ามาซึง่ ความเข้าใจผิด เนื่องจากการทาธุรกิจ
สวนปาล์มน้ามันทุกแห่งไม่ได้สง่ ผลให้เกิดการตัดไม้ทาลายปา่ เสมอไป ดังนัน้ การกาหนดให้ใช้เชือ้ เพลิงชีวภาพทีผ่ ลิตมาจากพืชได้
ไม่เกินระดับทีใ่ ช้อยู่ในปี 2563 จึงเป็ นบทลงโทษทีไ่ ม่เป็ นธรรมอย่างยิง่ สาหรับเชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตมาจากพืชทีม่ กี ารปลูกตาม
เงื่อนไขและมาตรฐานความยังยื
่ น
(5) ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรณีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและในวงกว้างของการติดเชือ้ ไวรัส COVID-19 ซึง่ เริม่ ระบาดหนักตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทาให้การเติบโตทางเศรษฐกิจโลกและความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ถดถอยลง การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสมีผลให้ความต้องการ
น้ามันปาล์มลดลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะจากประเทศจีนซึง่ เป็ นจุดกาเนิดการแพร่ระบาด กดดันให้ราคาน้ามันปาล์มลดต่ าลง ราคา
นอกจากนัน้ ราคาน้ามันปิ โตรเลียมมีการปรับตัวลดลงในช่วงทีผ่ ่านมา ทาให้ความต้องการน้ ามันปาล์ม เพื่อทีจ่ ะนาไปเป็ นส่วนผสม
เชือ้ เพลิงชีวภาพลดลงไปด้วย จึงคาดการณ์ว่าในช่วงครึ่งปี แรกของ 2563 ตลาดน้ ามันปาล์มอาจอยู่ภายใต้ความกดดันเนื่องจาก
ความกังวลทีม่ ตี ่อการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ซึง่ เป็ นจะอุปสรรคต่อความต้องการทัง้ ในอุตสาหกรรมอาหารและไม่ใช่
อาหาร
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กาลังการผลิ ต
1. โรงสกัดน้ ามันปาล์มดิ บ : การเพิม่ ขึน้ ของจานวนโรงสกัดน้ ามันปาล์ม ดิบจาก 91 แห่งในปี 2556 เป็ นประมาณ 128
ั
แห่งในปจจุบนั โดยเปิ ดดาเนินการจานวน 101 แห่ง ทาให้กาลังการผลิตรวมของโรงสกัดมีประมาณ 30 - 35 ล้านตันของผลปาล์ม
สดต่อปี นับว่ายังคงสูงกว่าปริมาณผลปาล์มสดทีอ่ อกสูต่ ลาดในปี 2562 ที่ 17 ล้านตันเป็ นอย่างมาก จะเห็นว่าอัตราการใช้กาลังการ
ผลิตของโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบอยู่ทป่ี ระมาณร้อยละ 50 จากภาวะความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานมีอยู่ในระดับสูง ส่งผล
ต่อเสถียรภาพราคาและคุณภาพของผลปาล์มสด ซึง่ เป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ามันปาล์มของประเทศไทย
2. โรงกลันน
่ ้ ามันปาล์ม : ประเทศไทยมีโรงกลันน
่ ้ ามันปาล์ม ซึง่ เป็ นอุตสาหกรรมปลายน้ าจานวน 17 แห่ง มีกาลังการ
ผลิตทัง้ สิน้ ประมาณ 2.5 ล้านตัน-วัตถุดบิ ต่อปี และอัตราการใช้กาลังการผลิตอยู่ทป่ี ระมาณร้อยละ 70 ถึงแม้จานวนผูป้ ระกอบการ
จะเพิม่ ขึน้ จานวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับโรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบ เนื่องจากเป็ นการลงทุนทีต่ ้องใช้ เงินทุนสูง และต้องอาศัยความรู้
ความชานาญและเทคโนโลยีระดับสูง แต่การแข่งขันในอุตสาหกรรมการกลันน
่ ้ ามันปาล์มเริม่ มีความรุนแรงมากขึน้ ในช่วง 2-3 ปี ท่ี
ผ่านมา โดยผูป้ ระกอบการรายใหม่มกั ใช้กลยุทธ์ดา้ นราคาเพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาด
3. เนยเที ยมและไขมันพืชผสม : คาดการณ์ ว่าอัตราการใช้กาลังการผลิตของอุตสาหกรรมนี้จะต่ ากว่าร้อยละ 50 ใน
ปจั จุบนั มีผปู้ ระกอบการรายใหญ่ในธุรกิจนี้อยู่ประมาณ 4 - 5 ราย โดยบริษทั มีสว่ นแบ่งทางการตลาดสูงสุดในส่วนของธุรกิจเบเกอรี่
สาหรับร้านค้าปลีก

คาดการณ์ ปริ มาณและแนวโน้ มราคาน้ามันปาล์มปี 2563
พืน้ ที่ปลูกปาล์มน้ ามันในประเทศไทยเพิม่ ขึน้ เฉลี่ยปี ละประมาณ 3 แสนไร่ จากการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกปาล์มน้ ามันแทนพืช
ชนิดอื่น โดยเฉพาะการโค่นล้มยางพารามาเป็ นการปลูกปาล์มน้ามันทดแทนอันเนื่องมาจากผลกระทบจากวิกฤติราคายางตกต่ า ใน
อดีตเป็ นเวลานานหลายปี เหตุผลดังกล่าวทาให้ผลผลิตโดยเฉลี่ยเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องในแต่ละปี นอกจากนัน้ ปจั จัยจากสภาพ
อากาศ ยังเป็ นสิง่ ทีส่ ่งผลดีต่อผลผลิต โดยรวม อย่างไรก็ตาม คาดว่าสถานการณ์ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ ามัน ในปี 2563 จะยังคง
เพิม่ ขึน้ แต่เพิม่ ขึน้ ในอัตราทีน่ ้อยกว่าปี 2562 เป็ นประมาณ 17.5 - 18 ล้านตัน และส่งผลให้ปริมาณน้ ามันปาล์มดิบอยู่ทป่ี ระมาณ
3.2 - 3.5 ล้านตันในปี 2563 เนื่องจากระดับการให้ผลผลิต ในระดับสูงในปี ทผ่ี ่านมา ทาให้ปี 2563 อาจเป็ นช่วงของการพักตัวของ
ต้นปาล์ม นอกจากนัน้ ผลกระทบจากสภาพภูมอิ ากาศทีแ่ ห้งแล้ง และการลดการใส่ป๋ ุยของเกษตรกรในช่วงราคาผลปาล์มตกต่ า จะ
ทาให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง อย่างไรก็ตาม ผลกระทบบางส่วนอาจถูกชดเชยจากพืน้ ทีป่ ลูกใหม่ทเ่ี ริม่ เก็บเกีย่ วได้ในช่วงอายุต้นปาล์ม 3
- 6 ปี
ในปี 2563 คาดว่าความต้องการใช้น้ามันปาล์มเพื่อการบริโภคในประเทศจะคงทีใ่ นระดับประมาณ 1 ล้านตัน สาหรับความต้องการ
ใช้น้ามันปาล์มเพื่อผลิตไบโอดีเซล คาดว่าจะมีประมาณ 2 - 2.2 ล้านตัน จากการทีก่ ระทรวงพลังงานได้กาหนดให้ไบโอดีเซล บี 10
เป็ นน้ามันดีเซลฐานของประเทศตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ซึง่ จะทาให้เกิดภาวะดุลยภาพของอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม หากเป็ น
เช่นนี้ ผลผลิตเกือบทัง้ หมดในปี 2563 จะถูกใช้ในประเทศเท่านัน้ โดยการส่งออกอาจมีสดั ส่วนน้อยและเกิดขึน้ ได้ในบางเดือนที่มี
ผลผลิตออกสู่ตลาดจานวนมาก ซึ่งตลาดส่งออกหลัก ยังคงเป็ นประเทศอินเดีย ในขณะทีก่ ารส่งออกไปตลาดสหภาพยุโรปมีน้อย
มาก กฎระเบียบ RED II จึงไม่ได้สง่ ผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมน้ามันปาล์มของไทย อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยควรมุ่งไปที่
การผลิตน้ามันปาล์มจากกระบวนการผลิตทีผ่ ่านการรับรองมาตรฐานความยังยื
่ น เตรียมพร้อมกับกระแสความต้องการของผูบ้ ริโภค
และความมุ่งมันของธุ
่
รกิจทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ผูป้ ระกอบการไทยทีต่ อ้ งการส่งออกน้ามันปาล์มหรืออาหารที่
มีส่วนผสมของน้ า มันปาล์ม จึงควรปฏิบตั ิต ามมาตรฐานความยังยื
่ นที่ได้รบั การยอมรับในระดับสากล และสามารถตรวจสอบ
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ย้อนกลับได้ซง่ึ เป็ นทิศทางทีส่ อดคล้องกับความต้องการของตลาดทัง้ ในและต่างประเทศ และสามารถสร้างความเชื่อมันแก่
่ ผบู้ ริโภค
ได้ นอกจากเรื่องของกฎระเบียบ RED II และกระแสอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมแล้ว อุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มยังต้องเผชิญกับความเสีย่ ง
จากปจั จัยอื่น อาทิ แนวโน้มการใช้รถยนต์ไฟฟ้า และกระแสลดการบริโภคไขมันอิม่ ตัว ซึ่งล้วนแต่เป็ นแรงกดดันด้านลบต่อราคา
น้ามันปาล์ม อย่างไรก็ตาม จากการทีน่ ้ามันปาล์มมีราคาต่าทีส่ ดุ ในบรรดาน้ามันพืชประเภทอื่น เรายังคงเชื่อว่าภายใต้กลไกตลาดที่
เหมาะสมและการบริหารจัดการสมดุลปริมาณน้ามันปาล์มทีม่ ปี ระสิทธิภาพ อุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มจะยังคงสามารถเติบโตต่อไป
ได้อย่างยังยื
่ น
โดยรวมแล้ว การเคลื่อนไหวของราคาน้ามันปาล์มดิบทัง้ ในและต่างประเทศในปี 2563 คาดว่าจะปรับตัวสูงขึน้ ตามความต้องการใช้
น้ามันปาล์มเพื่อผลิตไบโอดีเซลทีส่ งู ขึน้ ทัง้ ในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย โดยราคาน้ ามันปาล์มดิบในประเทศอาจแกว่ง
ตัวอยู่ทร่ี ะดับ 25 - 30 บาท/กิโลกรัม และราคาผลปาล์มสดทีป่ ระมาณ 4.50 – 6 บาท/กิโลกรัม ตราบใดทีร่ าคาน้ามันปิ โตรเลียมโดย
เฉลีย่ ทรงตัวอยู่ในระดับไม่เกิน 60 - 65 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และราคาน้ามันปาล์มดิบในตลาดโลกโดยเฉลีย่ ในปี 2563 คาด
ว่าจะอยู่ทป่ี ระมาณ 2,500 – 2,800 ริงกิตต่อตัน (2562 : 2,329 ริงกิตต่อตัน)
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ภาพรวมทางด้านธุรกิ จ
1. เรือ่ งเด่นของสิ นค้า
1.1 น้ามัน
เนเชอเรล น้ามันพืชเพื่อสุขภาพ ได้ขยายสายผลิตภัณฑ์ดว้ ยการเพิม่ ผลิตภัณฑ์คุณภาพ "Extra Virgin Olive Oil" จากประเทศ
สเปน ซึง่ ผ่านกระบวนการสกัดเย็นโดยไม่ผ่านความร้อนหรือใช้สารเคมีใด ๆ เพื่อรักษาประโยชน์ของน้ ามันมะกอกบริสุทธิ ์
โดยน้ ามันมะกอกมีคุณประโยชน์ สามารถช่วยลดโรคหลอดเลือดหัวใจ รวมถึงความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรค
ไขมันในเลือดและระดับไตรกลีเซอไรด์สงู โดยวางจาหน่าย 2 ขนาด ได้แก่ 250 มล. และ 500 มล.
เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่เนเชอเรลเปิ ดตัว
น้ ามันมะกอกขนาดใหม่“ Light & Mild Olive Oil”
และ“ Olive Oil Classic 100% Pure” ในขวด 250
มล. ขนาดใหม่เหมาะสาหรับครอบครัวขนาดเล็ก
หรือ ผู้บริโภคที่เ ริ่ม ดูแลสุขภาพ ด้ว ยผลิตภัณฑ์ท่ี
เหมาะสาหรับเมนู ต่ า งๆ ไม่ ว่ าจะเป็ น อาหารเพื่อ
สุขภาพหรืออาหารตะวันตกเช่นพาสต้าอาหารผัด
และน้าสลัด

นอกจากนี้เนเชอเรล ยังเปิ ดตัว "Extra Virgin Olive Oil" และ
"น้ ามันมะกอกผสมกับน้ ามันอะโวคาโด" ในบรรจุภณ
ั ฑ์นวัตกรรม
ใหม่รูปแบบ "สเปรย์" ซึ่งไม่มกี ารบรรจุก๊าซ ซึ่งช่วยให้มีปลอดภัย
ในการใช้งานและสามารถควบคุมปริมาณน้ ามันต่อการทีใ่ ช้ในการ
ปรุงอาหารทีเ่ หมาะสมสาหรับการใช้งานสะดวกและเหมาะกับความ
ต้องการของลูกค้าทีใ่ ส่ใจสุขภาพ
1.2 เนยเทียมและไขมันพืชผสม
บริษทั ล่ าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เป็ นผูน้ าด้าน
เนยเทียม และไขมันพืชผสมในกลุ่มอุตสาหกรรมร้านอาหาร
ร้านค้า ร้านเบเกอรี่ โดยในปี 2562 บริษัทได้ขยายฐาน
ลูกค้าไปยังผู้บริโภคในครัวเรือนโดยเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
เนยเทียม ตรา เซสท์โกลด์ กลิน่ เนยสดบรรจุในขนาด 150
กรัมและ 454 กรัม ช่วยเพิม่ ความสะดวกในการทาเนยซึ่ง
เหมาะส าหรับ การทาขนมป งั สเต็ ก ข้า วผัด และอาหาร
ตะวันตก
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1.3 เครือ่ งดื่มและผลิ ตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรูป
การบริโภคภายในประเทศทรงตัวในปี 2562 การขายผลไม้ก ระป๋องได้ร ับ
ผลกระทบจากการขาดแคลนวัตถุดบิ เช่น เงาะ ลิน้ จี่ และลาไย การเริม่ ต้นเก็บ
ภาษีน้าตาลและภาษีสรรพสามิตทาให้การเติบโตของเครื่องดื่มในประเทศไทย
ลดลง ด้วยเหตุน้ี จึงได้มกี ารปรับปรุงสูตรการผลิต
ด้วยค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกิจทีเ่ พิม่ ขึน้ และข้อกาหนดทีเ่ ข้มงวดมากขึน้ จาก
ผู้ค้าปลีกทัวไปและผู
่
้ค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ ยูเอฟซี จึงขยายไปสู่การจัดการ
การติดต่อสือ่ สารกับลูกค้าทีห่ ลากหลายช่องทาง (Omnichannel) เพื่อเป็ นการ
ปรับปรุงการสือ่ สารและการมีสว่ นร่วมของผูบ้ ริโภคเพื่อผลักดันการเติบโตและ
ให้ได้รบั การสือ่ สารโดยตรงกับผูบ้ ริโภค
ยูเอฟซียงั คงให้ความสาคัญกับการลงทุนในการสร้างแบรนด์ และสินค้าทีต่ อบ
รับศตวรรษที่ 21 รวมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เมื่อความต้อ งการทัวโลก
่
สาหรับอาหารและเครื่องดื่มทีท่ าจากพืชเพิม่ ขึน้ ยูเอฟซีจงึ ได้เปิ ดตัวเครื่องดื่ม
น้ านมมะพร้าว ยูเอฟซี เวลเวท เพื่อเติมเต็ม ความต้องการของผู้บริโภค
เพิม่ เติมจากเครื่องดื่มนมอัลมอนด์ทอ่ี อกสูต่ ลาดก่อนหน้านี้ และยังมีการลงทุน
เพิม่ เติมในการผลิตน้านมข้าวโอ๊ตในไตรมาสที่ 4
ยูเอฟซี ได้เตรียมความพร้อม สาหรับสายการบรรจุใหม่สาหรับ สินค้าพร้อม
เสิร์ฟแบบเสิร์ฟเดี่ยว (single-serve pack) ซึ่งจะเริม่ ดาเนินการผลิตได้ในปี
2563 ซึ่งจะช่วยให้ยูเอฟซีสามารถเข้าถึงช่องทางการจัดจาหน่ ายใหม่และ
รองรับการเติบโตของยอดขายในช่องทางร้านสะดวกซื้อและตู้จาหน่ ายสินค้า
อัตโนมัตเิ พื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าทีต่ อ้ งการบริโภคระหว่างเดินทาง

2. การขายและการกระจายสิ นค้า
2.1 ตลาดในประเทศ
ก) ช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ และร้านสะดวกซื้อ : ในปี 2562 ยอดค้าปลีกยังคงเผชิญกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากผูบ้ ริโภคยังคงรัดเข็มขัดโดยการเลือกซือ้ สินค้าทีจ่ าเป็ น ลดความถีใ่ นการเดินทางและมีจบั จ่ายต่อครัง้ ทีล่ ดลง
เป็ นผลให้สนิ ค้ากลุ่มน้ามันปรุงอาหาร มีการแข่งขันทีร่ ุนแรงขึน้ เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า บริษทั จึงเน้นหนักไปทีร่ ูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ทม่ี ีขนาดเล็กลงรวมถึงความสะดวกสบาย รวมถึงการจับจ่ายในร้านค้าเงินสดและบริการตนเอง ซึ่งส่งผลให้ บริษัทมี
ยอดขายทีเ่ ติบโตขึน้ ร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับร้านค้าแบบดัง้ เดิมทีล่ ดลงร้อยละ 12 ในขณะเดียวกัน จากการทีบ่ ริษทั ให้ความสาคัญ
กับผลิตภัณฑ์อ่นื นอกเหนือจากน้ามันปรุงอาหารหลัก ส่งผลให้ยอดขายเติบโตขึน้ ร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปี ท่ผี ่านมา แรงผลักดัน
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ของเนเชอเรล ได้สง่ ผลให้บริษทั มีค่แู ข่งหน้าใหม่ทม่ี าพร้อมกับกลยุทธ์การลดราคา บริษทั จะมองหาโอกาสใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็ นกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ในขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นในสร้างความแตกต่างและยกระดับภาพลักษณ์ของสินค้า ตรา เนเชอเรลในปี ทจ่ี ะมาถึง
ข) ช่องทางการค้าปลีกแบบดัง้ เดิม : ในปี 2562 แม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อการบริโภคทัวประเทศ
่
แต่
จากการทีร่ ฐั บาลได้ออกมาตรการต่างๆเพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศ ผ่านการกาหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ ที่หลากหลาย
เช่น โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสาหรับผูม้ รี ายได้น้อยหรือชิม-ช็อป-ใช้ ส่งผลให้ช่องทางการค้าแบบดัง้ เดิมยังคงเติบโตทัง้ ใน
ด้านค้าปลีกและค้าส่งได้อย่างต่อเนื่อง
บริษัทได้มุ่งเน้นการปรับปรุงช่องทางการจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยให้บริษทั สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษทั ยังพยายามขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มเบเกอรีด่ ว้ ยการทางานอย่างใกล้ชดิ กับลูกค้าเพื่อพัฒนาและ
นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทีต่ อบสนองความต้องการของตลาด
นอกจากนี้เนื่องจากผูบ้ ริโภคทีห่ นั มาใส่ใจสุขภาพมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและส่งผลให้ผลิตภัณฑ์น้ ามันเพื่อสุขภาพ
ตราเนเชอเรลได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวาง และส่งผลให้ยอดขายในช่องทางการค้าแบบดัง้ เดิมเติบโตอย่างต่อเนื่องและมันคง
่
ค) ฟู้ดเซอร์วสิ : การเปลีย่ นแปลงรูปแบบของตลาดแบบเดิมและกฎระเบียบสาหรับการแข่งขัน ที่ มีการเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลโดยตรงต่ออุตสาหกรรมที่ก้าวไปสู่แนวธุรกิจยุคใหม่ ซึ่งเห็นได้ชดั จากการปิ ดตัวลงของร้านอาหารแบบ
ดัง้ เดิมจานวนมากเนื่องจากมีลูกค้าไม่เพียงพอ และถูกแทนทีด่ ้วยร้านอาหารรูปแบบใหม่ ร้านอาหารในปจั จุบนั ต้องการพืน้ ที่ท่ี
น้อยลงเนื่องจากการสังซื
่ อ้ ออนไลน์และซือ้ กลับบ้านทีเ่ พิม่ มากขึน้ รางวัลและผูม้ อี ทิ ธิพลทางตลาดมีผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงที่
สาคัญในพฤติกรรมผูบ้ ริโภคและนักท่องเทีย่ ว ในขณะเดียวกันมีค่แู ข่งรายใหญ่ พยายามทีจ่ ะเจาะตลาดนี้อย่างจริงจัง โดยการซือ้
กิจการรายย่อยหรือเพิม่ แบรนด์สนิ ค้าใหม่ / เมนูใหม่ตลอดทัง้ ปี
บริษทั ตระหนักถึงการเปลีย่ นแปลงเหล่านี้ และพร้อมทีจ่ ะตอบสนองโดยทางานใกล้ชดิ และเร็วกว่าคู่แข่งในการกระตุ้น
ความต้องการในตลาดทีม่ กี ารแข่งขันสูงนี้ ไม่เพียงแค่นนั ้ บริษทั ได้ดาเนินการเพื่อกระจายความเสีย่ ง โดยขยายไปยังธุรกิจอื่น ที่
ไม่ใช่น้ ามันปาล์ม โดยมุ่งมันที
่ จ่ ะแสวงหาโอกาสการลงทุนในตลาดที่มศี กั ยภาพ เพื่อลดความเสีย่ งจากความผันผวนของราคา
น้ามันปาล์มในประเทศ
ธุรกิจเบเกอรี่ถอื เป็ นกระแสทางธุรกิจทีส่ าคัญ และ บริษทั จึงเปิ ดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เพิม่ ขึน้ โดยเป็ นสินค้าประเภท
วัตถุดบิ ในการทาเบเกอรีเ่ ป็ นหลัก ทัง้ หมดนี้สง่ ผลให้ บริษทั สามารถสร้างยอดขายได้สงู สุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ ด้วยการเติบโต ร้อย
ละ 25 ในปี 2562
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2.2 ตลาดต่างประเทศ
ก) กลุ่มน้ามันและไขมัน : ในปี 2562 ตลาดต่างประเทศยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง บริษทั ยังคงเพิม่ การขายน้ ามัน
สาหรับปรุงอาหารไปยังกลุ่มประเทศ CLMV เช่น พม่า กัมพูชา และลาว ซึ่ง บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสและศักยภาพ นอกจากนี้
บริษทั ยังได้ขยายสายผลิตภัณฑ์ซง่ึ รวมถึงเนยเทียม ไขมันพืชผสมและน้ามันเกรดพรีเมีย่ มตรา เนเชอเรล สูต่ ลาดส่งออก
ข) กลุ่มผลิตภัณฑ์ยูเอฟซี : การแข็งค่าของเงินบาทส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ ปริมาณการส่งออกและยอดขายรวมที่
ลดลงตามสภาพเศรษฐกิจทีท่ า้ ทายทัวโลก
่
สหรัฐอเมริกายังคงเป็ นตลาดส่งออกทีใ่ หญ่ทส่ี ุดด้วย OEM ของน้ ามะพร้าวสาหรับ
เครือข่ายค้าปลีกรายใหญ่บางแห่ง การบริโภคน้ามะพร้าวทีล่ ดลงทาให้การแข่งขันด้านราคาทวีความรุนแรงขึน้ ดังนัน้ จึงได้มกี าร
ปรับลดราคาขาย ณ ท่าเรือต้นทาง (FOB) เพื่อรักษาลูกค้าไว้
น้ามะพร้าว ยูเอฟซี รีเฟรช ยังคงรักษาความเป็ นผูน้ าตลาดในนิวซีแลนด์และสิงคโปร์ดว้ ยการตลาดเชิงรุกและการลงทุน
ในการสร้างตราสินค้า
ความสนใจของผู้บริโภคในอาหารและเครื่องดื่มจากพืชยังคงเพิม่ ขึน้ ในหลายประเทศ การเปิ ดตัวเครื่องดื่ม น้ านมอัล
มอนด์ ตรา UFC Velvet ก่อนหน้านี้ตามด้วยการเพิม่ เครื่องดื่ม น้ านมมะพร้าวและเครื่องดื่มนมข้าวโอ๊ตในไตรมาสที่ 2 และไตร
มาสที่ 3 ตามลาดับ เพื่อเป็ นการตอบสนองต่อตลาดทีม่ กี ารเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ด้วยความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ สาหรับเครื่องดื่ม พร้อมดื่มที่มขี นาดเล็ก ยูเอฟซีจงึ เริม่ กระบวนการลงทุนในสายการบรรจุ
สินค้าพร้อมเสิรฟ์ แบบเสิรฟ์ เดีย่ ว (single-serve pack) ซึง่ จะพร้อมสาหรับการผลิตในปี 2563 ซึง่ จะเป็ นการเพิม่ ผลิตภัณฑ์ของ
บริษทั และขยายช่องทางการจัดจาหน่ายของบริษทั ต่อไป
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ภาพรวมทางด้านการปฏิ บตั ิ งาน
1) การปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต
โรงกลัน
่ นำ้ มันพืชบำงปู
 ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 บริษทั ได้ปรับปรุงระบบเพื่อลดการใช้พลังงานไอน้ า โดยติดตัง้ Heat Exchanger ซึง่ สามารถลด
การใช้ไอน้าในโรงงานได้รอ้ ยละ 7
 ในเดือนตุลาคม 2562 บริษทั ได้ตดิ ตัง้ เครื่องฉีดฝาและแม่พมิ พ์สาหรับขวดขนาด 1 ลิตรสาหรับสินค้าภายใต้ตราเนเชอ
เรลและหยก เอ๊กซ์ตร้า ซึง่ สามารถลดต้นทุนวัตถุดบิ และเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันในตลาด

โรงงำนสกัดนำ้ มันปำล์มดิบทีจ
่ งั หวัดตรัง
 เดือนมกราคม 2562 โรงงานสกัดน้ามันปาล์มทีจ่ งั หวัดตรัง ให้การต้อนรับนางณิทฐา แสวงทอง รองผูว้ ่าราชการจังหวัด
ตรัง และนางรพีพรรณ ช้างเย็นฉ่ า สานักงานพาณิชย์จงั หวัดตรังเยี่ยมชมการดาเนินงานน้ ามันปาล์มเพื่อผลักดัน
กระบวนการมาตรฐานการปลูกปาล์มน้ามันอย่างยังยื
่ น (RSPO) ในโอกาสนี้ นายสุพจน์ เพ็งจันทร์ ผูจ้ ดั การโรงงานให้
การต้อนรับ

 เดื อ นมิ ถุ น ายน 2562
โรงงานสกั ด น้ า มั น ปาล์ ม ที่ จ ัง หวัด ตรัง ได้ ร่ ว มมื อ กั บ คณะทรั พ ยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จดั ฝึกอบรมเรื่องการจัดการสวนปาล์มและการเก็บตัวอย่างใบปาล์มน้ ามันเพื่อส่งวิเคราะห์
ให้กบั กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูป้ ลูกปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มอย่างยังยื
่ น (วังวิเศษ -สิเกา)
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 เดือนตุลาคม 2562 โรงงานสกัดน้ ามันปาล์มที่จงั หวัดตรัง ได้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตน้ ามัน
ปาล์ม เพื่อเพิม่ ศักยภาพของบุคลากรและผูป้ ระกอบการให้กบั องค์กรยุค 4.0 (ยุคแห่งเทคโนโลยี) จัดโดยศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมเขต 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มภาคใต้
พัฒนาขีดความสามารถและนาความรูไ้ ปใช้ในองค์กรรวมทัง้ ให้ความรูแ้ ก่บุคลากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

UFC จังหวัดล้ำปำง
 ไตรมาสที่ 2 มีการติดตัง้ สถานทีบ่ รรจุกระป๋องอัตโนมัตลิ งในกล่องกระดาษ ซึง่ สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตได้สงู
ถึง 100% จาก 2,000 เป็ น 4,000 กล่องต่อวัน

69

คาอธิ บายและการวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
 ไตรมาสที่ 2 ยูเอฟซี จังหวัดลาปาง ได้มกี ารติดตัง้ เครื่องจักรสาหรับการผลิตซุปในถ้วยพร้อมทาน เพื่อเพิม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่
โดยมีรสฟกั ทอง, รสข้าวโพดอ่อนและรสเห็ด

UFC จังหวัดนครปฐม
 ไตรมาสที่ 2 ยูเอฟซี จังหวัดนครปฐม ได้ดาเนินการสร้างโรงจอดรถยนต์ ทีใ่ ช้แสงสว่างพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ซึง่
เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

 ไตรมาสที่ 2 ยูเอฟซี จังหวัดนครปฐม ได้ดาเนินการปรับปรุงทางเข้าห้องบรรจุเป็ นระบบปลอดเชือ้ โดยติดตัง้ Air shower
เพื่อช่วยกาจัดสิง่ ปนเปื้ อนทีอ่ าจติดมากับเสือ้ ผ้า
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 ไตรมาสที่ 3 ยูเอฟซีจงั หวัดนครปฐมดาเนินการติดตัง้ อุปกรณ์ และโฮโมจิไนเซอร์ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตน้ า
ผลไม้กระป๋อง

 ไตรมาสที่ 3 ยูเอฟซีจงั หวัดนครปฐมได้ดาเนินการติดตัง้ เครื่องติดสติ๊กเกอร์อตั โนมัติ โดยสามารถรองรับการติด
สติก๊ เกอร์ได้ 3 จุดในหนึ่งบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อเป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิต

 ไตรมาสที่ 3 ยูเอฟซีจงั หวัดนครปฐม ได้มกี ารติดตัง้ สายการผลิต นมข้าวโอ๊ต ได้แก่ ถังไฮโดรไลซ์ และพาสเจอร์ไรซ์
เป็ นต้น เพื่อเป็ นการเพิม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่
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 ไตรมาสที่ 3 ยูเอฟซีจงั หวัดนครปฐม ได้ติดตัง้ ระบบพ่นน้ าดับเพลิงอัตโนมัติภายในคลังสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานและกฎหมายต่างๆ
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2) การได้รบั รางวัลและการรับรองตามมาตรฐานต่างๆ
โรงกลัน
่ นำ้ มันพืชบำงปู
 เดือนกรกฎาคม 2562 บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เข้ารับมอบรางวัล อย. ควอลิต้ี อวอร์ด ประจาปี 2562
โดยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะสถานประกอบการที่มคี ุณธรรมจริยธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์ท่มี ี
คุณภาพ ด้วยระบบการผลิตทีพ่ ร้อมตอบสนองต่อผูบ้ ริโภค อีกทัง้ มีสว่ นร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยพิธมี อบ
รางวัลจัดขึ้น ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ า กรุงเทพ โดยมี นพ.กิตติศกั ดิ ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข เป็ นผูม้ อบรางวัล
สาหรับรางวัล อย.ควอลิต้ี อวอร์ด ปี 2562 นัน้ จัดขึน้ โดยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดย
มีสถานประกอบการทีผ่ ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากหลากหลายอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็ นกลุ่มธุรกิจคือ อาหาร, ยา,
เครื่องสาอางค์, เครื่องมือแพทย์, วัตถุอนั ตรายทีใ่ ช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน โดย
เกณฑ์การให้รางวัลจะพิจารณาจากความน่าเชื่อถือในมาตรฐานการผลิตทีม่ ุ่งเน้นคุณภาพรวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคม

 เดือนพฤศจิกายน 2562 บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ได้รบั รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงาน
สัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยรางวัลนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มรี ะบบบริหารจัดการทีด่ ี ด้านการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ด้านแรงงานสัมพันธ์ และ
สวัสดิการแรงงาน และความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติ
สถานประกอบกิจการทีม่ รี ะบบการบริหารจัดการด้านแรงงานทีเ่ ป็ นมาตรฐานสากลจึงได้จดั พิธมี อบรางวัลสถานประกอบ
กิจการทีม่ รี ะบบบริหารจัดการทีด่ ี ทัง้ นี้ นายวิรตั น์ สุวรรณรัตน์ ผูจ้ ดั การฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็ นตัวแทนรับมอบรางวัล
จากนายนรินทร์ บุญพร้อม หัวหน้าสานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน
2562
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โรงงำนสกัดนำ้ มันปำล์มดิบทีจ
่ งั หวัดตรัง


เดือนตุลาคม 2562 โรงงานสกัดน้ ามันปาล์มดิบจังหวัดตรัง ได้รบั คัดเลือกให้เป็ นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงาน
สัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจาปี 2562 เป็ นปี ท่ี 4 ติดต่อกัน
การรับรางวัลดังกล่าวจากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็ นสิง่ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความมุ่งมันของ
่
บริษทั ในการเป็ นองค์กรทีน่ ่ าอยู่ (BPW-Best Place to Work) สะท้อนให้เห็นว่าบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงาน
ท้องถิน่ อย่างเคร่งครัด และมุ่งมันพั
่ ฒนาอย่างยังยื
่ นด้วยความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อสังคมและสิง่ แวดล้อม

บริษท
ั อำหำรสำกล จ้ำกัด (มหำชน)
 เดือนพฤษภาคม 2562 ยูเอฟซี ได้รบั การรับรองของลูกค้า 7&I ประเทศญีป่ นุ่ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับ 5 ดาว
แสดงให้เห็นว่าบริษทั ได้แสดงความมุ่งมันในการดู
่
แลด้านสังคมและพนักงานเป็ นอย่างดี
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การพัฒนาสู่ความยังยื
่ นและกิ จกรรมเพื่อชุมชน
บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) มีการดาเนินงานทีแ่ สดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม เพื่อความยังยื
่ น
ของกิจการและสังคมโดยรวม โดยการกาหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจ เพื่อให้สะท้อนออกมาในการดาเนินงานตามธุรกิจปกติ ดังนี้
วิ สยั ทัศน์
เป็ นบริษทั ชัน้ นาในธุรกิจอาหารและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง ทีม่ กี ารเติบโตและพัฒนาอย่างยังยื
่ น
พันธกิ จ
1. ผลิตอาหารทีม่ คี ุณภาพ และคุณค่าทางโภชนาการ พร้อมทัง้ นาเสนอนวัตกรรมการผลิตอาหารใหม่ๆ ที่ตรงตามความ

ต้องการของลูกค้า ด้วยบริการทีด่ เี ยีย่ ม และสร้างศักยภาพให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคต
2. ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัย ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมกับการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
ชุมชนและสังคม
3. สร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ลูกค้า และจัดสรรประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รวมทัง้ การ
คานึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงาน
โดยบริษทั มีนโยบายทีเ่ น้นการผลิตน้ ามันปาล์มอย่างยังยื
่ นตามกรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึง่ โรง
กลันน
่ ้ ามันพืชบางปูและโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มดิบทีจ่ งั หวัดตรัง ได้รบั การรับรองมาตรฐาน RSPO Supply Chain ในรูปแบบ
Mass Balance (MB) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 มีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชีวภาพ และได้รบั การขึน้ ทะเบียน
โครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด (Clean Development Mechanism : CDM)
จากการทีบ่ ริษัทให้ความสาคัญต่อปญั หาทีเ่ กิดขึน้ กับสิง่ แวดล้อม จึงได้มกี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก โดยผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า หยก, หยก เอ็กซ์ตร้า และ เนเชอเรล ได้รบั การรับรองประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุ ต
ปริน้ ท์
นอกจากนัน้ บริษัทยังมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิเพื่อรักษาสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นผู้มสี ่วนได้เสียภายใน
ได้แก่ พนักงาน หรือผูม้ สี ่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่ง ชุมชนและสังคม กาหนดไว้อย่างชัดเจน
โดยบริษทั เคารพในความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ต่อพนักงาน ลูกค้า คู่คา้ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เนื่องจากความเหมือน
หรือความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส หรือเรื่องอื่ นใด อย่างไรก็ตาม ความ
คาดหวังของผู้มสี ่วนได้เสียอาจแตกต่างกัน ดังนัน้ บริษัทจะพิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายที่แต่ละกลุ่มพึงได้รบั อย่างละเอียด
รอบคอบ และดูแลให้มนใจว่
ั ่ าสิทธิดงั กล่าวได้รบั ความคุ้มครอง และปฏิบตั ิด้วยความระมัดระวัง โดยได้กาหนดแนวทางการ
ตอบสนองความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสียไว้ในนโยบายดังกล่าว
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บริษทั กาหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการ 8 ข้อดังนี้
1. การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม
บริษทั ยึดหลักการปฏิบตั ทิ เ่ี สมอภาค ภายใต้การแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรมต่อคู่คา้ ทุกราย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามสัญญา เงื่อนไขทางการ
ค้าในการซื้อขายสินค้าและบริการจากคู่ค้า และการกาหนดนโยบายในการจัดซื้อและจัดจ้าง เพื่อให้การดาเนินธุรกิจกับคู่ค้า
เป็ นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรงไปตรงมา
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษทั มีนโยบายให้พนักงานดาเนินงานอย่างมีคุณธรรมและเป็ นพลเมืองที่ดขี องสังคม รวมทัง้ ส่งเสริมให้คู่คา้ ของบริษทั ดาเนิน
ธุรกิจทีถ่ ูกต้องด้วยความโปร่งใสด้วยเช่นกัน บริษทั จึงได้กาหนดให้การต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนเป็ นนโยบายทีส่ าคัญ
อีกนโยบายหนึ่ง โดยมีการกาหนดหลักเกณฑ์เป็ นแนวปฏิบตั ไิ ว้ในนโยบายดังกล่าว
3. การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะให้ความเป็ นธรรมต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกราย โดยปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกันและปฏิบตั ิ
ตามหลักการเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกาเนิด เชือ้ ชาติ เพศ อายุ สีผวิ ศาสนา ความ
พิการ ฐานะทางการเงิน ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดทีม่ ไิ ด้เกีย่ วข้องโดยตรงกับการปฏิบตั ิงาน รวมทัง้ ให้ความ
เคารพต่อความเป็ นปจั เจกชนและศักดิศรี
์ ของความเป็ นมนุษย์
4. การปฏิ บตั ิ ต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม
บริษัท ตระหนักดีว่าพนักงานเป็ นป จั จัยแห่งความสาเร็จก้าวหน้ าของบริษัท บริษัทจึงสนับสนุ นพัฒนาให้พนักงานมีความรู้
ความสามารถ มีการฝึ กอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ให้ผลตอบแทนและ
สวัสดิการทีเ่ หมาะสมและเป็ นธรรม เคารพสิทธิของพนัก งานตามหลักสิทธิมนุ ษยชนขัน้ พืน้ ฐานตามหลักสากลและตามกฎหมาย
และระเบีย บข้อ บัง คับ ต่ างๆ รวมทัง้ ยังให้ค วามสาคัญ กับสุขภาพ อาชีว อนามัย ความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพย์สนิ และ
สภาพแวดล้อมการทางานของพนักงาน ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทางานทีด่ แี ละส่งเสริมการทางานเป็ น
ทีม
5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผูบ้ ริโภค
บริษทั มุ่งมันสร้
่ างความพึงพอใจและความมันใจให้
่
กบั ลูกค้าและผูบ้ ริโภค โดยเน้นทีค่ วามเอาใจใส่และความรับผิดชอบต่อลูกค้า
และผูบ้ ริโภคโดยการผลิตสินค้าทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน ตามระบบบริหารจัดการด้านต่างๆ ได้แก่
 มาตรฐาน ISO 9001 เป็ นมาตรฐานการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ
 ระบบ GMP เป็ นระบบการจัดการตามหลักเกณฑ์วธิ กี ารทีด่ ใี นการผลิตอาหาร ซึง่ เป็ นข้อกาหนดเกีย่ วกับมาตรฐานด้าน
สุขลักษณะทัวไป
่ รวมทัง้ มาตรการในการป้องกันอาหารจากการถูกปนเปื้ อนเนื่องจากสภาวะทีไ่ ม่ถูกสุขลักษณะ
 ระบบ HACCP เป็ นมาตรฐานเกีย่ วกับการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตทีต่ อ้ งควบคุมในกระบวนการผลิตอาหาร
 มาตรฐาน TIS 18001 / OHSAS 18001 เป็ นระบบการจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานทีท่ างาน
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 มาตรฐาน FSSC 22000 เป็ นมาตรฐานที่เน้นเรื่องระบบประกันคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหารระดับสูง
สามารถสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ผูบ้ ริโภค รวมถึงเน้นการเติบโตและการดาเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ น มาตรฐานดังกล่าวเป็ น
มาตรฐานทีค่ รอบคลุมทัง้ ISO 22000 และ PAS 220 และเป็ นทีย่ อมรับจากทัวโลก
่
 มาตรฐาน ISO 14001 เป็ นมาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้องค์กรมีการพัฒนาปรับปรุงตลอดจน
รักษาสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
 มาตรฐานการผลิตน้ ามันปาล์มอย่างยังยื
่ นภายใต้กรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึง่ เป็ นแนว
ปฏิบตั ิท่มี กี ารปรับปรุงการผลิตน้ ามันปาล์มอย่างยังยื
่ น ทัง้ ทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิง่ แวดล้อม และถูกต้องตาม
กฎหมายของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลายภาคส่วนตัง้ แต่ตน้ น้าถึงปลายน้า
 อย.ควอลิตอ้ี วอร์ด เป็ นรางวัลด้านการควบคุมคุณภาพสินค้าและวิธกี ารผลิตตามหลักเกณฑ์วธิ กี ารทีด่ ใี นการผลิตอาหาร
ทีด่ มี คี ุณภาพ
นอกจากนัน้ บริษทั ยังมุ่งเน้นทาการตลาดและสัญญาทีเ่ ป็ นธรรม รวมถึงรักษาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของลูกค้า และมีหน่ วยงานซึง่
ทาหน้าทีร่ บั ข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อให้ลกู ค้าเกิดความเชื่อมันและพึ
่
งพอใจสูงสุด
6. การใส่ใจสิ่ งแวดล้อม
บริษทั มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคานึงถึงสิง่ แวดล้อม และปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และข้อบังคับเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมทีบ่ งั คับ
ใช้อยู่ ทัง้ นี้ บริษทั มุ่งเน้นการปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อมด้วยความรับผิดชอบโดย



ส่งเสริมให้พนักงานของบริษทั มีจติ สานึก และความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
ร่วมกับชุมชนใกล้เคียงพัฒนาสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์กบั หน่ วยงานอื่น เพื่อให้มกี าร
รักษาสิง่ แวดล้อม และปรับปรุงการปฏิบตั งิ านให้เหมาะสมต่อสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
 ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจากการดาเนินธุรกิจของบริษัท ทบทวนและติดตามความก้าวหน้าเพื่อให้
แน่ใจว่าบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ

่ นและกิ จกรรมเพื่อชุมชน
7. โครงการการพัฒนาสู่ความยังยื
ปี 2562 บริษัทได้สนับสนุ นกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็ นโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมูลค่ารวม 196,368 บาท (2561 :
218,903 บาท) เพื่อสร้างสัมพันธ์อนั ดีต่อชุมชนและสังคม

ไตรมาสที่ 1

บริจาคเนื่ องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
เดือนมกราคม 2562 โรงงานสกัดน้ ามันปาล์มดิบจังหวัด
ตรัง มอบจักรยานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจาปี 2562
ให้กบั โรงเรียนเทศบาลควนกุนจานวน 5 คัน รับมอบโดย
นายเขีย ว อัน้ เต้ ง นายกเทศมนตรีต าบลควนกุ น และ
สนับสนุ นเงินจานวน 5,000 บาท ให้กบั การจัดกิจกรรมวัน
เด็กขององค์การบริหารส่วนตาบลกะลาเส รับมอบโดยนาย
ประสิทธิ ์ ตีฮ้ อ้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกะลาเส
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สนับสนุนของเหลือจากกระบวนการผลิ ต (ขี้เค้ก)
ให้กบั โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 โรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิบจังหวัด
ตรัง สนั บ สนุ น ของเหลือ จากกระบวนการผลิต (ขี้เ ค้ก )
ให้กบั โรงเรียนบ้านทุ่งขีเ้ หล็ก เพื่อสาหรับทาแปลงผักของ
นักเรียน
ร่ว มกิ จ กรรมกี ฬ า “กะลาเสสัม พัน ธ์ ต้ า นยาเสพติ ด
ครังที
้ ่ 20 ประจาปี 2562”
เดือ นมีน าคม 2562 องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลกะลาเส
อาเภอสิเ กา จัง หวัด ตรังได้จ ัด กิจ กรรมกีฬ า “กะลาเส
สัมพันธ์ ต้านยาเสพติดครัง้ ที่ 20 ประจาปี 2562” เพื่อ
สนับ สนุ นส่งเสริมให้เ ยาวชนและประชาชนรวมถึงสถาน
ประกอบการในพื้นที่ได้สร้างเสริมพลานามัยร่างกายและ
ห่ า งไกลยาเสพติ ด โดยโรงงานสกัด น้ า มัน ปาล์ ม ดิบ ที่
จังหวัดตรัง สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

สนับสนุนวัดศรีจนั ทร์ประดิ ษฐ์ในงานบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูรอ้ น
วันที่ 22 มีนาคม 2562 โรงกลันน
่ ้ ามันพืชบางปูสนับสนุ น
ผลิตภัณฑ์แก่วดั ศรีจนั ทราประดิษฐิในงานบวชสามเณรภาค
์
ฤดูรอ้ นถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลย
เดชมหาราช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ์
บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 7
เมษายน 2562
ไตรมาสที่ 2
การอบรมสัมมนาวิ ถีชีวิตเพื่อสุขภาพดี
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ยูเอฟซี ได้จดั อบรมเรื่องการกิน
เพื่อสุขภาพทีด่ ขี น้ึ และถูกสุขลักษณะ โดยความร่วมมือของ
โรงพยาบาลนครปฐมในการเป็ นวิท ยากรรับเชิญ และให้
คาแนะนากับพนักงาน
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การฝึ กงานของนักศึกษาในท้องถิ่ น
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 สานักงานจัดหางาน ลาปาง
ร่วมด้วยสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัด
ลาปางและสานักงานพัฒนาฝี มือแรงงาน จังหวัดลาปาง
เยี่ยมชมโรงงานของยูเอฟซีเพื่อพิจารณาความร่วมมือใน
โครงการยุวแรงงาน ให้โอกาสแก่นักเรียนในการฝึ กงาน
ในช่วงปิ ดภาคเรียน ซึง่ จะช่วยให้พวกเขามีรายได้เพื่อแบ่ง
เบาภาระทางการเงินของผูป้ กครองและได้รบั ประสบการณ์
จากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
สนับสนุนหมวกผ้าสาหรับพิ ธีราชาภิ เษก
เดื อ นพฤษภาคม 2562 โรงกลั น่ น้ ามั น พื ช บางปู ไ ด้
สนับสนุ นหมวกผ้าให้กบั สานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจัง หวัด สมุ ท รปราการ สานัก งานสวัส ดิก ารและ
คุม้ ครองแรงงานพืน้ ทีบ่ างนา และหน่ วยงานในสังกัดฯ เพื่อ
ใช้แ จกจ่ า ยให้ก ับ ประชาชนส าหรับ พิธีบ รมราชาภิ เ ษก
(ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562)
กิ จกรรมบริจาคโลหิ ต
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงกลันน
่ ้ ามันพืชบางปู
ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
ครัง้ ที่ 34 ซึง่ บริษทั จะยังคงจัดกิจกรรมนี้อย่างสม่าเสมอเพื่อ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคมต่อไป

สนั บ สนุ น ของเหลื อ จากกระบวนการผลิ ต (ขี้ เ ค้ ก )
ให้กบั เกษตรกร
เดือนพฤษภาคม 2562 โรงงานสกัดน้ ามันปาล์มดิบจังหวัด
ตรัง สนั บ สนุ น ของเหลือ จากกระบวนการผลิต (ขี้เ ค้ก )
ให้กบั เกษตรกรในพืน้ ทีส่ าหรับใช้ในสวนปาล์ม
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กิ จกรรมอาสาสมัครเพื่อชุมชน
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ยูเอฟซีและพนักงานได้ร่วม
ชุ ม ชนในพื้น ที่ช่ ว ยกัน ตัด กิ่ง ไม้ ริม ทาง ใกล้โ รงงานเพื่อ
ความสะอาดเรียบร้อยและความปลอดภัยในการขับขี่

ไตรมาสที่ 3
เข้าร่วมกิ จกรรมเดิ น-วิ่ งเพื่อการกุศล
เดือนกรกฎาคม 2562 โรงงานสกัดน้ ามันปาล์มดิบจังหวัด
ตรัง ได้สนับสนุ นงบประมาณ 10,000 บาทสาหรับการวิง่
มาราธอนตรังครัง้ ที่ 1 ซึ่งจัด ขึ้นโดยสภาอุต สาหกรรม
จังหวัดตรัง รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมนี้จะนาไป
บริจาคให้โ รงพยาบาลสิเ กาซึ่ง ตัง้ อยู่ใ กล้ โรงงาน โดย
กิจกรรมนี้มผี บู้ ริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม
กิ จกรรมอาสาสมัครเพื่อชุมชน
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 พนักงานของยูเอฟซี ได้เข้า
ร่วมโครงการปลูกป่าและพัฒนาชุมชนเพื่อถวายเป็ นพระ
ราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 10
ร่วมปล่อยพันธุป์ ลาเนื่ องในวโรกาส 12 สิ งหาคม
เดือนสิงหาคม 2562 โรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม ดิบทีจ่ งั หวัด
ตรัง จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเทิดพระเกียรติวนั แม่
แห่งชาติ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลควน
กุน
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ร่วมกิ จกรรมฟื้ นฟูป่าชายเลน
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 พนักงานจากโรงกลันน
่ ้ ามัน
พืช บางปูเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธรี าชาภิเษก และ
มุ่งเน้ นการให้ความสาคัญกับความยังยื
่ นของสิง่ แวดล้อม
ชุ ม ชนและสัง คม ซึ่ ง ด าเนิ น มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งหลายปี
ติดต่อกัน ในโอกาสนี้ผบู้ ริหารและพนักงานได้เข้าร่วมงาน
ณ กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก (สถานตาก
อากาศบางปู)

กิ จกรรมอาสาสมัครเพื่อชุมชน
เดือนกันยายน 2562 โรงงานสกัดน้ ามันปาล์มดิบจังหวัด
ตรัง เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพิทกั ษ์ศาสนาสถาน จัดโดย
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ณ วัดสิเกา และวัดเขา
ไม้ แ ก้ ว ซึ่ ง เป็ นวั ด ที่ ตั ้ง อยู่ ในพื้ น ที่ โ รงง า น โดย มี
วัตถุประสงค์เพื่อเข้าตรวจระบบความปลอดภัยของไฟฟ้า
โดยทางโรงงานได้ส่ ง วิศ วกรไฟฟ้ า และช่ า งไฟฟ้ าของ
โรงงานเพื่อเข้าสนับสนุนโครงการนี้

กิ จกรรมบริจาคโลหิ ต
เมื่อวัน ที่ 20 กัน ยายน 2562 โรงกลันน
่ ้ ามันพืช บางปู
ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
ครัง้ ที่ 35 ซึง่ บริษทั จะยังคงจัดกิจกรรมนี้อย่างสม่าเสมอเพื่อ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคมต่อไป
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สนับสนุนของเหลือจากกระบวนการผลิ ตขี้เค้กให้กบั
สถานี พฒ
ั นาที่ดินจังหวัดตรัง
เดือนสิงหาคม 2562 โรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม ดิบทีจ่ งั หวัด
ตรัง สนั บ สนุ น ของเหลือ จากกระบวนการผลิต (ขี้เ ค้ก )
ให้กบั สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ จังหวัดตรัง สาหรับใช้ในการทาปุ๋ย
หมักชีวภาพใช้ในแปลงสาธิตของสถานี โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้เกษตรกรนาวัสดุทไ่ี ม่ใช้แล้วทีเ่ หลือจากกระบวนการ
ผลิตมาเพิม่ คุณค่า
ไตรมาสที่ 4
สนับสนุนกิ จกรรมของพระพุทธศาสนา
ในเดือนพฤศจิกายน 2562 โรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม ดิบที่
จังหวัดตรัง ได้ร่วมพิธที อดกฐิน ณ วัดกมลศรี อาเภอสิเกา
รายได้จากการจัดงานจะใช้เพื่อสร้างห้องน้าและปรับปรุงวัด

8. นวัตกรรมโครงการการพัฒนาสู่ความยังยื
่ นและกิ จกรรมเพื่อชุมชน
เมื่อปี 2551 บริษทั เป็ นผูผ้ ลิตน้ามันปาล์มรายแรกทีไ่ ด้รบั การรับรอง “ฉลากคาร์บอน” (Carbon Label) จากองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ( Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public organization) ) โดย
โรงงานสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิรอ้ ยละ 16.48 จากกระบวนการผลิต
วันที่ 19 กันยายน 2561 บริษทั เข้ารับมอบประกาศนียบัตร คาร์บอนฟุต ปริน้ ท์ สาหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า หยก , หยก
เอ็กซ์ตร้า และ เนเชอเรล ในฐานะผลิตภัณฑ์ทส่ี ง่ เสริมการลดคาร์บอน รวมถึงการบรรเทาและชะลอภาวะโลกร้อนในประเทศไทย
ซึง่ บริษทั ได้มกี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยคานวณจากวัฎจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ ตัง้ แต่การ
ได้มาซึง่ วัตถุดบิ การขนส่ง การประกอบชิน้ ส่วน การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน
นอกจากนัน้ ในปจั จุบนั บริษทั สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาด 1 MW จากก๊าซชีวภาพ โดยมีน้ าเสียจากกระบวนการผลิตของ
โรงงานสกัดน้ ามันปาล์มเป็ นวัตถุดบิ และโครงการดังกล่าวเป็ นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการของเสียของนักเรียน นักศึกษาและ
ชุมชนของโรงงาน
กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ถือเป็ นการยืนยันถึง ความมุ่งมันในการเป็
่
นส่วนหนึ่งของประเทศไทยในการผลักดัน เพื่อลดการปล่อย
คาร์บอน ทัง้ ในเชิงธุรกิจและกิจกรรมเพื่อสังคมโดยอาศัยการประกอบธุรกิจอย่างรูร้ กั ษ์สงิ่ แวดล้อม เพื่อมุ่งไปสู่การเติบโตและ
พัฒนาอย่างยังยื
่ น
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ภาพรวมทางด้านการเงิ น
คาอธิ บายและการวิ เคราะห์ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน
1.

ผลการดาเนิ นงาน

ในปี 2562 บริษทั มีรายได้จากการขายลดลง 481.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.5 เมื่อเทียบกับปี 2561 ในขณะที่
ปริมาณการขายในกลุ่มสินค้าน้ ามันพืชเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.2 แต่ไม่สามารถชดเชยการลดลงของราคาขายถัวเฉลี่ยต่อ
หน่ วยของกลุ่มสินค้าน้ ามันพืช (โดยเฉพาะสินค้าน้ ามันปาล์ม ) ซึง่ ปรับตัวลดลงร้อยละ 12.9 โดยทีป่ ริมาณอุปสงค์และ
อุปทานของน้ ามันปาล์มดิบของทัง้ ประเทศเพิม่ ขึน้ จากปี 2561 ร้อยละ 15 และ 9 ตามลาดับ (ข้อมูลจากกรมการค้า
ภายใน) พืน้ ทีใ่ ห้ผลผลิตปาล์มน้ามันเพิม่ ขึน้ เป็ น 5.5 ล้านไร่ โดยในปี 2562 ปริมาณผลปาล์มสดทัง้ ประเทศเพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 8 (ข้อมูลจากกรมการค้าภายใน) ในช่วง 9 เดือนแรก ปริมาณน้ ามันปาล์มดิบคงเหลือทัง้ ระบบอยู่ในระดับสูง ระดับ
ราคาเฉลีย่ รายเดือนของน้ ามันปาล์มดิบอยู่ในระดับต่ า เพียง 16.72 บาท/กิโลกรัม อันมาจากความกังวลในตลาดน้ ามัน
ปาล์ม ได้แก่ ปริมาณน้ ามันปาล์มคงเหลือในระบบสะสมเป็ นจานวนมาก, กระแสการต่อต้านการใช้น้ ามันปาล์มใน
ประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปและประเทศแถบตะวันตก, สหภาพยุโรปเก็บภาษีเพิม่ เติมกับสินค้าเชื้อเพลิงชีวภาพจาก
อินโดนีเซีย และความตึงเครียดทางด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน และการปรับขึน้ ภาษีนาเข้าน้ ามันปาล์มของ
อินเดีย
อย่างไรก็ตาม ราคาน้ามันปาล์มดิบในประเทศเริม่ ปรับตัวสูงขึน้ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมเป็ นต้นมา สอดคล้องกับราคา
น้ามันปาล์มดิบในตลาดโลก จากสาเหตุทไ่ี ด้อธิบายไปแล้วใน “ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน” ส่งผลให้ปริมาณ
สต๊อกน้ามันปาล์มดิบในประเทศสิน้ ปี 2562 ลดลงมาอยู่ทร่ี ะดับ 309,181 ตัน ทาให้ราคาน้ามันปาล์มดิบในประเทศเฉลีย่
ต่อหน่วยทัง้ ปี อยู่ท่ี 18.23 บาท/กิโลกรัม (2561: 19.57 บาท/กิโลกรัม) จากการทีต่ น้ ทุนวัตถุดบิ เฉลีย่ มีการปรับตัวลดลง
ส่งผลให้บริษทั มีกาไรขัน้ ต้นสาหรับปี 2562 เพิม่ ขึน้ 255.4 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิเพิม่ ขึน้ 169.1 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 49.8 จากปี ทผ่ี ่านมา
บริษัทและบริษัทย่อยได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 โดยการอนุ มตั ิของ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสาหรับการผลิตทีก่ าหนดไว้ในบัตรส่งเสริมดังนี้
บริษทั
บัตรส่งเสริ มเลขที่

2093(2)/2550

59-1529-0-05-1-0

สาหรับกิ จการ

ผลิตน้ ามันพืชบริสุทธิ ์

ผลิตน้ ามันพืชบริสุทธิ ์

*นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ
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ระยะเวลา*

ขอบเขตที่ได้รบั ยกเว้น

8 ปี

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

3 ปี

ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับกาไรสุทธิทไ่ี ด้
จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การ
ส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของเงิน
ลงทุนไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน
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บริษทั ย่อย
บัตรส่งเสริ มเลขที่

1043(2)/2548

สาหรับกิ จการ
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชีวมวล

ระยะเวลา*

ขอบเขตที่ได้รบั ยกเว้น

8 ปี

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

ระยะเวลา*

ขอบเขตที่ได้รบั ยกเว้น

8 ปี

ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับกาไรสุทธิทไ่ี ด้
จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การ
ส่งเสริม

*นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ

บริษทั ร่วมค้า
บัตรส่งเสริ มเลขที่
1262(2)/2550

สาหรับกิ จการ
ผลิตเมล็ดพันธุป์ าล์ม

*นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ

บริษทั ย่อย (UPOIC) มีรายได้จากการขายสาหรับปี 2562 ลดลงจากปี 2561 จานวน 82.8 ล้านบาท ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ
13.2 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาขายถัวเฉลีย่ ต่อหน่ วยทัง้ น้ ามันปาล์มดิบและน้ ามันเมล็ดในปาล์มลดลง ร้อยละ 6.8
และ ร้อยละ 32.5 ตามลาดับ ถึงแม้ว่าปริมาณการขายน้ ามันเมล็ดในปาล์มจะเพิม่ ขึน้ ถึง ร้อยละ 15.0 แต่รายได้จากการ
ขายโดยรวมก็ยงั คงลดลง
ปริมาณผลปาล์มสดของสวนในปี 2562 มีปริมาณสูงขึน้ เมื่อเทียบกับปี 2561 ร้อยละ 11.4 โดยผลปาล์มสดทีม่ าจากสวน
ทีเ่ ป็ นพืน้ ทีข่ องบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.3 เนื่องจากต้นปาล์มปลูกใหม่เริม่ ให้ผลผลิตมากขึน้ ในส่วนของผลปาล์ม
ทีม่ าจากสวนทีเ่ ป็ นพืน้ ทีส่ มั ปทานของบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ เพียงร้อยละ 2.0 ประกอบกับฝ่ายบริหารได้เข้าไปเข้มงวดเรื่อง
การบริหารจัดการงานสวน มีผลให้ตน้ ทุนผลปาล์มสดจากสวนของบริษทั ลดลงร้อยละ 8.3
ในส่วนพื้นที่สมั ปทานของบริษัท ย่อย จานวนทัง้ สื้น 15,103 ไร่ ซึ่ง บริษัทย่อยเข้าครอบครองทาประโยชน์ อยู่นัน้ มี
รายละเอียดดังนี้
ทีต่ งั ้ และขนาดพืน้ ที่
1) สวนเคียนซา
1.1 จานวนพืน้ ที่ 4,294 ไร่

1.2 จานวนพืน้ ที่ 4,294 ไร่
2) สวนชัยบุร ี
จานวนพืน้ ที่ 6,515 ไร่

วันสิน้ สุดอายุสญ
ั ญา

หมายเหตุ

8 กรกฎาคม 2587

สัญญาเช่าทีด่ นิ กับกรมธนารักษ์ อายุสญ
ั ญา 30 ปี มีผลตัง้ แต่
วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 8 กรกฎาคม 2587

สิ้น สุ ดเมื่อ กรมธนารักษ์ ดาเนิน การ กรมธนารักษ์อนุ ญาตให้บริษทั ย่อยครอบครองทาประโยชน์
จัดสรรที่ดิน ให้ร าษฎรผู้ย ากไร้ไ ม่ม ี โดยชาระค่าเช่าในอัตราทีก่ าหนด
ทีด่ นิ ทากินเสร็จสิน้
14 พฤษภาคม 2563
บริษัทย่อยได้ดาเนินการขออนุ ญาตเข้าทาประโยชน์หรืออยู่
อาศัยในพื้นที่ดงั กล่าวกับกรมป่าไม้ ขณะนี้ยงั อยู่ในระหว่าง
การพิจารณาของกรมป่าไม้ ในระหว่างนี้ บริษัทย่อยเข้าทา
ประโยชน์ โดยได้ ร ับ ใบอนุ ญ าตเก็ บ หาของป่ า ในพื้ น ที่
สัมปทานแปลงดังกล่าว ซึง่ ต้องชาระเงินค่าภาคหลวงในอัตรา
ร้อยละ 10 ของราคาตลาดและค่าบารุงป่าในอัตรา 2 เท่าของ
ค่าภาคหลวง เมื่อมีการเก็บเกีย่ วผลปาล์มสด อย่างไรก็ตาม
ใบอนุญาตดังกล่าวจะมีอายุปีต่อปี
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ยอดขายรวม UFC ในปี 2562 จานวนทัง้ สิน้ 1,719.6 ล้านบาท (ปี 2561: 1,952.0 ล้านบาท) ลดลงร้อยละ 11.9
ยอดส่งออกในปี 2562 คิดเป็ นมูลค่า 1,259.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.7 ส่วนหนึ่งเป็ นผลกระทบจากค่าเงินดอลล่าร์ท่ี
อ่อนตัวลงร้อยละ 4 ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการรักษาฐานลูกค้า หลักไว้ ทางบริษัทจึงมีมาตรการในการลดราคา และเพิม่ การ
สนับสนุนทางการค้าเพิม่ เติม เพื่อให้สอดคล้องกับการกดดันด้านราคาในสินค้าน้ามันมะพร้าวจากคู่แข่ง
อย่างไรก็ตาม ในประเทศสิงคโปร์และนิวซีแลนด์ น้ ามะพร้าว UFC Refresh ยังคงเป็ นผูน้ าทางตลาดมาอย่างต่อเนื่อง
การลงทุ นด้านการตลาดที่มีประสิท ธิภาพ ส่งผลให้ภ าพลักษณ์ ของแบรนด์ เติบ โตได้ดีใ นกลุ่มลูก ค้าสาคัญ ๆ และมี
ประสิทธิผลในสภาวะการแข่งขันทีร่ ุนแรง
ยอดขายในประเทศ คิดเป็ นมูลค่า 460.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.3 โดยเฉพาะผลไม้กระป๋องซึง่ เป็ นสินค้าหลัก โดย
คิดเป็ นร้อยละ 44.9 ของยอดขายรวมภายในประเทศ เนื่องจากภาวะการขาดแคลนวัตถุดบิ สด และการแข่งขันด้านราคา
ของคู่แข่ง ประกอบกับแนวโน้มการบริโภคผลไม้กระป๋อง และผลิตภัณฑ์ท่มี นี ้ าตาลลดน้อยลง ส่งผลให้ยอดขายกลุ่ม
ผลไม้กระป๋องลดลงร้อยละ 11.3 เมื่อเทียบกับปี ทผ่ี ่านมา อีกทัง้ กลุ่มเครื่องดื่มโดยเฉพาะน้ าผลไม้ลดลงถึงร้อยละ 18.5
ผลจากการขึน้ ภาษีน้าตาลของรัฐ และการทีผ่ บู้ ริโภครับรูถ้ งึ ผลเสียของการบริโภคน้าตาล
ด้วยความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ ในอาหารสุขภาพ และเครื่องดื่มทีม่ าจากพืช จึงทาให้ UFC ได้เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ น้ านม
ข้าวโอ๊ตภายใต้แบรนด์ Velvet โดยได้มกี ารจัดจาหน่ายเมื่อปลายปี 2562 ทีผ่ ่านมา
จากสาเหตุทก่ี ล่าวมาข้างต้น มีผลทาให้กาไรส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ สาหรับปี 2562 เท่ากับ 482.1 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 100.4 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 26.3 (2561: 381.7 ล้านบาท) และมีอตั รากาไรสาหรับงวดเท่ ากับร้อยละ
7.5 (2561: ร้อยละ 5.2)
สาหรับการเปลีย่ นแปลงในรายการทีส่ าคัญอื่นๆ สาหรับปี 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ : รายได้จากการขายและบริการในส่วนของบริษทั ลดลง 481.1 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 9.5 เป็ นผลมาจากราคาขายถัวเฉลีย่ ของบริษทั ลดลงร้อยละ 10.2 ในขณะทีป่ ริมาณขายของบริษทั เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
0.7 รายได้จากการขายและบริการของบริษทั และบริษทั ย่อยสาหรับงวดลดลง 806.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.2
รายได้จากการขายในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์มรี ายละเอียดดังตารางด้านล่าง
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บริษทั และบริษทั ย่อย
2561

2562

เพิ่ มขึน้
(ลดลง)

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

4,478.7

3,904.2

(574.5)

กลุ่มเนยเทียมและไขมันพืชผสม

634.6

655.0

20.4

ผลิตภัณฑ์ปาล์มอื่นๆ
กระแสไฟฟ้าจาหน่ายให้กบั กฟภ.

56.3

39.2

(17.1)

6.4

9.4

3.0

1,264.0

1,094.0

(170.0)

กลุ่มผักและผลไม้

653.6

586.3

(67.3)

กลุ่มซอส เครื่องปรุงรส และอื่นๆ

110.7

109.6

(1.1)

7,204.3

6,397.7

(806.6)

กลุ่มผลิ ตภัณฑ์/บริการ
กลุ่มน้ามันพืช

กลุ่มเครื่องดื่ม

รายได้สุทธิ จากการขาย

รายได้อื่น : บริษทั และบริษัทย่อยมีรายได้อ่นื ที่มไิ ด้เกิดจากการดาเนินงานตามปกติ จานวน 59.2 ล้านบาท คิดเป็ น
สัดส่วน ร้อยละ 0.9 ของรายได้รวม (2561: 65.5 ล้านบาท) รำยได้อ่นื ในแต่ละบริษทั มีรายละเอียดดังตารางด้านล่าง
บริษทั และบริษทั ย่อย

ล้านบาท

แหล่งที่มา

LST

26.8

รายได้จากการขายกะลาปาล์มและเศษวัสดุ

UPOIC

17.8

รายได้จากขายกะลาปาล์มและสินทรัพย์ถาวร

UFC

19.7

รายได้จากเงินคืนจากบริษทั ทีข่ ายบรรจุภณ
ั ฑ์

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและบริการ : บริษทั และบริษทั ย่อยมีตน้ ทุนขายและบริการสาหรับงวดร้อยละ 80.0 ของรายได้จากการขาย
(2561: ร้อยละ 84.3) ส่วนใหญ่มาจากส่วนของบริษทั ซึง่ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 79.9 (2561: ร้อยละ 86.9) เนื่องมาจากราคาต้นทุน
น้ามันปาล์มดิบเฉลีย่ ต่อหน่วยลดลงร้อยละ 9.6
ในส่วนของบริษทั ย่อยที่มธี ุรกิจสวนปาล์ม (UPOIC) มีต้นทุนขายและบริการอยู่ท่ี 443.4 ล้านบาท ลดลง 126.3 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 22.2% เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องมาจากต้นทุนผลปาล์มสดและน้ ามันปาล์มดิบ โดยเฉลีย่ ลดลง
ร้อยละ 15.5 และ 16.2 ตามลาดับ
ในส่วนของบริษทั ย่อย (UFC) มีอตั ราส่วนต้นทุนขายและบริการร้อยละ 84.5 ของรายได้จากการขาย (2561: ร้อยละ
79.0)
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ค่าใช้จ่ายในการขาย : บริษทั และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 471.2 ล้านบาท (2561: 518.5 ล้านบาท) ลดลง
47.2 ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นของบริษทั ย่อย (UFC) ลดลง 49.2 ล้านบาท เนื่องจากค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย
และค่าขนส่งที่ลดลงตามยอดขายทีล่ ดลงจากปี ก่อน ในส่วนของบริษทั เพิม่ ขึน้ 4.6 ล้านบาท เนื่องมาจากโบนัสและ
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ตามกฎหมายใหม่สาหรับพนักงานที่มีอายุงาน 20 ปี ข้นึ ไป จะได้รบั เงิน
ชดเชยเพิม่ ขึน้ จาก 300 เป็ น 400 วัน
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร : บริษทั และบริษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 234.8 ล้านบาท (2561: 209.2 ล้าน
บาท) เพิ่ม ขึ้น 25.6 ล้า นบาท ซึ่ง ส่ว นใหญ่ เ ป็ น ของบริษัท ที่เ พิ่ม ขึ้น 14.3 ล้า นบาท เนื่ อ งจากโบนัสและสารอง
ผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน ตามกฎหมายใหม่ เกี่ยวกับเงินชดเชยที่กล่าวมาข้างต้น ในส่วนของบริษัทย่อย
(UPOIC) เพิม่ ขึน้ 12.1 ล้านบาท เนื่องจากการคืนทีด่ นิ พร้อมต้นปาล์มให้กบั สปก จานวน 973 ไร่ และค่าใช้จ่ายต่างๆ
เกีย่ วกับทีด่ นิ
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพ : บริษทั ย่อย (UPOIC) รับรูข้ าดทุนจากการ
เปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ชวี ภาพ 26.9 ล้านบาท (2561: รับรูก้ าไร 39.3 ล้านบาท) เนื่องมาจากราคารับ
ซื้อ ผลปาล์ม สด ราคาขายถัว่ เฉลี่ย ทัง้ น้ า มัน ปาล์ม ดิบ และน้ า มัน เมล็ด ในปาล์ม ลดลงร้อ ยละ 20.1, 6.8 และ 32.5
ตามลาดับ
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน) จากเงิ นลงทุนในการร่วมค้า : ปี 2562 บริษทั ย่อย (UPOIC) มีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิน
ลงทุนในการร่วมค้า 6.8 ล้านบาท (2561: กาไร 9.5 ล้านบาท) เนื่องจากราคาผลปาล์มสดในประเทศปี 2562 กิโลกรัมละ
3.05 บาท (2561: 3.45 บาท) ลดลงร้อยละ 11.6 มีผลให้เกษตกรชะลอการปลูกปาล์ม ส่งผลให้ปริมาณการขายเมล็ด
ปาล์มลดลง
ค่าใช้จ่ายทางการเงิ น : ในปี 2562 บริษทั และบริษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 13.1 ล้านบาท (2561: 22.7
ล้านบาท) ลดลง 9.5 ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากบริษทั ทีล่ ดลง 5.3 ล้านบาท เนื่องจากต้นทุนน้ ามันปาล์มดิบลดลงถึง
ร้อยละ 9.6 บริษทั จึงใช้เงินทุนหมุนเวียนจากภายนอกเวียนน้อยลง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง และกาไรจากผล
การดาเนินงานเพิม่ ขึน้ ในส่วนของบริษทั ย่อย (UFC) ลดลง 4.3 ล้านบาท เนื่องจากมีการชาระหนี้ให้กบั สถาบันการเงิน
(เงินกูย้ มื ระยะยาว) ทาให้ดอกเบีย้ จ่ายลดลง
กาไร
กาไรขัน้ ต้น : บริษทั และบริษทั ย่อยมีกาไรขัน้ ต้นเพิม่ ขึน้ 149.7 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.2% และมีกาไรขัน้ ต้น
คิดเป็ นอัตราร้อยละ 20.0 ของยอดขาย (2561: ร้อยละ 15.7) โดยส่วนใหญ่มาจากบริษทั ทีเ่ พิม่ ขึน้ 255.4 ล้านบาท ส่วน
ของบริษทั ย่อย (UFC) ลดลง 142.3 ล้านบาท
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้ : บริษทั และบริษทั ย่อยมีกาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี 2562 เพิม่ ขึน้ 119.9
ล้านบาท
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กาไรสาหรับปี : บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรส่วนทีเ่ ป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สาหรับปี 2562 เท่ากับ 482.1 ล้าน
บาท (2561: 381.7 ล้านบาท) เพิม่ ขึน้ 100.4 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 26.3 และมีอตั รากาไรสุทธิต่อรายได้รวมที่
ร้อยละ 7.5 (2561: ร้อยละ 5.2)
อัตราการจ่ายเงิ นปั นผล : ในปี 2562 บริษทั มีการจ่ายเงินปนั ผลจากผลดาเนินงานของปี 2561 ในอัตราหุน้ ละ 0.25
บาท คิดเป็ นร้อยละ 60.3 ของกาไรสุทธิ เปรียบเทียบกับปี 2561 ซึง่ มีการจ่ายเงินปนั ผลจากผลดาเนินงานของปี 2560
ในอัตราหุน้ ละ 0.18 บาท คิดเป็ นร้อยละ 61.4 ของกาไรสุทธิ ซึง่ สูงกว่านโยบายของบริษทั ทีก่ าหนดจ่ายเงินปนั ผลให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ เป็ นจานวนไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละปี
ในระหว่างปี 2562 บริษทั ย่อย (UPOIC) มีการจ่ายเงินปนั ผลจากผลดาเนินงานของปี 2561 ในอัตราหุน้ ละ 0.08 บาท
เปรียบเทียบกับปี 2561 ซึง่ จ่ายเงินปนั ผลสาหรับผลการดาเนินงานของปี 2560 ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท
ในปี 2562 บริษทั ย่อย (UFC) มีการจ่ายเงินปนั ผลจากผลดาเนินงานของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท เท่ากับปี
2561 ซึง่ จ่ายเงินปนั ผลสาหรับผลการดาเนินงานของปี 2560
มูลค่าตามบัญชี (คานวณจากจานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก) : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั มีมลู ค่าตามบัญชี
ต่อหุน้ เท่ากับ 4.20 บาท (คานวณจากจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ า หนักสุทธิ 820 ล้านหุน้ ) (2561: 3.83 บาท) ซึง่
มาจากกาไรจากผลการดาเนินงาน 0.59 บาทต่อหุน้ ในขณะทีม่ กี ารจ่ายเงินปนั ผล 0.25 บาทต่อหุน้

2.

ฐานะการเงิ น

สิ นทรัพย์
ณ สิน้ ปี 2562 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวมมูลค่าเท่ากับ 5,395.4 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2561 เป็ นจานวนเงิน
242.7 ล้านบาท คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี้


เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด : บริษทั และบริษทั ย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวนเงิน
664.2 ล้านบาท (2561: 197.4 ล้านบาท) เพิม่ ขึน้ 466.8 ล้านบาท คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 236.5 ส่วนใหญ่มา
จากบริษทั จานวนเงิน 465.9 ล้านบาท เนื่องจากต้นทุนน้ามันปาล์มดิบลดลงถึงร้อยละ 9.6 มีผลให้ในระหว่างปี
มูลค่าลูกหนี้และสินค้าคงเหลือลดลง รวมถึงกาไรจากผลการดาเนินงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีการใช้
เงินทุนหมุนเวียนลดลง มีเงินสดคงเหลือเพิม่ ขึน้



ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น : บริษทั และบริษทั ย่อยมีลูกหนี้การค้าสาหรับกิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกันสุทธิหลัง
หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็ นจานวนเงิน 857.6 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 15.9 ของสินทรัพย์รวม (2561: 827.1
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 16.1 ของสินทรัพย์รวม) เพิม่ ขึน้ 30.5 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากลูกหนี้การค้าทีย่ งั ไม่
ครบกาหนดชาระ จานวนเงิน 44.5 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าค้างชาระ 3-6 เดือน จานวนเงิน 9.6 ล้านบาท
ในขณะที่ลูก หนี้ ค้า งชาระไม่ เ กิน 3 เดือ นลดลง 19.0 ล้านบาท โดยระยะเวลาเก็บ หนี้ เ ฉลี่ย ในปี 2562 มี
ระยะเวลา 50 วัน (2561: 50 วัน)
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คาอธิ บายและการวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
บริษทั และบริษทั ย่อยมีลูกหนี้เช็คคืน และลูกหนี้การค้ามากกว่า 12 เดือน จานวนเงิน 41.1 ล้านบาท (2561:
จานวนเงิน 48.1 ล้านบาท) คิดเป็ นร้อยละ 4.8 ของลูกหนี้การค้าทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน (2561: ร้อยละ 5.8) โดย
บริษทั และบริษัทย่อยได้มกี ารตัง้ สารองค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วร้อยละ 96.2 ของลูกหนี้ดงั กล่าว (2561:
ร้อยละ 99.2)


สิ นค้าคงเหลือ : ณ สิน้ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสนิ ค้าคงเหลือสุทธิ 841.7 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
15.6 ของสินทรัพย์รวม (2561: 1,079.2 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 20.9 ของสินทรัพย์รวม) ลดลง 237.5 ล้าน
บาท โดยลดลงในส่วนของบริษทั 126.1 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณสต็อคคงเหลือลดลง มีผลจากราคาน้ ามัน
ปาล์มดิบปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ เดือนพฤศจิกายนถึงสิ้นปี บริษัทจึงชะลอการซื้อน้ ามันปาล์มดิบ
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว



สิ นทรัพย์ชีวภาพ : บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์ชวี ภาพ 90.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.7 ของสินทรัพย์รวม
ลดลง 27.6 ล้านบาท (2561: 118.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.3 ของสินทรัพย์รวม) สาเหตุหลักมาจากกาไรจาก
การเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของต้นกล้าปาล์มและผลปาล์มสดทีอ่ ยู่บนต้นลดลง



ที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ : บริษัทและบริษทั ย่อยมีมูลค่าสุทธิของทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ 2,284.3 ล้าน
บาท เพิม่ ขึน้ 43.9 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ จากปี 2561 ร้อยละ 2.0 โดยในส่วนของบริษทั เพิม่ ขึน้ 26.6 ล้านบาท
ส่วนใหญ่มาจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตัง้ บริษทั ย่อย (UFC) มีมูลค่าสุทธิ (หลังหักประเมินด้อยค่า)
เพิม่ ขึน้ 26.5 ล้านบาท เนื่องจากมีการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิม่ ขึน้



พืชเพื่อการให้ผลิ ตผล : บริษัทและบริษทั ย่อยมีพชื เพื่อการให้ผลิตผลลดลง 9.2 ล้านบาท มาจากการตัด
จาหน่ายต้นปาล์มทีม่ กี ารส่งคืนพืน้ ทีใ่ ห้ สปก

3.

แหล่งที่มาของเงิ นทุน

โครงสร้างเงิ นทุน บริษทั และบริษทั ย่อยมีโครงสร้างของเงินทุนมาจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ 4,205.4 ล้านบาท และมาจาก
ส่วนของหนี้สนิ 1,190.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 77.9 และร้อยละ 22.1 ของหนี้สนิ และส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งในจานวน
หนี้สนิ ดังกล่าวส่วนใหญ่ได้มาจากเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน 486.6 ล้านบาท โดยทัง้ หมดเป็ นเงินกูย้ มื ระยะสัน้ และเงิน
กูย้ มื ระยะยาวส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี นอกจากนี้ยงั มีหนี้สนิ ทีม่ าจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื 440.9 ล้าน
บาท ทัง้ นี้บริษทั และบริษัทย่อยมีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ ถอื หุน้ เท่ากับ 0.28 เท่า (2561: 0.30 เท่า) โดยมีการ
เปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญดังนี้:
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ส่วนของผูถ้ ือหุ้น : บริษทั และบริษทั ย่อยมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ 244.8 ล้านบาท คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.2
เนื่องจากกาไรสุทธิประจาปี 480.5 ล้านบาท การจ่ายเงินปนั ผลประจาปี 213.4 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจาก
การประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและผลกระทบของภาษีเงินได้ 22.3 ล้านบาท



หนี้ สิน : บริษทั และบริษทั ย่อยมีเงินกูย้ มื ดังนี้
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินจานวน 486.6 ล้านบาท ประกอบด้วย

คาอธิ บายและการวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
(1) จานวน 470.0 ล้านบาทเป็ นเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ของบริษทั ย่อย
(2) จานวน 16.6 ล้านบาทเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถ่ งึ กาหนดชาระภายใน 1 ปี ของบริษทั ย่อย
สภาพคล่องทางการเงิ น
ในปี 2562 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสภาพคล่องทางการเงินเพิม่ ขึน้ จากปี 2561 โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
664.2 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 466.8 ล้านบาท (2561: 197.4 ล้านบาท) โดยมีปจั จัยทีส่ าคัญต่อการเปลีย่ นแปลงของกระแส
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินดังนี้
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน : ในปี 2562 บริษทั และบริษทั ย่อยมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
1,031.7 ล้านบาท (2561: 1,087.2 ล้านบาท) ลดลง 55.5 ล้านบาท โดยมีกาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลง
ในสินทรัพย์ 904.1 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 190.3 ล้านบาท และมีการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญระหว่างปี ดงั นี้
- สินค้าคงเหลือลดลง 237.0 ล้านบาท
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ 23.7 ล้านบาท
- สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานลดลง 18.8 ล้านบาท
- จ่ายภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล 101.6 ล้านบาท
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมการลงทุน : ในปี 2562 บริษทั และบริษทั ย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 241.9
ล้านบาท (2561: 127.8 ล้านบาท) ส่วนใหญ่มาจากการซือ้ เครื่องจักร รถแทรกเตอร์ทดแทนรถคันเดิมทีเ่ สื่อมสภาพ รถ
กระบะ และรถขุดไฮโดรลิคเพื่อใช้ในงานสวน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น : ในปี 2562 บริษทั และบริษทั ย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 323.1
ล้านบาท (2561: 1,176.2 ล้านบาท) ลดลง 853.1 ล้านบาท เนื่องจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน ในปี ปจั จุบนั
ลดลง 20.0 ล้านบาท ในขณะทีป่ ี ก่อนเพิม่ ขึน้ 1,030.0 ล้านบาท ในขณะทีม่ กี ารจ่ายเงินปนั ผลประจาปี เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน
55.4 ล้านบาท
อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตราส่วนของสิ นทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้ สินหมุนเวียน : ปี 2562 เท่ากับ 2.50 เท่า (2561: 2.23 เท่า)
อัตราส่วนสิ นทรัพย์คล่องตัวต่อหนี้ สินหมุนเวียน : ปี 2562 เท่ากับ 1.54 เท่า (2561: 1.04 เท่า)
อัตราผลตอบแทนสุทธิ ต่อสิ นทรัพย์รวม (เฉลี่ย) : ปี 2562 เท่ากับร้อยละ 9.1 (2561: ร้อยละ 6.9) เนื่องจากกาไร
สุทธิสาหรับปี เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 23.7 ในขณะทีส่ นิ ทรัพย์รวมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.7
อัตราผลตอบแทนสุทธิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (เฉลี่ย) : ปี 2562 เท่ากับร้อยละ 12.4 (2561: ร้อยละ 10.5) เนื่องจาก
กาไรสุทธิสาหรับปี เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 23.7 ในขณะทีส่ ว่ นของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.2
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น : ปี 2562 เท่ากับ 0.28 เท่า (2561: 0.30 เท่า) เนื่องจากมีการชาระคืนเงินกูย้ มื
จากสถาบันการเงิน
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คาอธิ บายและการวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
อัตราส่วนการหมุนเวียนของลูกหนี้ การค้า : ปี 2562 เท่ากับ 7.22 เท่า (2561: 7.25 เท่า) โดยมีระยะเวลาการเก็บ
หนี้เฉลีย่ อยู่ท่ี 50 วัน (2561: 50 วัน)
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสิ นค้าสาเร็จรูป : ปี 2562 เท่ากับ 11.45 เท่า (2561: 11.84 เท่า) โดยมีระยะเวลาขาย
สินค้าเฉลีย่ อยู่ท่ี 31 วัน (2561: 30 วัน)
อัตราส่วนการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ การค้า : ปี 2562 เท่ากับ 12.1 เท่า (2561: 13.49 เท่า) โดยมีระยะเวลาชาระหนี้
เฉลีย่ อยู่ท่ี 30 วัน (2561: 27 วัน)

4.

รายจ่ายลงทุน

ในปี 2562 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายจ่ายลงทุนทีส่ าคัญ ดังต่อไปนี้
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โครงการปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต และทดแทนเครื่องจักรเดิมทีเ่ สือ่ มสภาพ



บริษทั ย่อย UPOIC มีการลงทุนในยานพาหนะเพื่อทดแทนของเดิมทีเ่ สื่อมสภาพและปรับปรุงประสิทธิภาพ
เครื่องจักร

คาอธิ บายและการวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
ปัจจัยและอิ ทธิ พลที่อาจมีผลต่อการดาเนิ นงานหรือฐานะการเงิ นในอนาคต
อ้างถึง “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน” ทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วข้างต้น

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

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

ปี 2563
1,710,000
2,200,000
710,000
4,620,000

2) ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)
บริษทั บริษทั ย่อย และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันได้มกี ารกาหนดค่าตอบแทนงานบริการอื่นให้แก่ผสู้ อบบัญชี ได้แก่
การตรวจสอบโครงการทีไ่ ด้รบั BOI และรายการนาเข้าเครื่องจักรเพื่อใช้ในการยื่นเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของ
บริษทั บริษทั ย่อย และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ดังนี้
ค่าตรวจสอบโครงการ BOI (บาท)
ของบริษทั
ของบริษทั ย่อย 2 บริษทั
ของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน 2 บริษทั
รวม

ปี 2562
120,000
-0100,000**
220,000

ปี 2563
-0-*
-0100,000
100,000

หมายเหตุ : * ในปี 2563 บัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ส่วนของบริษทั หมดอายุ
** ไม่มกี ารจ่ายค่าตรวจสอบโครงการ BOI เนื่องจากในปี 2562 บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
(บจ.สยามเอลิทปาล์ม) มีผลประกอบการขาดทุน
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ผูถ้ ือหุ้น
ณ วันที่ 8 พฤษภำคม 2562 บริษทั มีผถู้ อื หุน้ รำยใหญ่ 10 รำยแรกดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ที่มา

ชื่อผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ล่ำสูง โฮลดิง้ จำกัด 1
HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD 2
LAM SOON CANNERY PTE LTD. 3
CGS - CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.
นำยสุวทิ ย์ เลำหะพลวัฒนำ
CGS - CIMB SECURITIES (HONGKONG) LIMITED
นำงสุภำภรณ์ สมิทธินนั ท์
บริษทั ไทยเอ็นวีดอี ำร์ จำกัด
นำงสำว นลิน จงสวัสดิชั์ ย

ร้อยละของจานวนหุ้นสามัญ
ทัง้ หมดที่ออกและเรียกชาระแล้ว
42.11
20.00
7.48
6.47
4.65
2.88
1.62
1.20
0.99
0.65

: บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ :
1
บริษทั ล่ำสูง โฮลดิง้ จำกัด เป็นบริษทั โฮลดิง้ ทีม่ ธี ุรกิจเพือ่ กำรลงทุนในบริษทั อืน่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ล่ำสูง โฮลดิง้ จำกัด มีผถู้ อื หุน้
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึน้ ไป ดังนี้
ร้อยละของจานวนหุ้นสามัญ
ลาดับ
ชื่อผูถ้ ือหุ้น
ทัง้ หมดที่ออกและเรียกชาระแล้ว
บริษทั น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด
50.00
1
(บริษทั น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด เป็นบริษทั โฮลดิง้ ทีม่ ธี ุรกิจเพือ่ การลงทุนในบริษทั
อื่น โดยมีผถู้ อื หุน้ ได้แก่ นำยวัง ชำง ยิง ถือหุน้ ทำงตรงและทำงอ้อม ร้อยละ 49)
นำยวัง ชำง ยิง
49.00
2
(นำยวัง ชำง ยิง ไม่ได้ถอื หุน้ ในบริษทั ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน))
2

3

HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD เป็นบริษทั โฮลดิง้ ทีม่ ธี ุรกิจเพือ่ การลงทุนในบริษทั อื่น และเป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักของ
ประเทศมาเลเซียชือ่ Bursa Malaysia Securities Berhad ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD คือ GEK POH
(HOLDINGS) SDN BHD ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถือหุน้ โดยรวมในสัดส่วนร้อยละ 60.83 โดยเป็นการถือหุน้ ทางตรง จานวนร้อยละ 54.63 และ
ทางอ้อมจานวนร้อยละ 6.20
LAM SOON CANNERY PTE. LTD. เป็นบริษทั ดาเนินธุรกิจเพือ่ การลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 LAM SOON CANNERY PTE. LTD. มีผถู้ อื หุน้ ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
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ชื่อผูถ้ ือหุ้น
นายวัง ชาง ยิง
นางสาววัง ยี ลิง
Ms. Chen Mu Hsien

ร้อยละของจานวนหุ้นสามัญ
ทัง้ หมดที่ออกและเรียกชาระแล้ว
80.71
13.86
5.43

ผูถ้ ือหุ้นและการจัดการ
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษทั
1. ดร. อำจอง ชุมสำย ณ อยุธยำ
2. นำงสำวอัญชลี สืบจันทศิริ
3. รศ. ดร. ปรีชำ จรุงกิจอนันต์
4. นำยบรรจง จิตต์แจ้ง
5. ดร. ลักขณำ ลีละยุทธโยธิน
6. ดำตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ
7. นำยวัง ชำง ยิง
8. นำงสำวปิ ยธิดำ สุขจันทร์
9. นำยอำพล สิมะโรจนำ

กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรทีไ่ ม่ใช่กรรมกำรอิสระและไม่เป็ นผูบ้ ริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำรและเลขำนุกำรบริษทั
กรรมกำรทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหำรและทีป่ รึกษำฝำ่ ยโรงงำน

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

กรรมกำรอิสระและประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทน
1 รศ. ดร. ปรีชำ จรุงกิจอนันต์
2. นำยบรรจง จิตต์แจ้ง
3. นำยวัง ชำง ยิง
คณะกรรมการสรรหา
1. ดำตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ
2. รศ. ดร. ปรีชำ จรุงกิจอนันต์
3. นำยบรรจง จิตต์แจ้ง
4. ดร. ลักขณำ ลีละยุทธโยธิน
5. นำยวัง ชำง ยิง
คณะเจ้าหน้ าที่บริหารความเสี่ยง
1. นำงสำวอัญชลี สืบจันทศิริ
2. นำงสำวปิ ยธิดำ สุขจันทร์
3. นำยวิรตั น์ สุวรรณรัตน์
4. นำยณัฐพงศ์ มัตถกุล

กรรมกำรอิสระและ
ประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรบริหำรและกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรทีไ่ ม่ใช่กรรมกำรอิสระและไม่เป็ นผูบ้ ริหำร
และประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรสรรหำ
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรสรรหำ
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรสรรหำ
กรรมกำรบริหำรและกรรมกำรสรรหำ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรและประธำนคณะเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
ควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริหำร
ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยทรัพยำกรบุคคล
ผูจ้ ดั การโรงงานบางปู

ขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ ำงๆ สำมำรถดูได้ท่ี
หัวข้อ “รายงานการปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี” หลักปฏิบตั ิ 1 และ 3
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กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิ น ได้แก่
(1) รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิ จอนันต์
ประสบการณ์การทางานในอดีต
- ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยวิจยั และวำงแผน ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) (2535-2538)
- กรรมกำรและรองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์เจ้ำพระยำ จำกัด (2538-2540)
- กรรมกำร ธนำคำรออมสิน (2548-2550)
- กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม (บสย.) (2547-2551)
- กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
(2545-2558)
ประสบการณ์การทางานในปัจจุบนั
- กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั สตำร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
- กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหำชน)
(2) นายบรรจง จิ ตต์แจ้ง
ประสบการณ์การทางานในอดีต
- กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ บริษทั มำลีสำมพรำน จำกัด (มหำชน) (2538 – 2547)
- ผูน้ ำทีมผูบ้ ริหำรดำเนินกำรฟื้นฟูกจิ กำรบริษทั มำลีสำมพรำน จำกัด (มหำชน) ภำยใต้กำรตรวจสอบของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2539 – 2541) จนเป็ นผลสำเร็จ
ประสบการณ์การทางานในปัจจุบนั
- ผ่ำนหลักสูตรกรรมกำรของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย (IOD) สอบผ่ำนเป็ นสมำชิกอำวุโส
(Fellow Member) ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย (IOD DCP 7/2001) และเป็ นกรรมกำร
อำชีพ (IOD Chartered Director Class 1/2007) ในสังกัดสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย
- เป็ นวิทยำกร หลักสูตรกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ ในโครงกำรพัฒนำกรรมกำรบริษทั (IOD DCP) ของสมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย ตัง้ แต่ปี 2548 ถึงปจั จุบนั
- กรรมกำร สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย
2. การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมกำรสรรหำเป็ นผู้ทำหน้ำทีใ่ นกำรพิจำรณำสรรหำบุคคลที่มคี ุณสมบัติเหมำะสมจะเป็ นกรรมกำรแทน
กรรมกำรทีจ่ ะครบกำหนดวำระในเดือนเมษำยน 2563 นี้ โดยพิจำรณำรวมถึงบุคคลทีไ่ ด้รบั กำรเสนอชื่อมำจำกผู้
ถือหุน้ ตำมหลักเกณฑ์กำรสรรหำบุคคลเข้ำเป็ นกรรมกำรบริษทั จากนัน้ จะเสนอชื่อให้คณะกรรมการของบริษทั เพื่อ
พิจ ารณาก่ อ นน าเสนอรายชื่อ บุ ค คลที่เ ห็น ว่ า เหมาะสมต่ อ ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น เพื่อ พิจ ารณาอนุ ม ัติต่ อ ไป ทัง้ นี้
คุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารต้องมีลกั ษณะไม่ต้องห้ามตามประกาศของสานักงานคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ นอกจำกนัน้ ต้องเป็ นผู้ท่มี ีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ ท่จี ะเป็ น
ประโยชน์ต่อบริษทั
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คุณสมบัตขิ องกรรมกำรอิสระดูได้ทห่ี วั ข้อ “รายงานการปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี” หลักปฏิบตั ิ
1
ตำมข้อบังคับของบริษทั แล้ว ไม่มกี ำรกำหนดจำนวนกรรมกำรทีม่ ำจำกผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่แต่ละกลุ่ม และมีวธิ กี ำร
แต่งตัง้ กรรมกำรโดยใช้คะแนนเสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ำประชุม
3. จานวนครังของการประชุ
้
มคณะกรรมการและจานวนครังที
้ ่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ
ในปี 2562 คณะกรรมกำรมีกำรประชุมรวมทัง้ สิน้ 7 ครัง้ โดยมีกรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ
1. ดร. อำจอง ชุมสำย ณ อยุธยำ
2. นำงสำวอัญชลี สืบจันทศิริ
3. รศ. ดร. ปรีชำ จรุงกิจอนันต์
4. นำยบรรจง จิตต์แจ้ง
5. ดร.ลักขณำ ลีละยุทธโยธิน
6. ดำตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ
7. นำยวัง ชำง ยิง
8. นำงสำวปิ ยธิดำ สุขจันทร์
9. นำยอำพล สิมะโรจนำ

จานวนครังที
้ ่เข้าร่วมประชุม
6/7
7/7
7/7
7/7
7/7
4/7
7/7
7/7
7/7

4. รายชื่อและตาแหน่ งของผูบ้ ริหาร
รายชื่อผูบ้ ริหาร
1. นำงสำวอัญชลี สืบจันทศิริ
2. นำยวัง ชำง ยิง
3. นำงสำวปิ ยธิดำ สุขจันทร์
4. นำงสำวโสมรักษ์ กระจ่ำงสด
5. นำยคมกฤส ศิรวิ งศ์ไพรัช
6. นำยศิรชิ ยั นำวำเศรษฐถำวร
7. นำยวิรตั น์ สุวรรณรัตน์

ตาแหน่ ง
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยบัญชีและกำรเงิน
ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยขำย Modern Trade / Food Solution
ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยขำย Traditional Trade และ
อุตสำหกรรม
ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยทรัพยำกรบุคคล
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5. ประวัติคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ
79 ปี
สัญชาติ
ไทย
ทีอ่ ยู่
เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั
- ของตนเอง
ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ไม่มี
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ารงตาแหน่ง
- ประธานกรรมการ
1
บริษทั
- กรรมการ
1
บริษทั
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
13 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาเอก Imperial College of Science and Technology,
London University ประเทศอังกฤษ
ปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 146/2011
ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 38/2012
ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมการอิสระ กรรมตรวจสอบ กรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
บริษทั เอสพีซจี ี จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
- ซึง่ อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ไม่มี
- อื่นๆ
ไม่มี
ตาแหน่งในกิจการอื่น
 ผูบ
้ ริหารสูงสุด โรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี
 กรรมการ บริษท
ั เอเจ เทคโนโลยี จากัด
 อาจารย์ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 สมาชิกสภาผูแ
้ ทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 3 สมัย
 สมาชิกวุฒส
ิ ภา กรุงเทพมหานคร
 เลขานุ การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 ผูเ้ ชีย
่ วชาญโครงการจรวดเพื่อใช้ในกิจการฝนเทียม สภาวิจยั แห่งชาติ
หมายเหตุ :
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การเข้าร่วมประชุมปี 2562
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 7 ครัง้ เข้าประชุม 6 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้าประชุม 3 ครัง้
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิ ริ
กรรมการผูจ้ ดั การ และประธานคณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง
อายุ
61 ปี
สัญชาติ
ไทย
ทีอ่ ยู่
เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั
- ของตนเอง
9,140 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.0011)
- ของคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ไม่มี
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ารงตาแหน่ง
- ประธานกรรมการ
0
บริษทั
- กรรมการ
2
บริษทั
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
25 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2538)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
ผ่ำนกำรอบรมจำกสมาคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย
ประกำศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 36/2003
ประกำศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 26/2008
ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ
้ ดั การ บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งในกิจการอื่น
 กรรมการ บริษท
ั ล่าสูง โฮลดิง้ จากัด
 กรรมการ บริษท
ั น้ามันพืชกรุงเทพ จากัด
 กรรมการ บริษท
ั พันธ์ศรีววิ ฒ
ั น์ จากัด
 กรรมการ บริษท
ั พันธ์ศรี จากัด
 กรรมการ บริษท
ั ประจักษ์ววิ ฒ
ั น์ จากัด
 ประธานกรรมการ บริษท
ั สยามเอลิทปาล์ม จากัด
การเข้าร่วมประชุมปี 2562
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 7 ครัง้ เข้าประชุม 7 ครัง้

หมายเหตุ :
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3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิ จอนันต์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการพิจำรณำค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ
73 ปี
สัญชาติ
ไทย
ทีอ่ ยู่
เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั
- ของตนเอง
ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ไม่มี
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ารงตาแหน่ง
- ประธานกรรมการ
0
บริษทั
- กรรมการ
3
บริษทั
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
13 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2550)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
ปริญญาเอก (Economics : Monetary Theory)
คุณวุฒทิ างการศึกษา
University of Missouri, Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2004
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2007
ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 24/2008
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกากับดูแลกิจการทีด่ สี าหรับผูป้ ระกอบธุรกิจ
ตลาดทุน (CGI) รุ่นที่ 2/2015
ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษท
ั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
- ซึง่ อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ไม่มี
- อื่นๆ
ไม่มี
ตาแหน่งในกิจการอื่น
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษท
ั หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
 อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 กรรมการ ธนาคารออมสิน
 ผูจ
้ ดั การฝา่ ยวิจยั และวางแผน ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
 รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ด
ั การใหญ่ บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์เจ้าพระยา จากัด
หมายเหตุ :
 ปจั จุบน
ั
 อดีต
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การเข้าร่วมประชุมปี 2562
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 7 ครัง้ เข้าประชุม 7 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้าประชุม 4 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการพิจำรณำค่าตอบแทน 2 ครัง้ เข้าประชุม 2 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 6 ครัง้ เข้าประชุม 5 ครัง้
4. นายบรรจง จิ ตต์แจ้ง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจำรณำค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ
71 ปี
สัญชาติ
ไทย
ทีอ่ ยู่
เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั
- ของตนเอง
ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ไม่มี
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ารงตาแหน่ง
- ประธานกรรมการ
1
บริษทั
- กรรมการ
2
บริษทั
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
13 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2550)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล
University of Akron ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรีวศิ วกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาเครื่องกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2001
(สมาชิกผูท้ รงคุณวุฒอิ าวุโส)
ประกาศนียบัตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 1/2007
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) Refresher
รุ่นที่ 5/2007
ประกาศนียบัตร Role of Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 7/2008
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) Update รุ่นที่ 1/2014
ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมการอิสระ บริษท
ั ไทยออพติคอลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษท
ั ทีพบี ไี อ จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ :
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ตาแหน่งในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
- ซึง่ อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ไม่มี
- อื่นๆ
ไม่มี
ตาแหน่งในกิจการอื่น
 กรรมการ สถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย
 กรรมการอาชีพ ในสังกัดสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย
 วิทยากร หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์ ของสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย
 กรรมการ สมาคมส่งเสริมผูล
้ งทุนไทย
 รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 กรรมการอานวยการสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 กรรมการผูจ
้ ดั การใหญ่ บริษทั มาลีสามพราน จากัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมปี 2562
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 7 ครัง้ เข้าประชุม 7 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้าประชุม 4 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการพิจำรณำค่าตอบแทน 2 ครัง้ เข้าประชุม 2 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 6 ครัง้ เข้าประชุม 6 ครัง้
5. ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิ น
กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา
อายุ
66 ปี
สัญชาติ
ไทย
ทีอ่ ยู่
เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั
- ของตนเอง
ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ไม่มี
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ารงตาแหน่ง
- ประธานกรรมการ
0
บริษทั
- กรรมการ
4
บริษทั
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
5 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
Doctor of Business Administration (DBA), สาขาการตลาด,
University of Southern Queensland, ประเทศออสเตรเลีย
Master of Business Administration (MBA), สาขาการตลาด,
Catholic University of Leuven, ประเทศเบลเยีย่ ม
Bachelor of Science (BSC), สาขาวิชาเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมายเหตุ :
 ปจั จุบน
ั
 อดีต
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การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที3่ 0/2018
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 225/2016
หลัก สู ต รการก ากับ ดู แ ลกิจ การส าหรับ กรรมการและผู้ บ ริห ารระดับ สู ง ของ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ และองค์ ก ารมหาชนจากสถาบั น พระปกเกล้ า ส านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสานัก งานคณะกรรมการพัฒ นาระบบ
ราชการ รุ่นที่ 15/2016

ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมการอิสระ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษท
ั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษท
ั เทคโนเมดิคลั จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
- ซึง่ อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ไม่มี
- อื่นๆ
ไม่มี
ตาแหน่งในกิจการอื่น
 ประธานกรรมการ บริษท
ั เอฌ็องซ์ จากัด
 ทีป
่ รึกษา บริษทั แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จากัด
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษท
ั เฌอร่า จากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระ บริษท
ั บางจาก รีเทล จากัด
 กรรมการผูจ
้ ดั การ บริษทั แอ็ดไวเซอร์ แอนด์ บียอนด์ จากัด
 ประธานมูลนิธเิ พื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
 ทีป
่ รึกษาของคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผูใ้ ห้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย
 รองประธานกรรมการ สมาคมนิสต
ิ เก่าจุฬาลกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
 กรรมการ กองทุนเพื่อผูป
้ ว่ ยและโรงพยาบาล มูลนิธสิ มเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
 กรรมการผูท
้ รงคุณวุฒแิ ละประธานคณะอนุกรรมการฝา่ ยตรวจสอบ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
 กรรมการ บริษท
ั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
 กรรมการบริหาร บริษท
ั เซเรบอส แปซิฟิค จากัด ประเทศสิงคโปร์
 ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหาร แผนกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
บริษทั เซเรบอส แปซิฟิค จากัด ประเทศสิงคโปร์
 ผูช
้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กลุ่มเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
บริษทั เซเรบอส แปซิฟิค จากัด ประเทศสิงคโปร์
 ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหาร บริษทั เซเรบอส (ประเทศไทย) จากัด
 ผูจ
้ ดั การฝา่ ยผลิตภัณฑ์ บริษทั ดีทแฮล์ม จากัด
 นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ :



ปจั จุบนั
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การเข้าร่วมประชุมปี 2562
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 7 ครัง้ เข้าประชุม 7 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 5 ครัง้ เข้าประชุม 5 ครัง้
6. ดาตุก๊ ไซม่อน ชิ ม คอง ยิบ
กรรมการทีไ่ ม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็ นผูบ้ ริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหา
อายุ
63 ปี
สัญชาติ
มาเลเซีย
ทีอ่ ยู่
เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั
- ของตนเอง
ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ไม่มี
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ารงตาแหน่ง
- ประธานกรรมการ
0
บริษทั
1
บริษทั
- กรรมการ
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
13 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโท สาขากฎหมาย, University College London,
London University ประเทศอังกฤษ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ยังไม่ได้เข้ำรับกำรอบรมจำกสถำบันกรรมกำรบริษทั
ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตาแหน่งในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
- ซึง่ อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ไม่มี
- อื่นๆ
 Non-Independent Non-Executive Director / กรรมการในคณะกรรมการสรรหา / กรรมการใน
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน Hap Seng Consolidated Berhad ซึง่ เป็ นบริษทั จดทะเบียน
อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย
 Non-Independent Non-Executive Deputy Chairman, Hap Seng Plantations Holdings Berhad ซึง่
เป็ นบริษทั จดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย
ตาแหน่งในกิจการอื่น
 Non-Independent Non-Executive Director, Lei Shing Hong Limited
 Non-Executive Director, Lei Shing Hong Securities Limited
 Managing Partner, Messrs Shim Pang & Co.
 Barrister-at–law of the Lincoln’s Inn, ลอนดอน
 อนุ ญาโตตุลาการ (Chartered Arbitrator)
 Fellow Member, สถาบันอนุ ญาโตตุลาการ ลอนดอนและมาเลเซีย
หมายเหตุ :
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ทีป่ รึกษาและทนายความของศาลสูงประจามลรัฐซาบาห์และซาราวัก
 Justice of the Peace ประเทศมาเลเซีย
 นายทะเบียนโนตารี่ พับบลิค (Notary Public) ประเทศมาเลเซีย
 สมาชิกของ Malaysian Corporate Law Reform Committee และคณะทางานในเรื่องการกากับดูแล
กิจการและสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
 Non-Independent Non-Executive Director, Malaysian Mosaics Berhad
 Non-Executive Director, Paos Holdings Berhad ซึง่ เป็ นบริษท
ั จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
มาเลเซีย
การเข้าร่วมประชุมปี 2562
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 7 ครัง้ เข้าประชุม 4 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 6 ครัง้ เข้าประชุม 5 ครัง้


7. นายวัง ชาง ยิ ง
กรรมการบริหาร กรรมการพิจำรณำค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ
59 ปี
สัญชาติ
สิงคโปร์
ทีอ่ ยู่
เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั
- ของตนเอง
ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ไม่มี
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ารงตาแหน่ง
- ประธานกรรมการ
0
บริษทั
- กรรมการ
2
บริษทั
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
22 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2541)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี สาขากฎหมาย (เกียรตินิยม),
Oxford University ประเทศอังกฤษ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั
ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมการ บริษท
ั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
 กรรมการ Jurong Cement Limited (บริษท
ั มหาชนจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
ตาแหน่งในกิจการอื่น
 ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษท
ั อาหารสากล จากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษท
ั ล่าสูง โฮลดิง้ จากัด
 กรรมการ บริษท
ั น้ามันพืชกรุงเทพ จากัด
 ประธานกรรมการบริหาร บริษท
ั ล่าสูง (มาเลเซีย) เบอร์ฮาร์ด
หมายเหตุ :
 ปจั จุบน
ั
 อดีต
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ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ล่าสูง สิงคโปร์ จากัด
 สมาชิกของ Board of Governors, สิงคโปร์โพลีเทคนิค
 สมาชิกของ Advisory Board, Asian Civilisations Museum ประเทศสิงคโปร์
การเข้าร่วมประชุมปี 2562
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 7 ครัง้ เข้าประชุม 7 ครัง้
- มีกำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 2 ครัง้ เข้ำประชุม 2 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 6 ครัง้ เข้าประชุม 5 ครัง้


8. นางสาวปิ ยธิ ดา สุขจันทร์
กรรมการบริหาร เลขานุการบริษทั และสมาชิกของคณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง
อายุ
51 ปี
สัญชาติ
ไทย
ทีอ่ ยู่
เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั
100 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.000012)
- ของตนเอง
- ของคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ไม่มี
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ารงตาแหน่ง
- ประธานกรรมการ
0
บริษทั
2
บริษทั
- กรรมการ
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
7 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 36/2003
ผ่านการอบรมหลักสูตรนักลงทุนผูท้ รงคุณวุฒิ รุ่นที่ 1/2012 (TIIP 1)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมการบริหาร บริษท
ั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งในกิจการอื่น
 กรรมการ บริษท
ั ล่าสูง โฮลดิง้ จากัด
 กรรมการ บริษท
ั น้ามันพืชกรุงเทพ จากัด
 กรรมการ บริษท
ั พันธ์ศรีววิ ฒ
ั น์ จากัด
 กรรมการ บริษท
ั พันธ์ศรี จากัด
หมายเหตุ :
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กรรมการ บริษทั ประจักษ์ววิ ฒ
ั น์ จากัด
 กรรมการ บริษท
ั สยามเอลิทปาล์ม จากัด
 ผูช
้ ่วยผูอ้ านวยการฝา่ ยวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษทั หลักทรัพย์ คาเธ่ยแ์ คปปิ ตอล จากัด
การเข้าร่วมประชุมปี 2562
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 7 ครัง้ เข้าประชุม 7 ครัง้


9. นายอาพล สิ มะโรจนา
กรรมกำรทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหำร และทีป่ รึกษำฝา่ ยโรงงาน
อายุ
63 ปี
สัญชาติ
ไทย
ทีอ่ ยู่
เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั
- ของตนเอง
ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ไม่มี
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ารงตาแหน่ง
- ประธานกรรมการ
0
บริษทั
- กรรมการ
2
บริษทั
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
25 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2538)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ไม่มี
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (เคมีวศิ วกรรม)
คุณวุฒทิ างการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
ผ่ำนกำรอบรมจำกสมาคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย
ประกำศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 37/2003
ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ
้ ริหาร บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
 กรรมการบริหาร บริษท
ั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งในกิจการอื่น
 กรรมการ บริษท
ั สยามเอลิทปาล์ม จากัด
 กรรมการ บริษท
ั ล่าสูง โฮลดิง้ จากัด
 ผูจ
้ ดั การส่วน Melting บริษทั สยามอาซาฮีเทคโนกล๊าส จากัด
การเข้าร่วมประชุมปี 2562
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 7 ครัง้ เข้าประชุม 7 ครัง้

หมายเหตุ :
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10. นางสาวโสมรักษ์ กระจ่างสด
ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีและการเงิน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ
48 ปี
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั
- ของตนเอง
ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (เอกการเงิน)
National University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
ผ่ำนกำรอบรมจำกสมาคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย
ประกำศนียบัตรเลขำนุ กำรบริษทั (Company Secretary Program : CSP) รุ่นที่
97/2019
ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 เลขานุ การบริษท
ั และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งในกิจการอื่น
 Deputy Chief Financial Officer บริษท
ั ยูเนี่ยนโฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด
 Commercial Manager – Pre-Engineering Building & Residential Solutions
บริษทั บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จากัด
 Financial Services Manager บริษท
ั บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จากัด
11. นายคมกฤส ศิ ริวงศ์ไพรัช
ผูจ้ ดั การฝา่ ยขาย Modern Trade / Food Solution
อายุ
47 ปี
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั
- ของตนเอง
ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโท สาขาบริหารการเงิน
มหาวิทยาลัย Exeter ประเทศอังกฤษ
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หมายเหตุ :
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ประสบการณ์




ผูจ้ ดั การขาย กลุ่มสินค้าอุปโภค บริษทั เอสซีจอห์นสันแอนด์ซนั จากัด
Sr. Customer Development Manager บริษทั จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (ประเทศไทย) จากัด
Key Account Manager & Trade Marketing Manager บริษทั ดีทแฮล์ม จากัด

12. นายศิ ริชยั นาวาเศรษฐถาวร
ผูจ้ ดั การฝา่ ยขาย Traditional Trade และอุตสาหกรรม
อายุ
46 ปี
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั
- ของตนเอง
ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปริญญาตรี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประสบการณ์
 National field sales manager บริษท
ั สยามไวเนอรี่ เทรดดิง้ พลัส จากัด
 Business development manager บริษท
ั ฟอนเทียร่า แบรนด์ (ประเทศไทย) จากัด
 Distribution account specialist บริษท
ั เนสท์เล่ (ไทย) จากัด
 Area sales manager บริษท
ั บุญรอด เอเซียเบเวอเรท จากัด
 Business development manager บริษท
ั ไทยน้าทิพย์ จากัด
13. นายวิ รตั น์ สุวรรณรัตน์
ผูจ้ ดั การฝา่ ยทรัพยากรบุคคล และสมาชิกของคณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง
อายุ
52 ปี
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั
- ของตนเอง
ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารทัวไป
่ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประสบการณ์
 ผูอ
้ านวยการฝา่ ยทรัพยากรบุคคล บริษทั ซาร่า ลี (ประเทศไทย) จากัด
 ผูอ
้ านวยการฝา่ ยทรัพยากรบุคคล บริษทั มอคโคน่า (ประเทศไทย) จากัด
 ผูจ
้ ดั การฝา่ ยทรัพยากรบุคคลโรงงาน บริษทั แคดเบอรี่ อาดัมส์ (ประเทศไทย) จากัด
หมายเหตุ :
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6. จานวนหุ้นสามัญที่กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ถืออยู่
รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหาร
1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
4. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
5. ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
6. ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ
7. นายวัง ชาง ยิง
8. นายอาพล สิมะโรจนา
9. นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์
10. นางสาวโสมรักษ์ กระจ่างสด
11. นายคมกฤส ศิรวิ งศ์ไพรัช
12. นายศิรชิ ยั นาวาเศรษฐถาวร
13. นายวิรตั น์ สุวรรณรัตน์

จานวนหุ้นที่ถือ
จานวนหุ้นที่ถือ เพิ่มขึน้ (ลดลง)
จานวนหุ้นที่ถือ
ณ 31 ธันวาคม 2561
ในระหว่างรอบปี บัญชี
ณ 31 ธันวาคม 2562
9,140
9,140
100
100
-

7. ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั
ทีป่ ระชุมสามัญประจาปี ผถู้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 มีมติอนุ มตั กิ ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2562 ตามที่
คณะกรรมการเสนอ ซึ่งได้ผ่ านการกลันกรองอย่
่
า งละเอียดจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนถึงความ
เหมาะสมและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ดังนี้
จานวนเงิ น (บาท/คน/ปี )
- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการทีไ่ ม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
- กรรมการบริหาร
- กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

2562
687,960
577,080
577,080
273,420
577,080
438,480
22,995
45,885

ค่ า ตอบแทนกรรมการดัง กล่ า วข้ า งต้ น ก าหนดให้ จ่ า ยเป็ น รายเดื อ น ยกเว้ น ค่ า ตอบแทนของกรรมการ
สรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทีก่ าหนดจ่ายเป็ นรายปี
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ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
- ค่าตอบแทนรวมของกรรมการจานวน 9 คน เป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 5,871,070 บาท
- ค่าตอบแทนรวมของกรรมการของบริษท
ั ทีเ่ ข้าไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั ย่อย จานวน 3 คน
เป็ นจานวนเงิน 1,802,800 บาท

รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการ พิ จ ำรณำ
ค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจ ำรณำค่ า ตอบแทน และ
กรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ
กรรมการทีไ่ ม่ใช่กรรมการอิสระและไม่
เป็ นผูบ้ ริหาร
ประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการบริห าร กรรมการพิจ ำรณำ
ค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
กรรมการบริหาร
กรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ นผู้ บ ริ ห าร และที่
ปรึกษาฝา่ ยโรงงาน

1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
4. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
5. ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
6. ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ
7. นายวัง ชาง ยิง
8. นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์
9. นายอาพล สิมะโรจนา
รวม
-

ค่าตอบแทน
กรรมการบริษทั
ปี 2562

ค่าตอบแทน
กรรมการใน
บริษทั ย่อย
ปี 2562

1,108,560

-

269,080

567,600

1,068,320

-

1,068,320

-

590,915

-

590,915

-

337,960

667,600

269,080

567,600

567,920

567,600

5,871,070

1,802,800

ค่าตอบแทนรวม (เงินเดือนและโบนัส) ของผูบ้ ริหารบริษทั จานวน 9 คน เป็ นจานวนเงิน
77,962,410 บาท*
ค่าตอบแทนรวม (เงินเดือนและโบนัส) ของกรรมการบริหารและผูบ้ ริหารของบริษทั ทีเ่ ข้าไปดารงตาแหน่ ง
ผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อย จานวน 2 คน เป็ นจานวนเงิน 6,855,000 บาท

*หมายเหตุ ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารบริษทั ได้รวมค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหาร 4
รายแรกต่อจากกรรมการผูจ้ ดั การลงมา รวมถึงผูบ้ ริหารรายที่ 4 ทุกราย (ตามคานิยามทีก่ าหนดโดยสานักงาน กลต.)

ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทไม่มีการจ่ายค่ าตอบแทนอื่น ให้แก่ กรรมการบริหารและผู้บริหาร ยกเว้น ค่าตั ๋วเครื่อ งบิน และที่พ ัก
สาหรับกรรมการทีเ่ ป็ นชาวต่างประเทศทีม่ าประชุม ส่วนผูบ้ ริหารจะมีรถประจาตาแหน่ ง ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับรถ
ประจาตาแหน่ ง ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันอุบตั ิเหตุ และการทากรมธรรม์ประกันความรับผิดสาหรับ
กรรมการทัง้ คณะ
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สาหรับเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพนัน้ ผู้บริหารของบริษัทได้รบั สิทธิในอัตราเดียวกับพนักงานอื่นๆ ยกเว้น
นายวัง ชาง ยิง ไม่ได้รบั เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ

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

บริษทั

1. นายวัง ชาง ยิง
//
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
//
3. นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์
//
4. นายอาพล สิมะโรจนา
/
หมายเหตุ
* หมายถึง ประธานกรรมการ
/ หมายถึง กรรมการ
// หมายถึง กรรมการบริหาร

บมจ.
สหอุตสาหกรรม
น้ามันปาล์ม
/
//
//
/

บมจ. อาหาร
สากล
*

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

9. การดูแลเรือ่ งการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั มีนโยบายและวิธกี ารดูแลผูบ้ ริหารในการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อเป็ นประโยชน์สว่ นตนดังนี้
1. ให้ความรูแ้ ก่กรรมการและผูบ้ ริหารเกีย่ วกับหน้าทีท่ ต่ี อ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน
คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ และบทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ.
2535 และตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ให้ผบู้ ริหารของบริษทั รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการของบริษทั ทุกไตรมาสทีม่ กี าร
ประชุมคณะกรรมการ
3. แจ้งให้ผู้บริหารที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในทีม่ สี าระสาคัญมิให้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้อ่นื รวมถึง
ผลกระทบที่อ าจจะเกิดขึ้นกับ หลักทรัพย์ข องบริษัท และบทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลัก ทรัพย์แ 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 วันล่วงหน้าก่อนทาการซือ้ ขายต่อคณะกรรมการหรือผูท้ ค่ี ณะกรรมการมอบหมาย เพื่อรายงาน ต่อสานักงาน ก.ล.ต.
เมื่อมีการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทาการ ทัง้ นี้ ตามทีพ่ ระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
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บริษทั ได้กาหนดมาตรการการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั รวมถึงบทลงโทษกรณีทม่ี กี ารฝ่าฝื น
ไว้ในนโยบายการกากับดูแลกิจการ ซึง่ สามารถดูได้ทห่ี วั ข้อ “รายงานการปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี”
หลักปฏิบตั ิ 6

10. การควบคุมภายใน
บริษัทให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากเห็นว่าระบบการควบคุมภายในเป็ นกลไก
สาคัญทีช่ ่วยลดความเสีย่ งทางธุรกิจ สร้างความเชื่อมันในการบริ
่
หารงานแก่ผบู้ ริหาร และช่วยให้บริษทั ดาเนินธุรกิจอย่าง
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 วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท แต่ได้ว่าจ้างสานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิ
เอทส์ ทาหน้าที่ตรวจสอบภายในมาตัง้ แต่ปี 2547 เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็ นการให้บริการข้อมูลด้านการ
ตรวจสอบอย่างเป็ นอิสระ เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกากับดูแลทีด่ ี ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การปฏิบตั ิงาน รวมถึงให้คาปรึกษากับฝ่ายบริหารทัง้ ในด้านการเงินการบริหารงาน และการจัดการความเสีย่ ง เพื่อ
ส่งเสริมการปฏิบตั งิ านให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ดังนัน้ กระบวนการการทางานจึงต้องการความ
โปร่งใสและความเป็ นอิสระอย่างแท้จริง อีกทัง้ การปฏิบตั งิ านด้านการตรวจสอบภายใน นับเป็ นมาตรการถ่วงดุลแห่ง
อานาจ และอาจเป็ นการให้สญ
ั ญาณเตือนภัยล่วงหน้าของการประพฤติมชิ อบหรือการทุจริตในองค์กร ดังนัน้ บริษทั จึงมี
ความเห็นว่า การว่าจ้างหน่ วยงานจากภายนอกเข้ามาทาหน้าทีต่ รวจสอบภายในจึงมีความเหมาะสมและสามารถเป็ น
สือ่ กลางระหว่างผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านได้ดี รวมทัง้ ยังช่วยลดปญั หาด้านการประสานงานภายในได้อกี ด้วย
ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยจานวน 3 ท่าน คณะกรรมการได้มกี ารสอบทานระบบการควบคุมภายในโดยใช้
แบบประเมินซึง่ ประเมินโดยฝา่ ยจัดการ และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบ
การควบคุมภายในของบริษทั ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมการ
ปฏิบตั ิงานของฝ่ายจัดการ ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการ (ภายใต้
คาแนะนาของคณะกรรมการตรวจสอบ) เห็นว่าบริษทั มีระบบการควบคุมภายในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ
นอกจากนัน้ การทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบริษัทย่อย บริษัทได้มรี ายงานไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของผู้สอบบัญชี ข้อ 7 แล้วเช่นกัน รวมถึงการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยเรื่องการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน คณะกรรมการจึงเห็นว่าบริษทั มีระบบการควบคุมภายในในเรื่องดังกล่าว
นี้อย่างเพียงพอ
สาหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารสอบ
ทานกับ สานัก งาน ดร.วิร ัช แอนด์ แอสโซซิเ อทส์ ซึ่ง เป็ น ผู้ต รวจสอบภายในของบริษัท และได้มีก ารรายงานให้
คณะกรรมการรับทราบในทุกไตรมาส คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
เช่นกัน
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ประวัติผตู้ รวจสอบภายใน
นายอภิ รกั ษ์ อติ อนุวรรตน์
หุน้ ส่วนงานตรวจสอบบัญชี บริษทั สานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
อายุ
49 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาตรีนิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
การอบรม
ระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล (COSO)
การประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการจัดการด้านความเสีย่ งของแต่ละ
ระบบงาน (COSO – ERM)
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ออกแบบและวางแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
ประเมินความเสีย่ งของระบบการควบคุมภายใน
รายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ
ประสบการณ์ในปจั จุบนั
 หุน
้ ส่วนงานตรวจสอบบัญชี บริษทั สานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
 ตรวจสอบภายใน บริษท
ั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) จานวน 20 ปี
 ตรวจสอบภายใน บริษท
ั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จานวน 15 ปี
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นโยบายจ่ายเงิ นปันผล
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปนั ผลแก่ผถู้ อื หุน้ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังจากหัก
ภาษีเงินได้แล้ว ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั การลงทุนในอนาคตและความต้องการเงินทุน โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการได้มมี ติเสนอให้
จ่ายเงินปนั ผลสาหรับผลการดาเนินงานในปี 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.40 บาท คิดเป็ นร้อยละ 64.4 ของกาไรสุทธิหลังหัก
ภาษี เปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปนั ผลสาหรับผลการดาเนินงานในปี 2561 ในอัตราหุน้ ละ 0.25 บาท คิดเป็ นร้อยละ
60.3 ของกาไรสุทธิ
บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลในอัตราประมาณร้อยละ 50
ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ทัง้ นี้ยงั คงขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงานของบริษทั และสภาวะทางเศรษฐกิจด้วย
บริษทั อาหารสากล จากัด (มหาชน) มีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปนั ผลแก่ผถู้ อื หุน้ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ ากว่าร้อยละ
40 ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้ว ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั การลงทุนในอนาคตและความต้องการเงินทุน
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บุคคลที่มีผลประโยชน์ ร่วมและรายการระหว่างกัน
รายการระหว่ างกันกับบุค คลที่ มีผลประโยชน์ ร่วม ความจาเป็ น และความสมเหตุส มผลของ
รายการดังกล่าว
ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจทีส่ าคัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันเหล่านัน้ ซึ่ง
เป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดงั นี้
รายการระหว่างกันกับบริษทั บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) (UPOIC) และบริษทั
อาหารสากล จากัด (มหาชน) (UFC)
มูลค่ารายการ
ความสัมพันธ์
บริษทั ย่อย

รายการ

(ล้านบาท)

2562

2561

ซือ้ วัตถุดบิ

432

423

ซือ้ สินค้าสาเร็จรูป

458

519

เงินปนั ผลรับ

80

85

ค่าเช่ารับ

2

2

รายได้คา่ บริการในการ
บริหาร

3

4

นโยบายการ
กาหนดราคา

ความจาเป็ น

ราคาตลาด ณ วันทีท่ า เนื่ อ งจากน้ า มัน ปาล์ม ดิบ เป็ น
สัญญาขาย
วัต ถุ ดิบ หลัก ของบริษ ัท และ
ปริ ม าณน้ ามั น ปาล์ ม ดิ บ ใน
ป ร ะ เ ท ศ บ า ง ฤ ดู ก า ล มี ไ ม่
เพี ย งพอ บริ ษ ั ท จึ ง มี ค วาม
จาเป็ นต้อ งซื้อน้ ามันปาล์มดิบ
จาก UPOIC
ราคาตลาดหักกาไร
เพื่อให้คา่ ใช้จา่ ยในการขายและ
ส่วนเพิม่ คงที่
บริหารของกลุ่มบริษทั ลดลง
บริษทั จึงเป็ นตัวแทนจ าหน่ า ย
สินค้าในประเทศของ UFC
ตามอัตราทีป่ ระกาศ
เป็ นเงินปนั ผลรับจากเงินลงทุน
จ่าย
ใน UPOIC และ UFC
ราคาตลาด
เพื่ อ เป็ นการประหยั ด และ
สะดวกส าหรั บ ฝ่ า ยบริ ห าร
UFC และ UPOIC ได้เ ช่ า
อาคารสานักงานของบริษทั
เรียกเก็บตามจริง
เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยการบริห าร ใน
การเป็ นตัวแทนจาหน่ ายสินค้า
ให้กบั UFC

สาหรับยอดคงค้างระหว่างบริษทั บริษทั ย่อย และกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
สามารถดูรายละเอียดตามทีไ่ ด้เปิ ดเผยในหมายเหตุงบการเงินของบริษทั ข้อ 7
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มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน
ในปี 2562 บริษทั มีการซือ้ น้ามันปาล์มดิบ น้ามันเมล็ดในปาล์มดิบ เมล็ดในปาล์ม และผลปาล์มสดจาก บริษทั
สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) คิดเป็ นร้อยละ 17.89 (2561 : ร้อยละ 15.33) ของการซือ้ น้ ามันปาล์มดิบ
น้ามันเมล็ดในปาล์มดิบ เมล็ดในปาล์ม และผลปาล์มสดทัง้ หมด ซึง่ เป็ นราคาตลาดและเป็ นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ไม่มี
พันธะผูกพันกันนอกเหนือจากสัญญาซือ้ ขายน้ามันปาล์มดิบ และเป็ นไปตามประเพณีของการทาธุรกิจน้ามันปาล์มดิบ
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ ซึง่ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั และบริษทั สหอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จากัด
(มหาชน) เป็ นผูอ้ นุมตั กิ ารซือ้ น้ามันปาล์มดิบให้แก่ บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โดยทีก่ ารซือ้ ทุกครัง้ จะ
มีราคาอ้างอิงกับการซือ้ จากผูข้ ายรายอื่นๆ
ในส่วนของสินค้ายูเอฟซีนนั ้ บริษทั ซือ้ สินค้าจากบริษทั อาหารสากล จากัด (มหาชน) ในราคาทีบ่ ริษทั ขาย หัก
ด้วยกาไรส่วนเพิม่ คงที่ โดยมีการกาหนดราคากันระหว่างผูบ้ ริหารของทัง้ สองบริษทั ภายใต้เงื่อนไขเสมือนทารายการกับ
บุคคลภายนอก

แนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ได้มกี ารซือ้ ขายน้ามันปาล์มดิบกับ บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) ก่อนทีบ่ ริษทั จะ
เข้ามาถือหุน้ และเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในบริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) โดยบริษทั มีการใช้น้ ามัน
ปาล์มดิบเป็ นวัตถุดบิ หลัก ในขณะที่นโยบายของภาครัฐในแต่ละปี เกี่ยวกับการบริหารจัดการปริมาณน้ ามันปาล์มใน
ประเทศยังไม่มคี วามชัดเจน ดังนัน้ การหลีกเลีย่ งรายการดังกล่าวจึงเป็ นไปค่อนข้างลาบาก อย่างไรก็ตาม บริษทั มีการ
ซือ้ น้ามันปาล์มในราคาเดียวกับทีม่ กี ารซือ้ จากผูข้ ายรายอื่น
บริษทั ยังคงเป็ นผูจ้ ดั จาหน่ ายให้กบั UFC เนื่องจากทาให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษทั โดย
เฉลีย่ ลดลง
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ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจลงทุน
ข้อพิ พาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ไม่มคี ดีทางกฎหมายทีม่ ผี ลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษทั หรือ
บริษทั ย่อยทีม่ จี านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้

พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต
- ไม่มี -
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ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือตั ๋วเงิ น
- ไม่มี –
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รายงาน และ งบการเงิ นรวม

บริษทั ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) และ บริษทั ย่อย
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2562
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รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ลําสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั ลําสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่ม
บริ ษทั ) ซึ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ นสุ ดวันเดี ยวกัน และ
หมายเหตุป ระกอบงบการเงิ นรวม รวมถึ งหมายเหตุส รุ ปนโยบายการบัญชี ทีสําคัญ และได้ต รวจสอบงบ
การเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ลําสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่ นกัน
ข้าพเจ้าเห็ นว่างบการเงินข้างต้นนี แสดงฐานะการเงิ น ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนิ นงานและ
กระแสเงิ นสดสําหรับ ปี สิ นสุ ดวันเดี ยวกันของบริ ษทั ลําสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
และเฉพาะของบริ ษทั ลําสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทีกําหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชีในส่ วนทีเกียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิ
ตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืนๆ ซึ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี ข้าพเจ้าเชือว่าหลักฐานการสอบบัญชี
ทีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื องต่างๆ ทีมีนยั สําคัญทีสุ ดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื องเหล่านีมาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทังนี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ
เรื องเหล่านี

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบทีได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ งได้รวมความรับผิดชอบทีเกียวกับเรื องเหล่านีด้วย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้าได้รวม
วิธีการตรวจสอบทีออกแบบมาเพือตอบสนองต่อการประเมินความเสี ยงจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ งได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื องเหล่านี
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื องมีดงั ต่อไปนี
การรั บรู้ รายได้
รายได้จากการขายสิ นค้าถือเป็ นรายการบัญชีทีสําคัญ เนืองจากมีจาํ นวนทีเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน และส่ งผล
กระทบโดยตรงต่อกําไรขาดทุนของกลุ่มบริ ษทั ประกอบกับกลุ่มบริ ษทั มีรายการขายกับลูกค้าเป็ นจํานวนมากและ
มีกลุ่มลูกค้าหลายประเภท อาทิเช่น กลุ่มลูกค้าแบบดังเดิม (traditional trade) กลุ่มลูกค้าสมัยใหม่ (modern trade)
และกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ซึงมีขอ้ ตกลงและเงือนไขทีมีความหลากหลาย เช่น รายการส่ งเสริ มการขาย ส่ วนลด
ต่าง ๆ รวมทังการให้ส่วนลดพิเศษเพือกระตุน้ ยอดขาย ทําให้รายการขายของกลุ่มบริ ษทั มีเงือนไขในการรับรู ้
รายได้และการบันทึกรายการส่ งเสริ มการขายและส่ วนลดต่าง 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
สอบทานใบลดหนีทีกลุ่มบริ ษทั ออกภายหลังวันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ประกอบกับได้วิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพือสอบทานความผิดปกติทีอาจเกิดขึนของรายการขาย
ตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีทีทําผ่านใบสําคัญทัวไป
ค่ าเผือการด้ อยค่ าของค่ าความนิยม
ข้าพเจ้าให้ความสําคัญเรื องการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมตามทีเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 12.4 เนืองจากการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมถือเป็ นประมาณการทางบัญชีทีสําคัญที
ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสู งในการระบุหน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตทีกิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสิ นทรัพย์นนั รวมถึงการกําหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตใน
ระยะยาวทีเหมาะสม ซึ งทําให้เกิดความเสี ยงเกียวกับมูลค่าของค่าความนิยม
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ข้าพเจ้าได้ประเมินการกําหนดหน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดและแบบจําลองทางการเงินทีฝ่ ายบริ หารของกลุ่ม
บริ ษทั เลือกใช้โดยการทําความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ ายบริ หารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้
ประโยชน์ของสิ นทรัพย์หรื อไม่ นอกจากนี ข้าพเจ้าได้ทาํ การทดสอบข้อสมมติทีสําคัญทีใช้ในการประมาณการ
กระแสเงินสดทีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์ทีจัดทําโดยฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั โดยการเปรี ยบเทียบ
ข้อสมมติดงั กล่าวกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกของกลุ่มบริ ษทั รวมถึงเปรี ยบเทียบประมาณการกระแสเงินสด
ในอดีตกับผลการดําเนินงานทีเกิดขึนจริ งเพือประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการประมาณการกระแส
เงินสดทีคาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดทีฝ่ ายบริ หารเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ตน้ ทุน
ถัวเฉลียของกลุ่มบริ ษทั และของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคํานวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของ
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวตามแบบจําลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลียนแปลงข้อสมมติทีสําคัญต่อ
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากนี ข้าพเจ้า
ได้สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม
การวัดมูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ ชีวภาพ - ผลปาล์ มทีอยู่บนต้ น
ตามทีเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.11 และข้อ 11 บริ ษทั ย่อยบันทึกบัญชีสินทรัพย์ชีวภาพ
ประเภทผลปาล์มสดทีอยูบ่ นต้นด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ณ จุดเก็บเกียว ในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพประเภทผลปาล์มสดทีอยูบ่ นต้น ต้องใช้ขอ้ มูลประมาณการและสมมติฐานต่าง ๆ ซึง
ประกอบด้วยปริ มาณทีคาดว่าจะเก็บเกียวได้ และราคาขาย ณ แต่ละจุดเก็บเกียว โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
สอดคล้องกับลักษณะและสภาพแวดล้อมของสิ นทรัพย์ชีวภาพ ตามดุลยพินิจของนักการเกษตรภายในและดุลยพินิจ
ของฝ่ ายบริ หารเกียวกับเกณฑ์และสมมติฐานต่าง ๆ ซึ งอาจทําให้เกิดความเสี ยงเกียวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ชีวภาพ
ดังนัน ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญในการตรวจสอบเกียวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพ - ผลปาล์มที
อยูบ่ นต้น
ในการตรวจสอบเรื องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ทาํ ความเข้าใจ ประเมินและสอบทานการควบคุมภายในของกิจการที
เกียวกับการประมาณมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์ชีวภาพ รวมถึงได้พิจารณาวิธีการจัดทําข้อมูลประมาณการ
การกําหนดสมมติฐาน และวิธีการประเมินมูลค่าโดยฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสม
ของข้อมูลประมาณการและสมมติฐานต่าง ๆ ทีใช้ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรม โดยการสอบถามนักการเกษตร
ภายในและฝ่ ายบริ หาร วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลทีกิจการใช้กบั ข้อมูลทีเกิดขึนในอดีต และทดสอบการคํานวณ
นอกจากนีข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทีเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ข้ อมูลอืน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอืน ซึ งรวมถึงข้อมูลทีรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีทีแสดงอยูใ่ นรายงานนัน)
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้ความ
เชือมันในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอืนนัน
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเกียวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืนนันมี
ความขัดแย้งทีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ทีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อ
ปรากฏว่าข้อมูลอืนแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ หากในการปฏิบตั ิงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุ ป
ได้วา่ ข้อมูลอืนแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริ งนัน ทังนี ข้าพเจ้า
ไม่พบว่ามีเรื องดังกล่าวทีต้องรายงาน
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี โดยถูกต้องตามทีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพือให้สามารถจัดทํา
งบการเงินทีปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนือง
การเปิ ดเผยเรื องทีเกียวกับการดําเนินงานต่อเนื องในกรณี ทีมีเรื องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับ
กิจการทีดําเนินงานต่อเนื องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตังใจทีจะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนื องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลมีหน้าทีในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือให้ได้ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้ อบบัญชีซึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชือมันใน
ระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญทีมีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการทีขัดต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการ
หรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี ด้วย
• ระบุและประเมินความเสี ยงทีอาจมีการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความ
เสี ยงเหล่านัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ความเสี ยงทีไม่พบข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู ง
กว่าความเสี ยงทีเกิดจากข้อผิดพลาด เนืองจากการทุจริ ตอาจเกียวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
• ทําความเข้าใจเกียวกับระบบการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องทีผูบ้ ริ หารจัดทํา
• สรุ ปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับกิจการทีดําเนินงานต่อเนืองของผูบ้ ริ หาร และ
สรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีทีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญทีเกียวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ทีอาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนิ นงาน
ต่อเนืองหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องในงบการเงิน หรื อหากเห็นว่าการเปิ ดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นทีเปลียนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึนอยูก่ บั หลักฐานการ
สอบบัญชีทีได้รับจนถึงวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื องได้
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทีเกิดขึนโดยถูกต้องตามทีควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรื อ
ของกิจกรรมทางธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ
กําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผู ้
เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

5

บริษัท ลําสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
ณ วันที
ณ วันที
ณ วันที
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
เงินให้กยู้ ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ชีวภาพ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกําหนดชําระ
เกินกว่าหนึงปี
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนระยะยาวอืน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั อืน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
พืชเพือการให้ผลิตผล
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

8
7, 9

7
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
12
20
30

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

664,166,740
889,805,942

197,382,396
882,371,771

589,021,161
776,842,419

123,132,668
751,467,141

330,650
841,677,086
90,928,591
38,888,478
2,525,797,487

1,079,191,775
118,519,826
38,904,870
2,316,370,638

453,081,876
5,843,643
1,824,789,099

579,145,263
9,992,998
1,463,738,070

640,732
26,709,841
23,425
19,320,000
63,488,229
2,284,262,773
204,212,237
196,376,189
6,162,427
63,018,787
5,405,278
2,869,619,918
5,395,417,405

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

1,333,966,824
23,425
5,614,752
772,543,549
177,471
3,712,101
19,622,079
513,346
2,136,173,547
3,960,962,646

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

บริษัท ลําสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
ณ วันที
ณ วันที
ณ วันที
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
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 - สุทธิจาก
ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีสิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิ น

21
7, 22

470,000,000
440,899,357

450,000,000
404,927,022

377,940,259

333,599,235

24

16,600,000

112,540,000

-

-

25

59,071,532
22,307,191
1,008,878,080

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

50,474,803
2,656,007
431,071,069

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

181,099,166
181,099,166
1,189,977,246

33,266,666
119,151,107
152,417,773
1,192,104,709

89,241,410
89,241,410
520,312,479

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

23

24
26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ลําสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
ณ วันที
ณ วันที
ณ วันที
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 820,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ ้นสามัญ 820,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่ วนเกิน(ตํากว่า)ทุนอืน
ส่วนเกินทุนหุ้นซือคืน
ส่วนตํากว่าทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วน
การถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

27

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)

-

-

125,247,619
2,697,554,289
3,883,462,196

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

82,000,000
2,291,410,802
3,440,650,167

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

321,977,963
4,205,440,159
5,395,417,405

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

3,440,650,167
3,960,962,646

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

-

-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

บริษัท ลําสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากสัญญาทีทํากับลูกค้า
เงินปั นผลรับ
กําไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ชีวภาพ
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ชีวภาพ
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่อนส่ วนแบ่ งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
กําไรก่อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

28
7, 12

2562

2561
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(ปรับปรุ งใหม่)

6,397,739,394
2,324

7,204,319,153
315

4,563,024,066
80,400,881

5,044,077,159
84,933,175

59,167,799
6,456,909,517

39,271,402
65,542,208
7,309,133,078

26,815,367
4,670,240,314

46,319,506
5,175,329,840

5,115,762,168
471,246,686
234,756,868
698,969

6,072,059,033
518,490,235
209,164,663
28,536,004

3,646,762,610
301,357,648
120,349,741
-

4,383,213,324
296,766,424
106,025,734
-

26,864,185
5,849,328,876

6,828,249,935

4,068,469,999

4,786,005,482

607,580,641
(6,813,861)
600,766,780
(13,145,305)
587,621,475
(107,143,699)
480,477,776

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

601,770,315
601,770,315
(1,444,016)
600,326,299
(91,302,895)
509,023,404

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

29

13

30

บริษัท ลําสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(ปรับปรุ งใหม่)

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
- ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รายการทีจะไม่ ถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี

2562

2561
(ปรับปรุ งใหม่)

-

521,635
(104,328)

-

521,635
(104,328)

-

417,307

-

417,307

30

(27,740,711)
5,548,142

-

(5,777,396)
1,155,479

-

13

(77,952)

-

-

-

(22,270,521)
(22,270,521)

417,307

(4,621,917)
(4,621,917)

417,307

458,207,255

388,740,611

504,401,487

340,314,774

482,062,908

381,677,475

509,023,404

339,897,467

(1,585,132)
480,477,776

6,645,829
388,323,304

460,340,384

382,094,782

504,401,487

340,314,774

(2,133,129)
458,207,255

6,645,829
388,740,611

0.59

0.47

0.62

0.41

30

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
การแบ่ งปั นกําไร
ส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนทีเป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย

การแบ่ งปั นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนทีเป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย

กําไรต่ อหุ้นขันพืนฐาน
กําไรส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

32

บริษัท ลําสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)

ทุนเรื อนหุ้นทีออก ส่ วนเกิน
หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ ้นสามัญ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561
820,000,000 241,970,265
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย
35
โอนกลับเงินปั นผลของปี ก่อน
จัดสรรสํารองตามกฎหมายของบริ ษทั ย่อย
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อยลดลงจากการจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
820,000,000 241,970,265
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี

ส่ วนเกินทุน
หุ ้นซื อคืน
5,269,100
-

5,269,100

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

(6,579,077)

122,223,881

2,445,153,625

-

-

3,628,037,794

ส่วนของผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยที
ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
336,338,054
6,645,829
6,645,829
88,560

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
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)
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)

ทุนเรื อนหุ้นทีออก ส่ วนเกิน
หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ ้นสามัญ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562
820,000,000 241,970,265
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย
35
โอนกลับเงินปั นผลของปี ก่อน
จัดสรรสํารองตามกฎหมายของบริ ษทั ย่อย
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อยลดลงจากการจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
820,000,000 241,970,265
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี

ส่ วนเกินทุน
หุ ้นซื อคืน
5,269,100
-

5,269,100

งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ส่ วนตํากว่าทุน
ส่วนเกิน(ตํากว่า)
จากการ
กําไรสะสม
ทุนจากการวัดมูลค่า
รวม
เปลียนแปลง
จัดสรรแล้ว เงินลงทุนใน
องค์ประกอบอืน
สัดส่ วนการถือหุ้น
สํารอง
ยังไม่ได้
หลักทรัพย์
ของ
ในบริ ษทั ย่อย
ตามกฎหมาย
จัดสรร
เผือขาย
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
(6,579,077)
122,223,881 2,445,153,625
482,062,908
(21,722,524)
460,340,384
(205,000,000)
119,873
3,023,738
(3,059,593)
-

(6,579,077)

125,247,619

2,697,554,289

-

-

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ของบริ ษทั ฯ
3,628,037,794
482,062,908
(21,722,524)
460,340,384
(205,000,000)
119,873
(35,855)

3,883,462,196

ส่วนของผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยที
ไม่มีอาํ นาจ
รวม
ควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
332,600,512
3,960,638,306
(1,585,132)
480,477,776
(547,997)
(22,270,521)
(2,133,129)
458,207,255
(205,000,000)
119,873
35,855
-

(8,525,275)
321,977,963

(8,525,275)
4,205,440,159

บริษัท ลําสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
โอนกลับเงินปั นผลของปี ก่อน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

ทุนเรื อนหุ ้นทีออก
ส่ วนเกิน
หมายเหตุ และชําระแล้ว
มูลค่าหุ้นสามัญ
820,000,000
241,970,265
35
820,000,000
241,970,265

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

ส่ วนเกินทุน
หุ้นซือคืน
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
เบ็ดเสร็ จอืน
ส่ วนเกิน(ตํากว่า)
ทุนจากการวัดมูลค่า
รวม
เงินลงทุนใน
องค์ประกอบอืน
รวม
หลักทรัพย์เผือขาย ของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น 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
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
โอนกลับเงินปั นผลของปี ก่อน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

ทุนเรื อนหุ ้นทีออก
ส่ วนเกิน
หมายเหตุ และชําระแล้ว
มูลค่าหุ้นสามัญ
820,000,000
241,970,265
35
820,000,000
241,970,265

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

ส่ วนเกินทุน
หุ้นซือคืน
5,269,100
5,269,100

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว สํารอง
ยังไม่ได้
ตามกฎหมาย
จัดสรร
82,000,000
1,991,889,442
509,023,404
(4,621,917)
504,401,487
(205,000,000)
119,873
82,000,000
2,291,410,802

องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
ส่ วนเกิน(ตํากว่า)
ทุนจากการวัดมูลค่า
รวม
เงินลงทุนใน
องค์ประกอบอืน
รวม
หลักทรัพย์เผือขาย ของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
3,141,128,807
509,023,404
(4,621,917)
504,401,487
(205,000,000)
119,873
3,440,650,167

บริษัท ลําสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
2562
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(ลดลง)
ขาดทุนจากการจําหน่ ายเงินลงทุนระยะยาวอืน
กําไรจากการจําหน่ าย/ตัดจําหน่ายอุปกรณ์และ
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
กําไรจากการทําสัญญาให้เช่าการเงิน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ ายพืชเพือการให้ผลิตผล
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
เงินสดรับจากลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน
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 วนหนึงของงบการเงินนี

2561

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

587,621,475

467,731,131

600,326,299

382,567,535

222,899,974

233,488,794

95,421,264

96,527,362

26,864,185
6,813,861
(8,989,509)
516,812
(836,131)
-

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

(9,324,430)
-

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

(1,840,260)
(1,022,998)
5,948,638
1,420,108
53,003,812
(2,324)
11,701,289

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

(520,989)
(68,513)
20,012,358
(80,398,557)
(2,324)
-

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

904,098,932

713,811,412

625,445,108

384,868,644

(8,977)
51,616
236,997,877
727,050
212,608
542,369

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

(16,100,592)
126,063,387
4,149,355
(108,416)

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

23,663,864
(2,654,384)
(18,796,464)
1,144,834,491
(11,803,055)
245,887
(101,552,436)
1,031,724,887

(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

38,113,418
(916,241)
(4,560,248)
772,085,771
(67,492,946)
704,592,825

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

บริษัท ลําสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินปั นผลรับจากการร่ วมค้า
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั อืน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั อืนลดลง
ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอืน
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
พืชเพือการให้ผลิตผลเพิมขึน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิมขึน
เงินสดสุ ทธิจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงินลดลง(เพิมขึน)
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 8)
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิมเติม
รายการทีไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย
ซื ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชาํ ระเงิน
เงินปั นผลค้างจ่าย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

2561

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

4,999,998
2,324
920,000
(246,232,432)
(650,000)
7,427,668
(7,840,675)
(479,000)
(241,852,117)

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)

80,398,557
2,324
(115,578,728)
1,356,225
(33,821,622)

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

20,000,000
(473,775)
(129,206,666)
(213,407,985)
(323,088,426)
466,784,344
197,382,396
664,166,740

(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

(204,882,710)
(204,882,710)
465,888,493
123,132,668
589,021,161

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

19,342,922
117,290

6,788,478
69,477

7,779,049
117,290

1,433,186
69,477

บริษัท ลําสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
1.

ข้ อมูลทัวไป
บริ ษทั ลําสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ งจัดตังและมีภูมิลาํ เนาใน
ประเทศไทย โดยมีบริ ษทั ลําสู ง โฮลดิง จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ทีจดทะเบียนจัดตังในประเทศไทยเป็ นผูถ้ ือหุ ้น
ใหญ่ ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯคือการผลิตและจําหน่ายนํามันปาล์ม ทีอยูต่ ามทีจดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยูท่ ี 64
ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนีจัดทําขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าลงวันที 11 ตุลาคม 2559
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ นฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที บริ ษ ัทฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ นฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี
งบการเงินนีได้จดั ทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอืนในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงิ น รวมนี จัด ทํา ขึ นโดยรวมงบการเงิ น ของบริ ษ ัท ลําสู ง (ประเทศไทย) จํา กัด (มหาชน)
(ซึ งต่อไปนีเรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ งต่อไปนีเรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี
ชือบริ ษทั

บริษัทย่ อยทีถือหุ้นโดยบริษัทฯโดยตรง
บริ ษทั สหอุตสาหกรรมนํามันปาล์ม
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน)

บริษัทย่ อยทีถือหุ้นโดยบริษัท
สหอุตสาหกรรมนํามันปาล์ ม จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั พันธ์ศรี วิวฒั น์ จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

จัดตังขึนใน
ประเทศ

อัตราร้อยละของการถือหุน้
2562
2561
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

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

ลักษณะธุรกิจ

จัดตังขึนใน
ประเทศ

อัตราร้อยละของการถือหุน้
2562
ร้อยละ

2561
ร้อยละ

เจ้าของสิ ทธิเข้าทําประโยชน์ใน
เขตป่ าสงวนแห่งชาติ
เจ้าของสิ ทธิเข้าทําประโยชน์ใน
เขตป่ าสงวนแห่งชาติ

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ผลิตผักและผลไม้แช่แข็ง

ไทย

100

100

สําหรับธุ รกิจการผลิตผักและผลไม้แช่แข็งซึ งดําเนินงานภายใต้ บริ ษทั ยูเนียนฟรอสท์ จํากัด (บริ ษทั ย่อย)
นัน ได้ห ยุ ด การผลิ ต และเลิ ก จ้า งพนัก งานประจํา ปั จ จุ บ ัน ผู บ้ ริ หารอยู่ระหว่างจัดทําแผนธุ รกิ จที
เหมาะสม
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 นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนัน

ง)

งบการเงิ น ของบริ ษ ัท ย่ อ ยได้จ ัด ทํา ขึ นโดยมี ร ะยะเวลาบัญ ชี แ ละใช้น โยบายการบัญ ชี ที สํ า คัญ
เช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ

จ)

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริ ษทั รายการค้าระหว่างกันทีมีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวม
นีแล้ว

ฉ)

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนทีไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯและแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน
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3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึ งมีผลบังคับใช้สําหรับ
งบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีขึนเพือให้มีเนื อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ช ัดเจนเกี ยวกับวิธี ปฏิบตั ิ
ทางการบัญชี และการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นดังกล่ าวมาถือปฏิบตั ินีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่ม บริ ษ ัท
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่ซึงได้มีการเปลียนแปลงหลักการสําคัญ
สามารถสรุ ปได้ดงั นี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรื อง รายได้ จากสั ญญาทีทํากับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการ
บัญชีทีเกียวข้องต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 31 (ปรับปรุ ง 2560) เรื อง รายได้ - รายการแลกเปลียนเกียว
กับบริ การโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 13
เรื อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15
เรื อง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง
(ปรับปรุ ง 2560)
อสังหาริ มทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 18
เรื อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 กับสัญญาทีทํากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้น
สั ญ ญาที อยู่ ใ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ อื น มาตรฐานฉบับ นี ได้ก ํา หนดหลัก การ
5 ขันตอนสํ า หรับ การรับ รู ้ รายได้ที เกิ ดขึ นจากสั ญ ญาที ทํา กับ ลู ก ค้า โดยกิ จการจะรับ รู ้ รายได้ใ น
จํานวนเงินที สะท้อนถึงสิ งตอบแทนที กิ จการคาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับ จากการแลกเปลียนสิ นค้าหรื อ
บริ การทีได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกําหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและ
เหตุการณ์ทีเกียวข้องทังหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขันตอน
3

กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี มาถือปฏิบตั ิโดยปรับย้อนหลังงบการเงินงวด
ก่อนทีแสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบเสมือนหนึ งว่ากลุ่มบริ ษทั ใช้นโยบายการบัญชีนีมาตังแต่แรก โดย
เลือกใช้แนวทางปฏิบตั ิทีผ่อนปรนต่อไปนี
- ไม่เปิ ดเผยผลกระทบจากการนํามาตรฐานฉบับนีมาใช้ต่องบการเงินสําหรับปี ปัจจุบนั
ผลกระทบของการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
ข.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมใน
หรื อหลังวันที 1 มกราคม 2563
สภาวิช าชี พ บัญชี ไ ด้ป ระกาศใช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นฉบับใหม่ และฉบับปรับ ปรุ ง ซึ งจะมี ผลบังคับใช้สํ า หรับ งบการเงิ นที มี ร อบ
ระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดัง กล่ าว
ได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีขึ นเพือให้มีเนื อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชัดเจนเกียวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และการให้
แนวปฏิบตั ิทางบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงั ต่อไปนี
ทีมีการเปลียนแปลงหลักการสําคัญซึ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ มเครื องมื อทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตี ความ
มาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิน
ฉบับที 9
เครื องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 32
การแสดงรายการเครื องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 16
การป้องกันความเสี ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที 19
การชําระหนีสิ นทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกียวกับการจัดประเภทและ
การวัดมู ล ค่ า เครื องมื อทางการเงิ นด้ว ยมู ล ค่ ายุ ติธ รรมหรื อราคาทุ นตัดจํา หน่ ายโดยพิ จารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิ น ลักษณะของกระแสเงิ นสดตามสัญญาและแผนธุ รกิ จของกิ จการ
(Business Model) หลักการเกียวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิด
ของผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน และหลักการเกียวกับการบัญชีป้องกันความเสี ยง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมื อทางการเงิน และเมือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นกลุ่มนี มีผลบังคับใช้ จะทําให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนว
ปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับทีมีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
4

ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปี ทีเริ ม
นํามาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรื อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 เรื อง สัญญาเช่า
และการตีความมาตรฐานบัญชี ทีเกียวข้อง มาตรฐานฉบับนี ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู ้รายการ
การวัด มู ล ค่ า การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อ มู ล ของสั ญ ญาเช่ า และกํา หนดให้ ผู ้เช่ า รั บ รู ้
สิ นทรัพย์และหนี สิ นสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีมีระยะเวลาในการเช่ ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่
สิ นทรัพย์อา้ งอิงนันมีมูลค่าตํา
การบัญชี สําหรับผูใ้ ห้เช่ าไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17
ผูใ้ ห้เ ช่ า ยัง คงต้อ งจัด ประเภทสั ญญาเช่ า เป็ นสั ญ ญาเช่ า ดํา เนิ นงานหรื อสั ญญาเช่ า เงิ น ทุ นโดยใช้
หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที 17
กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะนํามาตรฐานทางการเงินฉบับนีมาถือปฏิบตั ิโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมของการนํา
มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนีมาถือปฏิบตั ิใช้ครังแรกโดยการปรับปรุ งกับกําไรสะสม ณ วันที
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนทีแสดงเปรี ยบเทียบ
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั คาดว่าการนํามาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวมาใช้ จะมีผลกระทบต่องบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันที 1 มกราคม 2563 คือ สิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั มีจาํ นวนเพิมขึนรวมทังสิ น
ประมาณ 69 ล้านบาท และหนีสิ นของกลุ่มบริ ษทั มีจาํ นวนเพิมขึนรวมทังสิ นประมาณ 69 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื อว่ามาตรฐานฉบับนี จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ต่องบการเงินเฉพาะกิจการ
4.

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี เนืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มา
ถือปฏิบัติ
ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที
15 มาถื อ ปฏิ บ ัติ ใ นระหว่า งปี ปั จ จุ บ ัน โดยกิ จ การได้เ ลื อ กปรั บ ย้อ นหลัง งบการเงิ น ของปี ก่ อ นที แสดง
เปรี ยบเทียบ ทังนี การเปลียนแปลงนโยบายบัญชีดงั กล่าวไม่มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน งบแสดง
การเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและงบกระแสเงินสด
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จํานวนเงินของรายการปรับปรุ งมีผลต่อการจัดประเภทรายการบัญชีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จแสดงได้
ดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
กําไรสําหรับปี สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2561 เพิมขึน (ลดลง)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กําไรขาดทุน
รายได้จากสัญญาทีทํากับลูกค้า
รายได้อืน
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย
กําไรสําหรับปี

(96)
(6)
102
-

(528)
(52)
519
61
-

รายการปรับปรุ งข้างต้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี
รายได้ จากการขาย
บริ ษทั ฯพิจารณาว่ารายได้จากการขายทีบริ ษทั ฯเป็ นตัวแทนในการดําเนิ นการให้ภาระทีต้องปฏิบตั ิตาม
สั ญ ญาแล้ ว เสร็ จ จะต้อ งรั บ รู ้ ร ายได้ ด้ว 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 มการขายบางประเภททีกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าเป็ นองค์ประกอบของราคาขาย กลุ่มบริ ษทั
จะต้องบันทึ ก ค่ า ใช้จ่า ยส่ ง เสริ ม การขายดัง กล่ าวโดยนํา ไปแสดงสุ ท ธิ จากยอดขาย จากเดิ ม ที รับ รู ้ เ ป็ น
ค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการขาย
5.

นโยบายการบัญชี ทีสํ าคัญ

5.1 การรับรู้รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมือกลุ่มบริ ษทั ได้โอนอํานาจควบคุมในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมือมี
การส่ งมอบสิ นค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าทีได้รับหรื อคาดว่าจะได้รับสําหรับสิ นค้าทีได้ส่งมอบ
หลังจากหักประมาณการสิ นค้ารับคืนและส่ วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม
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ดอกเบียรั บ
ดอกเบียรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้เมือบริ ษทั ฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล
5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพ
คล่องสู ง ซึ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิ น 3 เดือนนับจากวันทีได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการ
เบิกใช้
5.3 ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืนแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิทีจะได้รับ กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเผือหนีสงสัย
จะสู ญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึนจากการเก็บเงินจากลูกหนี ไม่ได้ ซึ งโดยทัวไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี
5.4 สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถวั เฉลียเคลือนที) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ทีจะ
ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีตน้ ทุนมาตรฐานซึงใกล้เคียงกับต้นทุนจริ ง
และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ ้ยในการผลิต
วัตถุดิบ สารเคมี ภาชนะบรรจุ อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถวั เฉลียเคลือนที) หรื อ
มูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า และจะถือเป็ นส่ วนหนึงของต้นทุนการผลิตเมือมีการเบิกใช้
5.5 เงินลงทุน
ก)

เงิ นลงทุ นในหลักทรัพ ย์เผื อขายแสดงตามมู ลค่ ายุติธ รรม การเปลี ยนแปลงในมูลค่ ายุ ติธรรมของ
หลักทรัพย์ดงั กล่าวบันทึ กในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน และจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
เมือได้จาํ หน่ายหลักทรัพย์นนออกไป
ั

ข)

เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัวไป ซึ งแสดงในราคา
ทุนสุ ทธิ จากค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค)

เงินลงทุนในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วมทีแสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย

ง)

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยทีแสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
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มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื อหลังสุ ด ณ สิ นวันทําการ
สุ ดท้ายของปี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของหน่วยลงทุน
บริ ษทั ฯใช้วิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
5.6 อสั งหาริมทรัพย์ เพือการลงทุน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกมูลค่าเริ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนในราคาทุนซึ งรวมต้นทุนการทํารายการ
หลังจากนัน กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสมและค่า
เผือการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่ า เสื อมราคาของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เ พื อการลงทุ น คํานวณจากราคาทุ น โดยวิ ธี เ ส้ น ตรงตามอายุ ก ารให้
ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเสื อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินทีได้รับสุ ทธิ จากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ใน
ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในปี ทีตัดรายการอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนออกจากบัญชี
5.7 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื อมราคา
ทีดิ นแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสม และค่า
เผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คาํ นวณจากราคาทุ นของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้ นตรงตามอายุก ารให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ระบบบําบัดนําเสี ย
เครื องจักร อุปกรณ์โรงงานและอุปกรณ์สวน
เครื องตกแต่ง ติดตังและอุปกรณ์สํานักงาน
ยานพาหนะ

-

5, 20 และ 30
5 - 20 และ 30
15 และ 30
3 - 20 และ 30
3 - 15 และ 20
5 - 15

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดิน ส่ วนปรับปรุ งทีดินและสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตัง
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมือจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อขาดทุนจาก
การจําหน่ายสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมือกลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์นนออกจาก
ั
บัญชี
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5.8 สิ ทธิการใช้ ทีดินป่ าสงวนและพืชเพือให้ การผลิตผลและค่ าตัดจําหน่ าย
สิ ทธิ การใช้ทีดินป่ าสงวนและพืชเพือให้การผลิตผลแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผือ
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงยอดเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งสิ ทธิ
การใช้ทีดินป่ าสงวนและต้นทุนในการปลูกพืชเพือการให้ผลิตผลซึ งเกิดขึนก่อนทีจะให้ผลผลิต
ค่าตัดจําหน่ายของสิ ทธิ การใช้ทีดินป่ าสงวนและพืชเพือให้การผลิตผล คํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุสัมปทานทีเหลืออยู่หรื ออายุการให้ผลผลิตของพืชเพือให้การผลิตผลทีเหลืออยูแ่ ล้วแต่อย่างใดจะ
ตํากว่า (การให้ผลผลิตของต้นปาล์มโดยปกติมีระยะเวลา 25 ปี )
ค่าตัดจําหน่ายรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการตัดจําหน่ายสําหรับพืชเพือให้การผลิตผลทียังไม่พร้อมเก็บเกียว
ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการปลูกปาล์มซ่ อมและปลูกปาล์มเพิมเติมในพืนทีทีมีการเก็บเกียวแล้วจะถือเป็ น
ค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนทังจํานวน
5.9 ต้ นทุนการกู้ยืม
ต้นทุ นการกูย้ ืมของเงินกูท้ ีใช้ในการได้มา การก่อสร้ าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ทีต้องใช้ระยะเวลานานใน
่
การแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์นนจะอยู
ั
ในสภาพพร้ อมทีจะใช้ได้ตามทีมุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกูย้ ืมอืนถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดทีเกิดรายการ
ต้นทุนการกูย้ ืมประกอบด้วยดอกเบียและต้นทุนอืนทีเกิดขึนจากการกูย้ ืมนัน
5.10 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนและค่ าตัดจําหน่ าย
กลุ่มบริ ษทั บันทึ กต้นทุนเริ มแรกของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู ้ รายการเริ มแรก
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมและค่าเผือการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
ของสิ นทรัพย์นนั
กลุ่มบริ ษทั ตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที มีอายุการให้ป ระโยชน์จ าํ กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์นนั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมือมีขอ้ บ่งชี ว่า
สิ นทรัพย์นนเกิ
ั ดการด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ ายและวิธีการตัดจําหน่ ายของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดมีดงั นี
อายุการให้ประโยชน์
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์

5 ปี
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5.11 เกษตรกรรม
บริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ชีวภาพเป็ นผลปาล์มสดทีอยูบ่ นต้นและต้นกล้าปาล์มสําหรับขาย และผลิตผลทางการ
เกษตรเป็ นผลปาล์มสดทีเก็บเกียวแล้ว
มูลค่ายุติธรรมของผลปาล์มสดทีอยูบ่ นต้น คํานวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตอ้างอิงจากราคา
ผลปาล์มสดที หน้า โรงงานหัก ประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเกี ยว ผลปาล์มสดทีเก็บเกี ยวคํานวณโดย
อ้างอิงจากราคาผลปาล์มสดทีหน้าโรงงานหักประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย ส่ วนมูลค่ายุติธรรมของต้น
กล้าปาล์มสําหรับขาย คํานวณโดยอ้างอิงจากราคาขายหัก ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย ผลกําไรหรื อ
ขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพและผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม
กับราคาทุนของผลิตผลทางการเกษตรบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ทีไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่ าเชื อถือ สิ นทรัพย์ชีวภาพต้องวัดด้วยราคาทุนหักค่าเสื อม
ราคาสะสมและค่าเผือการด้อยค่าสะสม และในทันทีทีมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพนันสามารถวัดได้
อย่างน่าเชือถือ บริ ษทั ย่อยจะวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ชีวภาพนันด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
ผลิตผลทางการเกษตรจะแสดงเป็ นส่ วนหนึงของสิ นค้าคงเหลือ
5.12 ค่ าความนิยม
บริ ษทั ฯบันทึกมูลค่าเริ มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่ วนทีสู งกว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ทีได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ทีได้มาสู งกว่าต้นทุ นการรวม
ธุ รกิจ บริ ษทั ฯจะรับรู ้ส่วนทีสู งกว่านีเป็ นกําไรในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนทันที
บริ ษทั ฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผือการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และจะทดสอบการด้อยค่าของค่า
ความนิยมทุกปี หรื อเมือใดก็ตามทีมีขอ้ บ่งชีของการด้อยค่าเกิดขึน
เพือวัตถุ ประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริ ษทั ฯจะปั นส่ วนค่าความนิ ยมทีเกิ ดขึนจากการรวมกิ จการ
ให้กบั หน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสด (หรื อกลุ่มของหน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสด)ทีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เพิมขึนจากการรวมกิจการ และบริ ษทั ฯจะทําการประเมินมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วย
ของสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรื อกลุ่มของหน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่า
ที คาดว่า จะได้รั บ คืนของหน่ วยของสิ นทรัพ ย์ทีก่ อให้เกิ ดเงิ นสดตํากว่ามู ลค่ าตามบัญชี บริ ษ ัทฯจะรับรู ้
ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน และบริ ษทั ฯไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อย
ค่าได้ในอนาคต
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5.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการทีมีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี บุคคลหรื อกิ จการทีเกี ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลหรื อกิ จการทีมีสิทธิ ออก
เสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ งทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการ
หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯทีมีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
5.14 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ทีเช่ าหรื อมูลค่าปั จจุบ นั สุ ทธิ ของจํานวนเงินทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํากว่า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนีสิ นระยะยาว ส่ วนดอกเบียจ่ายจะบันทึก
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ทีได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื อม
ราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ทีเช่า
สัญญาเช่าทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ทีความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน จํานวนเงินทีจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
5.15 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเป็ นสกุลเงิ นบาท ซึ งเป็ นสกุลเงินทีใช้ใ นการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการทีรวมอยูใ่ นงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินทีใช้
ในการดําเนินงานของแต่ละกิจการนัน
รายการที เป็ นเงิ นตราต่ า งประเทศแปลงค่ าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อ ัตราแลกเปลี ยน ณ วันที ที เกิ ดรายการ
สิ นทรัพย์และหนีสิ นที เป็ นตัวเงินซึ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลียน ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอัตราแลกเปลียนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
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5.16 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะทําการประเมินการด้อยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ สิ ทธิ
การใช้ที ดิ นป่ าสงวน ต้นทุ นสวนปาล์ ม หรื อสิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ต ัวตนอื นของกลุ่ ม บริ ษ ัท หากมี ข ้อบ่ ง ชี ว่า
สิ นทรัพย์ดังกล่ าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ ขาดทุนจากการด้อยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของ
สิ นทรัพย์มีมูลค่าตํากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์นัน ทังนี มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า ในการ
ประเมินมูลค่าจากการใช้สิ นทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีกิ จการคาดว่าจะ
ได้รั บ จากสิ นทรัพ ย์และคํา นวณคิ ดลดเป็ นมู ล ค่ าปั จจุบ ันโดยใช้อ ัตราคิ ดลดก่ อนภาษี ที สะท้อนถึ ง การ
ประเมินความเสี ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี ยงซึ งเป็ นลักษณะเฉพาะ
ของสิ น ทรั พ ย์ที กํา ลัง พิ จ ารณาอยู่ ในการประเมิ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหั ก ต้น ทุ น ในการขาย กลุ่ ม บริ ษ ัท ใช้
แบบจําลองการประเมินมูลค่าทีดีทีสุ ดซึ งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ งสะท้อนถึงจํานวนเงินทีกิจการสามารถ
จะได้มาจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจําหน่าย โดยการจําหน่ายนันผูซ้ ื อกับผูข้ ายมีความ
รอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ีไม่มี
ความเกียวข้องกัน
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
หากในการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ มีข ้อบ่งชี ทีแสดงให้เห็ นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ทีรับรู ้ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลงกลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์
นัน และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าทีรับรู ้ในงวดก่อนก็ต่อเมือมีการเปลียนแปลงประมาณการ
ทีใช้กาํ หนดมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครังล่าสุ ด โดยมูลค่า
ตามบัญชีของสิ นทรัพย์ทีเพิมขึนจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี
ทีควรจะเป็ นหากกิจการไม่เคยรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงวดก่อน ๆ กลุ่มบริ ษทั จะบันทึก
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไปยังส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนทันที
5.17 หุ้นทุนซื อคืน
หุ ้นทุนซื อคืนแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนเป็ นรายการหักจากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นทังหมด
หากราคาขายของหุ ้นทุนซื อคืนสู งกว่าราคาซื อหุ ้นทุนซื อคืน บริ ษทั ฯจะรับรู ้ผลต่างเข้าบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ ้น
ทุ นซื อคื น และหากราคาขายของหุ ้นทุ นซื อคื นตํากว่าราคาซื อหุ ้นทุ นซื อคื น บริ ษ ัทฯจะนําผลต่ างหักจาก
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นทุนซื อคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงนําผลต่างทีเหลืออยูไ่ ปหักจากบัญชีกาํ ไรสะสม
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5.18 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมือเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ ระยะยาวอืนของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพ ซึ งประกอบด้วยเงินทีพนักงานจ่ายสะสม
และเงินทีกลุ่มบริ ษทั จ่า ยสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุ นสํารองเลียงชี พได้แยกออกจาก
สิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั เงินทีกลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ทีเกิ ด
รายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ ระยะยาวอื นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั มีภาระสําหรับเงินชดเชยทีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึงกลุ่ม
บริ ษทั ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน นอกจากนัน
กลุ่มบริ ษทั จัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบตั ิงาน
ครบกําหนดระยะเวลา
กลุ่ ม บริ ษัท คํา นวณหนี สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งาน และโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยทีประมาณการไว้ (Projected Unit
Credit Method) โดยผู ้เ 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
ต้นทุ นบริ การในอดี ตจะถูกรับรู ้ ทงจํ
ั านวนในกําไรหรื อขาดทุ นทันทีทีมีการแก้ไขโครงการหรื อลดขนาด
โครงการ หรื อเมือกิจการรับรู ้ตน้ ทุนการปรับโครงสร้างทีเกียวข้อง
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5.19 ประมาณการหนีสิ น
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี สิ นไว้ในบัญชี เมือภาระผูกพันซึ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดี ตได้
เกิดขึนแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริ ษทั จะเสี ยทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือปลด
เปลืองภาระผูกพันนัน และกลุ่มบริ ษทั สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนันได้อย่างน่าเชือถือ
5.20 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
กลุ่มบริ ษทั บันทึ กภาษีเงิ นได้ปัจจุบ นั ตามจํานวนที คาดว่าจะจ่ายให้ก บั หน่ วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
คํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึ กภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนีสิ น ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนีสิ นที เกี ยวข้องนัน โดยใช้
อัตราภาษีทีมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัวคราวทีต้องเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษี รวมทังผลขาดทุนทางภาษีทียัง
ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าทีมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีกลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้นนั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกาํ ไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทงหมดหรื
ั
อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหากภาษีทีเกิดขึนเกียวข้องกับ
รายการทีได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
5.21 ตราสารอนุพันธ์
สั ญญาซื อขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
ลูกหนี และเจ้าหนี ตามสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลียน ณ วัน
สิ นรอบระยะเวลารายงาน กําไรขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูก
บันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน ส่ วนเกินหรื อส่ วนลดทีเกิดขึนจากการทําสัญญาจะถูกตัดจําหน่ายด้วย
วิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา
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5.22 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธ รรม หมายถึง ราคาทีคาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาทีจะต้องจ่ายเพื อโอน
หนี สิ นให้ผูอ้ ืนโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการทีเกิ ดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที วัดมู ลค่า กลุ่มบริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื อขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์และหนี สิ นซึ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นทีมีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สามารถหาราคาเสนอซื อขายในตลาดทีมีส ภาพคล่ องได้ กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูล ค่ายุ ติธ รรมโดยใช้
เทคนิ คการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข ้อมู ลทีสามารถสังเกตได้ที
เกียวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นทีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนันให้มากทีสุ ด
ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมทีใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี สิ นในงบการเงิน
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลทีนํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นอย่างเดียวกันในตลาดทีมีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ข ้อมู ลอืนทีสามารถสั งเกตได้ข องสิ นทรัพย์หรื อหนี สิ น ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลทีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกียวกับกระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการประมาณขึน

ทุกวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชัน
ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี สิ นที ถืออยู่ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานทีมีการวัดมูลค่า
ยุติธรรมแบบเกิดขึนประจํา
6.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทีสํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื องที มี ความไม่ แน่ นอนเสมอ การใช้ดุล ยพินิจและการประมาณการดังกล่ าวนี ส่ งผล
กระทบต่อจํานวนเงิ นทีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมู ลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที
เกิดขึนจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทีสําคัญมีดงั นี

15

เกษตรกรรม
บริ ษทั ย่อยวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ชีวภาพประเภทผลปาล์มสดทีอยู่บนต้นด้วยมูลค่ายุติธรรมหัก ต้นทุนใน
การขาย ซึ งมูลค่ายุติธรรมนี ได้คาํ นวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตอ้างอิงจากราคาผลปาล์มสดที
หน้าโรงงานหัก ประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเกี ยว การประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐาน
และการประมาณการบางประการ เช่ น ราคาผลปาล์มสด ณ จุดเก็บเกี ยว นําหนักของผลปาล์มสดบนต้น
และอัตราคิดลด เป็ นต้น
ค่ าความนิยม
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิ ยม ณ วันทีได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ าย
บริ หารจําเป็ นต้องประมาณการกระแสเงิ นสดที คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์ หรื อหน่ วยของ
สิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิ ดเงินสด รวมทังการเลือกอัตราคิดลดทีเหมาะสมในการคํานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของ
กระแสเงินสดนันๆ
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษีและขาดทุน
ทางภาษีทีไม่ได้ใช้เมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวและขาดทุนนัน ในการนีฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่ากลุ่ม
บริ ษทั ควรรับรู ้ จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไร
ทางภาษีทีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ ระยะยาวอืนของ
พนักงาน
หนี สิ นตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน
ของพนักงาน ประมาณขึนตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณ
การนัน เช่ น อัตราคิดลด อัตราการขึนเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลียนแปลงในจํานวน
พนักงาน เป็ นต้น
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7.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้ องกัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั มีรายการธุ รกิจทีสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน รายการธุ รกิจดังกล่าว
เป็ นไปตามเงื อนไขทางการค้า และเกณฑ์ ตามที ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษ ัทฯและบุ คคลหรื อกิ จการที
เกียวข้องกันเหล่านัน ซึ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2562

2561

2562

2561
(ปรับปรุ ง
ใหม่)

-

432
458
80
2
3

423
519
85
2
4

177
6

6

3

19

20

-

-

1

15

-

-

ราคาตลาด

1
5

1
3

-

-

เกณฑ์ทีตกลงร่ วมกัน
ตามจํานวนทีกิจการร่ วมค้าประกาศจ่าย

รายการธุรกิจกับบริษัทย่ อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ซือวัตถุดิบ
ซือสิ นค้า
เงินปันผลรับ
ค่าเช่ารับ
รายได้ค่าบริ การในการบริ หาร
รายการธุรกิจกับบริษัททีเกียวข้ องกัน
ขายสิ นค้า
184
ซือสิ นค้า
8
ค่าใช้จ่ายในการขาย
รายการธุรกิจกับกิจการร่ วมค้ าของ
บริษัทย่ อย
ซือเมล็ดพันธุ์ปาล์มนํามันและผล
ปาล์มสด
ค่าเช่าทีดินรับ
เงินปันผลรับ

นโยบายการกําหนดราคา

ราคาตลาด ณ วันทีทําสัญญาขาย
ราคาตลาดหักกําไรส่วนเพิมคงที
ตามอัตราทีประกาศจ่าย
ราคาตลาด
เรี ยกเก็บตามจริ ง
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาขายหักค่าใช้จ่ายทางการตลาดและ
กําไรขันต้น
เรี ยกเก็บตามจริ ง
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ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2562
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวข้ องกัน (หมายเหตุ 9)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
452
46,856
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุ ้นร่ วมกัน)
รวมลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
- กิจการทีเกียวข้ องกัน
47,308
(20,780)
หัก: ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
26,528
- กิจการทีเกียวข้ องกัน - สุ ทธิ

2561

2562

2561

452
53,607

22,830
-

20,829
-

54,059
(20,780)

22,830
-

20,829
-

33,279

22,830

20,829

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

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

-

-

เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้ องกัน (หมายเหตุ 22)
บริ ษทั ย่อย
4,942
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุ ้นร่ วมกัน)
4,942
รวมเจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้ องกัน

4,093
4,093

78,146
78,146

86,708
86,708

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่ กิจการทีเกียวข้ องกัน
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุ ้นร่ วมกัน)
รวมเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน - กิจการทีเกียวข้ องกัน
หัก: ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่ กิจการทีเกียวข้ องกัน - สุ ทธิ

เงินให้กูย้ ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
เงินให้กูย้ ืมระยะสันแก่บริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ทีเกี ยวข้องกันของบริ ษทั ย่อยมีกาํ หนดชําระคืนเมือทวงถาม โดย
คิดดอกเบียในอัตราร้ อยละ 7 ต่อปี บริ ษทั ย่อยหยุดรับรู ้รายได้ดอกเบียตามเกณฑ์คงค้างจากเงิ นให้กูย้ ืมข้างต้น
ตังแต่วนั ทีศาลล้มละลายกลางได้รับคําฟ้ องของบริ ษทั ย่อย ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สังปิ ดคดี ของบริ ษ ัท
ยูเนี ยน เฟรช จํากัด (บริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ย่อย) เมือวันที 7 มกราคม 2559 และคดีของบริ ษทั สยามยูนิซอน
จํากัด (บริ ษทั ทีเกียวข้องกันของบริ ษทั ย่อย) เมือวันที 24 กุมภาพันธ์ 2560
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ค่าบริ การในการขายและบริ หาร
เมือวันที 7 พฤศจิกายน 2554 บริ ษทั ฯและบริ ษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ท าํ
บันทึกข้อตกลงเพิมเติมเกียวกับสัญญาแต่งตังตัวแทน (ซึ งสัญญาฉบับเดิมลงวันที 27 กุมภาพันธ์ 2549) โดย
ทังสองฝ่ ายตกลงยิ นยอมให้ท ําการเปลี ยนแปลงข้อ กําหนดและเงื อนไขในการคิ ดค่ าตอบแทน เพื อให้
สอดคล้องกับวิธีปฏิ บตั ิโดยทัวไปในอุ ตสาหกรรมเดียวกัน 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 2562 และ 2561 กลุ่ มบริ ษ ัทมี ค่ าใช้จ่ายผลประโยชน์ ระยะสั นของ
พนักงาน ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืนทีให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ น
จํานวนเงิ น 142 ล้านบาท และ 145 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 87 ล้านบาท และ 88 ล้านบาท
ตามลําดับ)
8.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
2,489
2,321
661,678
195,061
664,167
197,382

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
1,038
895
587,983
122,238
589,021
123,133

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพย์และเงิ นฝากประจํามีอตั ราดอกเบียระหว่างร้ อยละ 0.04 ถึง
1.10 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.50 ต่อปี )

19

9.

ลูกหนีการค้ าและลูกหนือืน
งบการเงินรวม
2562
2561
ลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน
อายุหนีค้างชําระนับจากวันทีถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
รวมลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน - สุทธิ
ลูกหนีการค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
อายุหนีค้างชําระนับจากวันทีถึงกําหนดชําระ
เช็ครับลงวันทีล่วงหน้า
ลูกหนีเช็คคืน
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
รวมลูกหนีการค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน - สุทธิ
รวมลูกหนีการค้า - สุทธิ
ลูกหนีอืน
ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน
ลูกหนีอืน - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
รายได้คา้ งรับ - กิจการทีเกียวข้องกัน
รายได้คา้ งรับ - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
รวม
หัก: ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
รวมลูกหนีอืน - สุทธิ
รวมลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

26,528

30,484

-

8

452
26,980
(452)
26,528

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

-

8
8

16,955
12,581
679,808

24,219
18,667
635,354

16,955
7,618
599,959

24,219
13,704
546,836

146,645
10,786
1,879
28,523
897,177
(39,538)
857,639
884,167

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

130,365
54
787
2,391
758,129
(7,737)
750,392
750,392

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

5,278
167
20,328
903
26,676
(21,037)
5,639
889,806

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

4,474
4,329
18,356
27,159
(709)
26,450
776,842

3,366
20,128
17,455
40,949
(1,462)
39,487
751,467
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10. สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

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

2562
412,632
298,950
41,393
12,094

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

107,589
872,658

119,918
1,109,657

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็ น
มูลค่าสุทธิทีจะได้รับ
2562
2561
(20,427)
(19,192)
(6,122)
(6,147)
(4,432)
(30,981)

(5,126)
(30,465)

สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
2562
2561
392,205
501,462
298,950
413,049
35,271
44,257
12,094
5,632
103,157
841,677

114,792
1,079,192
(หน่วย: พันบาท)

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

2562
87,809
299,094
15,265
11,779

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

39,135
453,082

34,040
579,145

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็ น
มูลค่าสุทธิทีจะได้รับ
2562
2561
-

-

สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
2562
2561
87,809
106,406
299,094
409,302
15,265
23,765
11,779
5,632
39,135
453,082

34,040
579,145

ในระหว่างปี ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั บันทึกการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิทีจะได้รับ
จํานวน 0.5 ล้านบาท โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ งของต้นทุนขาย (2561: บันทึกการกลับรายการปรับลดราคา
ทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับจํานวน 1.5 ล้านบาท โดยนําไปหักจากมูลค่าของสิ นค้า
คงเหลือทีรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี )
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11. สิ นทรัพย์ ชีวภาพ
รายการเปลียนแปลงของบัญชี สินทรัพย์ชีวภาพสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้
ดังนี
(หน่วย: พันบาท)
ต้นกล้าปาล์ม
สําหรับขาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561
ผลกําไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรม
เพิมขึนเนื องจากการปลูก
ลดลงเนื องจากการเก็บเกียว
ลดลงเนื องจากการขาย
ลดลงจากการตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรม
เพิมขึนเนื องจากการปลูก
ลดลงเนื องจากการเก็บเกียว
ลดลงเนื องจากการขาย
ลดลงจากการตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

53,091
51,951
8,566
(22,473)
(10,588)
80,547
(4,047)
767
(11,522)
(5,855)
59,890

งบการเงินรวม
ผลปาล์มสดทีอยู่
บนต้น

17,525
228,580
(196,317)
(11,815)
37,973
173,965
(176,954)
(3,946)
31,038

รวม

70,616
280,531
8,566
(196,317)
(34,288)
(10,588)
118,520
169,918
767
(176,954)
(15,468)
(5,855)
90,928

ประมาณการและสมมติฐานทีสําคัญในการคํานวณมูลค่ายุติธรรม ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี
ราคาผลปาล์มสด ณ จุดเก็บเกี ยว ประมาณการโดยอ้างอิงจากราคาซื อผลปาล์มสดทีหน้าโรงงานในอดีต
ของบริ ษทั ย่อยหักด้วยประมาณการต้นทุนการปลูก ต้นทุนการเก็บเกียวและค่าขนส่ งจากพืนทีปลูก ในแต่
ละแห่ง
นําหนักของผลปาล์มสดบนต้นประมาณการโดยอ้างอิงจากนําหนักเฉลียในการเก็บเกียวแต่ละช่วงอายุของ
ผลปาล์มสดซึ งพิจารณาจากประสบการณ์ในอดี ต รวมถึงการคาดการณ์ ปัจจัยทีมีผลต่อการออกผลและ
ข้อมูลจากการสุ่ มตรวจนับ
อัตราคิดลดประมาณร้อยละ 5 (2561: ร้อยละ 3) ซึ งคํานวณตามวิธีตน้ ทุนถัวเฉลียถ่วงนําหนักของเงินทุน
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ผลกระทบของการเปลี ยนแปลงสมมติ ฐ านที สํ า คัญ ต่ อ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ชี ว ภาพ ณ วัน ที
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2562
เพิมขึน
ร้อยละ 10
8,352
8,352

ราคาผลปาล์มสด ณ จุดเก็บเกียว
นําหนักของผลปาล์มสด

2561
ลดลง
ร้อยละ 10
(8,352)
(8,352)

เพิมขึน
ร้อยละ 10
7,391
7,391

ลดลง
ร้อยละ 10
(7,391)
(7,391)

12. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
12.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามทีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี

บริ ษทั

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

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2562
2561

สัดส่ วนเงินลงทุน
2562
2561
ร้อยละ ร้อยละ

ราคาทุน
2562

2561

(หน่วย: พันบาท)
เงินปันผลทีบริ ษทั ฯ
รับระหว่างปี
2562
2561

324,050

324,050

69.96

69.96

748,344

748,344

18,137

22,672

525,000

525,000

98.83

98.83

585,623
1,333,967

585,623
1,333,967

62,261
80,398

62,261
84,933

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 เงิ นลงทุ นในบริ ษ ัท สหอุตสาหกรรมนํามันปาล์ ม จํา กัด (มหาชน) มี มู ล ค่ า
ยุติธรรม ซึ งคํานวณจากราคาเสนอซื อครังสุ ดท้ายของหุ ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตามจํานวน
หุ ้นสามัญทีบริ ษทั ฯถืออยู่ ณ วันสิ นงวดเป็ นจํานวน 794 ล้านบาท (2561: 988 ล้านบาท)
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12.2 รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยซึ งมีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมทีมีสาระสําคัญ

บริ ษทั

สัดส่ วนทีถื อโดย
ส่ วนได้เสี ย
ทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
2562
2561
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

บริ ษทั สหอุตสาหกรรม
นํามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)

30.04

30.04

ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมในบริ ษทั ย่อย
สะสม
2562
2561

308

319

กําไรหรื อขาดทุนทีแบ่ง
ให้กบั ส่ วนได้เสี ยทีไม่มี
อํานาจควบคุมในบริ ษทั
ย่อยในระหว่างปี
2562
2561

(2)

5

(หน่วย: ล้านบาท)
เงินปันผลจ่ายให้กบั ส่ วน
ได้เสี ย
ทีไม่มีอาํ นาจควบคุมใน
ระหว่างปี
2562
2561

(8)

(10)

12.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ย่อยทีมีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมทีมีสาระสําคัญ ซึ งเป็ นข้อมูล
ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน
สรุ ปรายการฐานะทางการเงิน

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่หมุนเวียน

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม
2562
2561
238
231
1,102
1,131
302
298
19
13

สรุ ปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

รายได้
กําไร (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม
2562
2561
564
683
(4)
14
(1)
(5)
14

สรุ ปรายการกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม
2562
2561
50
119
(31)
(46)
(21)
(162)
(2)
(89)
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12.4 ค่าความนิยม
บริ ษทั ฯปั นส่ วนค่าความนิ ยมทีเกิ ดจากการรวมกิ จการทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ นอนให้ก ับ
หน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดเพือทดสอบการด้อยค่าประจําปี ดังนี

ค่าความนิยม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
บริ ษทั สหอุตสาหกรรม
นํามันปาล์ม จํากัด
บริ ษทั อาหารสากล
(มหาชน)
จํากัด (มหาชน)
รวม
84,585
111,791
196,376

บริ ษทั ฯพิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่ วยสิ นทรัพย์ทีก่ อให้เกิ ดเงิ นสดจากมูลค่าจากการใช้
สิ นทรัพย์โดยประมาณการกระแสเงิ นสดในอนาคตทีกิ จการคาดว่าจะได้รับ อ้างอิงจากประมาณการทาง
การเงินซึ งได้รับอนุมตั ิจากฝ่ ายบริ หาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี
ข้อสมมติทีสําคัญในการคํานวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ สรุ ปได้ดงั นี

อัตราการเติบโตระยะยาว
อัตราคิดลดก่อนภาษี

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
งบการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
บริ ษทั สหอุตสาหกรรม
นํามันปาล์ม จํากัด
บริ ษทั อาหารสากล
(มหาชน)
จํากัด (มหาชน)
2.0
2.0
5.3
6.5

ฝ่ ายบริ หารพิจารณาอัตราการเติบโตจากผลประกอบการในอดีตรวมถึงการคาดการณ์การเติบโตของตลาด
ในอุตสาหกรรม และอัตราคิดลดเป็ นอัตราก่อนภาษีทีสะท้อนถึงความเสี ยงซึ งเป็ นลักษณะเฉพาะทีเกียวข้อง
กับส่ วนงานนัน ๆ
ฝ่ ายบริ หารพิจารณาแล้วเชื อว่าค่าความนิยมทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนไม่เกิดการด้อยค่า
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13. เงินลงทุนในการร่ วมค้ า
13.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในการร่ วมค้าซึ งเป็ นเงินลงทุนในกิจการทีบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั อืนควบคุมร่ วมกันมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
การร่ วมค้า

บริ ษทั สยามเอลิทปาล์ม
จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตและจําหน่าย
เมล็ดพันธุ์ปาล์ม
นํามัน

สัดส่ วนเงินลงทุน
2562
2561
ร้อยละ
ร้อยละ

50

50

รวม

ราคาทุน
2562

25,000
25,000

2561

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2562
2561

25,000
25,000

26,710
26,710

38,602
38,602

13.2 ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและเงินปันผลรับ
ในระหว่างปี บริ ษทั ย่อยรับรู ้ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนจากเงินลงทุนในการร่ วม
ค้าในงบการเงินรวมดังนี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
บริ ษทั สยามเอลิทปาล์ม จํากัด
รวม

2562
(6,814)
(6,814)

2561
9,507
9,507

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
2562

2561
(78)
(78)

-

ในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ย่อยได้รับเงินปั นผลจากเงินลงทุนในการร่ วมค้าเป็ นจํานวน
เงินประมาณ 5.0 ล้านบาท (2561: 2.5 ล้านบาท)
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13.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของการร่ วมค้า
บริ ษทั สยามเอลิทปาล์ม จํากัด
สรุ ปรายการฐานะทางการเงิน

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์รวม
หนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่หมุนเวียน
หนีสิ นรวม
สิ นทรัพย์ สุทธิ
สัดส่ วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
มูลค่ าตามบัญชี ของส่ วนได้ เสี ยของกิจการในการร่ วมค้ า

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม
2562
2561
28,554
47,239
35,260
36,838
63,814
84,077
(5,935)
(3,793)
(4,459)
(3,080)
(10,394)
(6,873)
53,420
77,204
50
50
26,710
38,602

สรุ ปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

รายได้
ต้นทุนขาย
กําไร(ขาดทุน)จากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สัดส่ วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
ส่ วนแบ่ งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจากการลงทุนในการร่ วมค้ า

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2562
2561
12,939
34,947
(7,619)
(12,356)
(5,543)
14,689
(13,362)
(18,138)
113
(128)
(13,472)
19,014
(156)
(13,628)
19,014
50
50
(6,814)
9,507
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14. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
งบการเงินรวม
บริ ษทั

บริ ษทั ยูเนียน เฟรช จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

จัดตังขึนใน
ประเทศ

หยุดดําเนินกิจการ

ไทย

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2562
2561
ล้านบาท
ล้านบาท
30
30

สัดส่ วนเงินลงทุน
2562
2561
ร้อยละ
ร้อยละ
40
40
(หน่วย: พันบาท)

2562

2561

งบการเงินรวม
ค่าเผือการด้อยค่าของ
มูลค่าตามบัญชีตาม
เงินลงทุน
วิธีราคาทุน - สุ ทธิ
2562
2561
2562
2561

12,000

12,000

(12,000)

บริ ษทั

ราคาทุน

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2562
2561

บริ ษทั ยูเนียน เฟรช
จํากัด

(12,000)

-

-

-

-

15. เงินลงทุนระยะยาวอืน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
เงินลงทุนระยะยาวอืน
ตราสารทุน
หุ ้น บมจ. ดาต้าแมท
หุ ้น บมจ. แสตนดาร์ ดชาร์ เตอร์
ประชารัฐรักสามัคคีตรัง
เงินลงทุนระยะยาวอืน

16
2
5
23

16
2
5
23

28

16. เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่ บริษัทอืน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ งมีเงินให้กูย้ ืมระยะยาวทีไม่มีหลักประกันแก่บริ ษทั อืนเป็ น
จํานวนประมาณ 19.3 ล้านบาท (2561: 20.2 ล้านบาท) ซึ งคิดดอกเบียในอัตรา THBFIX บวกร้อยละ 1 ต่อปี
และมีกาํ หนดชําระคืนทุกสิ นเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี โดยจะสิ นสุ ดในเดือนมิถุนายน 2583
การเปลี ยนแปลงของบัญชี เงิ นให้ กู้ยื มระยะยาวแก่ บริ ษ ัทอืนสํ า หรับ ปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 มี
รายละเอียดดังนี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
20,240
(920)
19,320

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
หัก: รับชําระคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
17. อสั งหาริมทรัพย์ เพือการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

ราคาทุน
หัก: ค่าเสื อมราคาสะสม
ค่าเผือการด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

ทีดิน
63,795
(3,303)
60,492

งบการเงินรวม
อาคาร
สํานักงาน
138,810
(77,059)
(58,755)
2,996

รวม
202,605
(77,059)
(62,058)
63,488

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

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

ราคาทุน
หัก: ค่าเสื อมราคาสะสม
ค่าเผือการด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

ทีดิน
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
ทีดิน
สํานักงาน
รวม
5,615
33,973
39,588
(33,973)
(33,973)
5,615
5,615
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การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนสําหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้ดงั นี
งบการเงินรวม
2562
2561
63,029
63,691
(430)
(646)
(662)
1,535
63,488
63,029

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ตัดจําหน่ายระหว่างปี
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
โอนกลับค่าเผือการด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
5,615
5,615
5,615
5,615

บริ ษทั ฯประเมินมูลค่ายุติธรรมสําหรับทีดินและอาคารสํานักงานให้เช่าของบริ ษทั ฯโดยใช้วิธีพิจารณาจาก
รายได้ (Income Approach) ซึ ง ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 มูลค่ายุติธรรมมีจาํ นวนประมาณ 26 ล้านบาท
(2561: 24 ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรมของทีดินและอาคารของบริ ษทั ย่อยประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบ
ราคาตลาด (Market Approach) สําหรับทีดิน และใช้วิธี ตน้ ทุนทดแทน (Replacement cost) สําหรับอาคาร
เนื องจากไม่ เ ป็ นอาคารที ให้ เ ช่ า จึ ง ไม่ ส ามารถใช้เ กณฑ์ วิ ธี พิ จ ารณาจากรายได้ (Income Approach) ได้
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 มู ล ค่ า ยุ ติธ รรมสํา หรับ ทีดิ นและอาคารมี จาํ นวนประมาณ 137 ล้า นบาท และ
51 ล้านบาท ตามลําดับ (2561: 95 ล้านบาท และ 62 ล้านบาท ตามลําดับ)
ข้อสมมติฐานหลักทีใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม สรุ ปได้ดงั นี
ณ วันที 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
2562
2561
อัตราคิดลด (ร้อยละ)
ราคาต่อตารางวา (บาท) 290 - 12,000 160 - 7,200

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
7.0
290

2561
7.5
290

ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม
เมืออัตราตามข้อสมมติฐานเพิมขึน
2562
2561
มูลค่ายุติธรรมลดลง มูลค่ายุติธรรมลดลง
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
เพิมขึน
เพิมขึน
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18. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม 2561
ซือเพิม
ดอกเบียจ่ายทีถือเป็ นต้นทุน
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า(โอนออก)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ซือเพิม
ดอกเบียจ่ายทีถือเป็ นต้นทุน
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า(โอนออก)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

ทีดินและส่ วน
ปรับปรุ งทีดิน

ทีดินระหว่าง
การพัฒนา

759,970
13,992
773,962
(2,844)
19,112
790,230

90,357
90,357
90,357

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร
1,138,601
17,123
141
(1,728)
20,064
1,174,201
27,492
(254)
11,341
1,212,780

งบการเงินรวม
เครื องจักรและ
เครื อง
อุปกรณ์โรงงาน
ตกแต่ง
และอุปกรณ์
ติดตังและ
สวนและระบบ
อุปกรณ์
บําบัดนําเสี ย
สํานักงาน
3,069,046
38,343
661
(82,184)
41,190
3,067,056
82,796
(20,176)
54,316
3,183,992

125,039
3,344
(770)
788
128,401
2,235
(4,685)
1,058
127,009

ยานพาหนะ
236,929
13,462
(10,886)
7,726
247,231
10,374
(25,937)
3,126
234,794

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตัง
68,951
47,417
43
(83,760)
32,651
135,423
468
(88,953)
79,589

รวม
5,488,893
119,689
845
(95,568)
5,513,859
258,320
468
(53,896)
5,718,751
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ทีดินและส่ วน
ปรับปรุ งทีดิน

ทีดินระหว่าง
การพัฒนา

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

ค่ าเสื อมราคาสะสม
ณ วันที 1 มกราคม 2561
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสําหรับส่ วนทีจําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสําหรับส่ วนทีจําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
ค่ าเผือการด้อยค่ า
ณ วันที 1 มกราคม 2561
14,638
5,873
ลดลงระหว่างปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
20,511
เพิมขึนระหว่างปี
699
ลดลงระหว่างปี จากการตัดจําหน่าย
21,210
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
753,451
90,357
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
769,020
90,357
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
ค่ าเสื อมราคาสํ าหรับปี
2561 (208.3 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนทีเหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
2562 (198.2 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนทีเหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

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

(หน่วย: พันบาท)

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตัง

รวม

720,412
51,865
(1,719)
770,558
53,498
(254)
823,802

2,028,419
147,176
(78,371)
2,097,224
136,868
(18,281)
2,215,811

108,194
4,891
(770)
112,315
4,835
(4,655)
112,495

204,572
15,703
(9,536)
210,739
13,821
(25,539)
199,021

-

3,061,597
219,635
(90,396)
3,190,836
209,022
(48,729)
3,351,129

-

61,962
61,962
(2)
61,960

159
159
(7)
152

37
37
37

-

76,796
5,873
82,669
699
(9)
83,359

403,643
388,978

907,870
906,221

15,927
14,362

36,455
35,736

32,651
79,589

2,240,354
2,284,263
219,635
209,022
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(หน่วย: พันบาท)

ทีดิน
ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม 2561
ซือเพิม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า(โอนออก)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ซือเพิม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า(โอนออก)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

25,836
25,836
25,836

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื องจักรและ
อุปกรณ์โรงงาน เครื องตกแต่ง
อาคารและ และอุปกรณ์สวน ติดตังและ
ส่ วนปรับปรุ ง และระบบบําบัด
อุปกรณ์
อาคาร
นําเสี ย
สํานักงาน
ยานพาหนะ
414,511
91
(1,123)
4,289
417,768
15
9,221
427,004

1,523,776
10,803
(65,416)
12,655
1,481,818
16,172
(8,577)
43,401
1,532,814

40,725
431
(644)
707
41,219
684
(1,075)
1,044
41,872

46,690
5,383
(7,145)
44,928
3,875
(2,836)
395
46,362

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตัง
9,469
15,290
(17,651)
7,108
101,179
(54,061)
54,226

รวม
2,061,007
31,998
(74,328)
2,018,677
121,925
(12,488)
2,128,114
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ทีดิน
ค่ าเสื อมราคาสะสม
ณ วันที 1 มกราคม 2561
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสําหรับส่ วนทีจําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสําหรับส่ วนทีจําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
ค่ าเผือการด้อยค่ า
ณ วันที 1 มกราคม 2561
เพิมขึนระหว่างปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
25,836
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
25,836
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
ค่ าเสื อมราคาสํ าหรับปี
2561 (88.3 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนทีเหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
2562 (87.7 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนทีเหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื องจักรและ
อุปกรณ์โรงงาน เครื องตกแต่ง
อาคารและ และอุปกรณ์สวน
ติดตังและ
ส่ วนปรับปรุ ง และระบบบําบัด
อุปกรณ์
อาคาร
นําเสี ย
สํานักงาน
ยานพาหนะ

(หน่วย: พันบาท)

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตัง

รวม

266,668
13,969
(1,123)
279,514
13,846
293,360

905,262
76,688
(62,378)
919,572
75,796
(7,742)
987,626

37,157
1,404
(644)
37,917
1,425
(1,075)
38,267

38,015
3,507
(5,863)
35,659
3,464
(2,836)
36,287

-

1,247,102
95,568
(70,008)
1,272,662
94,531
(11,653)
1,355,540

-

30
30
30

-

-

-

30
30
30

138,254
133,644

562,216
545,158

3,302
3,605

9,269
10,075

7,108
54,226

745,985
772,544
95,568
94,531

ในระหว่างปี 2562 บริ ษทั ย่อยได้รวมต้นทุนการกูย้ ืมเข้าเป็ นราคาทุนของโครงการต่อเติมอาคารและติดตังเครื องจักรจํานวน 0.5 ล้านบาท (2561: 0.8 ล้านบาท) ต้นทุน
การกูย้ ืมนี เกิดจากเงินกูท้ ีกูม้ าเพือวัตถุประสงค์ทวไปแต่
ั
บริ ษทั ย่อยได้นาํ มาใช้ในโครงการนี โดยคํานวณจากอัตราการตังขึนเป็ นทุนซึ งเป็ นอัตราดอกเบียถัวเฉลียถ่วง
นําหนักของเงินกูด้ งั กล่าวในอัตราเฉลียร้อยละ 1.72 ถึงร้อยละ 2.37 ต่อปี (2561: อัตราเฉลียร้อยละ 1.95 ถึงร้อยละ 2.99 ต่อปี )
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีอาคารและอุปกรณ์จาํ นวนหนึงซึ งตัดค่าเสื อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งาน
อยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื อมราคาสะสมและค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนประมาณ
2,262 ล้านบาท (2561: 1,946 ล้านบาท) เฉพาะของบริ ษทั ฯมีจาํ นวนประมาณ 810 ล้านบาท (2561: 780 ล้านบาท)
นอกจากนี ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ งมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ งได้มาภายใต้สัญญา
เช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี เป็ นจํานวนเงิน 1.0 ล้านบาท (2562: ไม่มี)
19. พืชเพือการให้ ผลิตผล

พืชเพือการให้
ผลิตผล
ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม 2561
ซือเพิม
โอนเข้า/(โอนออก)
ตัดจําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ซือเพิม
ตัดจําหน่าย
โอนเข้า/(โอนออก)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที 1 มกราคม 2561
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ค่าตัดจําหน่ายสะสมสําหรับส่วนทีตัดจําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ค่าตัดจําหน่ายสะสมสําหรับส่วนทีตัดจําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
ค่าเผือการด้อยค่ า
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจําหน่ ายสํ าหรับปี (รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต)
2561
2562

งบการเงินรวม
พืชเพือการให้ผลิตผลที
ยังไม่พร้อมเก็บเกียว

รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
พืชเพือการให้
ผลิตผล

545,089
16,455
26,035
(1,810)
585,769
7,841
(12,204)
44,018
625,424

76,618
(26,035)
50,583
(44,018)
6,565

621,707
16,455
(1,810)
636,352
7,841
(12,204)
631,989

294
294
294

390,776
10,473
(949)
400,300
11,069
(6,255)
405,114

-

390,776
10,473
(949)
400,300
11,069
(6,255)
405,114

93
12
105
12
117

22,663
22,663

-

22,663
22,663

-

162,806
197,647

50,583
6,565

213,389
204,212

189
177

10,473
11,069

12
12

บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ งมีพืนทีใช้ประโยชน์แบ่งออกเป็ นพืนทีทีบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีโฉนดทีดินและเอกสาร
แสดงกรรมสิ ทธิ อืนๆ (น.ส. 3ก. และ น.ส. 3) จํานวนประมาณ 13,630 ไร่ ส่ วนทีเหลือบริ ษทั ย่อยได้รับโอน
การครอบครองมาและกําลังอยูใ่ นระหว่างการดําเนินการให้ได้มาซึงเอกสารแสดงสิ ทธิตามกฎหมาย
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หนังสื ออนุ ญาตจากกรมป่ าไม้ให้บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ งเข้าทําประโยชน์หรื ออยูอ่ าศัยในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ
ซึ งบริ ษทั ย่อยใช้พืนทีปลูกปาล์มนํามันอยูป่ ระมาณ 13,030 ไร่ ได้หมดอายุลงในเดือนมกราคม 2558 บริ ษทั
ย่อยได้ดาํ เนิ นการขออนุ ญาตเข้าทําประโยชน์หรื ออยู่อาศัยในพืนทีดังกล่ าวกับส่ วนราชการที เกี ยวข้อง
จํานวน 6,515 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 50 ของพืนทีทีใช้ป ระโยชน์จริ ง ขณะนี อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
ส่ วนราชการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมือวันที 15 พฤษภาคม 2562 บริ ษทั ย่อยดังกล่ าวได้รับใบอนุ ญาตเก็ บ
หาของป่ าในพืนทีแปลงดังกล่าว ซึ งใบอนุญาตดังกล่าวจะมีอายุ 1 ปี และจะหมดอายุในวันที 14 พฤษภาคม
2563 โดยบริ ษทั ย่อยต้องชําระเงินค่าภาคหลวงในอัตราร้อยละ 10 ของราคาตลาด และค่าบํารุ งป่ าในอัตรา 2
เท่าของค่าภาคหลวง เมือเก็บเกียวผลปาล์มนํามัน
เมือวันที 11 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึงได้ทาํ สัญญาเช่าทีราชพัสดุกบั กรมธนารักษ์จาํ นวน 4,294 ไร่
โดยมี ก าํ หนดระยะเวลา 15 ปี อย่า งไรก็ ตามในวันที 15 กุ ม ภาพันธ์ 2562 บริ ษ ัทย่อยดัง กล่ าวได้รั บการ
พิจารณาสิ ทธิ การเช่าพืนทีดังกล่าวจากรมธนารักษ์เพิมจากสัญญาเช่าเดิมอีก 15 ปี ทังนี ได้ยกเลิกสัญญาเช่า
เดิมเป็ นสัญญาเช่าใหม่ ซึ งมีกาํ หนดเวลา 30 ปี นับตังแต่วนั ที 9 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที 8 กรกฎาคม 2587
ซึ งสิ ทธิ การเช่ าพืนทีดังกล่าวได้นาํ ไปทําสัญญาผูกพันกับวงเงินกูย้ ืม 30 ล้านบาท และบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีกําหนด
20. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ งได้แก่ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ
2561 แสดงได้ดงั นี
งบการเงินรวม
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

2562
65,245
(59,083)
6,162

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

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
28,216
28,216
(24,504)
(23,625)
3,712
4,591

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้ดงั นี
งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซือเพิม - ราคาทุน
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

2562
7,846
479
(2,163)
6,162

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

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
4,591
5,444
94
(879)
(947)
3,712
4,591
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21. เงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน

เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
รวม

อัตราดอกเบีย
(ร้อยละต่อปี )
2562
2561
1.65 - 1.90 1.85 - 2.25

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2562
2561
470,000
450,000
470,000
450,000

การเปลียนแปลงของบัญชีเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิ นสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 มี
รายละเอียดดังนี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
450,000
290,000
(270,000)
470,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
บวก: กูเ้ พิม
หัก: จ่ายคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

วงเงินเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริ ษทั เป็ นวงเงินกูย้ ืมทีปราศจากภาระคําประกัน
22. เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน

เจ้าหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน
เจ้าหนีการค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
เจ้าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน
เจ้าหนีอืน - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
เงินทดรองรับจากกิจการทีเกียวข้องกัน
เจ้าหนีค่าซือเครื องจักร
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

งบการเงินรวม
2562
2561
308
330
218,785
195,525
4,472
3,763
66,556
87,942
162
19,343
6,789
131,273
110,578
440,899
404,927

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
77,988
86,634
160,376
132,771
43,581
45,986
158
74
7,779
1,433
88,058
66,701
377,940
333,599
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23. หนีสิ นหมุนเวียนอืน
งบการเงินรวม
2562
2561
1,267
13,357
2,719
3,112
18,321
8,495
22,307
24,964

รายได้รับล่วงหน้า
เงินปันผลค้างจ่าย
อืน ๆ
รวมหนีสิ นหมุนเวียนอืน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
1,267
2,409
578
580
811
586
2,656
3,575

24. เงินกู้ยืมระยะยาว

วงเงินกู้
1

งบการเงินรวม
2562
2561
12.50

2

16.60

66.64

3

-

66.67

รวมเงินกูย้ ืมระยะยาว
หัก: ส่วนทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี
เงินกูย้ ืมระยะยาว - สุทธิ
จากส่วนทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี

16.60

145.81

อัตราดอกเบีย
(ร้อยละต่อปี )
THBFIX

การชําระคืนเงินกู้

ชําระคืนเป็ นงวดทุก 3 เดือน เริ มตังแต่
กันยายน 2558 ถึงมิถุนายน 2562
2.80
ชําระคืนเป็ นงวดทุกเดือน เริ มตังแต่
พฤษภาคม 2561 ถึงเมษายน 2563
BIBOR + 0.85% ชําระคืนเป็ นงวดทุกเดือน เริ มตังแต่
พฤษภาคม 2561 ถึงเมษายน 2563

(หน่วย: ล้านบาท)
หลักประกัน
เงินกูย้ ืม
ไม่มีหลักประกัน
ไม่มีหลักประกัน
ไม่มีหลักประกัน

(16.60) (112.54)

-

33.27

บริ ษ ัท ย่อ ยมี เ งิ น กู้ยื ม ระยะยาวจากธนาคารภายในประเทศหลายแห่ ง ซึ งเป็ นเงิ น กู้ยื ม ปราศจากภาระ
คําประกัน
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การเปลียนแปลงของบัญชีเงินกูย้ ืมระยะยาวสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
145,807
(129,207)
16,600

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562
หัก: จ่ายคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืม บริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขทางการเงิ นบางประการตามทีระบุในสัญญา เช่น
การดํารงอัตราส่ วนหนี สิ นต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี ให้เป็ นไปตาม
อัตราทีกําหนดในสัญญา เป็ นต้น
25. หนีสิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน

หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบียรอการตัดจําหน่าย
รวม
หัก: ส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ จากส่ วนทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2562
2561
491
(17)
474
(474)
-

-

บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ งได้ทาํ สัญญาเช่าการเงินกับบริ ษทั ลีสซิ งเพือเช่ายานพาหนะสําหรับใช้ในการดําเนิ นงาน
ของกิจการ โดยมีกาํ หนดการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลียประมาณ 4 ปี
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26. สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานแสดงได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2562

สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่วนทีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน :
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
ต้นทุนบริ การในอดีต
ส่วนทีรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน :
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงข้อสมมติดา้ นการเงิน
ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหว่างปี
สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

ผลประโยชน์
พนักงานหลัง
ออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน
116,791

2561

ผลประโยชน์
ระยะยาวอืน
2,360

รวม
119,151

15,672
5,144
31,974

165
49
-

15,837
5,193
31,974

19,805
7,849
(18,382)
178,853

87
(415)
2,246

19,892
7,849
(18,797)
181,099

ผลประโยชน์
พนักงานหลัง
ออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน
129,952

ผลประโยชน์
ระยะยาวอืน
2,386

รวม
132,338

10,348
3,459
-

204
50
-

10,552
3,509
-

(26,968)
116,791

(280)
2,360

(27,248)
119,151
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่วนทีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน :
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
ต้นทุนบริ การในอดีต
ส่วนทีรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน :
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงข้อสมมติดา้ นการเงิน
ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหว่างปี
สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

ผลประโยชน์
พนักงานหลัง
ออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน
65,652

2561

ผลประโยชน์
ระยะยาวอืน
2,360

รวม
68,012

5,728
1,846
12,224

165
49
-

5,893
1,895
12,224

5,690
(4,145)
86,995

87
(415)
2,246

5,777
(4,560)
89,241

ผลประโยชน์
พนักงานหลัง
ออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน
68,420

ผลประโยชน์
ระยะยาวอืน
2,386

รวม
70,806

5,135
1,548
-

204
50
-

5,339
1,598
-

(9,451)
65,652

(280)
2,360

(9,731)
68,012
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เมื อวัน ที 5 เมษายน 2562 พระราชบัญ ญัติ คุ ้ม ครองแรงงาน (ฉบับ ที 7) พ.ศ. 2562 ได้ป ระกาศลงใน
ราชกิ จจานุ เบกษา ซึ งได้ก าํ หนดอัตราค่ าชดเชยเพิ มเติม กรณี นายจ้างเลิ ก จ้า ง สํ า หรับ ลู ก จ้า งซึ งทํา งาน
ติดต่อกันครบ 20 ปี ขึนไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าว
มีผลบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ที 5 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป การเปลียนแปลงดังกล่าวถือเป็ นการแก้ไขโครงการ
สํ า หรั บ โครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงาน และมี ผ ลกระทบให้ ก ลุ่ ม บริ ษัท มี ห นี สิ นสํ า รอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิมขึน 32 ล้านบาท (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 12.2 ล้านบาท) กลุ่มบริ ษทั
บันทึกผลกระทบจากการเปลียนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของปี ปัจจุบนั
กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า เป็ นจํานวนประมาณ
13.3 ล้านบาท (งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ: จํานวน 5.2 ล้านบาท) (2561: จํานวน 9.1 ล้านบาท งบการเงิ น
เฉพาะกิจการ: จํานวน 3.4 ล้านบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลียถ่วงนําหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของกลุ่มบริ ษทั ประมาณ 9 - 15 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 9 ปี ) (2561: 13 - 19 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ:
10 ปี )
สมมติฐานทีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสรุ ปได้ดงั นี

อัตราคิดลด
อัตราการขึนเงินเดือน

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
1.50 - 1.84
2.50 - 4.80
1.50
2.50
2.0 และ 5.0 2.0 และ 5.0
5.0
5.0

ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสําคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราคิดลด
อัตราการขึนเงินเดือน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิมขึน 0.5% ลดลง 0.5% เพิมขึน 0.5% ลดลง 0.5%
(6.62)
6.90
(2.74)
2.89
7.74
(6.12)
3.24
(2.96)
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(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราคิดลด
อัตราการขึนเงินเดือน

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)

27. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรรกําไร
สุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ งไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วย
ยอดขาดทุ นสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิ บของทุนจดทะเบียน
สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสํารองตาม
กฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
สํารองตามกฎหมายของบริ ษทั ย่อยในงบการเงินรวมแสดงยอดตามสัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
28. รายได้ จากสั ญญาทีทํากับลูกค้ า
งบการเงินรวม
2562
2561
(ปรับปรุ งใหม่)
ประเภทของสินค้ า
ขายสิ นค้า
รายได้จากการจัดจําหน่ายสิ นค้า
รวมรายได้จากสัญญาทีทํากับลูกค้า - รับรู ้รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึง

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(ปรับปรุ งใหม่)

6,397,739
-

7,204,319
-

4,500,516
62,508

4,977,572
66,505

6,397,739

7,204,319

4,563,024

5,044,077
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29. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายทีสําคัญดังต่อไปนี

วัตถุดิบและวัสดุสินเปลืองใช้ไป
การเปลียนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อืนของพนักงาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าส่งเสริ มการขาย
ค่าขนส่ง
ค่าซ่อมแซมและค่าบํารุ งรักษา
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงาน

งบการเงินรวม
2562
2561
(ปรับปรุ งใหม่)
4,040,195
4,847,168
(244,514)
(316,446)
754,569
719,938
222,864
233,489
66,263
81,911
135,289
175,927
113,508
105,653
51,693
47,456

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(ปรับปรุ งใหม่)
3,037,662
3,639,391
(128,803)
(304,305)
307,616
271,216
95,385
96,527
58,453
59,629
115,030
105,800
30,374
18,158
5,728
6,276

30. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี
งบการเงินรวม
2562
2561
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
นิติบุคคลของปี ก่อน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัวคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัวคราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทีแสดงอยู่ในกําไร
ขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

113,222

78,935

92,473

42,129

179

(222)

-

-

(6,257)

695

(1,170)

541

107,144

79,408

91,303

42,670

44

จํานวนภาษีเงินได้ทีเกียวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี
งบการเงินรวม
2562
2561
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเกียวข้องกับผลกําไร
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผือขาย
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเกียวข้องกับผลขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้ทีรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอีน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

-

104

-

104

(5,548)
(5,548)

104

(1,155)
(1,155)

104

รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ มีดงั นี

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณ
อัตราภาษี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
ของปี ก่อน
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:
การส่งเสริ มการลงทุน (หมายเหตุ 31)
ส่วนแบ่ง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการ
ร่ วมค้า
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายทีมีสิทธิหักได้เพิมขึน
ขาดทุนทางภาษีสําหรับปี ทียังไม่ได้บนั ทึกเป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อืน ๆ
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยูใ่ น
กําไรขาดทุน

งบการเงินรวม
2562
2561

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

587,621

467,731

600,326

382,567

ร้อยละ 0, 15
และ 20

ร้อยละ 0, 15
และ 20

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

134,487

114,126

120,065

76,513

179

(222)

-

-

(14,895)

(12,566)

(14,895)

(12,566)

1,363
3,244
(17,520)

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

2,373
(16,215)

460
(21,601)

546
(260)
(27,522)

910
(142)
(34,496)

(25)
(28,762)

(136)
(33,843)

107,144

79,408

91,303

42,670
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ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี
งบการเงินรวม
2562
2561
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ค่าเผือการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
สํารองค่าเช่าทีดิน
ขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้
รวม
หนีสินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ชีวภาพ
การรับรู ้รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

17,224
4,880
2,400
9,024
36,220
1,039
7,066
77,853

19,022
4,777
2,400
8,939
23,885
247
6,937
66,207

1,689
85
17,848
19,622

3,554
85
13,658
17,297

14,640
194
14,834
63,019

14,992
14,992
51,215

19,622

17,297

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ งมีรายการผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หัก ภาษีและขาดทุ นทาง
ภาษีทียังไม่ได้ใช้จาํ นวน 158 ล้านบาท (2561: 207 ล้านบาท) ทีบริ ษทั ย่อยดังกล่าวไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื องจากบริ ษทั ย่อยพิจารณาแล้วเห็ นว่าบริ ษทั ย่อยอาจไม่มีกาํ ไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอทีจะนําผลแตกต่างชัวคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้
ผลขาดทุนทางภาษีทียังไม่ไ ด้ใช้ข องบริ ษ ัทย่อยทังสองบริ ษทั มีจาํ นวน 72 ล้านบาท ซึ งจะทยอยสิ นสุ ด
ระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2565 และ 2567
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31. การส่ งเสริมการลงทุน
กลุ่ มบริ ษ ัทได้รั บสิ ทธิ พิ เศษทางภาษี ตามพระราชบัญญัติ ส่ งเสริ มการลงทุ น พ.ศ. 2520 โดยการอนุ ม ัติ ข อง
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนสําหรับการผลิตทีกําหนดไว้ในบัตรส่ งเสริ มดังนี
บริษัทฯ
บัตรส่ งเสริ มเลขที

สําหรับกิจการ

2093(2)/2550

ผลิตนํามันพืชบริ สุทธิ

59-1529-0-05-1-0

ผลิตนํามันพืชบริ สุทธิ

บริษัทย่ อย
บัตรส่ งเสริ มเลขที
1043(2)/2548

สําหรับกิจการ
สกัดนํามันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มอบแห้งและผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าจาก
เชือเพลิงชีวมวล

สิ ทธิ พิเศษทีสําคัญรวมถึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ จากกิจการทีได้รับการส่ งเสริ ม
เป็ นระยะเวลาแปดปี นับแต่วนั เริ มมีรายได้จากการประกอบกิจการ (ยกเว้นบัตรส่ งเสริ มเลขที 2093(2)/2550
และ 1043(2)/2548 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ทีได้จากการประกอบกิจการทีได้รับ
การส่ งเสริ มรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าทีดินและทุนหมุนเวียนมีกาํ หนดเวลาแปดปี
นับแต่วนั ทีเริ มมีรายได้จากการประกอบกิจการและบัตรส่ งเสริ มเลขที 59-1529-0-05-1-0 ได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ทีได้จากการประกอบกิจการทีได้รับการส่ งเสริ มรวมกันไม่เกินร้อยละ 50
ของเงิ นลงทุ นไม่ ร วมค่ า ที ดิ นและทุ นหมุ น เวีย นมี ก าํ หนดเวลาสามปี นับ แต่ วนั ที เริ มมี รายได้จากการ
ประกอบกิจการ)
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รายได้ของบริ ษทั ฯสําหรับปี 2562 และ 2561 จําแนกตามกิจการทีได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและไม่ได้รับ
การส่ งเสริ มการลงทุนสรุ ปได้ดงั นี

รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการขายส่ งออก
รวมรายได้จากการขายและ
บริ การ

(หน่วย: พันบาท)
รวม
2562
2561
(ปรับปรุ งใหม่)

กิจการทีได้รับการส่ งเสริ ม
2562
2561

กิจการทีไม่ได้รับการส่ งเสริ ม
2562
2561
(ปรับปรุ งใหม่)

1,622,982
21,504

3,180,922
51,542

2,795,023
123,515

1,567,952
243,661

4,418,005
145,019

4,748,874
295,203

1,644,486

3,232,464

2,918,538

1,811,613

4,563,024

5,044,077

32. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ น้ ขันพืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน) ด้วยจํานวนถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุ ้นสามัญทีออกอยูใ่ นระหว่างปี
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (พันบาท)
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (พันหุ ้น)
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐาน (บาท/หุ ้น)

2562

2561

2562

2561

482,063
820,000
0.59

381,677
820,000
0.47

509,023
820,000
0.62

339,897
820,000
0.41

33. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานทีนําเสนอนีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯทีผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมําเสมอเพือใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
เพือวัตถุประสงค์ใ นการบริ หารงาน กลุ่มบริ ษทั จัดโครงสร้ างองค์ก รเป็ นหน่ วยธุ รกิ จตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริ การ กลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานทีรายงานทังสิ น 2 ส่ วนงาน ดังนี
(1) ส่ วนงานผลิตและจําหน่ ายนํามันปาล์ม ซึ งรวมการผลิตไฟฟ้ าจากก๊าซชี วภาพซึ งเป็ นผลพลอยได้จาก
ส่ วนงานผลิตนํามันปาล์ม
(2) ส่ วนงานผลิตและจําหน่ายผักและผลไม้แปรรู ป
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ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุ รกิจแยกจากกันเพือวัตถุประสงค์ใน
การตัดสิ นใจเกี ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมิ นผลการปฏิบ ัติงาน บริ ษทั ฯประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานและสิ นทรัพย์รวมซึ งวัดมูลค่า
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับทีใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานและสิ นทรัพย์รวมในงบการเงิน
การบันทึ ก บัญชี สํ า หรับ รายการระหว่างส่ วนงานที รายงานเป็ นไปในลักษณะเดี ย วกับ การบันทึ กบัญชี
สําหรับรายการธุ รกิจกับบุคคลภายนอก
ข้อมูลรายได้ กําไร และสิ นทรัพย์รวมของส่ วนงานของกลุ่มบริ ษทั สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
และ 2561 มีดงั ต่อไปนี
(หน่วย: ล้านบาท)
ส่ วนงานผลิตและจําหน่าย
ผักและผลไม้
นํามันปาล์ม
แปรรู ป
2562
2561
2562
2561
(ปรับปรุ ง
(ปรับปรุ ง
ใหม่)
ใหม่)
รายได้จากการขายให้ลูกค้า
ภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
ดอกเบียจ่าย
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรของส่ วนงาน
สินทรัพย์รวมของส่ วนงาน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและ
กิจการร่ วมค้าทีบันทึกตามวิธี
ส่วนได้เสี ย
การเพิมขึน(ลดลง)ของสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียนทีไม่รวมเครื องมือ
ทางการเงินและสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีสินรวมของส่ วนงาน

รวม
2562

2561
(ปรับปรุ ง
ใหม่)

รายการตัดบัญชี
ระหว่างกัน
2562
2561
(ปรับปรุ ง
ใหม่)

งบการเงินรวม
2562
2561
(ปรับปรุ ง
ใหม่)

4,677
432
(8)
(144)
(91)
1,019

5,250
423
(14)
(161)
(43)
720

1,721
458
(5)
(79)
(16)
267

1,954
519
(9)
(72)
(36)
410

6,398
890
(13)
(223)
(107)
1,286

7,204
942
(23)
(233)
(79)
1,130

(890)
(4)

(942)
2

6,398
(13)
(223)
(107)
1,282

7,204
(23)
(233)
(79)
1,132

5,739

5,399

1,335

1,463

7,074

6,862

(1,679)

(1,709)

5,395

5,153

27

39

-

-

27

39

-

-

27

39

(5)

(116)

26

(16)

21

(132)

-

-

21

(132)

841

742

450

558

1,291

1,300

(101)

(108)

1,190

1,192

กลุ่มบริ ษทั ใช้เกณฑ์ในการกําหนดราคาระหว่างกันตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7
ข้ อมูลเกียวกับเขตภูมิศาสตร์
ในปี 2562 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการขายในประเทศคิดเป็ นร้อยละ 78 ของรายได้จากการขายรวม (2561:
ร้อยละ 76) และรายได้จากการขายต่างประเทศคิดเป็ นร้อยละ 22 ของรายได้จากการขายรวม (2561: ร้อยละ 24)
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ข้ อมูลเกียวกับลูกค้ ารายใหญ่
ในปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีรายได้จากลูกค้าภายนอกรายใดทีมีมูลค่าเท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ
10 ของรายได้ของกิจการ
34. กองทุนสํ ารองเลียงชี พ
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพขึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียง
ชี พ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริ ษทั และพนัก งานจะจ่ายสมทบเข้า กองทุ นเป็ นรายเดือนในอัตราร้ อยละ 2 - 5
ของเงินเดื อน กองทุนสํารองเลียงชี พของบริ ษทั ฯบริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิ กรไทย
จํากัดและของบริ ษทั ย่อยบริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิ กรไทย จํากัดและบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จํากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมือพนักงานนันออกจากงานตามระเบียบว่า
ด้วยกองทุนของกลุ่มบริ ษทั
ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจํานวน 12.5 ล้านบาท (2561: 12.2 ล้าน
บาท) เฉพาะของบริ ษทั ฯจํานวน 5.8 ล้านบาท (2561: 5.5 ล้านบาท)
35. เงินปันผลจ่ าย
ในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีเงินปั นผลจ่ายดังนี
อนุมตั ิโดย
บริษัทฯ
สําหรับปี 2562
เงินปันผลประจําปี 2561

ทีประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้น
วันที 26 เมษายน 2562

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2562
สําหรับปี 2561
เงินปันผลประจําปี 2560
รวมเงินปันผลสําหรับปี 2561

ทีประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้น
วันที 27 เมษายน 2561

เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่าย
ต่อหุ ้น

(ล้านบาท)

(บาท)

205.00
205.00

0.25
0.25

147.60
147.60

0.18
0.18
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อนุมตั ิโดย
บริษัทย่ อย
สําหรับปี 2562
เงินปันผลประจําปี 2561

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2562
เงินปันผลประจําปี 2561

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2562
สําหรับปี 2561
เงินปันผลประจําปี 2560

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2561
เงินปันผลประจําปี 2560

ทีประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั สหอุตสาหกรรมนํามันปาล์ม
จํากัด (มหาชน) วันที 26 เมษายน 2562
ทีประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
วันที 25 เมษายน 2562

ทีประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั สหอุตสาหกรรมนํามันปาล์ม
จํากัด (มหาชน) วันที 27 เมษายน 2561
ทีประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
วันที 26 เมษายน 2561

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2561

เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)

เงินปันผลจ่าย
ต่อหุ ้น
(บาท)

25.90
25.90

0.08
0.08

63.00
63.00

1.20
1.20

32.40
32.40

0.10
0.10

63.00
63.00

1.20
1.20

36. ภาระผูกพันและหนีสิ นทีอาจเกิดขึน
36.1 ภาระผูกพันเกียวกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีรายจ่ายฝ่ ายทุนทีเกียวข้องกับการก่อสร้างอาคารและการซื อเครื องจักร
อุปกรณ์ และยานพาหนะที จะต้องชําระในอนาคตเป็ นจํา นวนเงิ น 143.5 ล้า นบาท (2561: 48.3 ล้า นบาท)
เฉพาะของบริ ษทั ฯจํานวน 52.1 ล้านบาท (2561: 16.1 ล้านบาท)
36.2 ภาระผูกพันเกียวกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั ได้เข้าทําสัญญาเช่ าดําเนินงานทีเกียวข้องกับการเช่าอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ ซึ งสัญญา
ดังกล่าวเป็ นสัญญาทีบอกเลิกไม่ได้ โดยอายุของสัญญามีระยะเวลาตังแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี
นอกจากนี บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ งได้เข้าทําสัญญาเช่ าดําเนิ นงานทีเกี ยวข้องกับการเช่าทีดิน อายุของสัญญามี
ระยะเวลา 14 และ 30 ปี ทังนีบริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขทีระบุไว้ในสัญญา
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กลุ่มบริ ษทั มีจาํ นวนเงินขันตําทีต้องจ่ายในอนาคตทังสิ นภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานทีบอกเลิกไม่ได้ ดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม
2562
2561
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

33.2
16.3
58.0

34.0
38.4
13.0

36.3 การคําประกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีหนังสื อคําประกันซึ งออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริ ษทั เหลืออยู่เป็ น
จํานวนประมาณ 15.4 ล้านบาท (2561: 10.5 ล้านบาท) ซึ งเกียวเนืองกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการ
ตามปกติธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั ซึ งประกอบด้วย หนังสื อคําประกันเพือคําประกัน การใช้ไฟฟ้ าและอืน ๆ
เฉพาะของบริ ษทั ฯ: เพือคําประกันการใช้ไฟฟ้าและอืน ๆ จํานวน 4.4 ล้านบาท (2561: 1.5 ล้านบาท)
36.4 สิ ทธิการใช้ ประโยชน์ ในทีดิน
(1) ในปี 2547บริ ษ ัท ย่ อ ยแห่ ง หนึ งได้รั บ จดหมายเชิ ญ จากสํ า นัก งานปฏิ รู ป ที ดิ น เพื อเกษตรกรรม
(ส.ป.ก.) เกี ยวกับปั ญหาทีดิ นทับซ้อนกับทีดิ น ส.ป.ก. โดยได้เข้าร่ วมปรึ กษาหารื อกับสํานัก งาน
ส.ป.ก. เมือวันที 6ตุลาคม 2547พร้อมกับได้ส่งมอบเอกสารทีเกียวข้องให้เพือการพิจารณาแล้ว
เมือวันที 15 ตุลาคม 2548 บริ ษทั ย่อยได้ส่งมอบเอกสารทีเกี ยวข้องให้สํานักงาน ส.ป.ก.เพือขอให้
พิจารณาพิสูจน์สิทธิ ในทีดิน
ต่อมา ส.ป.ก. มีหนังสื อแจ้งให้บริ ษทั ย่อยไปดําเนินการกระจายสิ ทธิ โดยได้มีการดําเนินการกระจาย
สิ ทธิ แล้วจํานวนพืนที 4,994.10 ไร่ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ย่อยได้มีการตรวจสอบพบในภายหลังว่ามี
จํานวนพืนที 1,459 ไร่ เศษ ซึ งมีราคาทุนของทีดินและมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีคงเหลือของต้นทุนสวน
ปาล์มนํามันบนทีดินดังกล่าว ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 จํานวนประมาณ 8 ล้านบาทได้กระจายสิ ทธิ
ทับซ้อนกับโฉนดทีดิ นของบริ ษทั ย่อย ซึ งบริ ษทั ย่อยอยู่ในระหว่างการดํา เนิ นการเพื อให้ ส.ป.ก.
ยกเลิกพืนทีทีทับซ้อนดังกล่าว
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(2) เมือวันที 11 เมษายน 2551 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึงได้เข้าร่ วมประชุมกับคณะทํางานพิจารณาตรวจสอบ
ทบทวนแนวทางปฏิบตั ิและการเจรจาเพือนําทีดินของผูค้ รอบครองทีดินแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปทีดิน
มาจัดให้แก่ เกษตรกร แต่งตังโดยคณะกรรมการปฏิรูปทีดิ นจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี เพือพิจารณาแก้ไ ข
ปั ญหาทีดิ น เนืองจากบริ ษทั ย่อยมีทีดินอยู่ในเขตป่ าจําแนกเนือทีประมาณ 1,210 ไร่ และเขตปฏิรูป
ทีดินประมาณ 276 ไร่ ทีดินดังกล่าวคิดเป็ นเนือทีประมาณร้อยละ 3 ของพืนทีปลูกปาล์มทังหมดของ
บริ ษทั ย่อย โดยทีดินในเขตปฏิรูปทีดินประมาณ 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 ไปดําเนิ นการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม
อย่างไรก็ตามเมือวันที 17 กันยายน 2552 บริ ษทั ย่อยได้รับหนังสื อจากสํานักงานการปฏิรูปทีดินจังหวัด
สุ ราษฎร์ ธานี แจ้งให้บริ ษทั ย่อยออกจากทีดินเขตปฏิรูปทีดินเนื อทีประมาณ 133 ไร่ พร้อมรื อถอนสิ งปลูก
สร้ างภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับหนังสื อฉบับดังกล่ าว เนื องจากบริ ษทั ย่อยไม่ มีเอกสารสิ ทธิ ในที ดิ น
ดังกล่าว บริ ษทั ย่อยได้บนั ทึกค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์สําหรับราคาทุนของทีดินและมูลค่าสุ ทธิ
คงเหลือตามบัญชีของต้นทุนสวนปาล์มนํามันบนทีดินดังกล่าวแล้วทังจํานวนในปี 2552
ส่ วนทีดินในเขตป่ าจําแนก ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยกําลังอยูร่ ะหว่างการเจรจากับหน่วยราชการทีเกียวข้อง
เพือหาแนวทางแก้ไขปั ญหาสําหรับทีดินดังกล่าว
(3) เมือวันที 3 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ย่อยได้รับ หนังสื อจากสํานักงานปฏิรูปทีดิ นจังหวัดกระบีแจ้งให้
ออกจากทีดินแปลงหมายเลขที 601 ตังอยูท่ ีตําบลกระบีน้อย อําเภอเมือง จังหวัดกระบี เนือทีประมาณ
973 ไร่ พร้อมรื อถอนสิ งปลูกสร้างภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับหนังสื อฉบับดังกล่าว เนืองจากบริ ษทั
ย่อยครอบครองอยู่โดยไม่มีหนังสื อแสดงสิ ทธิ ในที ดิ นทีออกโดยหน่ วยงานของรัฐ ในการประชุ ม
คณะกรรมการของบริ ษทั ย่อยครังที 7/2562 วันที 24 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการได้ลงมติให้บริ ษทั
ย่อยปฏิบตั ิตามคําสังของสํานักงานปฏิรูปทีดินจังหวัดกระบี และเคลือนย้ายทรัพย์สินของบริ ษทั ย่อย
ออกจากทีดินดังกล่าวภายในวันที 31 ธันวาคม 2562 การออกจากทีดินดังกล่าวนี ทําให้จาํ นวนเนื อที
ของทีดินและมูลค่าทรัพย์สินของบริ ษทั ย่อยลดลง ซึ งบริ ษทั ย่อยได้ตดั จําหน่ายราคาทุนของทีดินและ
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี คงเหลือของต้นทุนสวนปาล์มนํามันบนที ดิ นดังกล่ าวจํานวนประมาณ 8 ล้าน
บาท เป็ นค่าใช้จ่ายในงบการเงินปี ปั จจุบนั
36.5 คดีฟ้องร้ อง
ในเดือนกรกฎาคม 2561 อัยการจังหวัดกระบีได้ยืนคําฟ้องต่อศาลว่าบริ ษทั ย่อยได้เข้าใช้ประโยชน์ในทีดิน
เพือปลูกปาล์มนํามันคิดเป็ นเนื อที 4,376 ไร่ ซึ งได้กาํ หนดให้เป็ นเขตปฏิรูปทีดิ น โดยได้ยืนฟ้ องว่าเป็ น
ความผิดต่อประมวลกฎหมายทีดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 9 และมาตรา 108 ทวิ ประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบับที
96 ลงวันที 29 กุมภาพันธ์ 2515 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 โดยขอให้ศาลสังให้บริ ษทั ย่อยออก
จากทีดินดังกล่าว
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เมือวันที 2 สิ งหาคม 2562 ศาลจังหวัดกระบีได้พิพากษายกฟ้องคดีดงั กล่าว แต่มีคาํ สังให้บริ ษทั ย่อยส่ งมอบ
พืนทีแปลงดังกล่าว ต่อมาเมือวันที 4 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ย่อยได้ยืนอุทธรณ์คาํ พิพากษาศาลชันต้นต่อศาล
อุทธรณ์ ปั จจุบนั คดี อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารได้พิจารณาตัง
สํารองความเสี ยหายทีอาจเกิดขึนจากมูลค่าทีดินและต้นทุนสวนปาล์มทังจํานวนในงบการเงินแล้ว
37. ลําดับชันของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมู ลค่ า
ยุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม ดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)

ระดับ 1

งบการเงินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

สินทรัพย์ ทวัี ดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
สิ นทรัพย์ชีวภาพ

-

60

31

91

สินทรัพย์ ทีเปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน

-

-

188

188
(หน่วย: ล้านบาท)

ระดับ 1

งบการเงินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

สินทรัพย์ ทวัี ดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
สิ นทรัพย์ชีวภาพ

-

81

38

119

สินทรัพย์ ทีเปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน

-

-

157

157
(หน่วย: ล้านบาท)

ระดับ 1
สินทรัพย์ ทีเปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน

794
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
ระดับ 2
ระดับ 3
-

26

รวม
794
26
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(หน่วย: ล้านบาท)

ระดับ 1
สินทรัพย์ ทีเปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน

988
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ระดับ 2
ระดับ 3
-

24

รวม
988
24

38. เครื องมือทางการเงิน
38.1 นโยบายการบริหารความเสี ยง
เครื องมือทางการเงิ นที สําคัญของกลุ่มบริ ษทั ตามทีนิ ยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที 107 “การแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมู ลสําหรับเครื องมือทางการเงิ น” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน เงินให้กูย้ ืม เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน เงินกูย้ ืมระยะสันและเงินกูย้ ืม
ระยะยาว กลุ่มบริ ษทั มีความเสี ยงทีเกี ยวข้องกับเครื องมือทางการเงินดังกล่ าว และมีนโยบายการบริ หาร
ความเสี ยงดังนี
ความเสี ยงด้ านการให้ สินเชื อ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี ยงด้านการให้สินเชือทีเกียวเนืองกับลูกหนีการค้า ลูกหนีอืนและเงินให้กูย้ ืม ฝ่ ายบริ หาร
ควบคุมความเสี ยงนี โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื อทีเหมาะสม ดังนันกลุ่ม
บริ ษทั จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายทีเป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชือ นอกจากนี การให้สินเชือของ
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการกระจุก ตัวเนื องจากกลุ่มบริ ษทั มีฐานของลูกค้าทีหลากหลายและมีอยู่จาํ นวนมากราย
จํานวนเงินสู งสุ ดที กลุ่มบริ ษทั อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สิ นเชื อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี และเงินให้
กูย้ ืมทีแสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี ยงจากอัตราดอกเบียทีสําคัญอันเกียวเนืองกับเงินฝากธนาคาร เงินให้กูย้ ืม เงินกูย้ ืมระยะ
สันและเงินกูย้ ืมระยะยาวทีมีดอกเบีย สิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบียทีปรับขึน
ลงตามอัตราตลาดหรื อมีอตั ราดอกเบียคงทีซึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงิ นทีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบีย และสําหรับสิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงินทีมีอตั ราดอกเบียคงทีสามารถแยกตามวันทีครบกําหนด
หรื อวันทีมีการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่ (หากวันทีมีการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี
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(หน่วย: ล้านบาท)

อัตรา
ดอกเบีย
คงที
ภายใน 1 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั อืน
หนีสิ นทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
เงินกูย้ ืมระยะยาว

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
อัตรา
อัตรา
ดอกเบีย
ดอกเบีย
คงที
ปรับขึนลง
มากกว่า ตามอัตรา ไม่มีอตั รา
1 ถึง 5 ปี
ตลาด
ดอกเบีย

รวม

อัตราดอกเบีย
(ร้อยละต่อปี )

200
200

1
1

431
19
450

33
890
923

664
890
1
19
1,574

0.04 - 1.10
1.80
THBFIX + 1

470
470

-

17
17

441
441

470
441
17
928

1.65 - 2.25
2.80

(หน่วย: ล้านบาท)
อัตราดอกเบีย
คงที
ภายใน 1 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั อืน
หนีสิ นทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
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
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ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนทีสําคัญอันเกี ยวเนื องจากการซื อหรื อขายสิ นค้าเป็ นเงิ นตรา
ต่างประเทศ กลุ่มบริ ษทั ได้ตกลงทําสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ งส่ วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่
เกินหนึงปี เพือใช้เป็ นเครื องมือในการบริ หารความเสี ยง
กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ยูโร

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม
2562
2561
(ล้าน)
(ล้าน)
3.4
0.3

3.7
0.3

หนีสิ นทางการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม
2562
2561
(ล้าน)
(ล้าน)
0.2
-

0.4
-

อัตราแลกเปลียนเฉลีย
ณ วันที 31 ธันวาคม
2562
2561
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
30.1540
32.4498
33.3775
36.7620

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี

สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ยูโร

สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ยูโร

ณ วันที 31 ธันวาคม2562
จํานวนทีขาย
งบการเงิน
อัตราแลกเปลียนตาม
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ สัญญาของจํานวนทีขาย
(ล้าน)
(ล้าน)
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
0.05
30.09 - 30.19
0.03
33.90
ณ วันที 31 ธันวาคม2561
จํานวนทีขาย
งบการเงิน
อัตราแลกเปลียนตาม
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ สัญญาของจํานวนทีขาย
(ล้าน)
(ล้าน)
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
0.3
0.2
32.4340 - 32.8000
0.1
37.6100

วันครบกําหนดตามสัญญา

มีนาคม - เมษายน 2563
มกราคม 2563

วันครบกําหนดตามสัญญา

มีนาคม - มิถุนายน 2562
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
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ณ วันที 31 ธันวาคม2561

สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

จํานวนทีซือ
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
(ล้าน)
(ล้าน)
0.1

0.1

อัตราแลกเปลียนตาม
สัญญาของจํานวนทีซือ
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
32.9860

วันครบกําหนดตามสัญญา

ภายในเดือนเมษายน 2562

38.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน
เนื องจากเครื องมือทางการเงิ นส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั จัดอยู่ในประเภทระยะสันหรื อมี อตั ราดอกเบี ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียในตลาด กลุ่มบริ ษทั จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินใกล้เคียง
กับมูลค่าตามบัญชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
39. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนทีสําคัญของกลุ่มบริ ษทั คือการจัดให้มีซึงโครงสร้างทุนทีเหมาะสม
เพือสนับสนุ นการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั และเสริ มสร้างมูลค่าการถือหุ ้นให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น โดย ณ วันที
31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนีสิ นต่อทุนเท่ากับ 0.28:1 (2561: 0.30:1) และเฉพาะบริ ษทั ฯมี
อัตราส่ วนหนีสิ นต่อทุนเท่ากับ 0.15:1 (2561: 0.14:1)
40. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมือวันที 21 กุมภาพันธ์ 2563 ทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิเสนอจ่ายเงินปั นผลจากผล
กําไรของปี 2562 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.40 บาท รวมเป็ นเงินปันผลทังสิ นประมาณ 328 ล้านบาท
เมือวันที 20 กุมภาพันธ์ 2563 ทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั สหอุตสาหกรรมนํามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)
(“บริ ษทั ย่อย”) ได้มีมติอนุ มตั ิเสนอจ่ายเงินปั นผลจากผลกําไรของปี 2562 ให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ
0.025 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลทังสิ นประมาณ 8 ล้านบาท
เมือวันที 20 กุมภาพันธ์ 2563 ทีประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ย่อย”)
ได้มีมติอนุมตั ิเสนอจ่ายเงินปั นผลจากผลกําไรของปี 2562 ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.40 บาท รวมเป็ น
เงินปั นผลทังสิ นประมาณ 21 ล้านบาท
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะนําเสนอเพือขออนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในทีประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยต่อไป
41.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนีได้รับอนุมตั ใิ ห้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมือวันที 21 กุมภาพันธ์ 2563
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