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 (หน่วย: ล้านบาท)
2561 2562 2563 

���
��F�C��� 1,361 1,340 1,485 
2�39������ 311 321 350 
�/�����$��78�2��� 1,050 1,019 1,135 

���6�� �กก����� 628 546 924 
���6����� 683 564 987 
ก+�6���9�*�� 59 103 167 
ก+�6� (���
��) ��
"� 14 (4) 125

อตัราส่วนทางการเงิน          (หน่วย: %)
2561 2562 2563 

�����ก��	� (���
��) 
���������	����� 2.05 (0.71) 12.66 
������������� (���
��) ���
����������������(!"�#$�) 1.33 (0.39) 11.61 
������������� (���
��)&�ก
�����'�(���(!"�#$�) 1.03 (0.30) 8.85 

ข้อมลูตวัเลขต่อหุ้น      (หน่วย: บาท)
���� ���� ���� 

ก��	� (���
��) 
���������� 0.04 (0.01)              0.39 
!���)*���&���������� 0.10 0.08             0.025 
!���)*���������� (��������ก�����!������) 0.08 0.025    0.20(1) 
���+�������,-#������� 3.24 3.15              3.50 

 หมายเหต ุ:     (1)������&�กก��)�.-��+/.ก���ก��!��$�����#$ 24 ก��2�'��( 2564 !'�$����!
���#$)�.-��
���,)�.&��)5���������� 
+��6��#$ 44 ���	)

ก��1D&?+"�3�*)"���D��#������ 2563 
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I�2�*%�� 2563 

�7��ก��)C�����������*��2ก�����	C��9+����#	!�9+������	C�>��? 2563 �3(���$��$����/��
��ก ���./��*���? $	$	�*��	C��9+����	�	���/���2L�6��.�� ) ��9���8��ก��B�F��"C�*L�ก�9+����
��	C����>���!�
M�2	8��F3�� 178,672 *�� (��
"�2	�� �ก2�ก�����)ก��N89���� กO$.) 
+�>2���(�
�9+������	C�������7;� 40 ��
/ก��	ก��� #	!��84����4�������/Q��ก��$	�*>���8���3��(� N9+��*�� �ก
�7��ก��)Cก���!�������(���-19 �����(C�9+������	C�	�	���/�������L� ��(�7�กก���� �กB��!
���
���/���ก�� ��(��R�*��	3��
34*ก*4+� ��(��9+������	C���� ;�	�	�*/���84��#*!�!���*4+����
34 17-
18 ��
/ก��	ก���>���8��ก�กJ�(� �*L�ก�9+������	C�������7;� 564,735 *�� B�(��H��ก��*�ก��
�F84���������	��/��*/���84�� ����SF�!������ก��>.�F	�����
�#
�
34��/��/������>2��3ก��>.��9+����
�3�N	2�����L��3 10 ��I��9+�����3�N	�ก����*�H�� #	!�3�(��ก�����N���9+������	C������ก �ก
�!���F84��+�6�$	�*ก�!#�6OOT�2	����� ������	/���� ���N��6�
34�����) 37,550 *��>���8��
���2�(� �7��ก��)Cก��	L�(����C
34���4�$/��(	��>�./��6*�������
���6���/�$	>2��3ก+�	��N89�ก	��
������>��!�� ��(��9+����F8.
�ก��!�B
>�*	���	ก����SF�!�9+������	C�����*������;9���/��
�����L� 
�9� �ก�����(C
34�F�4��;9�#	!$	$	�*
34��ก��/*	������	� ��(��9+������	C����>���!�
M
����*������;9�*��6����� ����3��(��S	34�
�9��? 2563 ���/
34 28.05 ��
/ก��	ก��� ����;9� �ก�? 2562 
����	! 53.87 (2562 : 18.23 ��
/ก��	ก���) 

 �กก��
34��(��9+������	C�����S	34�>��? 2563 ����*������;9� #	!�����
�3ก��$	�*�9+������	C����
�F�4��;9�����	! 18.4  �ก�?
34$/���� ��!ก��ก���3ก�����2��*��
��ก��$	�*
34�3��!��
"�B�F �/�$	
>2�$	��!ก��ก����������
�3�;9���84��
3��ก���? 2562 #	!�F84������(���#�L�#ก�/�>2�ก��$	ก��
�+����������/��*/���84�� �����
 ;�6���3ก��ก+�2��
�M
��ก	��
"C>��!�����(Cก� �����/�����ก��
ก+�ก����#	ก� ก��
34�3 �F84�ก���*���*��/����4��8� #	!�F84�>2����	� ����/�2��� �����
6���3ก���+��� 
F89�
34�	�ก��	C�>2�/< ���7;�ก��(��(����#	F89�
34�	�ก��	C���������
�F84�>2�6��$	$	�**/�6�/
34
����;9� ���7;�ก���	�กF8.��!�B
�84��F�4��*����ก�2�8� �ก��	C��9+����

,&ก��(
�1������ 

���B�F��� �����
�3$	ก���+��������*����ก���������
�9��?�3�;9� �ก�?
34$/���� ����3$	ก+�6�
��
"� 125.1 	�����
 (2562 : ���
����
"� 3.6 	�����
) ��I�$	�� �ก��(����7���S	34�*/�2�/��

�9��9+������	C����#	!�9+������	L�>���	C�����*������;9�����	! 40.8 #	! 29.1 *��	+���� �3ก
�9�
�����)ก������9+������	C����#	!�9+������	L�>���	C��F�4��;9�����	! 18.8 #	! 8.7 *��	+���� 
�/�$	>2������
�3���6�� �กก������F�4��;9���I� 923.8 	�����
 (2562 : 545.8 	�����
) (����I�
�F�4��;9�����	! 69.3 >��)!
34�����)$	��	C������
34������/����ก���F�4��;9�����	! 35.6  �ก�?
34
$/���� 

 �ก
346��ก	/��6�>���������! +��? 2562 >���8��ก�กJ�(� 2561 ���ก�� ��2���ก�!�346���84�(+�
OT��*/�M�	�/������
����>.���!��.�C>�
34��� 4,376 6�/ N;4�ก+�2����I���*�1����
34��� #	!��>2�M�	
��4�>2���ก �ก
34������ก	/�� ��84����
34 2 ���2�(� 2562 M�	 ��2���ก�!�346��F�F�ก���กOT�� #*/�3
(+���4�>2������
�/����F89�
34#�	����ก	/�� #	!��84����
34 4 "����(� 2562 �����
6���84���
"�)C(+�
F�F�ก��M�	.�9�*��*/�M�	��
"�)C */�����84����
34 28 ������ 2563 M�	��
"�)C6��F�F�ก���ก
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OT��(�3���ก	/�� (�3���ก	/�� ;�78���I�
34��9���� ��!��L��84�< ��84��
34���#	!(�3OT������ �����7��
���	!��3���F�4��*��6��
342����� Vก��1�&�+����&���+!
�D G������+,F��%�W #	! V�H		 �1!�+��W 

ก��&��#�

>��? 2563 �����
6���3ก����	34��2����;4���	C�#��#�������I�#��2����;4���	C�#��#��*�9� >.�
����!��) 60 	�����
 ����(��ก�����ก	/��./���F�4���!��
"�B�F���ก��$	�*#	!./��	�*��
�� 
N;4�6�����4���R�
����>.��!��ก�����;4���	C�#��#��*�9�6��>�./���	����8��"����(� 2563 �����

���(�������84�����ก���F�4���!��
"�B�Fก��$	�* ก���กL��ก34�� ก���+������ก��*����	C�  ก��
(��(��(/����/� #	!ก��N/���+������I�2	�ก #	!*��
34�����
�3#$� !�+�����ก���	�ก��	C�
�#
�
 +���� 1,434 6�/ >��? 2563 ��9� ��84�� �ก$	$	�**/�6�/������/>���*����� �����
 ;�F� ��)��	84��#$�
�	�ก��	C�
�#
���ก6� +���� 1,291 6�/ 

ก��1$��C$"�F��� +��?� �&�D*�%� �,�(�"�$F"! �D%

�����
���(���/���4�>�ก���J���*����B��>*�ก��ก+�ก����#	��(Cก�
34�3 (��(�/ก��ก���J���*�*��
��*�H��ก��$	�*��	C��9+���� #	!�9+������	C���/����4��8� (RSPO) ����+�������������+��;ก(���
���$��.��*/�$	ก�!
�����*/��< 
�9���4�#��	��� ���(�#	!.��.� �กก����!ก��ก� ก�����
��(Cก� �3ก
�9����(��;�2	�กก���+�����"��ก� ��/���3 ���"��� ���/�>� *�� ���6�� �(��F*/�2	�ก
��
"������.� �J���*�*�����ก+�2�����กJ2��� ���(+��;�7;�$	��!��.�C���$���3�/��6����3�
���
�9��3(�����/���4�F�G���������� �F84��������กH�����(������$��.��*/����(���/��*/���84��
#	!��4��8� �3ก
�9������
6��>2�(����+�(�=ก��ก���3�/��./���2	8�.��.�>������)>ก	��(3��  

(����� 2��ก�%�#��'�&�* J�E��%"�D'ก� 

�����
*�!2��ก7;�(����+�(�=���
��F��ก���((	N;4�78���I����
��F�C
34�3�/���+�(�=*/�(����+���L 
#	!ก���*���*>��!�!��������(Cก� �����/���4�6������T�2���
34 !��ก��F��ก���
34�3M�ก�B�F �3
 ���"���ก��
+����
34��I��8���.3F #	!	���*��ก��2�����3�����F��ก���

�? 2563 �����I��?
34
��
��>�ก���+�����"��ก�  �ก�7��!ก��)C�(���-19 
34#F�/�!������#�� �����

�2L��/�B��>*���กQ*ก��)C*/��< 
34�ก���;9�>�����?�����I���ก��>�ก���+�����ก� ก���>�2	������
6��#ก/ ก����������#	!(�����4�(�>������.3F F��ก�����������

�ก(����(��3(�����4�(�>�
*+�#2�/�2���
34ก����� >��)!
342	��< "��ก� �3ก������	� +������((	�ก� #	!/2�8�	�������8��
#	!������ก��*/��< ��4��2	/��39#���>2��2L�7;�(������> >�/*/�F��ก��������I�2�;4�>���G�"���
��(Cก���������

34�3����/��*/���84��������  ;�78���I���4�
34��������=ก+�	��> >�ก��
+���� ��� !
�+�6���/ก�����(C�����$	���
34�3(�)B�F 
�9��39 ก���/������#	!F�G��M�ก�B�F�����((	�ก����(�
�+�����6���/��*/���84����4+����� �F84�ก���1���*�>2���I�6�*��กJก*�ก�#2/�
���7�4� �!����*�H�� 
���ก+�2�����	�ก(�� #	!���ก+�2�����กJ2�����/���(�/�(��� 
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>�������()!ก���ก�������
 $�����2�� #	!F��ก��� >(�/78���ก���39�����F�!(�)$��78�2��� 
	�ก(�� #	!(�/(�� 
34>2�(���6�����>  #	!>2�ก����������ก���+����������������
�����3*	���� 

���"3�! ��B�.���          ��������=.	3 �8� ��
M��� 
��!"��ก���ก��         �����!"��ก���ก��#	!ก���ก��$�� ��ก�� 
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()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก�� ��!ก������ก���ก������! 3 
/�� ���*/�6��39 
���"3�! ��B�.���  ��!"��()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก��  
������34�� ���
��  ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก��  
����7�� )*&&�ก�.2��� ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก��  

 

>��? 2563 ()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก��6���1���*�2���
34*�������*ก���1���*���� 2���
34 #	!(���
���$��.��*�����ก+�2�����*	��2	�ก
��F�C#2/���!�
M6
� ���7;�(������$��.��
346��������2��� �ก()!ก���ก�� 
��������
�3ก����!.��()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก��
�9���9� 4 (��9� �������!�+�(�=6������39 

1. �����*���ก���������6*����#	!���
����ก��������! +��? N;4����7;�ก����R��$������	>���ก���������
�����
 �F84��+�����>2�()!ก���ก�������
F� ��)����
����/���ก������6��#���H��!ก��������������
��I�6�*����*�H��
ก����=.3
34���������
�4�6� ���
�9��3ก����R��$������	�+�(�=��/���F3��F� 7�ก*���#	!(��7��� >�2����2*���!ก����
ก������ 

2. F� ��)�������$	ก��*�� ���#	!�������#�!���$��*�� ���B��>� >���84���!��ก��(��(��B��>�#	!
�!�����2��(�����34����������
 N;4�6���1���*����*�� ���B��>�*��#$�ก��*�� �����! +��? #	!�+�����*/�DE��
���2�� �F84�F� ��)���������#	!#ก�6�*��(����2��!�� ���>��? 2563 ����6���/������
�3�!��ก��(��(��B��>�>��/��
�+�(�=#	!�!�����2��(�����34��
34�2��!��#	!�3��!��
"�$	 �3ก��ก+�ก����#	ก� ก��
34�3(������/�>� 6�/F�����กF�/��
34
��I����!�+�(�= 

3. ��!.���/��ก��$�����2�� $�������=.3B����ก #	!$��*�� ���B��>� �F84�>2��������#�!
34�3��!��.�C*/�ก��
���2����� ���DE�����2��6��
+�ก����������#ก�6���9�*��ก���1���*����*���������#�!��/���2��!�� 
+�>2�ก��
+�����3
��!��
"�B�F��ก��4��;9�  

��ก �ก�39 >��? 2563 ()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก�����6���3ก����!.��ก��$�������=.3B����ก ���
6�/�3$�����2�������/����!.������ +���� 1 (��9� N;4�$�����2���3ก����R��$������	*/�$�������=.3B����ก��/��(��7���#	!6�/F�
����กF�/��>�<  

4. ��!.���/��ก��$�����2�� #	!$�������=.3B����ก>���!��L���*�H��ก����=.3S���>2�/
34 !�3$	���(��>.� #	!
ก���*�3��(���F������������
 

5. F� ��)�#$����*�� ���B��>���! +��? 2563 #	!F� ��)�*/�������==� ����+���ก��� ��.����. #���C #��
�NN���
�C ��I�$��*�� ���B��>���������
��ก6��3ก 1 �? ��9������==�(��9�*/�6�>����
34 31 "����(� 2563 ���7;�ก+�2��(/�
*�� ��� 

6. F� ��)�2	�ก�ก)\Cก���+��� #	!#��
��ก��ก+�ก����#	ก� ก�������
 �
!��3��6
� N;4��7����ก���ก��
�����
6
� (IOD) #	!*	��2	�ก
��F�C_ 6�����������F84�>2����(	���ก��2	�ก�ก)\C��� ASEAN CG Scorecard   

7. ������$	ก����!.��#	!$	ก���1���*�������()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก��*/�()!ก���ก��
�����
 

8. �+�����*/�()!ก���ก�������
�F84��������*�
34��!.������=$��78�2�����! +��? 2564 �F84�#*/�*�9�$�������=.3 �ก
�����
 �+���ก��� �3���  +�ก�� ��I�$�������=.3��������
�+�2����? 2564 */�6� F����ก������(/������=.3�+�2����? 2564 

9. F� ��)�#����!����*������84��ก���1���*�*��2	�กก��ก+�ก����#	ก� ก��
34�3 (Corporate Government Self
Assessment) �F84���I��(�84���8�>2������
>.���I�ก��B��>�>�ก��F�G���!��ก��ก+�ก����#	ก� ก��>2���I�6�*��2	�กก��
ก+�ก����#	ก� ก��
34�3  
()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก���3(����2L��/� $�����2����������
6���1���*����B��>*��!��ก��(��(��B��>�
34
�3 6�/F��/��3ก��	!����กJ2���2�8�������(��*/��< N;4������
*���F;��1���*� 

���"3�! ��B�.��� 
��!"��()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก�� 
24 ก��B�F��"C 2564
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()!ก���ก�������
6��F� ��)���ก�����������������
#	!�����
�/�� #	!�����	
34���ก1>���������! +��?#	�� �2L��/���
ก���������ก	/�� ��
+��;9�*����*�H��ก����=.3
34������
�4�6�>���!�
M6
� ����	8�ก>.���������=.3
34�2��!��#	!78�
�1���*���/����4+����� #	!>.���	�F��� ��/���!����!���#	!��!��)ก��
34�3
34���>�ก�� ��
+� ���
�9��3ก����R��$������	�+�(�=
��/���F3��F�>�2����2*���!ก����ก������ ()!ก���ก�������
6�� ��>2��3ก���+�����ก��6��N;4��!��(��(��B��>�
34�3
��!��
"�$	 �F84�>2���4�> 6���/�ก�����
;ก�����	
����=.3�3(���7�ก*��� (��7��� #	!�F3��F�
34 !��ก��6��N;4�
��F�C���#	!�F84�
�T��ก��6�/>2��ก��ก��
� ��*2�8�ก���+�����ก��
34$���ก*���/���3���!�+�(�= 


�9��39 ()!ก���ก�������
6��#*/�*�9�()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก����I�$�����$��.���ก34��ก��(�)B�F���
������
��ก������#	!�!��ก��(��(��B��>� ���7;�ก�!���ก��*/��< >2��3ก�� ��
+���/��7�ก*���*����*�H��
����=.3

34������
�4�6� #	!�3ก����R��$������	��/�����/�>�  

>�ก���+����������������
>�����? 2563 ()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก��6��F� ��)�#	�� �2L��/�
()!ก���ก��*	�� �$�����2�� �3(�����/���4�>�ก���1���*�2���
34�F84�>2����	���T�2��������(Cก�6��>2�(����+�(�=��/����4�
*/�ก���+��������B��>*��!��ก��(��(��B��>�
34�3 �3ก�����2��(�����34��
34�2��!�� �3�!��������
Mก���84���������	
��������ก��ก+�ก����#	ก� ก��
34�3��!��
"�$	 ���6�/F�ก��	!����กJ2���2�8�������(��*/��< 
34��I����!�+�(�=N;4������

*���F;��1���*� ก	/��(8� �!��ก��(��(��B��>���������
���������/>��!���
34�/�F�>  #	!�����7�����(����.84���4���/���3
�2*�$	*/�(����.84�78�6�������ก�����������������
#	!�����
�/�� ) ���
34 31 "����(� 2563  

(����2L����()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก���ก34��ก����84���39���ก1>����������()!ก���ก��*�� ���#	!
ก+�ก����#	ก� ก��N;4�#���6��>���������! +��?#	!#��#������ก�������	��! +��? (#�� 56-1) #	�� 

���"3�! ��B�.��� ��������=.	3 �8� ��
M��� 
��!"��ก���ก��  �����!"��ก���ก��#	!ก���ก��$�� ��ก�� 
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����()!ก���ก��ก+�ก��2	�ก
��F�C#	!*	��2	�ก
��F�C (ก.	.*.) ���(����/���8����()!
+�����F84�ก��F�G��(�����4��8�
��������
 �
!��3��6����ก2	�กก��ก+�ก����#	ก� ก��
34�3�+�2��������
 �
!��3�� �? 2560 (Corporate Governance Code : 
VCG CODEW) ���6�����)�ก����!��L�
�����(� ��4�#��	��� #	!ก��ก+�ก����#	ก� ก�� (environmental, social and 
governance : ESG) ����6�>�ก�!���ก��
��"��ก�  �F84�>2�()!ก���ก��>�H��!$���+���(Cก������7>.���I�#��
��>�ก��
ก+�ก����#	>2������
 �
!��3���+����������/���3 ���"��� �(��F��
"� #	!���$��.��*/�$���3�/��6����3� F�G��2�8�	�
$	ก�!
�����	�*/���4�#��	��� *	�� �����*��6��B��>*��A  ��ก����	34��#�	� N;4�������ก��ก��F�G��
34��4��8�*��2	�ก
���.=�����M��Hก� F��F3�� 

�����
 �2��*��2ก����9+������	C�  +�ก�� (�2�.�) 6��*�!2��ก7;�(����+�(�=���2	�กก��ก+�ก����#	ก� ก��
34�3���ก	/�� ���
��I��A  ��>�ก������������>2���(Cก��+�����"��ก� ����(������/�>� ��I�"��� #	!�1���*�*/�$���3�/��6���/����3���/���
/��
3��
ก�� �3�!��ก�����2�� ��ก��
34�3��!��
"�B�F (��(�/6�ก��(������$��.��*/����(�#	!��4�#��	��� ����3��T�2����F84������
(�)(/�>2�ก� ก����/����4��8� ()!ก���ก�� ;�6��F� ��)�(����2��!�����ก���+�2	�ก�1���*�*�� CG CODE #	!�3�*�
�2L�.��>2��+�6�����>.�*������

��"��ก� ��������
 2�ก�32	�ก�1���*�>�
34���6�/�����72�8������6���+�6�����>.�  !�3ก��
.39# ��2*�$	>�ก����!.��()!ก���ก��  

�& กก��ก
�ก �(-�&ก�	ก����+(� 8 �& กก�� 

2	�ก�1���*� 1 *�!2��ก7;��
��
#	!(������$��.�����()!ก���ก��>�H��!$���+���(Cก�
34�����(�)(/�>2�#ก/ก� ก��
��/����4��8� 

2	�ก�1���*� 2  ก+�2����*7���!��(C#	!��T�2���2	�ก���ก� ก��
34��I�6��F84�(�����4��8�  
2	�ก�1���*� 3 ����������()!ก���ก��
34�3��!��
"�$	  
2	�ก�1���*� 4 ���2�#	!F�G��$�����2���!������#	!ก�����2����(	�ก�  
2	�ก�1���*� 5 �/���������*ก���#	!ก����!ก��"��ก� ��/���3(������$��.��  
2	�ก�1���*� 6 ��#	>2��3�!��ก�����2��(�����34��#	!ก��(��(��B��>�
34�2��!��  
2	�ก�1���*� 7 ��ก��(����/��.84�78�
��ก������#	!ก����R��$������	  
2	�ก�1���*� 8 ��������ก���3�/���/��#	!ก���84����ก��$��78�2���  

()!ก���ก��6�����2���>2�()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก��ก+�2��#$��1���*�#	!��*�ก��*��*�� �F84�>2��3
ก���1���*�*��2	�กก��ก+�ก����#	ก� ก��
34�3 #	!��!����$	ก���1���*�*��2	�กก�� ���
�9�>2�(+�#�!�+��F84���������2	�กก��
���ก	/��*��(����2��!�� 

�& ก�L�� $� 1 $���� ก.0�������&�D*�%� �,�(�"�)"�DM�ก��%ก����N���,-��
�"�D'ก���+!����D#MDF�����กF
ก�	ก��"�F��� +��?� 

1. CD��!����DM�ก��%ก������ �

��(C��!ก�����()!ก���ก�������
��!ก������ +����ก���ก��6�/����ก�/� 5 (� ���()!ก���ก��
 !*�����I�$���3(�)����*�#	!6�/�3	�ก�)!*���2���*��กJ2����/����������
�2�.� +�ก�� #	!กJ2����84�

34�ก34������ #	!�3(�)����*�
342	�ก2	��
�9�����
�ก�! ��!��ก��)C (��������7 #	!(�)����*��SF�!
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���� *	�� ��FM#	!���� �����(C��!ก�����()!ก���ก�� !*����3 +����ก���ก������!��/������
2�;4�>������� +����ก���ก��
�9�2�� #*/*���6�/����ก�/� 3 (� #	! !*����3(�)����*�*��
34
()!ก���ก�� ก.	.*. ก+�2��  

2. ������+�&�D*�%� �,�(�"�)"�DM�ก��%ก��

1. �3�/���/��>�ก��*�����>  2�8�>2�(����2L�.��>�ก��ก+�2�������
�M�C F��"ก�  ก	��
"C ��T�2���
(�����34�� #$���� #	!����!��)��������


2. (��(��ก+�ก����#	>2�DE�� ��ก���+�����ก��>2���I�6�*��#$�"��ก�  �F84����	�7;���T�2���#	!�F�4�
(�����4�(�4�#ก/$��78�2���

3. ก+�2��2	�กก��ก+�ก����#	ก� ก�� #	!�/������>2�
�ก(�>���(Cก��1���*�*��2	�กก��
34ก+�2�� ���7;�
ก����!����$	ก���1���*� #	!
�
��2	�กก�����ก	/����/�������?	! 1 (��9�

4. ก+�2�� �������)"��ก�  ���>2�(���(	��$���1���*�
�9�>��!���ก���ก�� $�����2�� #	!F��ก��� #	!
�/������>2�
�ก(�>���(Cก��1���*�*��������
34ก+�2�� ���7;�ก+�2����*�ก��*��*��ก���1���*� #	!
ก����!������!��
"�$	ก���1���*���I���! +�

5.  ��>2��3�!��ก��(��(��B��>� ก��*�� ���B��>� #	!��*�ก��ก�����2��(�����34�� ���
�9��3ก��
*��*��ก���+�����ก��>���84�����ก	/����/����4+�����

6. #*/�*�9�()!ก���ก��.���/��*/��< ���7;�ก��ก+�2���
��
2���
34 #	!(������$��.�����
()!ก���ก��.���/����9�<

7.  ��>2��3ก���84������/��.��� �*/��
��
 2���
34 #	!(������$��.�����()!ก���ก�� ก���ก��
*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก�� ก���ก��F� ��)�(/�*��#
� ก���ก�����2� ()!� ��2���
34���2��
(�����34�� DE�� ��ก�� #	!F��ก���

8. ���$��.��*/�ก����R��$�H��!ก��������������
>���������ก��������������
#	!�����
�/��>�
��������! +��?  #	!#��#������ก�������	��! +��? (#�� 56-1) ���7;�ก����R��$������	#	!
������
M*/��< >2���I�6�*��กJ2���#	!2�/�������.ก��
34�ก34������

9. ก+�2��#��
���+�2���ก��F� ��)�(����2��!�����ก��
+����ก��
34�� �3(������#���
��
$	��!��.�C

10.  ��>2��3ก����!.��()!ก���ก��6*����	! 1 (��9���I���/������ #	!ก����!.��$��78�2�����/�������?	!
1 (��9�

11. >�ก����!.��()!ก���ก�� *����3ก���ก������!.��6�/����ก�/�ก;4�2�;4���� +����ก���ก��
�9�2��
 ;� !(����(C��!.��

>�ก�)3
34��!"��()!ก���ก��6�/���/>�
34��!.�� 2�8�6�/�����7�1���*�2���
346�� 7���3�����!"��
()!ก���ก�� >2������!"��()!ก���ก����I���!"�� 7��6�/�3�����!"��()!ก���ก��2�8��3#*/6�/
�����7�1���*�2���
346��>2�ก���ก��N;4�����!.���	8�กก���ก��(�2�;4���I���!"��>�
34��!.��

12. 2���
34#	!(������$��.���84�
34ก+�2�����กJ2��� ������(�� #	!�*�
34��!.��$��78�2���
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3. "
���	(
�1���ก��)"�DM�ก��%ก��

1. ก���ก��(�2�;4��3��3��2�;4�>�ก��	�(!#�� #	!>2�78���3��������ก��I��*����
34��!.�� ���7��
(!#����3���
/�ก�� >2���!"��>�
34��!.����ก��3���F�4��;9��3ก��3��2�;4���I���3��.39��� ����#*/ก��
�	8�ก*�9�ก���ก��#
�*+�#2�/�ก���ก��
34�/��	��F��!�2*��84���ก �ก7;�(�����ก*�����!>2�78�
(!#����3��6�/����ก�/����>��34��� +����ก���ก��
34����2	8����/

2. ก���ก��(�>��3�/��6����3�>�ก����!.����84��>� 6�/�3��
"���ก��3��	�(!#��>���84����9�
3. ก���ก�����(���I�$���3�+��� 	�	���8�.84��/��ก��F����
�9���!
��*���+�(�=��������
 ��/��6�กL*��

()!ก���ก���� ก+�2��.84�ก���ก��$���3�+��� 	����$�กF�������
F������!
��*���+�(�=��������

6��

4. ()!ก���ก���� #*/�*�9���((	�84�>�>2��+�����ก� ก����������
B��>*�ก��(��(�����()!ก���ก��
2�8��� ����+��� �F84�>2���((	���ก	/���3�+��� *��
34()!ก���ก���2L���(��#	!B��>���	�
34
ก���ก���2L���(�� #	!()!ก���ก���� �ก�	�ก�F�ก7����	34��#�	�2�8�#ก�6��+��� ��9�< 6��

5. ()!ก���ก����  /�������A�$	�!2�/��ก�	>2�#ก/$��78�2���6����I�(��9�(��� >���84��2L��/������
�3$	
ก+�6���(��F�
34 !
+��./���9� #	!������>2�
34��!.��$��78�2���
���>�ก����!.��(���*/�6�

6. #���/�ก� ก��
�9�2	����������
�/�����/>��+��� ���()!ก���ก�������

34 !ก�!
+�6�� #*/�3���
��!ก��
34������(����������
 ก+�2��>2���I��+��� ���
34��!.��$��78�2��� ����39

(1) F� ��)����������()!ก���ก��
34����*/�
34��!.��#���7;�$	ก���+�����ก����������

>�����?
34$/����

(2) F� ��)�#	!�����*���#���H��!
��ก������#	!��ก+�6����
����L����L �������?��=.3
34
$/����

(3) F� ��)� ���������ก+�6� �����+��2�L �����	 #	! ���������6����I�
���+����
(4) �	8�ก*�9�ก���ก��#
�ก���ก��
34��ก*�����!
(5) #*/�*�9�$�������=.3#	!ก+�2��(/�*��#
�
(6) ก����� 2�8����ก� ก����������

�9�2��2�8�����/��
34�+�(�=>2�#ก/��((	�84�
(7) ก��N89�2�8�������ก� ก����������
�84� 2�8������
��ก.�����I���������

(8) ก��
+� #ก�6� 2�8��	�ก��==��ก34��ก��ก��>2��./�ก� ก����������

�9�2��2�8�����/��
34

�+�(�= ก�����2���>2���((	�84����� ��ก��"��ก� ��������
 2�8�ก�����ก� ก��ก����((	�84�
����3��*7���!��(C !#�/�ก+�6����
��ก��

(9) ก��#ก�6��F�4��*��2����8����()2C��"� 2�8�������(��
(10) ก���F�4� 2�8�	�
����������
 2�8�ก����ก2���ก��
(11) ก��(�� 2�8��	�ก�����

(12) ก� ก���84�<

4. ���E��DM�ก��%ก������ �

��!"��()!ก���ก�������
��I�ก���ก������! 2�8���I�ก���ก��
346�/6��
+�2���
34���2�� �+�2���*+�#2�/�
��!"��()!ก���ก�������
#	!ก���ก��$�� ��ก�� !*���6�/��I���((	��3��ก�� �F84�>2��3ก��#�/�#�ก2���
34
ก����/��.��� �  �����!"��()!ก���ก�������
�32���
34#	!(������$��.������39
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1. ��!"��()!ก���ก�� 2�8�$��
34��!"��()!ก���ก�����2����32���
34��3�ก��!.��()!ก���ก��
�����
 ����/�2����8������!.��6�/����ก�/� 7 ��� ก/�������!.�� (����#*/>�ก�)3 +���I� 2�8��3��/��
�F84���ก����
"�2�8���!��.�C��������
  !# ��ก�������!.�������"3�84� #	!ก+�2�������!.���F84�>2�
��L�ก�/���9�กL6��) �F84�>2�ก���ก�������
�3��	��F3��F�
34 !M;ก�� F� ��)� #	!*�����> ��/��7�ก*���>�
��84��*/��< >�ก����!.��()!ก���ก�������


2. �3�
��
>�ก��ก+�2���!��3�����!ก����!.���/��ก��ก���ก��$�� ��ก��
3. �32���
34(��(��ก����!.��>2��3��!��
"�B�F  �������	�>2��F3��F�
34DE�� ��ก�� !�+����������	

��������#	!��R���ก��>2�ก���ก��N�ก7��#	!#���(���(���2L���/������! (��(����!��L�>�ก��
�B����� #	!�����*�
34��!.��

4. �3�
��
�+�(�=>�ก���/������>2�ก���ก�������
�1���*�*��2	�กก��ก+�ก����#	ก� ก�� �./� ก��#���
*� ����ก��3��	��*� #	!ก����ก �ก2�����!.�� ��84��3ก��F� ��)��!��3�����!
34ก���ก���3(���
���#���
��$	��!��.�C

5. �84���������	�+�(�=*/��< >2�()!ก���ก�������
6�����
���
6. ��������>2�ก���ก�������
�����/����!.��$��78�2��� #	!
+�2���
34��I���!"��>�
34��!.���F84�(��(��

ก����!.��>2��3��!��
"�B�F #	!*�����N�ก7�����$��78�2���
7. ��������>2�()!ก���ก�������
�1���*�2���
34*�������*�+��� 2���
34(������$��.�����

()!ก���ก�������
*��กJ2��� #	!*��2	�กก��ก+�ก����#	ก� ก��
34�3

5. ก��%ก��,-�	 (ก��

ก���ก��$�� ��ก�� 6��������2��� �ก()!ก���ก�������
 >2�
+�2���
34�ก34��ก��ก���+�����"��ก� *���ก*�
��������
 ������2�����*��#$�#	!����!��)
346����������*� �ก()!ก���ก�������
��/���(�/�(���
N84���*�C �� ��* #	!2���
34>�ก��ก+�ก����#	ก� ก��>2��3ก���+�����"��ก� >2��ก����!��.�C#ก/�����
 $��78�2���
#	!$���3�/��6����3���/���2��!��#	!�
34��"��� ���7;�ก����#	>2��3ก����R��$������	
�4�6�#	!�����	����
ก��������������
*��#��
��
34F;��1���*�
34�3 #	!6�/
+�ก��>�
34�3�/��6����3�2�8��3$	��!��.�C	�ก�)!
���#���ก�������
#	!�����
�/��

6. 1&)��#ก������ �

�����
 ��>2��3�	����ก�������
*����*�� 89/15 ���F�!��.��==�*�2	�ก
��F�C#	!*	��2	�ก
��F�C F.M.
2551 ����32���
34#	!(������$��.������39

1.  ��
+�#	!�กL���ก������*/�6��39
� 
!��3��ก���ก�� 
� 2����8������!.��()!ก���ก�� #	!$��78�2��� 
� ������ก����!.��()!ก���ก�� #	!$��78�2��� 
� ��������! +��?��������
 

2. *��*��>2��3ก���+��*�
34��!.��()!ก���ก��/$��78�2���6��1���*�
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3. �กL���ก��������ก���3�/��6����3�
34���������ก���ก�� 2�8�$�����2�� #	! ���/��+����>2�#ก/��!"��
()!ก���ก��#	!��!"��()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก��B��>� 7 ���
+�ก�� ��� �ก
���
346��������������ก	/��

4. >2�(+�#�!�+�#ก/ก���ก���ก34��ก�����กJ2��� #	!�!��3���1���*�*/��< 
34�ก34���������7;�ก��ก+�ก��
��#	>2������
 ()!ก���ก�� #	!DE�� ��ก���1���*�*����/��7�ก*���

5. ��#	>2������
�3ก����R��$������	#	!������������
M*���!��3���1���*����*	��2	�ก
��F�C#2/�
��!�
M6
� #	!�+���ก��� ก.	.*.  ���7;�กJ2���*/��< 
34�ก34������

6. *��*/���!������ก��2�/�����ก+�ก����#	
34�ก34������
7. �+�����ก���84�*��
34()!ก���ก�����2��� #	!/2�8�()!ก���ก��ก+�ก��*	��
����!ก�Mก+�2��

��ก �ก�39 �	����ก�������
6��������2���>2�
+�2���
34>�H��!2�/�����
34ก+�ก����#	ก���1���*�*��
กJ�ก)\C (compliance unit) ���
+�2���
34��#	>2������
 ก���ก�� #	!$�����2���1���*�>2�7�ก*���*��กJ
������(��*/��< ���*	��2	�ก
��F�C �+���ก���()!ก���ก��ก+�ก��2	�ก
��F�C#	!*	��2	�ก
��F�C (ก.	.*.) 
F��.�����
�2�.� ���
�9�กJ2����84�< 
34�ก34������ 

7. D#M!%� $�)"�ก��%ก��"�!��

()!ก���ก��6��ก+�2��(�)����*����ก���ก������!6������39 
(ก) 78�2���6�/�ก������	! 0.5 ��� +����2���
34�3��
"���ก��3��
�9�2����������
 �����
>2=/ �����
�/�� 

�����
�/�� ก���/��(�� $��78�2������>2=/ 2�8�$���3�+��� (��(����������
 
�9��39 >2�������ก��78�2���
���$��
34�ก34���������ก���ก������!�����9�< ���� 

(�) 6�/��I�2�8��(���I�ก���ก��
34�3�/���/�����2����� 	�ก ��� F��ก��� 
34��;ก��
346��������8����! +�
2�8�$���3�+��� (��(����������
 �����
>2=/ �����
�/�� �����
�/�� ก���/��(�� �����
�/��	+����
��3��ก�� $��78�2������>2=/ 2�8�$���3�+��� (��(����������
 ����#*/ !6��F�� �กก���3	�ก�)!���ก	/��
��#	��6�/����ก�/� 2 �? ก/�����
34�84�(+������=�**/��+���ก��� 
�9��39 	�ก�)!*���2������ก	/��6�/
���7;�ก�)3
34ก���ก������!�(���I������.ก�� 2�8�
34��;ก������/����.ก��N;4���I�$��78�2������>2=/ 
2�8�$���3�+��� (��(����������
 

(() 6�/��I���((	
34�3(������F��"C
������	2�* 2�8����ก�� �
!��3��*��กJ2��� >�	�ก�)!
34��I�
��������� (�/���� F34���� #	!��*�  ���
�9�(�/���������*����ก���ก������84� $�����2�� $��78�2������
>2=/ $���3�+��� (��(�� 2�8���((	
34 !6�����ก������>2���I�ก���ก�� $�����2��2�8�$���3�+��� (��(��
��������
2�8������
�/�� 

(�) 6�/�32�8��(��3(������F��"C
��"��ก� ก�������
 �����
>2=/ �����
�/�� �����
�/�� ก���/��(�� $��78�2���
���>2=/ 2�8�$���3�+��� (��(����������
>�	�ก�)!
34�� ��I�ก���������ก��>.��� ��)=�)��/��
����!���*� ���
�9�6�/��I�2�8��(���I�$��78�2���
34�3��� 2�8�$���3�+��� (��(�����$��
34�3(������F��"C

��"��ก� ก�������
 �����
>2=/ �����
�/�� �����
�/�� ก���/��(�� $��78�2������>2=/ 2�8�$���3�+��� 
(��(����������
 ����#*/ !6��F�� �กก���3	�ก�)!���ก	/����#	��6�/����ก�/� 2 �? ก/�����
34�84�(+���
���=�**/��+���ก��� 
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V(������F��"C
��"��ก� W ����*�� ���7;� ก��
+����ก��
��ก��(��
34ก�!
+���I��ก*��F84���!ก��
ก� ก�� ก���./�2�8�>2��./�����2����
��F�C ���ก���ก34��ก�����
��F�C2�8����ก�� 2�8�ก��>2�2�8����
(���./���2	8�
��ก������ ����ก�����2�8�>2�ก���8� (9+���!ก�� ก��>2����
��F�C��I�2	�ก��!ก��2�39��� 
���7;�FQ*�ก��)C�84�
+������3��ก�� N;4���I�$	>2������
2�8�(�/��==��3B��!2�39
34*���.+��!*/��3กDE��
2�;4� *�9�#*/����	! 3 ������
��F�C
34�3*��*���
"���������
 2�8�*�9�#*/ 20 	�����
�;9�6� #	��#*/
 +����>� !*4+�ก�/�   


�9��39 ก��(+���)B��!2�39���ก	/��>2���I�6�*����"3ก��(+���)��	(/�������ก��
34�ก34�����ก��*��
��!ก�M()!ก���ก��ก+�ก��*	��
���/�����2	�ก�ก)\C>�ก��
+����ก��
34�ก34�����ก���������	� 
#*/>�ก��F� ��)�B��!2�39���ก	/��>2�������B��!2�39
34�ก���;9�>��!2�/�� 1 �?ก/�����
34�3(������F��"C

��"��ก� ก����((	��3��ก�� 

( ) 6�/��I�2�8��(���I�$�������=.3��������
 �����
>2=/ �����
�/�� �����
�/�� ก���/��(�� $��78�2������
>2=/ 2�8�$���3�+��� (��(����������
 #	!6�/��I�$��78�2���
34�3��� $���3�+��� (��(��  2�8�2����/�����
�+���ก��������=.3 N;4��3$�������=.3��������
 �����
>2=/ �����
�/�� �����
�/�� ก���/��(�� $��78�2���
���>2=/ 2�8�$���3�+��� (��(����������
���ก�����/  ����#*/ !6��F�� �กก���3	�ก�)!���ก	/����#	��
6�/����ก�/� 2 �?ก/�����
34�84�(+������=�**/��+���ก���  

(S) 6�/��I�2�8��(���I�$��>2����ก��
����.�.3F>�< N;4����7;�ก��>2����ก����I�
34��;ก��กJ2���2�8�
34
��;ก��
��ก������ N;4�6�����(/����ก���ก��ก�/� 2 	�����
*/��? �ก�����
 �����
>2=/ �����
�/�� �����

�/�� ก���/��(�� $��78�2������>2=/ 2�8�$���3�+��� (��(����������
 #	!6�/��I�$��78�2���
34�3��� $���3�+��� 
(��(�� 2�8�2����/�����$��>2����ก��
����.�.3F��9�����  ����#*/ !6��F�� �กก���3	�ก�)!���ก	/��
��#	��6�/����ก�/� 2 �?ก/�����
34�84�(+������=�**/��+���ก��� 

(.) 6�/��I�ก���ก��
346�����ก��#*/�*�9��;9��F84���I�*��#
����ก���ก����������
 $��78�2������>2=/ 2�8�$��
78�2���N;4���I�$��
34�ก34������ก��$��78�2������>2=/  

(N) 6�/��!ก��ก� ก��
34�3�B�F��/����3��ก��#	!��I�ก��#�/����
34�3���ก��ก� ก����������
 2�8������

�/�� 2�8�6�/��I�2����/��
34�3���>�2���2����/�� 2�8���I�ก���ก��
34�3�/���/�����2����� 	�ก ��� 
F��ก��� 
34��;ก��
34���������8����! +� 2�8�78�2����ก������	! 0.5 ��� +����2���
34�3��
"���ก��3��

�9�2����������
�84� N;4���!ก��ก� ก��
34�3�B�F��/����3��ก��#	!��I�ก��#�/����
34�3���ก��ก� ก��
��������
 2�8������
�/�� 

(v) 6�/�3	�ก�)!�84�>�
34
+�>2�6�/�����7>2�(����2L���/����I�����!�ก34��ก��ก���+����������������
 

>�ก�)3
34��((	
34�����
#*/�*�9�>2��+���*+�#2�/�ก���ก������!��I���((	
34�32�8��(��3(������F��"C
��
"��ก� 2�8�ก��>2����ก��
����.�.3F�ก����	(/�
34ก+�2��*�����(2�;4� (�) 2�8� (S) >2������
6�����ก��$/��$��
���2���ก���32�8��(��3(������F��"C
��"��ก� 2�8�ก��>2����ก��
����.�.3F�ก����	(/����ก	/�� กL*/���84�
�����
6�� ��>2��3(����2L�()!ก���ก�������

34#����/�6��F� ��)�*��2	�ก>���*�� 89/7 #	���/� ก��
#*/�*�9���((	���ก	/��6�/�3$	ก�!
�*/�ก���1���*�2���
34#	!ก��>2�(����2L�
34��I�����! #	! ��>2��3ก��
��R��$������	*/�6��39>�2����8������!.��$��78�2���>����!F� ��)�#*/�*�9�ก���ก������!���� 

(ก)  	�ก�)!(������F��"C
��"��ก� 2�8�ก��>2����ก��
����.�.3F 
34
+�>2���((	���ก	/���3
(�)����*�6�/��I�6�*��2	�ก�ก)\C
34ก+�2�� 

(�)  �2*�$	#	!(��� +���I�
34���(�2�8�#*/�*�9�>2���((	���ก	/����I�ก���ก������!
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(()  (����2L����()!ก���ก�������
>�ก������>2��3ก��#*/�*�9���((	���ก	/����I�ก���ก��
����! 

�F84���!��.�C*�����(2�;4� ( ) #	! (S) (+��/� V2����/��W 2���(����/���((	
346��������2��� �ก�+���ก
��������=.3 2�8�$��>2����ก��
����.�.3F >2���I�$��	�	���8�.84�>�������ก�������=.3 2�8�������ก��
>2����ก��
����.�.3F (#	��#*/ก�)3) >���������*���((	��9� 


�9��39  ()!ก���ก��6��ก+�2��(�)����*����ก���ก������! 6������ก�/����ก+�2����9�*4+�����+���ก��� 
ก.	.*. ���ก+�2��>2�ก���ก������!78�2��������
6��6�/�ก������	! 0.5 

8. *���ก��(
���$
����F�)"�ก��%ก������ �

*��������(����������
��� 12 >�ก����!.������=��! +��?$��78�2���
�ก(��9� >2��3ก���	8�ก*�9�ก���ก��.��
>2�/
�9�()!

9. ก��(
���$
����F�ก��%ก����+���� �"?+�)"�ก��%ก������ �

�F84�>2�ก���ก��#*/	!
/�������7
34 !�3��	�>�ก��
+�2���
346����/���*L�
34 �����
 ;�(+��;�7;� +���������


34ก���ก���+���*+�#2�/� ���ก+�2�� +���������
 �
!��3��������
34��!"��()!ก���ก�� #	!ก���ก��
 !�+���*+�#2�/�ก���ก��>������
 �
!��3��6������39

� ��!"��ก���ก�� >2��+���*+�#2�/�6��6�/�ก�� 3 �����
 
� ก���ก�������
 >2��+���*+�#2�/�6��6�/�ก�� 5 �����
 


�9��39 �����
6�/�3��� +�ก���+�2���ก���ก��
346��+���*+�#2�/�ก���ก��>������
�84�
346�/6�� �
!��3��>�
*	��2	�ก
��F�C#2/���!�
M6
� ��84�� �กก���ก�����2���/��>2=/�+���*+�#2�/�ก���ก��>������
�/�� 
�����
�/��  ก���/��(�� 2�8������

34�ก34������ก��>�ก	�/������
 

10. ก��(
���$
����F�ก��%ก����+���� �"?+�)"�,-���������( �!-�

$�����2���!�����������7 !6��+���*+�#2�/�ก���ก��2�8�$�����2��>������
�/�� �����
�/��  ก���/��(��
2�8������

34�ก34������ก��>�ก	�/������
6��  >�ก�)3
34��I�ก���+���*+�#2�/�>������
�84���ก�2�8� �กก	�/�
�����
���ก	/��#	�� !*���6�����ก�������*� �กก���ก��$�� ��ก��

�& ก�L�� $� 2 ก
���(* $.#���!�D'�&�1�S��%���& ก)"�ก�	ก����+1�T�3�12?+"D*�%� +��?� 

()!ก���ก��6��ก+�2��>2������
�3��*7���!��(C#	!��T�2���2	�ก>�ก���+����������I�6��F84�(�����4��8� ���6�� ��
+���I�
�����
�M�C  F��"ก�  #	! �������)"��ก�  ���
�9��/������>2��3ก���84����ก����(	�ก�
�ก�!���>���(Cก�����(	84��6�>�
�M
��
��3��ก�� ��ก �ก��9� ()!ก���ก��6��*��*����#	>2��3ก���+�ก	��
"C��������
6��1���*� ���>�ก����!.��()!ก���ก��
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��/�������?	!2�;4�(��9� ()!ก���ก��6��*��*��$	ก���+�����������DE�����2�� ���ก+�2��>2��3ก��������$	ก��
�+��������#	!$	��!ก��ก����������
 ����SF�!>��/�������T�2���
��ก������#	!#$����*/��< �F84�>2���I�6�*��ก	
��
"C
34���6�� 

1. *�! �� /�' 

��I������
.�9��+�>�"��ก� �9+������	C�
34�3ก���*���*��/����4��8� B��>*�ก���+��������
34�3��!��
"�B�F *����*�H��
�!�����ก	 �F84�����������(���#�L�#ก�/�>�����ก��#�/�����!����	ก 

2. 2 �Eก�	

1) �����M�ก�B�F>�"��ก� �9+������	C�*�9�#*/ก���F�!��	L�F��"�C ก��$	�**��ก	�� ก���F�!�	�ก ก���ก��
�9+���� *	�� �"��ก� 
34�ก34����84��>2������7#�/����6��#	!��I�
34������>����(*

2) �+�����"��ก� �9+������	C�
34>2���	(/��������ก����/�����>��������(��(����� �� F�G�����F��"�C��	C�
�9+����
34>2�$	$	�*��� ����*��6���3>�
�กF89�
34ก���F�!�	�ก *��*��(���*���ก������ก�*�ก� ���7;�
ก��>2����ก��
34�3��34��*/�	�ก(��

3) >.��
(���	�3ก��$	�*#	!ก��(��(����� ��
34
������ �����!��ก�����2�� ��ก��
346����*�H����ก	
F����ก��ก����#	��ก����4�#��	��� (���2	�ก2	��
��.3�B�F .��.�#	!���(�

4) >2�(����+�(�=���/����*/����B�F (����	��B�� #	!������ก�����F��ก��� ���7;�ก�������(���
�.84���4�>2�ก��	�ก(�� �ก�*�ก�#	! �������!��.�C*��#
�#ก/$��78�2��� #	!$���ก34��������/���2��!��

3. 	�������ME#�ก�	

�����
*�!2��ก�3�/�ก���1���*�*�� ���"������$�����2��#	!F��ก���
�ก(���I���4� +���I�*/�(�����4�(�#	!
(����+���L �����(Cก�>��!�!��� �����
�.84���4��/�ก���32	�ก�1���*��ก34��ก�� ���"���"��ก� ��I�F89�H��
34�+�(�=>�
ก������������ #	!�ก�!���ก��ก+�ก����#	ก� ก��
34�3 �����
 ;�6���3ก���������� ���"���"��ก�  �F84�>2��2��!��ก��
�B�F"��ก� >��A  ���� ���78���I�ก����!��	(�����!FQ*�>�
��
34�3��� #	!6�����(����2L�.�� �ก
()!ก���ก�������
  F����
�9���!ก�M>2�ก���ก�� $�����2�� #	!F��ก�����������
6�����
��� #	!6�� ��>2��3
ก�!���ก��*��*��ก���1���*�*��#��
�����ก	/����/���(�/�(���#	!*/���84�� 

 �������)"��ก� ���ก	�/������
6�� ��
+��;9���I�	��	�ก�)C��ก��(��9�#�ก��84��? 2552  ���S����A  ������I�S���
��������(��9�
34 1 N;4��3ก��#�/�2���2��/ #	!����������89�2�>2�.��� � (���(	��กJ�ก)\C������
34�ก34������ #	!
#��
���1���*�*/�$���3�/��6����3�
34ก���������;9� ���7;�6���3ก�� ��
+�������*/�*���ก��(��C���.�4� �F84�>2����(	���
ก��ก���+�����"��ก� >��A  ������4��;9� 

�& ก�L�� $� 3 1!��%!����DM�ก��%ก����+%����!��E�,& 

1. ก���*�ก��!����ก��%ก��
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()!ก���ก�����2�
+�2���
34����.84���((	
34�2��!�� �F84�>2�()!ก���ก�������
F� ��)�#	!����
34��!.��$��78�
2����	8�ก*�9�*��2	�ก�ก)\C
34ก+�2��>�������(����������
 ()!ก���ก�����2��+�����ก�����2� ��!���� �	8�ก��� 
#	!����.84�$��
34$/��ก��F� ��)�*/�()!ก���ก��  

()!ก���ก�������
 !F� ��)�7;���!��ก��)C
34�2��!���+�2���ก��
+�2���
34���()!ก���ก�������
 *	�� �
F� ��)�7;�(��������7
34 !./��>2�ก���+�����������()!ก���ก����I�6���/�����(�����ก����4��;9� 
(��������7>�ก��*�����> 
��"��ก� ��/���3�2*�$	 (��������7>�ก��(���.��ก	��
"C (�����I�$���+� ���
�9�(���
.+���=>���.�.3F (���N84���*�C *	�� �(�)����*��/����((	�84�< 
34�2��!�� 

2. �& ก1กMU'��+!
�D G

2	�ก�ก)\C
34�+�(�=>�ก�����2�$��
34 !6�����ก������.84���I�ก���ก�������
 6��#ก/ 
�ก�!#	!(���.+���=, ��!��*�
ก��
+����, (���������#	!��!��ก��)C>�"��ก�  ���7;�(�)����*��84�< #	!(���N84���*�C�� ��* ก��F� ��)�
(���	8�ก���>2�(����+�(�=7;�ก��6�������!��.�C �ก(���2	�ก2	��>�����*/��< �./� (���2	�ก2	��
���FM, 
����, �.89�.�*� #	!��=.�*� 

3. DM�ก��%ก���#(�F"�$F��V

3.1 DM�ก��%ก��$�*	!"��&�ก
�ก �(-�&ก�	ก�� 

��(C��!ก�����()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก����!ก������ก���ก������!��/������ 3 (� 
���6�����#*/�*�9� �ก()!ก���ก�������
 N;4�*�����I�$��
34�3(������ #	!��!��ก��)C�F3��F�
34 !
+�2���
34
>�ก�����
��(����/��.84�78������ก������6��6�/����ก�/� 1 (� ���ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	
ก� ก��
�ก(�*�����I�ก���ก�������

34�3(�)����*���I� Vก���ก������!W *�������
34�����
��!ก�M #	!
B��>*����ก+�2�����()!ก���ก��ก+�ก��*	��
�� #	!��!ก�M���*	��2	�ก
��F�C#2/���!�
M6
� 
��!"��()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก���� ��I���((	(���3��ก����!"��()!ก���ก��
�����
 ���!ก���+���*+�#2�/� 1 �? ��9����>������!.������=��! +��?$��78�2��� 
�9��39 2	�� �กก����!.��
����=��! +��?$��78�2������L ��9�	� �����
 !ก+�2��>2��3ก����!.��()!ก���ก���;9�
��
3�F84�#*/�*�9�
()!ก���ก��.���/��#*/	!.�� 

()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก��#*/�*�9���((	�;9���
+�2���
34�	����ก��()!ก���ก��
*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก���F84�
+�2���
34./���2	8� ��������ก���+�����������()!ก���ก��
*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก���ก34��ก��ก�����2�����!.��  ���*�3�����!ก����!.�� �+��/���ก���
��!ก��ก����!.�� ���
;ก������ก����!.�� #	!�84�< *��
34()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	
ก� ก�����2��� 

������+�&�D*�%� �,�(�"�)"�DM�ก��%ก��$�*	!"��&�ก
�ก �(-�&ก�	ก�� 
1. ���
��>2������
�3ก��������
��ก��������/��7�ก*���#	!�F3��F�
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2. F� ��)�>2�(����2L�.��ก���+��/���ก���������6*������������
*/�*	��2	�ก
��F�C#2/���!�
M
6
�

3. ���
��>2������
�3�!��ก��(��(��B��>� (internal control) #	!�!��ก��*�� ���B��>�
(internal audit) 
34�2��!��#	!�3��!��
"�$	 #	!F� ��)�(�����I�����!���2�/�����*�� ���
B��>� *	�� �ก��>2�(����2L�.��>�ก��F� ��)�#*/�*�9���ก���� ก����!����$	��� ก���	�ก ���
���2��2���2�/�����*�� ���B��>� 2�8�2�/������84�>�
34���$��.���ก34��ก��ก��*�� ���B��>�

4. ���
��>2������
�1���*�*��กJ2����/�����2	�ก
��F�C#	!*	��2	�ก
��F�C ���ก+�2�����*	��
2	�ก
��F�C#2/���!�
M6
� #	!กJ2���
34�ก34������ก��"��ก� ��������


5. F� ��)� (���	8�ก ����#*/�*�9� #	!�	�ก ��� ��((	N;4��3(�����I�����!>�ก��
+�2���
34��I�$�������=.3
��������
 #	!����(/�*��#
������((	���ก	/�� ���
�9������/����!.��ก��$�������=.3���6�/�3DE��
 ��ก�������/����!.��������/�������?	! 1 (��9�

6. F� ��)����ก��
34�ก34�����ก��2�8����ก��
34�� �3(������#���
��$	��!��.�C >2���I�6�*��
กJ2���#	!���ก+�2�����*	��2	�ก
��F�C#2/���!�
M6
� 
�9��39 �F84�>2���4�> �/����ก�����ก	/��
���2*���$	#	!��I���!��.�C������*/������


7. ������$	ก���+���������ก34��ก��ก��*�� ���B��>�*/�()!ก���ก�������
��I���! +�
�ก6*����
N;4��������!���ก34��ก��(����2L����()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก��>���84��*/��< ���
ก��*�� ���B��>� (����2L�*/�������
��ก������ (����F3��F�����!��ก��(��(��B��>�
#	!�������84�
34�2L��/�()!ก���ก�������
(��
���

8.  ��
+����������()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก�������R��$�6��>���������! +��?���
�����
 N;4����������ก	/��*���	���������!"��()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก�� #	!
*�����!ก�����������	��/���������*/�6��39

8.1  (����2L��ก34��ก��(���7�ก*��� (��7��� ��I�
34�.84�78�6�����������
��ก��������������
 
8.2  (����2L��ก34��ก��(����F3��F�����!��(��(��B��>���������
 
8.3  (����2L��ก34��ก��ก���1���*�*��กJ2����/�����2	�ก
��F�C#	!*	��2	�ก
��F�C ���ก+�2��
���*	��2	�ก
��F�C#2/���!�
M6
� 2�8�กJ2���
34�ก34������ก��"��ก� ��������
 
8.4  (����2L��ก34��ก��(����2��!�����$�������=.3 
8.5  (����2L��ก34��ก�����ก��
34�� �3(������#���
��$	��!��.�C 
8.6   +����ก����!.��()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก�� #	!ก�������/����!.�����
ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก��#*/	!
/�� 
8.7  (����2L�2�8��������ก*������
34()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก��6����� �กก��
�1���*�2���
34*��กJ��*� (charter) 
8.8  ���ก���84�
34�2L��/�$��78�2���#	!$��	�
��
�4�6�(��
���B��>*������*2���
34#	!(���
���$��.��
346��������2��� �ก()!ก���ก�������
 

9. �+�����ก��>2�DE�� ��ก�� ��>2��3ก�!���ก�����#	!ก+�ก����#	ก�������84��������3��
10. ����#���1���*�����ก��ก+�ก����#	ก� ก��
34�3 */�()!ก���ก�������

11. *��*����#	ก���1���*�������ก���ก��#	!DE�� ��ก�� >2���I�6�*��2	�กก��ก+�ก����#	ก� ก��
34�3

#	!���(	���ก��2	�กก��ก+�ก����#	ก� ก��
34�3���*	��2	�ก
��F�C#2/���!�
M6
�
12. F� ��)�
�
��#	!��������������ก��ก+�ก����#	ก� ก����������
��/����4+�����
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13 ������*/�()!ก���ก�������
 �ก34��ก��ก��ก+�ก����#	ก� ก��
34�3��������
 F����(����2L� #��
�1���*� #	!�������#�! �F84�#ก�6���������*��(����2��!�� 

14. ��!"��()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก�� #	!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก��
*��������/����!.��$��78�2�����������
 �F84�.39# �>���84���ก34��ก��()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	
ก� ก�� 2�8� ก��#*/�*�9�$�������=.3 

15. ��!����$	ก���1���*���� (Self-Assessment) ���()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก�� #	!
������$	>2�()!ก���ก�������

��� �����!����ก���1���*�������()!ก���ก��*�� ���#	!
ก+�ก����#	ก� ก��������
�9�()! (as a whole) #	!��!����*������I������((	 (individual basis)

16. F� ��)�
�
��กJ��*�()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก����/����4+�����
17. �+�����ก���84�< *��
34()!ก���ก����������
���2���
18. ก+�2��>2��3ก����!.��()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก����/�������?	! 4 (��9� N;4�>�ก��

��!.��()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก��*����3ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก����
��!.��6�/����ก�/�ก;4�2�;4���� +����ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก��
�9�2��
34()!ก���ก��
�����
#*/�*�9� ;� !��I���(C��!.��

19. ()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก���1���*����B��>������*2���
34#	!(������$��.��
*��(+���4����()!ก���ก�������
 ()!ก���ก�������
��I�$�����$��.��ก���+����������������

���*��*/�$��78�2��� $���3�/��6����3�#	!��((	
�4�6�

>��? 2563 ()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก��6���3ก����!.��
�9�2�� 4 (��9� �����7��!��	
 +����(��9�>�ก�������/����!.�����ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก��#*/	!
/��6������39  

����?+" $
����F� *���ก��(
���
$
����F� 

	
��*�D� ����ก��
1)���F*%����#% 

1. ���"3�! ��B�.���
��!"��()!ก���ก��
*�� ���#	!ก+�ก��

��#	ก� ก�� 
2563-2564 4/4 

2. ���!
�#$�� 
����� ก���ก������! 2563-2564 4/4 
3. ����M�� �A  �ก�!B�*� ก���ก������! 2563-2564 4/4 

3.2 DM�ก��%ก��2�	��M�DF�$"���� 

��(C��!ก�����()!ก���ก��F� ��)�(/�*��#
� ��!ก������ก���ก�������
��/������ 3 (� ���
���.�ก�/��>2=/(����I�ก���ก������!  �3��!"��()!ก���ก��F� ��)�(/�*��#
���I�ก���ก������! 
#	!6�/��I���((	(���3��ก����!"��()!ก���ก�������
 ���!ก���+���*+�#2�/� 1 �? ��9����>������!.��
����=��! +��?$��78�2��� 
�9��39 2	�� �กก����!.������=��! +��?$��78�2������L ��9�	� �����
 !ก+�2��>2��3ก��
��!.��()!ก���ก���;9�
��
3 �F84�#*/�*�9�()!ก���ก��.���/��#*/	!.�� 
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������+�&�D*�%� �,�(�"�)"�DM�ก��%ก��2�	��M�DF�$"���� 
1. ก+�2��������#	!#��
��>�ก��ก+�2��(/�*��#
����ก���ก�� ก���ก�����2�� #	!ก���ก��

$�� ��ก�� F����
�9��+�����*/�
34��!.��()!ก���ก�������
 #	!/2�8�
34��!.��$��78�2���F� ��)�#	!
�����*�

2. F� ��)�ก�� /��(/�*��#
����()!ก���ก�������
#	!DE�� ��ก�����3���
3��ก�������
 �

!��3���84�< 
34�3ก����!ก��"��ก� ��/����3��ก�� �F84���I�ก�������#�� ��> >�ก�����2�����>2�
� ��=ก���2���

3. F� ��)�����#��
��ก����!����$	#	!(/�*��#
�ก���ก��$�� ��ก��*/�()!ก���ก�������
 �F84�
F� ��)������*�

4. ������(���(8�2���#	!$	ก���1���*����*/�()!ก���ก�������

�ก(��9�2	���3ก����!.��
()!ก���ก��F� ��)�(/�*��#
���/����+4�����

5. ��!����$	ก���1���*���� (Self-Assessment) ���()!ก���ก��F� ��)�(/�*��#
� #	!������
$	>2�()!ก���ก�������

��� �����!����ก���1���*�������()!ก���ก��F� ��)�(/�*��#
�
������
�9�()! (as a whole) #	!��!����*������I������((	 (individual basis)

6. F� ��)�
�
��กJ��*�()!ก���ก��F� ��)�(/�*��#
���/����4+�����
7. �+�����ก���84�< *��
34()!ก���ก�������
���2���
8. ก+�2��>2��3ก����!.��()!ก���ก��F� ��)�(/�*��#
�*��
34()!ก���ก��F� ��)�(/�*��#
�

2�8���!"��()!ก���ก��F� ��)�(/�*��#
��2L��/� +���I�#	!�2��!�� ��/��6�กL*�� *��� ��>2��3
ก����!.����/�������?	! 2 (��9� ���>�ก����!.��()!ก���ก��F� ��)�(/�*��#
�*����3ก���ก��
F� ��)�(/�*��#
�����!.��6�/����ก�/�ก;4�2�;4���� +����ก���ก��F� ��)�(/�*��#
�
�9�2��
#	!(����I�ก���ก������!  ;� !��I���(C��!.��

>��? 2563 ()!ก���ก��F� ��)�(/�*��#
�6���3ก����!.��
�9�2�� 2 (��9� �����7��!��	 +����(��9�
>�ก�������/����!.�����ก���ก��F� ��)�(/�*��#
�#*/	!
/��6������39  

����?+" $
����F� *���ก��(
���
$
����F� 

	
��*�D� ����ก��
1)���F*%����#% 

1. ���!
�#$�� 
����� ��!"��()!ก���ก��
F� ��)�(/�*��#
� 2563-2564 2/2 

2. ���"3�! ��B�.��� ก���ก������! 2563-2564 2/2 
3. ����M�� �A  �ก�!B�*� ก���ก������! 2563-2564 2/2 
4. ������ .�� ��� ก���ก�� 2563-2564 1/2 

3.3 DM�ก��%ก��!���� 

��(C��!ก�����()!ก���ก�����2� ��!ก������ก���ก�������
��/������ 3 (� ������.�ก�/��>2=/
(����I�ก���ก������! #	!��!"��()!ก���ก�����2�*���6�/��I���((	(���3��ก����!"��
()!ก���ก�������
 ���!ก���+���*+�#2�/� 1 �? ��9����>������!.������=��! +��?$��78�2��� 
�9��39 2	�� �ก
�����!.������=��! +��?$��78�2������L ��9�	� �����
 !ก+�2��>2��3ก����!.��()!ก���ก���;9�
��
3 �F84�
#*/�*�9�()!ก���ก��.���/��#*/	!.�� 
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������+�&�D*�%� �,�(�"�)"�DM�ก��%ก��!���� 
1. F� ��)�#	!
�
���(����������()!ก���ก��>��A  �����/��3(����2��!��ก��(��� +���I��.��ก	

��
"C��������
2�8�6�/ ��/��6� #	!����#��
��>�ก���������� ���
�9�����#��
��>�ก�����2�
ก���ก��>2����(	���ก���(����������ก	/�� ��� ��
+���I�*����(������(���.+���=�SF�!�������
()!ก���ก�� (Director Qualifications #	! Skills Matrix) �F84�F� ��)��/�()!ก���ก��
34�+���
*+�#2�/����/>��A  ������!ก������ก���ก��
34�3(������(���.+���=(��7���*��(��� +���I�2�8�6�/
��/��6� #	!��(�����2�ก���ก��
34�3(������(���.+���=>�����>��F�4��*���F84�>2��3(���(��7���
��ก��4��;9�2�8�6�/��/��6�

2. ก+�2��ก�!���ก��#	!2	�ก�ก)\C>�ก�����2���((	 >2����(	���ก���(�������#	!(�)����*�*��
34
ก+�2��6��>���� 1

3. F� ��)�(�)����*������((	
34 !����I�ก���ก������!>2��3(����2��!��ก�������
#	!��I�6�*��
2	�ก�ก)\C
34�+���ก��� ก.	.*. ก+�2��

4. (���	8�ก ��!����#	!�������.84�$��
34 !��I�ก���ก��*/�()!ก���ก�����ก��ก	�4�ก���#	!���B��)C
��((	
34�3(�)"��� �;���4�>�ก��
+������/���32	�กก�� �/������#	!�1���*�*����*�H����������/���8�
��.3F

5. ��R���ก��>2�$��78�2�������/���3��ก������.84�$��
34��(����I�ก���ก��>2�()!ก���ก�����2�
F� ��)� ���ก+�2���!�!��	�>�ก������.84�>2��3��	��F3��F�>�ก��F� ��)�ก	�4�ก���*��
ก�!���ก��
34()!ก���ก��ก+�2�� (Due Diligence) ก/��ก����!.��$��78�2���

6. ��R��$�������>�ก�����2�#	!��9�*��ก�!���ก��>�ก������.84�ก���ก��>2�$��78�2���
����F84�>2�
��4�> >�(������/�>�>���9�*��ก�����2�ก���ก�� ���
�9� ���*�3��#��O��C�>�ก������.84�
34�!��
7;������	
34 +���I�>�ก��F� ��)��2*�$	�������� ���
�9�(����*L�> ���$��6�����ก������.84�6��>�#��
����.84���9�����

7. F� ��)�(�)	�ก�)!�����((	
34 !����I�ก���ก�������
>2��3(����2��!�� ���>.�#��
��
���*/�6��39>�ก��(���	8�กก���ก��

7.1 (�)	�ก�)!
�4�6�
34*���ก��>�ก���ก��#*/	!
/�� 
• (����3(�)"���#	!(������$��.��
• ก��*�����> ���������	#	!�2*�$	
• (����3��G�B��!#	!(�����4�(� ก	��#���(���(���2L�
34#*ก*/��#	!��I�����!
• �;���4�>�ก��
+������/���32	�กก��#	!��*�H����34���8���.3F
• (�)����*��84�*��
34()!ก���ก�����2��2L���(��

7.2 (�)	�ก�)!�84�< 
34()!ก���ก�����2��2L��/��3(����+�(�= �F84�>2�6����(C��!ก�����
()!ก���ก��
34�2��!�� 

• (������
����=.3#	!ก������
• ก�����2�� ��ก����(Cก�N;4����7;�ก�����2�� ��ก������
��F��ก���((	
• ก�����2��(�����34��
• ก�� ��ก��>�B��!��กQ*�
• (����������กJ2���
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• (�������ก34��ก��"��ก� ��������

• ก��*	���!2�/����!�
M
• ก��ก+�2�������
�M�C#	!ก	��
"C
• (������(���.+���=�SF�!�����84�< 
34()!ก���ก�����2��2L��/� +���I�

8. F� ��)�#	!
�
��#$�F�G��ก���ก�� ��#	>2�ก���ก��
�ก
/��6�����ก��������/���2��!��#	!
*/���84�� �F84�>2�
���7;�ก��F�G��>�
��"��ก� ��������
 #	!ก����	34��#�	�����!��3���1���*�#	!
���ก+�2��
34�ก34������ ����3ก�� ��*�9�����!��)>�ก��D~ก����ก���ก��>�#*/	!�?6��>��!���
34
�2��!��

9. ก+�ก����#	>2������
 ��>2��3ก���H����
M #	!�����ก���
34��I���!��.�C*/�ก���1���*�2���
34>2�#ก/
ก���ก��
346�����ก��#*/�*�9�>2�/

10. ��!����$	ก���1���*���� (Self-Assessment) ���()!ก���ก�����2� #	!������$	>2�
()!ก���ก�������

��� �����!����ก���1���*�������()!ก���ก�����2�������
�9�()! (as a
whole) #	!��!����*������I������((	 (individual basis)

11. F� ��)�
�
��กJ��*�()!ก���ก�����2���/����4+�����
12. ���#$�#	!�+�����ก�����2�$���8�
��*+�#2�/�ก���ก��$�� ��ก���F84�����*/�()!ก���ก�������


F� ��)�
13. ก+�ก����#	>2��3ก�����2�$�����2���!������
34�3(�)����*��2��!�� ก��F�G��#	!ก����ก��$�����2��6��

>2����/ก����(Cก�
14. �+�����ก���84�< *��
34()!ก���ก�������
���2���
15. ก+�2��>2��3ก����3�ก��!.��()!ก���ก�����2�*��
34()!ก���ก�����2�2�8���!"��

()!ก���ก�����2��2L��/� +���I�#	!�2��!�� ��/��6�กL*�� *��� ��>2��3ก����!.����/�������?	! 2
(��9����>�ก����!.��()!ก���ก�����2� *����3ก���ก�����2�����!.��6�/����ก�/�ก;4�2�;4����
 +����ก���ก�����2�
�9�2��#	!(����I�ก���ก������!  ;� !��I���(C��!.��

>��? 2563 ()!ก���ก�����2�6���3ก����!.��
�9�2�� 3 (��9� �����7��!��	 +����(��9�>�ก�������/��
��!.�����ก���ก�����2�#*/	!
/��6������39 

����?+" $
����F� *���ก��(
���
$
����F� 

	
��*�D� ����ก��
1)���F*%����#% 

1. ������34�� ���
�� ��!"��ก���ก�����2� 2563-2564 3/3 
2. ���#�. ��2�-��� ก���ก������! 2563-2564 3/3 
3. ����M�� �A  �ก�!B�*� ก���ก������! 2563-2564 3/3 
4. ������ .�� ��� ก���ก�� 2563-2564 1/3 

3.4 DM�1	��������+������D*�%1!�+�� 

()!ก���ก�������
�3�*���84����
34 27 ก��B�F��"C 2560 �����*�>2� ��*�9�()!� ��2���
34���2��(�����34�� 
����32���
34#	!(������$��.��*��
34�!��6������	/�� ��(C��!ก�����()!� ��2���
34���2��(�����34�� 
��!ก���������.�ก��/������ 2 (�
34#*/�*�9����()!ก���ก�������
  �กก���ก��
346�/��I�$�����2��, 
$�����2�������� #	!ก���ก��$�� ��ก��  �3���!ก���+���*+�#2�/�(���	! 1 �? ��9����>������!.������=
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��! +��?$��78�2��� 
�9��392	�� �กก����!.������=��! +��?$��78�2������L ��9�	� �����
 !ก+�2��>2��3ก����!.��
()!ก���ก���;9�
��
3�F84�#*/�*�9�()!ก���ก��.���/��#*/	!.�� ()!� ��2���
34���2��(�����34��������
*��*/�()!ก���ก�������
���$/��ก��ก	�4�ก��� �ก()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก�� 

������+�&�D*�%� �,�(�"�)"�DM�1	��������+������D*�%1!�+�� 
1. ./���2	8�()!ก���ก��>�ก��ก+�2�����������2��(�����34�� ���7;�F� ��)������*#	!�!���

(�����34��
34������6��
34�2��!��>�#*/	!�? ���>2��3(������(	���ก��2���
34(������$��.��>�ก��
���2�� ��ก�� #	!(����/��.84�78�>�ก���+�����"��ก�  N;4��.84�����ก����!��L�(�����34��
34�ก34����84��
ก��(����.84���4�>�ก�����2�� ��ก�� #	!ก����R��$������	��������


2. ก+�ก����#	>2�DE�� ��ก�� ��
+������� F����
�9�#$�����+�2����!�����2��(�����34��
34�2��!��
�+������F84��������*� �ก()!ก���ก�������
 #	!�$�#F�/B��>������
��/��
�4�7;�

3. F� ��)�
�
��#	!��!����$	����(�)B�F (������/�>� #	!��!��
"�B�F���#$����#	!�!��
���2��(�����34����������
��I���! +�
�ก�? ���7;�ก+�ก����#	>2�DE�� ��ก�������7���2�� ��ก��>2�
��I�6�*��������#	!ก	��
"C����(�����34�� B��>*������*#	!�!���(�����34��
34������6����/���3
��!��
"�B�F

4. F� ��)�
�
��#	!��!����$	�ก34��ก��	�ก�)!ก���+��������  �
��
2���
34  (������$��.�� #	!
�+��� 2���
34���2�/�����
34�ก34������ก�����2�� ��ก��(�����34�� ���7;�ก+�2��#��
��#	!�����*
����ก�����2��(�����34��B��>������


5. ก+�ก����#	>2��3ก���+�����ก��B��>*�ก�!���ก��
34�3��!��
"�B�F>�ก���!����!��L�(�����34�����
�����
��/��*/���84��  #	!ก+�2��>2��3ก����!����7;�$	ก�!
� �กก�)3
34�ก���2*�ก��)C
346�/��I�6�
*�����*�H��
34ก+�2��6��  �ก��9� �����
��F��ก�
34 +���I�>�ก�� ��ก���.����ก�ก34��ก����!��L�(���
��34���2	/���9� ���(+��;�7;������*#	!�!���(�����34��
34������6����������
  ���7;�ก+�2��>2��3
#��
�� #	!ก�!���ก��>�ก��(��ก��)C(�����34��
346�/#�/���
34�� �ก���;9�>����(*

6. ก+�ก����#	>2��3ก�� ��
+��!��(��(��
34��I���ก���ก����!����$	����ก�!���ก��
+����  #	!$	
ก���+��������
34�ก34������ก���A  ��(�����34��
34�+�(�= ��/�������?	! 1 (��9�

7. �+�����ก��*�� ��� #	!
�
��ก���+��������*/��< 
34�ก34������ก����!��
"�B�F����ก�� ��ก��
(�����34�� #	!ก�!���ก��(��(��(�����34��B��>������(Cก� ���ก+�2��>2��3ก�� ��
+��!��
(��(��(�����34��
34�3(���(���(	�� �F84�>2���4�> �/�6���3ก�� ��ก���F84�����
�(�����34�� #	!
�����7���	���T�2���
34��(Cก�ก+�2��

8. F� ��)�
�
��ก�!���ก�� #	!��9�*��ก��
+�����F84�>2���4�> 7;���!��
"�B�F����!��(��(��
(�����34��B��>������(Cก� 
34./����������(��������7>�ก��*�����>  ���7;�(���7�ก*������
ก����R��$������	 #	!H��!
��ก��������������
>2����/>��!���
34�2��!��

9. *��*��ก����	34��#�	�����A  ��B����ก
34�ก34������ก��#��
���1���*�>�����(������$��.��>�ก��
�+�����"��ก�  #	!ก����R��$������	
34�ก34��ก��(�����34������SF�! N;4����7;���!��L�(�����34��>2�/
34
�ก���;9� #	!ก��(��ก��)C$	ก�!
�
34�3*/������


10. �+����������	��/����I�����! *��*����*7���!��(C �F84�>2����(	���ก��(������$��.����������
>�
ก���+�����"��ก�  ���7;���!��L�(�����34��
34�ก34��������������
 �F84��+�����*/�()!ก���ก��
*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก�� #	!*/�()!ก���ก�������
 �ก34��ก��(�����34��
�ก��!�B

34�����

*����$.�= *��	+����
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11. F� ��)�
�
��ก	��
"C  ������  �!���#	!�����*���(�����34��
34������6�� 
34�+��������DE��
 ��ก�� ���()!� ��2���
34���2��(�����34��  !ก+�ก����#	>2�������*/��< �3(������(	���ก��
B�F���(�����34����������
 
�9��39()!� ��2���
34���2��(�����34��  !��I�$��F� ��)���!��L�(���
��34��>�	�ก�)!
34ก����
34��� �./� (�����34��
34(���(	��
�9���(Cก� ��I�*��

12. F� ��)�
�
�����������DE�� ��ก��>��������	!��3��  (����F3��F���������	  B�F������
��!��
"�B�F����ก�����2��(�����34��  ก���1���*�������DE�� ��ก��  ก����R��$������	����ก��
(��(��B��>� #	!�������#�!*/��< F����ก��ก+�ก����#	>2��3ก���+�����ก��
34�2��!��

13. �/�.39��!��L�(�����34��
34�+�(�= ���7;�ก��ก+�2����.�3.39��� (KPI) �+�2��������
 #	!�+�����ก��
*��*��*�� ����A  ��*/��< ���ก+�2��>2���I��/��2�;4����ก��
�
��ก�!���ก�� #	!��9�*��ก��

+���� �F84�>2���4�> 7;���!��
"�B�F����!��(��(��(�����34��B��>���������


14. ./���2	8�()!ก���ก�������
�ก34��ก��(������$��.��>�ก����R��$������	
34�ก34������ก��ก�����2��
 ��ก��(�����34��>���������! +��? #	!������(���7�ก*�����������	
34�ก34������ก��ก���+��������
����ก�����2��(�����34��

>��? 2563 ()!� ��2���
34���2��(�����34�� 6���3ก����!.��
�9�2�� 4 (��9� �����7��!��	 +����(��9�>�
ก�������/����!.��������.�ก#*/	!
/��6������39 

����?+" $
����F� *���ก��(
���
$
����F� 

	
��*�D� ����ก��
1)���F*%����#% 

1. ���
����,-�# 
��&���7��� ก���ก��$�� ��ก�� 2563-2564 2/2 

2. ���
��)9����  
��&����( ก���ก�����2�� 2563-2564 4/4 

3. ����+�F	 ���!�� �� ก���ก���#$	��!):�
��������� 2563-2564 4/4 

��84����
34 6 ���2�(� 2563 ()!ก���ก�������
�3�*�#*/�*�9� ���
����,-�# 
��&���7��� ก���ก��$�� ��ก�� 
��I����.�ก()!� ��2���
34���2��(�����34�� 

4. ก������#%DM�ก��%ก��

�����
ก+�2��>2��3ก����!.��()!ก���ก��6*����	! 1 (��9���I���/������ 2�8���!"��()!ก���ก�� !
F� ��)��2L���(����3�ก��!.����I����!F��M��F�4��*��*��(��� +���I� ก���ก��*�9�#*/ 2 (��;9�6��� 
������>2���!"��()!ก���ก����3�ก��!.��()!ก���ก��6�� >�ก�)3
34�3ก���ก��*�9�#*/ 2 (��;9�6�����
��>2���!"��()!ก���ก��ก+�2�������!.��B��>� 14 ��� ���#*/���
346�����ก��������  

�����
 !�3ก��ก+�2��*����ก����!.��	/��2�����I�����?�+�2���ก����!.�����!�ก*� #	!# ��>2�ก���ก��
#*/	!
/��6�����
���ก+�2��ก�����ก	/��>���8��FQM �ก������
�ก�? 

�	����ก�������
 !��I�$���������!ก����!.��
�4�6�
34*����1���*�*��กJ2��� 2�8��!��3��*/��< 
34
�ก34������ �/�����!
34��ก�2�8� �ก���!���ก	/�� ��!"��()!ก���ก��#	!ก���ก��$�� ��ก�� !�/��ก��
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F� ��)� 
�9��39ก���ก��#*/	!
/�������7������84��������/���!ก����!.��6��  ����/����!
34*���ก������
$/��
���	����ก�������
ก/�������!.��	/��2��� 14 ��� �	����ก�������
 !��I�$�����������!
34����
���ก	/��>2���!"��()!ก���ก��F� ��)�ก/����� ���I����!ก����!.�� 

�����
 ! ���/���ก���
34>.���!ก�����!ก����!.��()!ก���ก��F����2����8��.�=��!.�� ����!����/��
.��� ��/���I���84��
34 !�����F84�
��� �F84������*� 2�8��F84�F� ��)� #	��#*/ก�)3>2�#ก/ก���ก��
�ก
/��
ก/��ก����!.��6�/����ก�/� 7 ��� (����#*/>�ก�)3 +���I� 2�8��3��/���F84���ก����
"�2�8���!��.�C��������
 
 !# ��ก�������!.�������"3�84� #	!ก+�2�������!.���F84�>2���L�ก�/���9�กL6��) 
�9��39 �F84�>2�ก���ก��#*/	!

/��6���3��	�M;ก�������	ก/��ก����!.�� >��!2�/��ก����!.�� ��!"��()!ก���ก�� ! �������	���/��
�F3��F�#ก/$�����2��
34�ก34������>�ก���+��������	!��3�� �F84�>2�ก���ก�������7���7�������	�F�4��*�� 
���7;�ก�� �������	�>2�ก���ก�������7�B������A=2��+�(�=��/���F3��F�  

>��? 2563 ()!ก���ก���3ก����!.�� 5 (��9� �����7��!��	 +����(��9�>�ก�������/����!.�����
ก���ก�������
#*/	!
/��6������39  

������ก����!.��6���3ก�� ��
+���I�	��	�ก�)C��ก������3ก���!�������	����4�-��	��	�ก��!.��  .84�
ก���ก��
34������!.��#	!ก���ก��
34	���!.�� �������!�+�(�=�����84��
34�������7;���!��L�
34�3ก��
�B�����#	!�������ก*���ก���ก�� �*�()!ก���ก��#	!(����2L����ก���ก��
346�/�2L����� .84�$�� �
������ #	! $�������������� #	!2	�� �ก
34$/��ก�������� �ก
34��!.��#	�� �	����ก�������
 !��I�$��
 ���กL� �F84�>2�F�����+�2���ก��*�� ������$��
34�ก34������ 

ก���ก��
346�/>./$�����2���3��!.��ก�����*��(��� +���I����6�/�3DE�� ��ก���/�����/���� 
�9��39�F84��B�����
�A=2�*/��< �ก34��ก��ก�� ��ก��
34�3��!��L�
34�/���>  #	! !*����3ก��# ��$	ก����!.��>2�ก���ก��
$�� ��ก��6�����
��� ���>��? 2563 ก���ก��
346�/>./$�����2���3��ก��6����!.��ก��������6�/�3
ก���ก�����2���/�����/���� +���� 1 (��9� >���!��L��ก34��ก����84����*�H����=.3>2�/*/��< 
34 !�3
$	ก�!
�*/������
 ���7;�ก��
+�������DE�����2���/��ก��$�������=.3B����ก #	!��84��
�4�6��84�< 

����?+" $
����F� *���ก�� 
(
���$
����F� 

	
��*�D� ����ก��
1)���F*%����#% 

1. ���"3�! ��B�.��� ก���ก������!#	!
��!"��ก���ก�� 2563-2564 5/5 

2. ������34�� ���
�� ก���ก������! 2563-2564 5/5 
3. ����M�� �A  �ก�!B�*� ก���ก������! 2563-2564 5/5 
4. ������ .�� ��� ก���ก�� 2563-2564 3/5 
5. ��������=.	3 �8� ��
M��� ก���ก��$�� ��ก�� 2563-2564 5/5 
6. �������R�"��� ��� ��
�C ก���ก�����2�� 2563-2564 5/5 

7. ����+�F	 ���!�� �� ก���ก��
346�/��I�
$�����2�� 2563-2564 5/5 
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5. ก�����1%��,&ก���L�� $����)"�DM�ก��%ก��

ก+�2��>2��3ก����!����$	ก���1���*�������()!ก���ก������*����*��#��ก����!�������M���C
F�G��ก��ก+�ก����#	ก� ก�������
 �
!��3�� ���6���3ก����!����$	ก���1���*�����?	! 1 (��9� >���8��
ก��B�F��"C���
�ก�? #	!>2�ก���ก��#*/	!
/���+��/�#����!����
34�	����ก�������
 �F84�������$	ก��
��!����#	!# ��()!ก���ก��6�����
����F84�ก+�2��#��
����������>�ก��
+����*/�6�

5.1 ������1%��$�1"�)"�DM�ก��%ก��� ��DM�

�& ก1กMU' 
#����!����*�������()!ก���ก��
�9�()! �F84�>.���!����ก��
+�������()!ก���ก��>�B�F������
��(C()! ����+�#��
�� �ก*	��2	�ก
��F�C#2/���!�
M6
�������>.�>2��2��!��ก��	�ก�)!#	!
�(����������()!ก���ก�� N;4�$	ก����!���� !��I��/���+�(�=>�ก��F�G��ก���1���*�2���
34#	!ก��
�+���������ก34��ก��()!ก���ก��>2��3��!��
"�B�F #	!��!��
"�$	��4��;9� ���()!ก���ก����!�����!���
(!#��(����2L� 2�8��!���ก���+�����ก��>� 6 2�������!����6��#ก/

� *)�"��ก�����1%�� D���� (��"�&�) 
1. �(�������#	!(�)����*����()!ก���ก�� 92.58 
2. �
��
 2���
34#	!(������$��.�����()!ก���ก�� 90.71 
3. ก����!.�����()!ก���ก�� 93.65 
4. ก��
+�2���
34���ก���ก�� 91.33 
5. (������F��"Cก��DE�� ��ก�� 96.43 
6. ก��F�G��*�������ก���ก��#	!ก��F�G��$�����2�� 89.29 

D����1W&�+� 91.96 
>��? 2563 $	ก����!����>�B�F���
�9� 6 ���� ���/>��!��� (�%�ก  

5.2 ������1%��$�1"�)"�DM�ก��%ก���#(�F"����DM� 

�& ก1กMU' 
#����!����*�������()!ก���ก��.���/�����()! �F84�>.���!����ก��
+�������()!ก���ก��.���/��
>�B�F��������(C()! ����+�#��
�� �ก*	��2	�ก
��F�C#2/���!�
M6
�������>.�>2��2��!��ก��
	�ก�)!#	!�(����������()!ก���ก��.���/�� N;4�$	ก����!���� !��I��/���+�(�=>�ก��F�G��ก��
�1���*�2���
34#	!ก���+���������ก34��ก��()!ก���ก��.���/��>2��3��!��
"�B�F #	!��!��
"�$	��4��;9� ���
()!ก���ก��.���/����!�����!���(!#��(����2L� 2�8��!���ก���+�����ก��>� 7 2�������!����6��#ก/ 
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� *)�"��ก�����1%�� D���� (��"�&�) 
1. �(�������#	!(�)����*����()!ก���ก�� 91.33 
2. ก����!.��()!ก���ก��.���/��6���+�����ก��>���84��
34ก+�2�� 94.64 
3. ()!ก���ก��*�� ��� 92.86 
4. ()!ก���ก�����2� 89.29 
5. ()!ก���ก��F� ��)�(/�*��#
� 92.86 
6. ()!ก���ก��ก+�ก����#	ก� ก�� (���/B��>*�()!ก���ก��*�� ���) 86.43 
7. ()!� ��2������2��(�����34�� 83.57 

D����1W&�+� 90.28 
>��? 2563 $	ก����!����>�B�F���
�9� 7 ���� ���/>��!��� (�%�ก  

5.3 ������1%��$�1"�)"�DM�ก��%ก�� �&�DM�ก��%ก���#(�F"� (����#DD&) 

�& ก1กMU' 

#����!����*�������()!ก���ก�� #	!()!ก���ก��.���/�� (�����((	) �F84�>.���!����ก��
+�2���
34
��/���2��!�����ก����I�ก���ก�����ก���ก�������((	  ��I��(�84���8�./��>2�ก���ก��6��
�
�� #	!
F�G��ก���1���*�2���
34���*����>2��ก����!��
"�B�F #	!��!��
"�$	��4��;9� ����32�����>�ก����!����
34
���(	���*��2	�กก��ก+�ก����#	ก� ก��
34�3 ����39 

� *)�"��ก�����1%�� D���� (��"�&�) 
1. �(�������#	!(�)����*����()!ก���ก�� 89.29 
2. ก����!.�����()!ก���ก�� 93.75 
3. �
��
 2���
34 #	!(������$��.�����()!ก���ก�� 92.86 

D����1W&�+� 92.53 
>��? 2563 $	ก����!����>�B�F���
�9� 3 ���� ���/>��!��� (�%�ก 

2����2*� : ก����!����
34���/>��ก)\C�3��ก  !6��(!#�����/>�./�� 81-100 (!#�� 

ก&F�*C(�!�#� ���� 2563 D����ก�����1%��,&ก���L�� $����)"�DM�ก��%ก��(�*�$�1"� "�-F
����( ���"�&� 91.46 (2562 : ��"�&� 92.56) 

5.4 ก�����1%��ก��%ก��,-�	 (ก�� 

()!ก���ก��6����!����$	�����! +��? ���ก���ก��$�� ��ก��>����#��ก+�2����.�3.39���
34�+�(�=���
�!
����� �ก$	��!ก��ก��
34��I�$	���
�9�>��.�������)#	!(�)B�F 
�9��39 ()!ก���ก��F� ��)�
(/�*��#
� N;4���!ก���������.�ก�/��>2=/��I�ก���ก������! #	!�3��!"����I�ก���ก������! 
+�
2���
34F� ��)���.�3.39���
34�+�(�=���ก	/�� N;4��3(������/�>� #	!�3(����2��!��ก��"��ก� ��������
 ����3
2�����>�ก����!���� ����39 
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1. (�����I�$���+�
2. ก��ก+�2��#	!�1���*�*��#$�ก	��
"C
3. ก�����#$�#	!$	�1���*�
��ก������
4. (������F��"Cก��()!ก���ก��
5. ก�����2��(�����34��#	!ก��(��(��B��>�
6. ก���������	(/�>2�#ก/$��78�2���

�& ก�L�� $� 4 !�����&�2 J��,-���������( �!-��&�ก���������#D&�ก� 

1. DF�$"����ก��%ก���&�,-���������( �!-�

1.1 DF�$"����ก��%ก�� 

()!ก���ก��F� ��)�(/�*��#
���I�$��
+�2���
34F� ��)�2	�ก�ก)\C#	!���#��>�ก�� /��(/�*��#
�
 ก���ก�� #	!�+�����()!ก���ก�������
�F84��������*� �ก
34��!.��$��78�2��� 
�9��39 (/�*��#
�ก���ก��
  !F� ��)� �ก��!��ก��)C B��!2���
34 �����*����
��
#	!(������$��.��������3���
3��ก��
 �����
�84�
34���/>���*��2ก�����3��ก�� #	! !>.�$	ก���+��� ก�� /��(/�*��#
���������
 �
!��3��>�
 *	��2	�ก
��F�C#2/���!�
M6
���I��ก)\C>�ก�����3���
3��>�#*/	!�? 
�9��39 �F84�>2�(/�*��#
����ก	/��
�F3��F�
34 ! ��> #	!��ก��ก���ก��
34�3(�)B�F*��
34�����
*���ก��  

DF�$"����)"�DM�ก��%ก������ � 
�&�DM�ก��%ก���#(�F"�$F��V 

2562 2563 
	
��*� 

ก��%ก�� 
��� 

	
��*�
ก��%ก�� 

��� 

()!ก���ก�������
 7 4,369,200 7 4,369,200 
()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	
ก� ก�� 

3 1,900,800 3 1,900,800 

()!ก���ก��F� ��)�(/�*��#
� 4 - 4 - 
()!ก���ก�����2� 4 - 4 - 

��ก �ก(/�*��#
�
34��I�*������#	�� ก���ก��*/����!�
M
34�������/����!.�� !6�����(/�*����(�84����� 
(/�
34F�ก#	!��2��  ���7;�ก��"���C��!ก��(������$�����ก���ก��#	!$�����2���F84�(���(���(�����34��
���ก���ก��#	!$�����2��>�ก���1���*�2���
34>2������
 #*/
�9��39 !6�/>2�(���(���(���>�ก�)3ก�!
+�ก�����
 �>  2�8���!��
�	���	/���/������#��2�8�
� ��*  

1.2 DF�$"����,-���������( �!-� 

(/�*��#
�$�����2���!������ !��I�6�*��2	�ก�ก)\C#	!������
34()!ก���ก��F� ��)�(/�*��#
�
ก+�2��>�#*/	!(��9�N;4����(	���ก��(������(��������7#	!$	ก���+����������������
  ���
()!ก���ก��F� ��)�(/�*��#
���I�$��F� ��)� #	!�+����� +����(/�*��#
�
34�2��!��*/�
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()!ก���ก���F84�F� ��)������*�  ����(�������(/�*��#
�78��/���I��(�84�� ��> >2�ก���ก�����2�� 
ก���ก��$�� ��ก�� #	!$�����2���!������ �1���*����>2����(	���ก����*7���!��(C#	!��T�2���2	�ก���
��(Cก�#	!���(	���ก��$	��!��.�C���ก� ก��>��!�!��� 

>��? 2563 ก���ก�����2�� ก���ก��$�� ��ก�� #	!$�����2���!������ 6���/��ก��ก+�2��(/���T�2������*��
���$	ก���+��������2	�ก (Key Performance Indicators : KPIs) �F84��+���>.�>�ก����!����$	ก��
 �1���*�������ก���ก�����2�� ก���ก��$�� ��ก�� #	!$�����2���!������ 
�9��39 ()!ก���ก��F� ��)�
 (/�*��#
�6��ก+�2��>2��+�$	ก����!�������ก	/����F� ��)�(/�*��#
�  

DF�$"���� 
2562 2563 

	
��*�,-������� ��� 	
��*�,-������� ��� 
$�����2���!������ 6 12,312,349 9 14,498,780 

��ก�2�8� �ก������8��#	!����� $�����2���!������6�����(/�*��#
��84� 6��#ก/ ����ก��
���+�����	39��.3F 
�7��! +�*+�#2�/�#	!(/�>.� /��
34�ก34��ก���7��! +�*+�#2�/� ����F�กF��ก��� (/���!ก�����B�F #	!(/�
��!ก������*��2*� 
�9��39 ก���ก��$�� ��ก��#	!ก���ก�����2�� !6�/6�����(/�*��#
��84�<  

ก���ก�����
/��
346��+���*+�#2�/���I�ก���ก��#	!$�����2����������
�/�� #	!ก���/��(�� !6�/6�����
(/�*��#
� �ก�����
���ก	/��  

2. ก��2 J��ก��%ก���&�,-�������

�����
 ��>2��3ก���H����
M�+�2���ก���ก��#	!$�����2��>2�/ ��� ��>2���34��.��������F84���ก�!���ก��
$	�*���(����������
 ���7;�ก��#�!�+�7;�	�ก�)!"��ก� #	!B�F���ก���+�����"��ก� ��������
 #	!�����

�/��  ��ก �ก�39 ��� ��>2��3��ก������*/�6��39 �/����>2�ก���ก��
346�����ก��#*/�*�9�>2�/   

1. (�/�8�ก���ก�������
 �
!��3�� N;4��32�����*/��< 
34�+�(�= 6��#ก/ �
��
#	!2���
34(������$��.��
���2���ก�!
+����ก���ก�������
*��กJ2���
34�ก34������ ���
�9��
��
2���
34���()!ก���ก��.��
�/��*/��<

2. 2	�กก��ก+�ก��ก� ก��
34�3 #	! �������)"��ก� ��������

3. 2����8����()2C��"�#	!������(����������

4. ��������! +��? #	!#�� 56-1 S���	/����

��ก �ก��9� ()!ก���ก���3�������/������#	!��������>2�ก���ก�� ก���ก��$�� ��ก�� $�����2�� #	!
F��ก���6�����ก������#	!F�G�� �F84��F�4�F��(������ 
�ก�! #	!��!��ก��)C
34��I���!��.�C*/�ก��
�1���*���� ���7;���I���!��.�C>�B�("��ก�  ��� !��I�*������(	84����(Cก�6���/��T�2��� 
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���>��? 2563 �3ก���ก��#	!$�����2��6���������ก������������2	�ก��*�
34�+�(�= 6��#ก/ 

&
�( � ก��%ก�� $
����F� �& ก!-$���+"��% * $.#���!�D'ก��YZก"��% 

1. �������R�"��� ��� ��
�C ก���ก�����2�� � 	 � � �� ก � � � �� �� 

( Company Secretary
Program : CSP) ��/ �
34
114/2020  � � � � �
���(��/�������7����
ก���ก�������
6
�
(IOD)

2	�ก��*��+�2����	����ก�������
#	!
$��
34�32���
34��������()!ก���ก��
>2��3(�������> >��
��
2���
34#	!
( � � � �� � $� � . � � � � � * � � � � 
34
�ก34������ก��ก��
+�2���
34��������
ก��
+�������()!ก���ก��>���84��
*/��< �F84�>2�()!ก���ก�������7
ก+ � ก� � �� # 	ก�  ก � � 6 �� � �/ � � �ก� �
��!��
"�B�F��ก��4��;9�

3. �,�!?��"(���

�����
�3ก�����#$�ก���8�
����� ���ก�����F��ก���>�*+�#2�/� Management Trainees �F84�F�G��
(������ (��������7>2���I�$�����2����������
*/�6�>����(* ��ก �ก�39 �����
6��ก+�2��>2���((	
���*/�6��39�1���*�2���
34#
�ก���ก��$�� ��ก�� >�ก�)3
34ก���ก��$�� ��ก��6�/�����7�1���*�2���
346��  

1. $�� ��ก��DE����=.3#	!ก��������I�$����#	#	!*�����> >���84��
34�ก34������ก�����ก������#	!��=.3 ���
�����
#	!�����
�/��

2. �������R�"��� ��� ��
�C ��I�$����#	#	!*�����> >���84���84�< ��������
#	!�����
�/��

�& ก�L�� $� 5 !F�1!��%�* $ก��%�&�ก�����ก"�E#�ก�	"�F��%�D*�%� �,�(�"� 

1. ก��!F�1!��%�* $ก��%

()!ก���ก��>2�(����+�(�=#	!��������ก��
+��� �� F�G���
(���	�3#	!���*ก���ก��$	�*
34ก/�>2��ก����	(/�#ก/
"��ก� (��(�/6�ก��ก�������(�)��!��.�C*/�	�ก(��2�8�$��
34�ก34������ #	!�3(������$��.��*/����(�#	!��4�#��	��� 
���
�9�(��*��*����#	>2�DE�� ��ก�� �����#	! ��ก��
��F��ก�>2���I�6���/���3��!��
"�B�F#	!��!��
"�$	 ���
(+��;�7;�$	ก�!
�#	!ก��F�G��
��F��ก�*	����� (value chain) �F84�>2������7���	���T�2���2	�ก�����(Cก�
6����/����4��8� 

2. ก��D
��0�.0������)"�,-�%�!F*�3(�1!��

�����
�3��������ก����
"�#	!$	��!��.�C���$���3�/��6����3�ก	�/�*/��< 6�/�/� !��I� F��ก��� $��78�2��� � ��2�39 
	�ก(�� (�/(�� (�/#�/� .��.�#	!���(� #*/��84�� �ก(���(��2������$���3�/��6���/����3��� #*ก*/��ก�� �����9� �����
 !
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F� ��)�7;���
"�*��กJ2���
34#*/	!ก	�/�F;�6�������/��	!��3�����(�� #	!��#	>2���4�> �/���
"����ก	/��6�����(���
(���(���#	!�1���*�����(����!����!��� ���6��ก+�2��#��
��ก��*������(���*���ก�����$���3�/��6���/����3�6��
��I�������#	!#���1���*��ก34��ก��$���3�/��6����3� ���6���$�#F�/���/>���L�6N*C��������
 6��#ก/  

- ������#	!#���1���*��ก34��ก��$��78�2���
- ������#	!#���1���*��ก34��ก��	�ก(��
- ������#	!#���1���*��ก34��ก��(�/(��
- ������#	!#���1���*��ก34��ก��(�/#�/�
��ก��(��
- ������#	!#���1���*��ก34��ก��� ��2�39
- ������#	!#���1���*��ก34��ก��F��ก���
- ������#	!#���1���*��ก34��ก��.��.� ���(� #	!��4�#��	���
- ������#	!#���1���*��ก34��ก��ก���(��F��
"������.�
- ������#	!#���1���*��ก34��ก��
��F�C���
���A==� #	!	����
"��
- ������#	!#���1���*��ก34��ก��(�)B�F (����	��B�� #	!��.3�������
- ������#	!#���1���*��ก34��ก��ก��*/�*���ก��(��C���.�4�#	!ก��>2������

��ก �ก�39 �����
���(+��;�7;��
��
��
"����$���3�/��6����3� ����3ก��ก+�2��#���1���*�*���!����*�H��*/��< 
34
6����� 6��#ก/  

- ��*�H�� ISO 9001:2015 ��I��!�����2�����(�)B�F (Quality Management System: QMS) 
34ก+�ก��
��#	
�9�ก����ก#�� ก��F�G��ก��$	�* ก��*��*�9� #	!ก�����ก�� ก�� ������!�����2����� �F84�ก��
��!ก��(�)B�FN;4���I��!��
34
+�>2��.84���4�6���/�ก�!���ก��*/��< 6�����ก��(��(�� #	!�����7*�� ���
6�����$/����ก���
34�!����9�*�� #	!��"3ก��
+���� �F84�>2���4�> 6���/���(	�ก�>���(Cก����2���
34(���
���$��.��#	!��9�*��*/��< >�ก���1���*����

- ��*�H�� ISO 45001 ��I���*�H���ก34��ก���!��ก�� ��ก��������.3�������#	!(����	��B��>�
�7��
34
+����  !>2���!��.�C
34�+�(�=>�ก���T��ก������*��2*� �กก��
+����#	!��( �กก��
+���� N;4���I�
�(�84���8�
34>.�>�ก��(��(��#	!	����*���#	!(�����34��
34�ก�� �ก��(Cก�
34�� �/�$	ก�!
�*/����B�F
.3��* #	!
��F�C���6��

- ��*�H�� ISO 14001 ��I���*�H���!��ก�� ��ก����4�#��	��� (Environment management System) 
34
6�����ก����������ก
34��� �ก2�/�������(Cก�
�4��	ก �3��*7���!��(C�F84�>2���(Cก��3(���*�!2��ก7;�
(����+�(�=���ก�� ��ก����4�#��	��� �F84�>2��ก��ก��F�G����4�#��	���(��(�/ก��ก��F�G��"��ก�  ���
��/�����>�ก���T��ก���	F��#	!��ก����4�#��	�����I�2	�ก �F84�./��	�$	ก�!
�*/���4�#��	��� #	!	�
*��
��ก��$	�*>�"��ก� 

- ��*�H��ก��$	�*�9+������	C���/����4��8�B��>*�ก��� RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)
��I���*�H��
34 ��*�9��;9� �F84�*���ก��>2��3ก��$	�*��	C��9+����6����/����4��8� ���(+��;�7;�$	ก�!
�*/�$���3
�/��6���/����3� ����SF�!�E�6��*��ก+��������#2	/��9+� ��*�H���39 !�3ก���+�6���!��ก*C>.�*	��2/���N/
���
�� *�9�#*/*���9+� �7;�$��$	�*

�����
6���+�����ก� ก���*/��< ���(+��;�7;�(����	��B�� ���B�F������ #	!��4�#��	��� $�����2��
�ก�!��� #	!
F��ก���
�ก(��3(�����/���4�
34 !�1���*����*��2���
34����(������$��.�� ���>��? 2563 �3����*��2*� 8 (��9� ��/��6�
กL*��6�/�3ก����3�.3��*>�
34
+����  
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��84����
34 26 ���2�(� 2563 6���ก���2*�6O62���������ก���9+������	C� 
34 ��2���ก�!�34 �����)F89�
34���ก��$	�*
�9+������	C���� $��.+���=ก��# ��$	ก��*�� F��� �C�8�����/����2*��ก�� �ก�!��6OOT� �ก*��(��(������(�84��ก��
#	!�3���	C���./��
������
34 2 N;4�6�/>./�ก�� �ก(�����!��
2�8�� *�������((	#*/��/��>� �2*�ก��)C���ก	/��

+�>2����ก��$	�*�9+������	C���� +���I�*���2���N/��#N���I���	� 82 ���  
�9��39 �����
�����7�����(�84��$	�*6��>�
���
34 16 FQM �ก��� 2563 

3. �C����ก��2 J���#D&�ก�

�����
��/�
34 !��������#	!��ก���B�F#��	���
34F���� !�/������>2��ก����!��
"�B�F
34�3>�ก��
+���� ��������
�;�
2	�ก>�ก��
+������I�
3�#	!ก��F�G����/��*/���84�� �F84�>2��ก����!��
"�$	�����������(	�ก� ��������
�.84��/�ก��
F�G����/��*/���84�� !./���ก�!����3�(��������7#	!M�ก�B�F�����(	�ก� �3ก
�9����./���F�4���!��
"�B�F>�ก��
�1���*���� #	!�����(���F;�F�> >2�ก��	�ก(�� *	�� �7;�ก���	�กDA� ���"���>�ก��
+����
34�3>2�ก����(	�ก����
�����
  

>��? 2563 F��/� +����.�4����ก��D~ก�����S	34����F��ก��� 4.85 .�4����/(� #	!�3 +����2	�ก��*�ก������

�9���9� 14 2	�ก��*� ���
�9�6�����ก��D~ก����>���84��ก��$	�*�9+������	C���/����4��8� (RSPO) #	!ก�� ��ก��
��4�#��	��� N;4�����2��ก>���84��ก���/������>2��3ก��>.�
��F��ก�
34�3���/>2��ก����!��.�C������
�9�>����#������84�
��!.����F��"C ก��>2�(������(�������> �ก34��ก��ก��>.�F	�������/����!2��� #	!��I���*�*/���4�#��	��� $/��ก��
�84����#	!ก������F�G�� �����!ก������2	�ก��*�*/��< 
34�+�(�= ���*/�6��39 
- �& ก!-$�ก��	 (ก��!�+��*(&�"%$�%%�$�N�� ISO 14001 �&�ก��,&�$��
�% ���&'%"�F��� +��?� (RSPO)

�F84�>2�(�������ก34��ก���!��ก�� ��ก�����������4�#��	��� #	! RSPO >2���I�6�*����*�H��
34ก+�2��
F��ก���
34�������>2�/
�ก(� !6�����ก��7/��
���ก34��ก��ก�� ��ก����4�#��	���#	! RSPO ���>��? 2563 �3
 +����$���������� ���
�9���9� 2 (�

- �& ก!-$�D*�%�&"(I ���ก���
���� �F84�>2�#�/> �/�F��ก���
�ก(��3(������(��������7>�ก���1���*�*�
#	!ก+�ก����#	$��
34�ก34������>2��1���*�*��กJ�ก)\C #	!���ก+�2��*/��< >2����(	���ก���������(����	��B��
*	�� ���I�6�*��
34กJ2���ก+�2�� ���>��? 2563 �3 +����$�������������
�9���9� 6 (�

��ก �ก��9� �����
�3ก������>2�(������ก��F��ก����ก34��ก��	�������M���E#�ก�	 �&��C����1ก�+�*ก �ก��
$F"$���ก���#	��$��?"D"�'� �� +� ���6�� ��������I���! +�
�ก��8�� >��? 2563 �3 +����F��ก����������ก��
����
�9���9� 13 (� 

4. �C����$F"$���ก��D"�'� �� +�

ก	�/������
�3������*/�*���ก��(��C���.�4���/����I�
��ก��N;4�6��$/��ก��
�
��#	!�����*� �ก()!ก���ก��
�����
 ����39 

Vก���ก�� $�����2�� #	!F��ก������ก	�/������
 *���6�/��3�ก���� �+�����ก�� 2�8�������ก��(��C���.�4�>�
�ก���#��

�9�
��*�� 2�8�
������ ���(���(	��7;�
�ก"��ก�  #	!
�ก2�/�����
34�ก34���������ก	�/������
 #	!>2��3ก�����

��ก���1���*�*��������*/�*���ก��(��C���.�4� *	�� �
�
��#��
���1���*� #	!���ก+�2��>�ก���+�����ก�� 



รายงานการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที-ดี 

32 

�F84�>2����(	���ก��ก����	34��#�	����"��ก�  กJ�!��3�� ������(�� #	!���ก+�2�����กJ2��� 
�9��39 2�ก�3ก��DE�
D��ก�!
+�ก��>�< �����I�ก����������./���2	8� 2�8�>2�(����/���8�ก��ก��(��C���.�4� !6�����ก��F� ��)��
�
*���!��3�����ก	�/������
W 

ก	�/������
ก+�2��>2��3ก����กก	/����!.����F��"C������*/�*���ก��(��C���.�4� ���
�9�./��
��ก��# �����!#����
������3�� 2�8��������#�!B��>�ก	�/������
 $/���84�
�9�B��>�#	!B����ก �./�  �2������	Lก
����ก�C ��!ก�M 
��L�6N*Cก	�/������
 ��������! +��? ก���H����
Mก���ก��#	!F��ก��� �3ก
�9� ��>2��3ก���B����� #	!
+�(���
����> ก��F��ก�����I���! +�
�ก�?  ������������ก	/�����ก	�/������
��I�ก���1���*�B��>*�กJ2��������!�
M
6
�>�ก��*/�*���ก��(��C���.�4�  

>�#*/	!�? ()!� ��2���
34���2��(�����34��6����!����(�����34��>���84��ก��
� ��*
34�� �ก���;9�#	!�3ก��������
(�����34��6����()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก�� #	!()!ก���ก�������
  

5. ��*�L�� $�1ก�+�*ก �ก��ก
�ก �(-�&�&�D*�D#%(-�&12?+"�S"�ก ��&�$�($�%D*�%1!�+��	�กก���#	��$

�����
ก+�2��>2��3#���1���*��ก34��ก��ก��ก+�ก����#	#	!(��(����#	�F84��T��ก��#	!*��*��(�����34�� �กก��
� ��*
(��C���.�4� ����6������39  

1.  ��>2��3�!��ก��(��(��B��>� (internal control) �!��ก��*�� ���B��>� (internal audit) #	!ก��
���2��(�����34��
34(���(	���!������+�(�=*/��< �./� �!��ก�����
;ก��=.3 ก��.+��!���� ก�� ��N89� �� ��� ��I�
*�� 
�9��39�F84��T��ก��#	!*��*��(�����34�� �กก��
� ��*(��C���.�4� ���
�9�>2��������#�!�ก34��ก��#��
��
34#ก�6�
34
�2��!�� 

2.  ��>2��3./��
��ก��������3�� #	!ก��# �����!#� N;4�(���(	��*�9�#*/ก�������84��������3�� ก��
*�� �������
L  ��� #	!ก������$	 ���7;�ก��(���(���$��# ����84��#	!��((	
34�ก34������ �F84������84��������3�� 2�8�
���(���2L� 2�8��������#�! �ก$���3�/��6����3�
346�����$	ก�!
� 2�8��3(�����34��
34 !6�����$	ก�!
� �กก���+�����
"��ก� ���ก	�/������
 2�8� �กก���1���*�2���
34���()!ก���ก�� $�����2�� #	!F��ก��� �ก34��ก��ก��ก�!
+�$��
กJ2��� 2�8� �������) ���7;�FQ*�ก���
34�� �/�7;�ก��
� ��*  

ก	�/������
 !�กL���ก�����������3����I�(���	�� 6�/��R��$�*/�$��6�/�ก34������ ����#*/
34 +���I�*�����R��$�
*�����ก+�2�����กJ2���  

��((	
34�ก34������
346�����
�����84��2�8������	
34�ก34������ก����84��������3��  !*�����ก�������	>2���I�
(���	�� #	!6�/��R��$�*/���((	�84� ����#*/
34 +���I�*�����R��$�*�����ก+�2�����กJ2��� 2�ก�3ก�� �> DE�D��
�+������	��ก6���R��$� ก	�/������
 !�+�����ก��	��
�*���!��3��������(�����ก	�/������
#	!/2�8��+�����ก��
��
กJ2���#	��#*/ก�)3  

3. $�����2��>�#*/	!2�/��������$��.��>�ก��*��*��(���(8�2���ก���+�����ก���ก34��ก�����������3��
��9�< #	!�+�����������>2�()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก�� #	!()!ก���ก�������
6�����
��� 

6. ��*�����ก��$�($�%���1%��,&ก���L�� $�12?+"ก���S"�ก �ก��%�!F*�1ก�+�*)�"�ก �ก��
D"�'� �� +�

�����
ก+�2��>2��3#��
��>�ก��*��*����!����$	ก���1���*��F84��T��ก��ก���3�/���ก34������ก��ก��(��C���.�4� ����39 
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1. 2�/�����*�� ���B��>���������
 �+�����ก��*�� ���*��#$�ก��*�� �����! +��?
346�����
(����2L�.�� �ก()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก�� #	!������$	ก��*�� ���
34�3����+�(�=#	!
�������#�!*/�()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก��  

2. ก+�2��>2�2�/�����
34���$��.���+�����ก��
����#	!��!����(�����34�� �กก��
� ��*(��C���.�4�
��/��*/���84�� �F84�>2��+���*�ก��*/�*���ก��
� ��*(��C���.�4�6��1���*���/���3��!��
"�$	 *	�� �*��*�� 
�
�� 
#	!����������*�ก��*/�*���ก��
� ��*(��C���.�4���/����4+����� ����+�����$	ก����!����*/�()!� ��2���
34
���2��(�����34�� ()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก�� #	!()!ก���ก�������
 *��	+���� ��/��
����	�
#	!��4+�����  

3. 2�กก���8��������
L  ���#	��F��/������	 �กก��*�� ��� 2�8����������3�� �32	�กH��
34�.84��/��3
���ก�� 2�8�ก��ก�!
+�N;4��� �3$	ก�!
���/���3����+�(�=*/�H��!ก������ #	!$	ก���+����������������
 ���7;�
ก��DE�D��ก��ก�!
+�$��กJ2��� 2�8� �������)"��ก� ��������
 2�8���������>�������ก������ 2�8��!��ก��
(��(��B��>� ()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก�� !������*/�()!ก���ก�������
�F84��+�����ก��
��������#ก�6� 

�& ก�L�� $� 6 (-�&���%�����������D*�%1!�+���&�ก��D*�D#%I������+1�%��!% 

1. ก��������D*�%1!�+��

()!ก���ก��6��>2�(����+�(�=ก��ก�����2��(�����34��  ;�6���3ก��#*/�*�9�()!� ��2���
34���2��(�����34���;9� >��? 
2560 N;4���!ก��6�����$�����2���!������ ����32���
34(������$��.��*��
34ก+�2��6��>�2	�ก�1���*� 3 ��� 3.4 
�9��39 
�F84�>2�DE�� ��ก����!����(�����34�����#*/	!2�/�����#	!ก�!���ก��
+���� ��!������!��
"�B�F�����*�ก��
(��(��
34�3���/ F����
�9��+�����#$����#	!��"3ก��>�ก��	�(�����34��*/�()!ก���ก�������
   

2. ก��D*�D#%�&�ก��$�*	!"�I����

�F84�>2����*�� ���B��>��3(�����I�����! �����7
+�2���
34*�� ���6����/���*L�
34 ()!ก���ก��*�� ���#	!
ก+�ก����#	ก� ก�� ;�6��F� ��)�>2������
�/� �����((	B����ก N;4���I������
*�� �����=.3 #	!���/>����.84����$��
*�� �����=.3
346�����(����2L�.�� �ก�+���ก��� ก.	.*. 
+�2���
34*�� ���B��>���������
 
�9��39 �F84�>2���4�> �/�
ก���1���*����#	!ก� ก���
��ก��������������
6���+�����ก��*��#��
��
34ก+�2��#	!�3��!��
"�B�F ���7;�ก��
*�� ���ก���1���*�*��กJ2���#	!���ก+�2��
34�ก34������ (Compliance Controls)  

()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก�� �3�*�#*/�*�9� �����
 �+���ก��� ��.����. #���C #���NN���
�C  +�ก�� 
+�
2���
34��I�2�/�����*�� ���B��>���������
 #	!ก+�2��>2�$��*�� ���B��>�������$	ก��*�� ������*��
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�3ก��.+��!����ก��#	!��ก��39�7�ก*��� *��*/���	� #	!
(��7��������*	�� ���
�9�6�/�+�����
34ก���8���6�>.�>�
��
34���*/���*7���!��(Cก��ก���8� ��ก �ก��9� �����
���6�/
�ก�R������	2�8�����
L  ������
+�>2��ก��(�����3�2��#ก/� ��2�39��������
�3ก���� 

>�ก�)3
346�/�����7�1���*�*����84��6����>����2�;4�6�� �����
 !�3��+�����ก��# ��>2�� ��2�39
��������L��F84��/��ก��
F� ��)�2�#��
��#ก�6����>.�2	�ก(������2*���$	 ��������
��/���4�>�ก����ก�����F��"B�F
34��4��8�ก��� ��2�39
#	!(�6��N;4�(����.84�78�N;4�ก��#	!ก�� ��/��6�กL*�� �����
�3ก�����2�� ��ก������
��>��!���
34�2��!�� �F84�
�T��ก����>2������
���/>�H��!
34��ก	+���ก>�ก��.+��!2�39(8�#ก/� ��2�39 �3ก
�9��3ก�����2���B�F(	/��
��ก�������F84�
�*�3��F����>�ก��.+��!(8�2�39>2�#ก/� ��2�39��/��
��
/��
3#	!*��*���!�!��	�(��ก+�2�� ���DE�� ��ก���32���
34
���#$�*��*��#	!(��(��H��!ก������>2��2��!��ก��ก� ก���
��ก���������ก	�/�"��ก�  �F84�
34 !�����7������
(�����34��
34�3����+�(�=(���(	��
�ก���� 
�9�B��>*�B��!�ก*�#	!B��!��กQ*� 
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�& ก�L�� $� 8 !� �!�#�ก��%�!F*��F*%�&�ก��!?+"!��ก �,-�.?"�#�� 

1. !��E�)"�,-�.?"�#��

�  ��>2��3ก����!.������=��! +��?$��78�2���B��>� 4 ��8�����#*/�����9�����������?��=.3��������
 �F84�F� ��)�
��������! +��?���()!ก���ก�� N;4�#���7;�$	ก���+�����ก����������
>�����?
34$/���� ��#���H��!
ก������ #	!��ก+�6����
����L����L   ก�� /�������A�$	#	! ���������6����I�
���+����*��กJ2��� ก��
�	8�ก*�9�ก���ก��#
�ก���ก��
34��ก*�����!���7;�(/�*��#
�ก���ก�� #*/�*�9�$�������=.3#	!ก+�2��
(/�*��#
�

� ก����!.������=��! +��?$��78�2��� >����!�	8�ก*�9�ก���ก��#
�ก���ก��
34��ก*�����! #	!ก��ก+�2��
(/�*��#
���9�  �����
6��#�ก��84��ก��F� ��)��	8�ก*�9�ก���ก�� ��ก �กก��F� ��)�(/�*��#
�ก���ก��
��������
6��>.���*�	�(!#����3��>�ก���	8�ก*�9�ก���ก�� #	!����.84�ก���ก��>2�$��78�2���	�(!#����I�
�����((	

�  ��>2��3ก����!.��������=$��78�2���*��
34()!ก���ก���2L���(�� $��78�2���(�2�;4�2�8�2	��(�N;4��32������
���ก��6��6�/����ก�/�����	!������ +����2���
34 +�2�/��6��
�9�2��  !����.84�ก��
+�2����8���>2�()!ก���ก��
��3�ก��!.��$��78�2�����I�ก����!.��������=��84�>�กL6�� #*/*����!����84��#	!�2*�$	>�ก��
34��>2���3�ก��!.��6��
>2�.��� �>�2����8����ก	/������ >�ก�)3�./��39 ()!ก���ก��*��� ��>2��3ก����!.��$��78�2���B��>��34���2�����
���#*/���
346�����2����8� �ก$��78�2���

� ��R��$��*�
34��!.��()!ก���ก�������
 �/�������84��ก+�2�������!.������=��! +��?$��78�2��� ���
�9���R��$�
�!��3�����!ก����!.�� #	!���!�+�(�=������!ก����!.�� $/���!���$�#F�/�����	���*	��2	�ก
��F�C#2/�
��!�
M6
�#	!��L�6N*C��������
 6�/�ก�����
+�ก��7��6���� �ก���
34()!ก���ก���3�*�

� >�ก����3�ก��!.��$��78�2��� �����
 !*��� ��
+���I�2����8������!.�� �!���7��
34 ��� ��	� �!��3�����!ก��
��!.�� #	!��84��
34 !����*/�
34��!.�� F�����������	!��3��*����(�� ����!���/���I���84��
34 !�����F84�

��� �F84������*� 2�8��F84�F� ��)� ���
�9�(����2L����()!ก���ก��>���84�����ก	/��#	! ���/�>2�$��78�2���#	!
���
!��3��
���6�/����ก�/� 21 ���ก/�������!.��

� >�ก����!.��$��78�2���*����3$��78�2���#	!$��������S��
! �ก$��78�2��� (7���3) ����!.��6�/����ก�/� 25 (� #	!*���
�32���������ก��6��6�/����ก�/�2�;4�>������� +����2���
34 +�2�/��6��
�9�2�� ;� !(����I���(C��!.�� ����3
��!"��()!ก���ก��
+�2���
34��I���!"��
34��!.�� #	! !�+�����ก����!.��>2���I�6�*��	+�����!��3�����!

34ก+�2��6��>�2����8��.�=��!.�� ����3������
34 !6�/�F�4��!��3�����!>�
34��!.�� ���6�/6��# ��>2�$��78�2���

���	/��2���

� ก��>.���*�	�(!#����3�� !>.�>�ก�)3
34�3$��78�2���
/��>�	�(!#����3��6�/�2L����� 2�8�����ก��3��>����!

�4�6� #	!>.�>����!�+�(�= �./� ก��#*/�*�9�ก���ก��  ก��
+����ก��
34�ก34�����ก�� ก��
+����ก��6����2�8�
 +�2�/��6�N;4����
��F�C ก��#ก�6�2����8����()2C��"� #	!������(�� ��I�*��

� ��R���ก��>2�$��78�2����3��
"�>�ก��������84��
34�2L��/��+�(�=#	!��I���!��.�C�F84�F� ��)���� ���I����!ก��
��!.������=$��78�2��� #	!����.84���((	
34�3(�)����*��2��!���F84��������ก���	8�ก*�9���I�ก���ก�������

	/��2���ก/�������!.������=$��78�2��� ���
�9��/�(+�7���ก34��ก�������
��	/��2���ก/�������!.�� ��������
6��
ก+�2��2	�ก�ก)\C$/��
����L�6N*C��������


�  �������	���!.����/���F3��F� F����
�9���R���ก��>2�$��78�2����3��
"���/���
/��
3��ก��>�ก��#���(���
(���2L� #	!*�9�(+�7��>�
34��!.��



รายงานการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที-ดี 

40 

� ก+�2����I�������>�ก���+����(����!��ก#	!�/������ก�������/����!.��$��78�2��� ���6���3ก���$�#F�/
���������ก	/��$/��
����L�6N*C��������


�  ��>2��3ก���$�#F�/��ก���ก����!.��*/��< F����2����8��.�=��!.��
�9�B���6
�#	!B������กQ� $/��
��
��L�6N*C��������
��/������ 30 ���ก/�������!.�� �F84�>2�$��78�2��������7M;ก�������	��!ก��ก����!.��
	/��2���

� ��R���ก��>2�$��78�2���N�ก7��#	!���
;ก(+�7��#	!(+�*��
34 ��I���!��L��+�(�=F����
�9�(+�.39# ����
()!ก���ก��  ���7;����
;ก +������3�����$��78�2���
34�2L�.�� 6�/�2L�.�� #	!����ก��3��6����/��.��� �>�

�ก< ���!
34*����3ก��	�(!#����3��>�������ก����!.�� #	!�.�=*��#
�$��78�2��� 2 
/�� �/����I���ก�3F���
>�ก��*�� ���(!#����3��>�
34��!.�� *	�� ��3ก�����
;ก�3�3��>��!2�/��ก����!.�� �ก�!
�4�ก����!.��
���L ��9�	�

� ��R��$��*�
34��!.��$��78�2���F����
�9�$	ก��	�(!#����3�� $/���!���$�#F�/�����	���*	��2	�ก
��F�C#2/�
��!�
M6
� B��>����
+�ก��7��6���� �ก�����!.��

� �����
�3ก���$�#F�/�/��������ก����!.��$��78�2���6��>���L�6N*C��������
B��>� 14 ������ �ก�����!.�����L 
��9� �F84�>2�$��78�2��������7*�� ���(���7�ก*��� #	!>.���
"�(��(���6��2�ก +���I����6�/*�����7;�ก����!.��
(��9�*/�6�

� �����/��ก� ก��� V�����
 �
!��3��F�$��	�
��W (SET Opportunity Day) N;4� �����*	��2	�ก
��F�C#2/���!�
M
6
� �3��*7���!��(C>2������
 �
!��3��6���+�����ก� ก�����ก	�
�����F��"C #	!6��.39# ������	�ก34��ก��"��ก� #	!
ก���+����������������
#ก/��ก���(��!2C2	�ก
��F�C ��ก	�
�� #	!�84���	.�
34���/����� �����
�����/��
ก� ก�����I���! +�
�ก�? ��/�������?	!  1 (��9� ����3$�������/��ก� ก�����!��) 20-30 (� (6�/���$��.�$/��
�!�����6	�C)

2. ก���L�� $�$F",-�.?"�#��"�F��1�F�1���%ก �

� �����
>2�(����+�(�=*/�$��78�2���
�ก��� ���6�/(+��;�7;� �FM ���� �3$�� �.89�.�*� ��=.�*� M���� (����.84� (���
(���2L�
��ก����8��2�8�(���F�ก�� �����
�3#���1���*�>�ก��ก+�ก����#	�F84��ก�T����
"���9�F89�H�����$��78�2���
��/���
/��
3��ก��#	!��I�"��� ���7;�>2���
"�#ก/$��78�2���>�ก����ก��3��	�(!#��>�#��2�;4�2���*/�2�;4���3��
(one share one vote) �F84������(�����4�> >�ก��	�
��ก�������


�  ���/�2����8����S��
!>����#�� �. N;4�$��78�2��������7�!��(����2L�>�ก��	�(!#����3��6�� F����ก��
2����8��.�=��!.�� ����!����ก���
34*���>.�>�ก�����S��
!#	!��9�*��>�ก�������/����!.����/��.��� � $��
78�2���
346�/�����7�����/����!.�� #*/��!��(C !>.���
"���ก��3���� ���S��
!>2���((	�84������/����!.��#	!
��ก��3��#
�*� 2�8� !���S��
!>2�ก���ก������!��������
กL6��

� �����
�3ก��ก+�2����I��������ก34��ก��ก���T��ก��ก��>.������	B��>���������
 #	!6��# ��>2�F��ก���
$�����2�� #	!ก���ก�������

��� (�����	!��3��>�2	�ก�1���*� 6 ��� 3.1)

� �����
�3ก����R��$�ก��
+����ก���!2�/��ก���!2�/�������
ก�������
�/�� ���6��ก�!
+���/����*�"���*����(�
*	��#	!��I�6�*���ก*�"��ก� ก��(�� (Fair and at arms� length basis) (�����	!��3��>�2	�ก�1���*� 6 ��� 3.2)



รายงานการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที-ดี 

41 

ก���
��& กก��ก
�ก �(-�&ก�	ก����(� !
��� ����� �	(��1���� (CG Code) %��� ����  

�����
6��
�
��������ก��ก+�ก����#	ก� ก�� (Corporate Governance Policy) ���������� �ก2	�กก��ก+�ก����#	ก� ก��
34�3
�+�2��������
 �
!��3�� �? 2555 ���*	��2	�ก
��F�C#2/���!�
M6
� #	!2	�กก��ก+�ก����#	ก� ก��
34�3�+�2��������
 �

!��3���? 2560 (CG Code) ����+���ก���()!ก���ก��ก+�ก��2	�ก
��F�C#	!*	��2	�ก
��F�C N;4�()!ก���ก��6��F� ��)�
#	��F��/� �����
6���+�2	�ก�1���*��/��>2=/���
�9� 8 ���������>.�*������

��"��ก� ��������
  

��/��6�กL*�� �32	�ก�1���*�������
34�����
���6�/�����72�8������6���+�6�����>.� N;4�DE�� ��ก��6���3ก��.39# ��2*�$	>�ก��
��!.��()!ก���ก�� �F84�
34 !�+�6���I�#��
��>�ก������>.�>2��2��!��>�	+����*/�6� 
34�+�(�=6��#ก/ 

)�"��+� �3%F�d�� $� 1�$#,&��+� �3%F!�%��.�L�� $�3(� 
()!ก���ก��(��ก+�2��>2�ก���ก������!�3���!ก��
�+���*+�#2�/�*/���84��6�/�ก�� 9 �? ��� �ก���
34#*/�*�9�>2�
�+���*+�#2�/�ก���ก������!(��9�#�ก 

��84 � � �กก���ก��
� ก
/ �� ��I�$�� 
34 �3 (������ # 	 !
(��������7 ��!��ก��)C �3(�������> 	�ก�)!ก��
�+�����"��ก� ��I���/���3 �3(�����I�����!>�ก��#���
(����2L� �3�������#�!
34��I���!��.�C#ก/�����
 ���
��!��ก��)C���ก���ก�� �กก���+���*+�#2�/���I�
��	���� !./����������>2�ก���ก���3(�������> ก��
�+�����������"��ก� ��������
 N;4��3	�ก�)!�SF�!6���3
��4��;9� 

ก��ก+�2���������ก34��ก�� +������(C��!.����9�*4+� ) 
�)!
34()!ก���ก�� !	��*�>�
34��!.��()!ก���ก���/� 
*����3ก���ก�����/6�/����ก�/� 2 >� 3 

*������� �(����������
 ก+ �2��>2� >�ก����!.��
()!ก���ก��*����3ก���ก������!.��6�/����ก�/�ก;4�
2�;4���� +����ก���ก��
�9�2��  ;� !��I���(C��!.�� 
N;4�78�6���/���I�6�*��กJ2��� #	!�3(����2��!��*��
2	�ก��ก	 �3ก
�9���������7�+�����ก����!.��6����/��
��3������ ���/�>� �3��!��
"�B�F 

()!ก���ก��*�� ���(���3ก���ก����/������ 1 (� 

34 �ก��M;ก��2�8��3(����.34��.�=������=.3 �./� 
Certified Public Accountant (CPA), Continuing 
professional development (CPD) ��I�*�� 

#���/����.�ก()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	
ก� ก�� !��6�� �ก��M;ก��2�8��3(����.34��.�=����
��=.3��I�ก���SF�! #*/�/��>2=/�3��!��ก��)C
������
ก������#	!ก��(	�� N;4��F3��F�*/������*"��ก� >�
�A  ���� #	!���(��+������������ก��*�� ���#	!ก+�ก��
��#	ก� ก��6����/���3��!��
"�B�F  

()!ก���ก��6�/6����!ก������ก���ก��
34��I�����!
��กก�/�����	! 50 

()!ก���ก���3���.�ก +���� 7 
/�� �����I�ก���ก��
����! +���� 3 
/�� ((����I�����/������ก�/�����	! 50 
#*/��กก�/� 1 >� 3 ��� +����ก���ก��
�9�2��) #	!
��!"��ก���ก����I�ก���ก������! N;4�78��/��!
���ก��
7/����	�+��� 
34�2��!�� ��ก �ก��9�ก���ก������!
�����7
+�����/��ก��()!ก���ก��
�9�2��6����/���3
��!��
"�B�F#	!�����7#���(����2L�6����/������! 



ข้อมลูทั -วไป 

42 

)�"%-&���� � 

.84������
  : �����
 �2��*��2ก����9+������	C�  +�ก�� (�2�.�) 
�	�
!��3�������
 : 0107536000404 (�����	�
34 �� .114) 
��L�6N*C : www.upoic.co.th 
��!�B
"��ก�  : 
+������	C� #	!�ก���9+������	C���� #	!�9+������	L�>���	C���� 

�� �
!��3��  : 324,050,000 ��
 
 +����2�������=
34��ก +�2�/��#	�� : 324,050,000 2��� 
��	(/�
34*��6��2���	! : 1 ��
 
�+���ก���>2=/ : 64 N�������-*��� 25 #���������2�8� 

  ��*����� ก����
F�2��(� 10260 
  �
�M�F
C 02-744 1046 
  �
����  02-361 8989 

�+���ก���ก�!�34#	!������ : 98 2��/ 6 7���2�8�(	��-���F�� ก�. 9.5 
  *+��	2������ �+��B��2�8�(	�� ก�!�34 81130 
  �
�M�F
C 075-666 075 
  �
����  075-666 072 

�����	C��9+����  : F89�
34�	�ก��	C��9+������������
#	!�����
�/�� 
  #�/���ก��I� 2 �/�� ����39 

1. 2?����+��+1�T�)"����� �

N;4�#�/���I�F89�
34
34�3��ก�����
"�
34��I��S�� ��.3ก ��.3 #	! �(. 1 N;4��3 +���� 13,477.81 6�/ 
�����!ก��6�����F89�
34 ���*/�6��39 

1. ���ก�!�34����   78 2��/ 4 *+��	ก�!�34���� �+��B���8�� ก�!�34 
2. ������F��   38/2 2��/ 8 *+��	���F�� �+��B����F�� ก�!�34 
3. ���������   *+��	�/��	;ก>*� �+��B��/��	;ก ก�!�34 
4. �������2��ก   65/1 2��/ 6 *+��	�������(C �+��B�F�!#�� �����J�C"��3 
5. ����ก�!����   904 2��/ 2 *+��	�������(C �+��B�F�!#�� �����J�C"��3 
6. ���
�����ก   *+��	
�����ก �+��B���8�� ก�!�34 

2. 2?����+��+1�T�)"����� ��F"�

2.1. F89�
34�./���.F���� ���ก��"����ก�C *�9����/�	�
34 229 2��/ 2 *+��	�(3��N� �+��B��(3��N�   ��
���J�C"��3 #�/���I� 2 �/�� 6��#ก/ 

�/��#�ก +���� 4,294.34 6�/ �3ก+�2���!�!��	��./� 30 �? ���#*/���
34 9 ก�กJ�(� 2557 7;����
34 
8 ก�กJ�(� 2587   

�/��
34��� +���� 4,294.34 6�/ ก��"����ก�C !�+�6� �����>2����J�$����ก6��6�/�3
34���
+�ก��
6�������
"�ก���./����	!6�/�ก�� 10 6�/ ���>��!2�/��
34ก��"����ก�C�+�����ก�����6�/#	�����L   ;�>2������

�/���./� #	! /��(/��./�*����*��
34ก��"����ก�Cก+�2�� 

2.2 F89�
34
34 ��I�����
��ก��ก���E�6�� *�9 ����/ �	�
34  16 2��/  5 *+��	.�����3  �+��B�.�����3 
�����J�C"��3 N;4�2��������84����
34 1 �ก��(� 2558 >��!2�/���+�����ก����*/����� �����
6�����>����=�*
�กL�2�����E�>���*�E�����#2/�.�*�  +����F89�
34 6,515 6�/  ���>����=�*�3����(���	! 1 �?
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*�! �� /�'�&�2 �Eก�	 

*�! �� /�' : ��I������
.�9��+�>�"��ก� �9+������	C�
34�3ก���*���*��/����4��8� B��>*�ก���+��������
34�3
��!��
"�B�F *����*�H���!�����ก	 �F84�����������(���#�L�#ก�/�>�����ก��#�/����
�!����	ก 

2 �Eก�	 : 
1. �����M�ก�B�F>�"��ก� �9+������	C�*�9�#*/ก���F�!��	L�F��"�C ก��$	�**��ก	�� ก���F�!�	�ก

ก���ก���9+���� *	�� �"��ก� 
34�ก34����84��>2������7#�/����6��#	!��I�
34������>����(*
2. �+�����"��ก� �9+������	C�
34>2���	(/��������ก����/�����>��������(��(����� �� F�G�����F��"�C

��	C��9+����
34>2�$	$	�*�������*��6���3>�
�กF89�
34ก���F�!�	�ก*��*��(���*���ก�����
�ก�*�ก� ���7;�ก��>2����ก��
34�3��34��*/�	�ก(��

3. >.��
(���	�3ก��$	�*#	!ก��(��(����� ��
34
������ �����!��ก�����2�� ��ก��
346��
��*�H����ก	 F����ก��ก����#	��ก����4�#��	��� (���2	�ก2	��
��.3�B�F .��.�#	!
���(�

4. >2�(����+�(�=���/����*/����B�F (����	��B�� #	!������ก�����F��ก��� ���7;�ก��
�����(����.84���4�>2�ก��	�ก(�� �ก�*�ก� #	! �������!��.�C*��#
�#ก/$��78�2���#	!
$���ก34��������/���2��!��
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��$��#DD&��+���� �.?"�#��$ ���$F��"�&� 10 )0��3� 

1. �?+"���� � : ���� � 2 �E'/��*�* J�' 	
�ก ( 
�+���ก��� : 98 2��/ 6 7���2�8�(	��-���F�� ก�. 9.5 

  *+��	2������ �+��B��2�8�(	�� ก�!�34 81130 
  �
�M�F
C 075-666 075 
  �
����  075-666 072 

��!�B
"��ก�  : 78�2�������	! 99.99 >������
 F��"CM�3  +�ก���  
  #	!�����
 ��! �ก�C����G�C  +�ก���  
  
3478�����
�������	C��9+����  


�� �
!��3��  : 27,400 2��� (��	(/�
34*��6��2���	! 10,000 ��
) 
 +����2�������=
34�����
78����/ : 27,394 2��� (����I�����	! 99.98 

2����2*� :  
������
 F��"CM�3  +�ก�� 
�+���ก��� : 98 2��/ 6 7���2�8�(	��-���F�� ก�. 9.5 

  *+��	2������ �+��B��2�8�(	�� ก�!�34 81130 
  �
�M�F
C 075-666 075 
  �
����  075-666 072 


34*�9������	C�  : *+��	.�����3 �+��B�.�����3 �����J�C"��3 
F89�
34
346��������=�* : 6,515 6�/ (B��>*�>����=�*�กL�2�����E�>���*�E�����#2/�.�*�) 
�!�!��	�ก��>.���!��.�C : *�9�#*/���
34 15 FQ�B�(� 2563 7;����
34 14 FQ�B�(� 2564 

�� �
!��3��  : 500 2��� (��	(/�
34*��6��2���	! 10,000 ��
) 

������
 ��! �ก�C����G�C  +�ก�� 
�+���ก��� : 98 2��/ 6 7���2�8�(	��-���F�� ก�. 9.5 

  *+��	2������ �+��B��2�8�(	�� ก�!�34 81130 
  �
�M�F
C 075-666 075 
  �
����  075-666 072 


34*�9������	C�   : *+��	�(3��N� #	!*+��	(�����3 �+��B��(3��N� �����J�C"��3 
F89�
34�./���.F���� ก��"����ก�C : #�/���I� 2 �/�� 

�/��#�ก +���� 4,294.34 6�/ �3ก+�2���!�!��	��./� 30 �? ���#*/���
34 9 ก�กJ�(� 2557 7;����
34 
8 ก�กJ�(� 2587   

�/��
34��� +���� 4,294.34 6�/ ก��"����ก�C�3������ !�+�6� �����>2����J�$����ก6��6�/�3
34���

+�ก��6�������
"�ก���./����	!6�/�ก�� 10 6�/ ���>��!2�/��
34ก��"����ก�C�+�����ก�����6�/#	�����L   ;�>2�
�����
�/���./� #	! /��(/��./�*����*��
34ก��"����ก�Cก+�2�� 

�� �
!��3��   : 5,000 2��� (��	(/�
34*��6��2���	! 1,000 ��
) 
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2. �?+"���� � : ���� � !��%1"&����&'% 	
�ก ( 
�+���ก���>2=/ : 64 N�������-*��� 25 #���������2�8� 

  ��*����� ก����
F�2��(�  10260 

  �
�M�F
C 02-744 1046 
  �
����  02-361 8989 

�+���ก���ก�!�34 : 98 2��/ 6 7���2�8�(	��-���F�� ก�. 9.5 
  *+��	2������ �+��B��2�8�(	�� ก�!�34 81130 

  �
�M�F
C 075-666 075 
  �
����  075-666 072 

��!�B
"��ก�   : �F�!��	L�F��"�C��	C� 

�� �
!��3��  : 5,000,000 2��� (��	(/�
34*��6��2���	! 10 ��
) 
 +����2�������=
34�����
78����/ : 2,500,000 2��� (����I�����	! 50.00 
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บคุคลอ้างอิงอื-นๆ

1. �����1�����#��

.84� : �����
 M���C���D�ก2	�ก
��F�C (��!�
M6
�)  +�ก�� 
�7��
34�+���ก��� : 93 ��(��*	��2	�ก
��F�C#2/���!�
M6
� 

  7����.��B���ก #������#�� ��*���#�� 
  ก����
F�2��(� 10400 

  �
�M�F
C 02-009 9000 
  �
����  02-009 9991 

2. ,-�!"�� G�� 

.84� : ��������6		�ก�)C �	�2M�3�ก�	 
  �	�
!��3��$�������=.3������=�* 6140 

�7��
34�+���ก���   : �����
 �+���ก��� �3���  +�ก�� 
  .�9� 33 ��(���	(��.�� 
  �	�
34 193/136-137 7����.��B���ก (	���*�  
  ก����
F�2��(� 10110   

  �
�M�F
C  02-264 0777 
  �
����   02-264 0789 

 +�����?
34��I�$�������=.3>2������
 :  3 
(������F��"C2�8�ก���3�/��6����3�ก�� : 6�/�3 
�����
 /�����
�/�� /$�����2�� /$��78�2���   
���>2=/ 2�8�$��
34�ก34������ก����((	���ก	/��



ข้อมลูทั -วไป 

47 

นักลงทุนสมัพนัธ์

.84� : ��������=.	3 �8� ��
M��� 
  ก���ก��$�� ��ก�� 

�3��	   anchales@lamsoon.co.th 
  �
�M�F
C  02-744 1046 
  �
����   02-361 8989 

.84� : �������R�"��� ��� ��
�C 
  ก���ก�����2�� 

�3��	   piyatida@lamsoon.co.th 
  �
�M�F
C  02-744 1046 
  �
����   02-361 8989 
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�����
 �2��*��2ก����9+������	C�  +�ก�� (�2�.�) ��I�� ����������	C�N;4�$	�*�9+������	C���� (CPO)  �ก
!	��$	��	C�
�� (FFB) ��������
#	!N89� �ก.�����B����ก
34�3������/>ก	�ก������ก���9+������	C���� $	$	�*����84�< (8��9+������	L�>�
��	C���� (CPKO) N;4��ก�� �ก��	L�>���	C� (PK) #	!ก�ก��	L�>���	C� (PKC) N;4���I�$	F	��6�� �กก��$	�*�9+������	L�
>���	C���� N;4�>.�>���*��2ก�����2����*�C 

�����
#	!�����
�/���3F89�
34�	�ก��	C�>�
34���
34�����
�3��ก�����
"�  +���� 13,477.81 6�/ #	!>�F89�
34�����H N;4���!ก������
��==��./�#	!>����=�*�กL�2�����E�  +���� 15,103.69 6�/>� ��2���ก�!�34 #	! ��2��������J�C"��3 

�����
�3����ก���9+������	C����N;4�*�9����/
34 ��2���ก�!�34 �����7�ก��
!	��$	��	C���6�� 450,000 *��*/��? (75 *��*/�.�4����) 
#	!����ก���9+������	L�>���	C�����3ก+�	��ก��$	�* 26,500 *�������	L�>���	C�*/��? 

���6����������
�� �กก�����B��>���!�
M �ก$	$	�*2	�ก< (8��9+������	C���� �9+������	L�>���	C���� #	!ก�ก��	L�>�
��	C� N;4���I���*7����2	�ก�+�2���$	�*���(��*/���84��>���*��2ก����9+������	C� �./� �9+����
34>.�>�ก��������2�� ��2����*�C 
��� ����
3�� ���/ #.�F� $�N�กO�ก �9+���	��� �� �(�84���+���� #	!$	�*B�)\C��2���84�< �./� ���#	!6�M(�3� ก�ก��	L�
>���	C�>.���ก>�O��C���I�6ก/#	!��������2����*�C  

>��? 2563 �������9+������	C�����3����/������	! 79.76 ������6����� �����
�3�����)ก��$	�*�9+������	C����*4+�ก�/�����
	! 5 ��84��
3��ก�������)ก��$	�*�9+������	C����
�9���!�
M ��84�� �ก�����)�������ก���9+����
�9���!�
M
34��R��+�����ก���3
 +�������7;� 99 #2/�  

CD��!�������3(� 

,&�$I MU'/���ก�� 
�� 2561 �� 2562 �� 2563 

&������ % &������ % &������ % 

�9+������	C���� 488 77.71 442 80.95 737 79.76 
�9+������	L�>���	C���� 88 14.01 68 12.45 96 10.39 
�84�< 52 8.28 36 6.60 91 9.85 

�*%%-&DF�ก��	
���F�� 628 100.00 546 100.00 924 100.00 

2����2*� : ก�� +�2�/��$	�*B�)\C����*���+�����ก����� UPOIC 
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ก��1�&�+����&���+!
�D G������+,F��%� 

1. DM�ก��%ก������ � : �$F�$ ��1&)��#ก������ �

��84����
34 12 FQM �ก��� 2563 ()!ก���ก�������
�3�*������*�#*/�*�9������"��� ��=� ��= ��I��	����ก�������
#
�
�����B�
� F���.F��"�C N;4�6��	���ก �ก*+�#2�/��	����ก�������
 ����3$	*�9�#*/���
34 12 FQM �ก��� 2563 ��I�
*��6�  

2. DM�ก��%ก������ � : �$F�$ ��!%���กDM�1	��������+������D*�%1!�+��

��84����
34 6 ���2�(� 2563 ()!ก���ก�������
�3�*�#*/�*�9� ��������=.	3 �8� ��
M��� ก���ก��$�� ��ก�� ��I�
���.�ก()!� ��2���
34���2��(�����34�� 

3. DM�ก��%ก��$�*	!"� : �$F�$ ��DM�ก��%ก��$�*	!"��&�ก
�ก �(-�&ก�	ก��

�F84�>2����(	���ก��2	�กก��ก+�ก����#	ก� ก��
34�3 ��84����
34 20 ก��B�F��"C 2563 ()!ก���ก�������
6�������*�ก��
��	34��#�	� �����* 2���
34 (������$��.�����()!ก���ก��*�� ��� ������2���>2�()!ก���ก��
*�� ���
+�2���
34�F�4��*���ก34��ก��ก��ก+�ก����#	ก� ก�� #	!�3�*������*�>2���	34��.84� �ก V()!ก���ก��*�����W 
��I� V()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก��W ����3�����*ก��
+�2����F�4��*������39 
- ����#���1���*�����ก��ก+�ก����#	ก� ก��
34�3 */�()!ก���ก�������

- *��*����#	ก���1���*�������ก���ก��#	!DE�� ��ก�� >2���I�6�*��2	�กก��ก+�ก����#	ก� ก��
34�3 #	!

���(	���ก��2	�กก��ก+�ก����#	ก� ก��
34�3���*	��2	�ก
��F�C#2/���!�
M6
�
- F� ��)�
�
��#	!��������������ก��ก+�ก����#	ก� ก����������
��/����4+�����
- ������*/�()!ก���ก�������
 �ก34��ก��ก��ก+�ก����#	ก� ก��
34�3��������
 F����(����2L� #���1���*� #	!

�������#�! �F84�#ก�6���������*��(����2��!��

4. D(�D*�%fS"���"� : /�&"#�E�M'3(�2�2�ก���กfS"�D(� 

>���8��ก�กJ�(� 2561 ���ก�� ��2���ก�!�346���84�(+�OT��*/�M�	�/������
6������>.���!��.�C>�
34���#�	�2�;4��F84�
�	�ก��	C��9+����(����I���89�
34 4,376 6�/N;4�6��ก+�2��>2���I���*�1����
34��� ���6���84�OT���/���I�(���$��*/���!��	
กJ2���
34��� F.M.2497 ��*�� 9, 108 
�� ��!ก�M���()!�1���*�S���
34 96 	����
34 29 ก��B�F��"C 2515 #	!
��!��	กJ2�����=� ��*�� 83 �����
6����R��$����/>�2����2*���!ก����ก�������!2�/��ก�	�+�2������ 3 
��8��#	! 6 ��8����9�������
34 30 ��7����� 2561 ��I�*��6�  

��84����
34 2 ���2�(� 2562 M�	 ��2���ก�!�346��F�F�ก���กOT��(�3���ก	/�� #*/�3(+���4�>2������
�/����F89�
34#�	�
���ก	/�� #	!��84����
34 4 "����(� 2562 �����
6���84���
"�)C(+�F�F�ก��M�	.�9�*��*/�M�	��
"�)C */�����84����
34 28 



ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

50 

������ 2563 M�	��
"�)C6��F�F�ก���กOT��(�3���ก	/�� (�3���ก	/�� ;�78���I�
34��9���� ������ก1*��(+��"����>�
2����2*���!ก����ก��������� 32  

5. D(�D*�%fS"���"� : 2?����+!*�ก����+��"� ".1%?"�ก����+ 

��84����
34 6 ก�กJ�(� 2563 �����
6�����2�����3�ก$��*���2�N;4���I�(�3��=� (���$��H����ก��ก
34��� ����+���ก���
�1����
34��� ��2���ก�!�34��I�$��ก	/��2� #	!�����
��I�$��*���2� F��ก������ก�� ��2���ก�!�346���32����8�>2�F��ก���
�������F�4��*��*����!��L�#	!>2��+�����(�3ก�������
  ��84����
34 20 ���2�(� 2563 �����
�������*��#	!���
���
���ก	/��2� */������
34 18 ก������ 2563 �����
6���84�(+�>2�ก����I�	��	�ก�)C��ก��ก��F��ก��������� �A  ����
(�3���/>��!2�/��ก��F� ��)�������ก�� ��2���ก�!�34 

6. D
�! +�)"�!
�� ก����L��-���+(��	 ��* (ก����+ 

6.1 ��+(����&��%��1&)��+ 602 

��84����
34 9 �3��(� 2563 �+���ก���ก���1����
34����F84��ก�*�ก���6����ก��!ก�Mก+�2��>2�#�	�
34���2����	�
34 
602 ��89�
34��!��) 683 6�/ *�9����/
34*+��	ก�!�34���� �+��B���8�� #	!*+��	2������ �+��B��2�8�(	��  ��2���ก�!�34 
��I�F89�
34��T�2���
34���>���*�1����
34���
34���6�/������/ก�!���ก���1����
34����F84��ก�*�ก��� ���>2�$��(���(���

34���#�	����ก	/��#���2	�กH��#	!��ก�����
"�>�
34���*����!��	กJ2���
34���2�8�กJ2����84� ��84����
34 13 
������ 2563 �����
>�H��!$��(���(���
34���#�	����ก	/��6���84�(+�����F����#���2	�กH��#	!��ก�����
"��F84�
#�����
"�>�
34���#�	����ก	/�� */������
34 14 FQ�B�(� 2563 �����
6�����2����8� �ก�+���ก����1����
34��� ��2���
ก�!�34# ��>2���ก �ก
34���#�	����ก	/��F�����89�7����4��	�ก�����B��>� 30 ���  ��84����
34 28 *�	�(� 2563 �����

6���84���
"�)C(+���4����ก	/��*/��+���ก����1����
34��� ��2���ก�!�34 �A  �������/>��!2�/��ก��F� ��)� 

��/��6�กL*�� 2�ก*�����=��3�
34���#�	����ก	/��  !
+�>2���(�
�����
34���#	!��	(/���
"�*����=.3(��2	8����
*��
�������	C��9+������
34������ก	/����������
 ) ���
34 31 "����(� 2563 	�	���I� +���� 5 	�����
 

6.2 ��+(����&��%��1&)��+ 603 

��84����
34 21 ก�กJ�(� 2563 �+���ก���ก���1����
34����F84��ก�*�ก���6����ก��!ก�Mก+�2��>2�#�	�
34���
2����	�
34 603 ��89�
34��!��) 3,617 6�/ *�9����/
34*+��	ก�!�34���� �+��B���8�� #	!*+��	2������ �+��B��2�8�(	�� 
 ��2���ก�!�34 ��I�F89�
34��T�2��� ���>2�$��(���(���
34���#�	����ก	/���84�(+�����F����F���2	�กH��#�����
"�*��
��!��	กJ2���
34���2�8�กJ2����84� ��84����
34 3 ก������ 2563 �����
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���ก��$	�*�9+������	C���� +���I�*���2���N/��#N���I���	� 82 ��� 
�9��39�����
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 ����3���	!��3������39 

 �ก���� 
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�� �/�2����8�
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*������N89�$	��	C��� �ก��((	B����ก>�����/������;9��F84�
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M6
�
34>2�$	$	�*�3��!��) 5.7 	���6�/ �/��>2=/����	! 
90 ���F89�
34�	�ก��	C�
�9�2�����/
34�����)B�(>*� ��84�� �ก�3�B�FB�����ก�M
34�2��!��  

(ก) ,&��&'%!( 

>���3*��*��2ก����9+������	C��$.�=ก��B��!���
���/���ก�� �/�$	>2���(�
��*��>��!���*4+� ������
���9+������	C�6���A  ��
2��� �ก 1) �B��!B�����ก�M
34��89��+���� �/�$	>2�$	$	�**/�6�/����;9� 2) F89�
34
34>2�$	$	�*6������*����ก�;9�  �ก������
B�(��H
34�/������>2�����F89�
34�	�ก��	C�>�#*/	!�?>2�6�� 10 	���6�/B��>��? 2572 3) *����	C��9+����
34�3�����ก�� 8 �? �3 +����
��ก�;9� N;4����/>��ก)\C����
34>2�$	$	�**/�6�/��� *�9�#*/�	���? 2559 */���84����*	��
�9��? 2562 �����)�9+�D��3*/���84�� 
+�>2�
�����)$	$	�*��	C����������F�4��;9���/���3����+�(�=  

��/��6�กL*�� >��? 2563 �����)$	$	�*��	C������4�.!	�*�� #	!*4+�ก�/��? 2562 ��84�� �ก$	ก�!
� �ก�B��!B�����ก�M
34
#2��#	�� #	!$	$	�**/�6�/
34	�	���84�� �ก�ก�*�ก�	�ก��>�/���� >��!2�/���? $	$	�*��	C���������>���8��FQ�B�(�
34
��!��) 2.04 	���*��#	!*4+����>���8��"����(�
34 5 #��*�� ��(�$	��	C����S	34�����? 2563 ���/
34 4.78 ��
/ก��	ก��� 
(2562 : 3.05 ��
/ก��	ก���) ����3��(��S	34������8��������
34 7.06 ��
/ก��	ก���>���8��"����(� #	!*4+����
34 3.14 ��
/
ก��	ก���>���8��FQ�B�(� 

�-���+ 1 : ���%�M�&���D�,&��&'%!(���1(?"� (D#MI�2��
�% � 18%) 

�#$�� : ก��ก��+��2��;�
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ก���F�4��;9���� +��������ก���9+������	C���� �ก 91 #2/�>��? 2556 ��I���!��) 130 #2/�>��A  ���� �����R��+�����ก��
 +���� 99 #2/� 
+�>2�ก+�	��ก��$	�*����������ก���3��!��) 30 - 35 	���*�����$	��	C���*/��? ����/����ก�/������)$	
��	C���
34��ก��/*	��>��? 2563 
34 15 	���*����I���/����ก  !�2L��/���*��ก��>.�ก+�	��ก��$	�*�������ก���9+������	C�������/

34��!��)����	! 50  �กB��!(���6�/����	�!2�/�������(C#	!���
���3���/>��!������ �/�$	*/���73��B�F��(�#	!(�)B�F
���$	��	C��� N;4���I�������(�+�(�=*/�ก��F�G����*��2ก����9+������	C������!�
M6
� 

()) ��
�% ���&'%(�� 

����� 

�����)$	$	�*��	C��9+����>�#*/	!�?�3(���$��$��*/���84�� $	$	�*�9+������	C����
�9���!�
M>��? 2563 ���/
34 2,651,598 *�� 
(2562 : 3,033,473 *��)  �? 2563 ��I��?
34�7��ก��)C�����������*��2ก�����	C��9+����#	!�9+������	C��3(���$��$����/��
��ก ���./��*���? $	$	�*��	C��9+����	�	���/���2L�6��.�� ) ��9���8��ก��B�F��"C�*L�ก�9+������	C����>���!�
M�2	8��F3�� 
178,672 *�� (��
"�2	�� �ก2�ก�����)��� กO$.) 
+�>2���(��9+������	C�������7;� 40 ��
/ก��	ก��� 

��*��2ก����9+������	C��	���9+�>���!�
M6
��3ก+�	��ก��$	�* ����39  

1. ���ก���������������� : ��!�
M6
��3���ก	�4��9+������	C�  +���� 20 #2/� �3ก+�	��ก��$	�*
�9���9���!��) 2.5 	���
*��-��*7����*/��? #	!��*��ก��>.�ก+�	��ก��$	�*���/
34��!��)����	! 70 7;�#�� +����$����!ก��ก�� !�F�4��;9� +����6�/��ก��ก
��84��
3��ก������ก���9+������	C���� ��84�� �ก��I�ก��	�
��
34*���>.�����
����� #	!*�����M��(������(���.+���=#	!�
(���	�3
�!������ #*/ก��#�/����>���*��2ก���ก��ก	�4��9+������	C����4��3(������#����ก�;9�>�./�� 2-3 �?
34$/���� ���$����!ก��ก��
���>2�/��ก>.�ก	��
"C������(��F84�#�/��/��#�/�ก��*	�� 

2. ����� ��!�"#$���%&'()� : (��ก��)C�/���*��ก��>.�ก+�	��ก��$	�*�����*��2ก����39 !*4+�ก�/�����	! 50 >�
�A  �����3$����!ก��ก�����>2=/>�"��ก� �39���/��!��) 4 - 5 ��� ��������
�3�/��#�/�
��ก��*	��������>��/�����"��ก� ��
�ก��34�+�2�������(���	3ก
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��)�*� 

�-���+ 2 : ���%�Mก��,&�$��
�% ���&'%(�������1�/3��

�#$�� : ก��ก��+��2��;�

��!�
M6
��3(���*���ก��>.��9+������	C���� ����39 

($ �) 2562 2563 
ก��1�&�+����&� 

(��"�&�) 
�F84�ก������B( 1,462,953 1,164,985 -20.37

�F84�$	�*6����3�N	 1,337,160 1,363,651 1.98

*�9�#*/��8��ก��B�F��"C 2563 ����)�.!�7����;-�����ก���<�+����(+��6�;�,� !'�$�&��ก��ก��#F�/�!������6�����(���-19 ���
;��ก�&ก������!7�=>ก�&���)�.!�7����? ��$�@�ก����-.��ก ��*��2ก������ก����� "��ก� ��2��#	!�(�84���84� #	!����SF�!
B�(�ก�*�ก��� */��6�����$	ก�!
���/��2��ก B�(F	�����กL6�����$	ก�!
��./�ก�� ���>���8�������� ��==�N89����
	/��2����9+����������*C�
LกN�� (WTI) �/������8��FQ�B�(� ��4�	� ���(�*��	� N;4���I�ก��	�	�*��	�(��9�#�ก>�
��!��*�M��*�C �!
���B��!�����(C*ก*4+�#	!B��!�9+�������	��*	�� (���*���ก��
34	�	�>�B�("��ก� ��2��#	!�(�84���84� 
���7;�(���*���ก���9+������	C��F84�
34 !�+�6���I��/��$��>�ก��$	�*6����3�N	
34	�	��./�ก�� �กB��!��(��9+�����R�*��	3��

34*ก*4+� 
+�>2���(��9+������	C�>�*	���	ก	�*4+�	�  �ก�!��� 3,000 ���ก�**/�*����84�*���? 2563 �����/>��!���*4+�ก�/� 2,000 ���
ก�* */�*��>�./��*����8��FQ�B�(� 

�7��ก��)C�����(C�9+������	C�>���!�
M
34	�	���/�������L� 7�กN9+��*�� �กก�����4�������/Q��ก��$	�*>���8���3��(� ��(�7�ก
ก���� �กB��!���
���/���ก�� ��(��R�*��	3��
34*ก*4+� ��(��9+������	C���� ;�	�	�*/���84��#*!�!���*4+����
34 17-18 ��
/
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ก��	ก���>���8��ก�กJ�(� �*L�ก�9+������	C�������7;� 564,735 *�� >��)!
34B�(��H��ก��*�ก�����F84���������	#	!./��
�������73��B�F��(���	C��9+���� ���
�9���������7��!2���ก���+������9+�����R�*��	3��  ��*�ก�����ก	/�� 6��#ก/ 

1. ก��>.��9+������	C�����F84�$	�*ก�!#�6OOT� ���>2�ก��6OOT�DE��$	�*��ก�����N89��9+������	C����>�./��
34�3���
���/���ก��
���>��	���? 2561 7;���8�����2�(� 2563 �9+������	C����7�ก�;���ก �ก�!��*���(��ก�����ก	/�� 6���!��) 360,000 *��

2. ก��������	34���/��$���9+������	C�>�6����3�N	>�./�� 7 �?
34$/���� B�(��H���ก�!
���F	�����6��������	34���/��$��
�9+������	C�>�6����3�N	 �F84���ก���!��������)�9+������	C�(��2	8�>���!�
M>2��2��!��#	!�F84�>2��ก��(�������	>�����
��(��!2�/��ก��>.��9+������	C��F84�ก������B(#	!6����3�N	 ���>��? 2563 :-

• ก�!
���F	�����6��ก+�2��>2�6����3�N	 �3 10 ��I��9+�����3�N	H�������!�
M*�9�#*/���
34 1 �ก��(� 2563 
�#
�
�3 7 ����3ก��ก+�2���/��*/����(�����	3ก�9+�����3�N	2�����L� �3 10 >2�*4+�ก�/� �3 7 �
/�ก�� 3 ��
*/�	�*� ��/��6�กL
*�� ก��ก+�2��>2�6����3�N	 �3 10 ��I��9+�����3�N	H�������!�
M �� �3��� +�ก��
34 !*���F� ��)�>���84�����
 +�����7��*C
34�����7�������3 10 >��A  ����6���3��!��) 5 - 6 	���(�� ( �ก�7��*C�3�N	
�9�2�� 10 	���(��) (��
��I�����	! 50 #���/� !�3ก��ก+�2��	�ก�)!#	!(�)B�F6����3�N	 �3 100 >2��3�;9�

• ก�!
���F	�����ก+�2��>2�
�ก�7��3���ก���9+����
�4���!�
M +�2�/���3 10 *�9�#*/���
34 1 �3��(� 2563
• ��������>2��3 20 #	! �3 7 ��I�6����3�N	
���	8�ก (*/���84��) ���6�7;�ก���/������ก��>.��3 100 >�ก	�/��ก�*�ก�

#	!�7�����ก�*�ก� �F84�>.�>�B�(�ก�*�ก���
• B�(��H(��ก��)C�/� !�����7���N���9+������	C����6����!��) 2 	���*��/�?

�-���+ 3 : ก���� �1�&�+��!F*�,!%��
�% ���&'%��3�C"(�1g& (2556 - 2563) 

��!�
M������3�N3� �3ก��ก+�2��>2�>.��3 30  �7;���8��"����(� 2563 >��)!
34��!�
M���	�N3����4����(��>.��3 20 >���HN���
��( ��84����
34 1 ก������ 2563 ��� !���4����(��>.�>���HN���2C#	!�F����N�	/����	�N3�>���8���ก��(� 2564 #	!��8��
��7����� 2564 *��	+���� ������ก��>.�6����3�N	�����!�
M$��$	�*�9+������	C����>2=/
34���>��	ก
�9������!�
M���ก	/�� 

+�>2������)�9+������	C�(��2	8�>��!��	�	�#	!�;���(��9+������	C����>2�����;9� ��/��6�กL*�� *�9�#*/6*�������
�������? 
2562 �/��*/���!2�/����(��9+������	C�#	!�9+�����R�*��	3��ก�����;9���84��<  ��ก��ก�/��!��� 400 �2�3�=�2��H_/*�� N;4���I�
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�!���������*�9�#*/��8�������� 2559 ��H��	������3�N3� ;�*��� ���������!��)>�ก������6����2���ก��$	�*�3 30 
�9��39 �F84�
��ก�������(C���ก��>.�6����3�N	>���!�
M 

3. ก��$	�ก���ก���/���ก�9+������	C��F84�	�$	$	�*�/���ก�� ���>���8��*�	�(� 2563 B�(��H6����������(/����2�� ��ก��ก��
�/���ก�9+������	C����
�9��(��ก��6�/�ก�� 300,000 *�� >���*��ก��	ก���	! 2.00 ��
 B��>*�����!��)6�/�ก�� 600 	�����


�9��39 �F84�>2������7#�/����ก��*	���	ก6�� ��/��6�กL*��  �กก��
34��(��9+������	C����>���!�
M#F�ก�/�*	���	ก��/����ก
 ;�6�/�3ก���/���ก�9+������	C����
34�����/���(��ก�����ก	/�� #*/�3ก���/���ก�9+������	L�>���	C����
346�������!��.�C �ก
�(��ก���39 ��84�� �ก�9+������	L�>���	C����>���!�
M�3��(�>ก	��(3��ก��*	���	ก

�7��ก��)Cก��	L�(����C
34���4�$/��(	��>�./��6*�������
��� 
+�>2���(��9+����F8.
�ก��!�B
>�*	���	ก����SF�!�9+����
��	C�����*������;9���/�������L� 
�9� �ก�����(C
34�F�4��;9�#	!$	$	�*��	C��9+����
34��ก��/*	������	�  

(D) ��D��&����%�M��
�% ���&'%(��D�1�&?" 

ก���(	84��62������(��9+������	C����>���!�
M�S	34������8��>��? 2563 ���/>�./���!2�/�� 19.34 � 38.76 ��
/ก��	ก��� 
(2562 : 14.76 � 29.75  ��
/ก��	ก���) �3��(��S	34�
�9��?
34 28.05 ��
/ก��	ก��� ����;9� �ก�? 2562 ����	! 53.87 (2562 : 18.23 
��
/ก��	ก���) ��(��S	34������8��*4+�������/>���8��ก�กJ�(� #	!������>���8��"����(� �/��*/����(��S	34���84����3���
3��
ก��*	���	ก���/
34ก��	ก���	! 7.19 ��
 (2562 : 2.10 ��
/ก��	ก���)  

>�./��6*����
34 3 ����? 2563 ��(��9+������	C����>���!�
M���/>��!���>ก	��(3��ก�����	�N3� $����!ก��ก�� ;��3ก���/���ก 
���>���8��ก������ ��!�
M6
��3ก���/���ก(����I������)�9+������	C����7;�ก�/� 70,000 *�� *	���/���ก2	�ก(8� ��!�
M
�����3� 
�9��39 >��? 2563 ��!�
M6
��3ก���/���ก(����I������)�9+������	C������!��) 236,251 *�� 	�	�����	! 20 (2562 : 
296,297 *��)  

2	�� �ก��(��9+������	C�>�*	���	ก��4�	���/�!���*4+��������?>���8��FQ�B�(� ��(��9+����F8.
�ก��!�B
���4�����*������;9�
 �กก��
342	����!�
M
�4��	ก���4�$/��(	����*�ก��	L�(����C�F84�����
�$	ก�!
�
���M��Hก�  ��(��9+������	C�����*��
����;9���/��*/���84���./�ก��#	!�F�4��;9���/��#�L�#ก�/�>�6*�������
�������? �����(��9+������	C����>�*	��	/��2���ก+�2��
�/������8��
34��������!�
M���	�N3� (Bursa Malaysia Derivatives : 3rd Month) �;9�6�#*!�!���������>����ก�/� 8 �?��84�
���
34 31 "����(� 2563 
34 3,602 ���ก�**/�*��  �กก��
34�3#��N89�#	!�����(Cก	��������>��!�� 
�9� �ก��!�
M�����3�  3� #	!
�2B�F����� N;4���I�$���+�����2	�ก������(���9+������	C� ���	�N3��3�*L�ก�9+������	C� ) ��9��? 2563 
34 1,264,881 *�� (�? 2562 
: 2 	���*��) 
+�>2���(��9+������	C����>�*	���	ก����*������;9�#*!�!���������
34 3,900 ���ก�*/*�� ��84����
34 31 "����(� 2563 
N;4���I��!���������>����ก�/� 8 �? 

���������)�9+������	C����(��2	8�>���!�
M�3(���$��$���./�ก�� ����!���*4+��������?���/ ) ��9���8��ก��B�F��"C 
34 
178,672 *�� (��
"�2	�� �ก2�ก�����)��� กO$.) #	!��84����4�������/Q��ก��$	�*>���8���3��(� N9+��*�� �ก�7��ก��)Cก��
�!�������(���-19 �����(C�9+������	C�	�	���/�������L� 
+�>2��*L�ก�9+������	C����������>���8��ก�กJ�(�
34 564,735 *�� 
#	!ก	����	�	���/�������L�  �ก��*�ก����������	�9+������	C����B�(��H ��!ก��ก����!�
M6
����4��3�����(Cก	��������
>��!�� #	!�����)$	$	�*��	C��9+����>���!�
M
34	�*4+�	���/����ก>�./��6*�������
��� 
+�>2������)�9+������	C����
(��2	8�>��!��	�	�>�./����9��?�2	8� 209,328 *�� (2562 : 309,181 *��) ��(��9+������	C����>���!�
M�S	34������8���;9�6�
#*!�!�������������?
34 38.76 ��
/ก��	ก���>���8��"����(� �ก���/��*/�� �ก��(�*	���	ก������7;� 13-14 ��
/ก��	ก���   
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�-���+ 4 : ��D���
�% ���&'%(��)��!F�$&�( ก�%. 1�����1����$&�(%�1&1g�� 

�#$�� : ก��ก��+��2��;� 

�-���+ 5 : ���%�M��
�% ���&'%(��D�1�&?"�&�ก��1D&?+"�3�*)"���D����1(?"� 

�#$�� : ก��ก��+��2��;�
����!��� : )����/ก��
�<�ก�6�����)��(����;�)5 2562 !):�)����/������ก)����/ก��A�6���� กB�. 
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�-���+ 6 : ��D���
�% ���&'%�����1�/%�1&1g�� ���1(?"�


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

�-���+ 7 : ���%�M��
�% ���&'%D�1�&?")"����1�/%�1&1g�� 


34�� : Malaysian Palm Oil Board 
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���%�Mก��,&�$ (i000 $ �) ��D� (���/ก�C&ก� %) 
1�$#ก��M'!
�D G 

,&��&'%!( ��
�% ���&'%(�� ,&��&'%!( 
(D#MI�2��
�% � 18%) 

��
�% ���&'%(�� 

6*����
34 1 2,901 
(4,392) 

484 
(795) 

5.75 
(2.67) 

33.90 
(16.04) 

) ��9���8��ก��B�F��"C  �*L�ก�9+������	C����>�
��!�
M�2	8��F3�� 178,672 *�� (��
"�2	�� �ก2�ก
�����)ก��N89���� กO$.) ��(��9+������	C�����;9�6�
#*!�!���������
34 40 ��
/ก��	ก��� 

6*����
34 2 5,854 
(5,455) 

988 
(967) 

3.17 
(2.58) 

22.00 
(17.23) 

ก��#F�/�!������ COVID-19 #	!�7��ก��)C	L�(
����C
�4��	ก�/�$	ก�!
���/�����#�� 
+�>2������(C
>���*��2ก�����2��#	!�(�84���84� ���7;������(C>�
B�(F	�����	�	� 

��(��9+�����R�*��	3��	�	���/�������L���/�!���*4+����
��I���!��*�ก��)C 
+�>2������(C>�6����3�N		�	�
*������ ก����>2���(��9+������	C�*ก*4+�  

6*����
34 3 4,054 
(4,116) 

779 
(766) 

3.73 
(2.88) 

20.86 
(16.87) 

กO$. ��ก�����N���9+������	C���� +���� 37,550 
*�� �F84��+�6�$	�*ก�!#�6OOT� >��)!
34��(��9+����
��	C����>�*	���	ก���4�����*������;9� ��84�� �ก
B��!�����(C
34�F�4��;9� �ก�7��ก��)Cก��$/��(	��
ก��	L�(����C  

��(��9+������	C����>�*	���	ก���4����ก�/���(�>�
��!�
M 
+�>2���!�
M6
��/���ก�9+������	C����>�
�����)��ก*�9�#*/��8��ก�กJ�(� #	!������>���8��
ก������
34 70,534 *�� 

6*����
34 4 2,173 
(2,699) 

400 
(506) 

6.46 
(4.08) 

35.43 
(22.79) 

�����(C
34ก	��������������(���B(B�)\C  �ก��!�
M
 3�#	!�����3���I�2	�ก �/�$	>2���(��9+����F8.
����*������;9� >��)!
34�����)�*L�ก�9+������	C�
�9�
�	ก���/>��!���*4+�  

�/����(��9+������	C����>���!�
M�3��(��S	34�>�
��8��"����(����7;� 38.76 ��
/ก��	ก��� ��84�� �ก
�*L�ก�9+������	C����/>��!���*4+��./�ก�� (209,328 
*��) 


�9��? 14,982 
(16,662) 

2,652 
(3,034) 

4.78 
(3.05) 

28.05 
(18.23) 

(      ) �����D�;�-���!���!�#��ก��;�)5ก������� (	����
����)5 �������ก�/#) 

�#$�� : ���!��&�กก��ก��+��2��;�

�-���+ 8 : 1�$#ก��M'!
�D G���3$�%�!���� 2563 
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D�(ก��M'��*C��%��D���
�% ���&'%�� 2564 

���
��
34	�	����$	$	�*F8.
��*!���#	!��ON3���84�� �กB��!#2��#	��>�
!�	�+� (Black Sea) #	!���ก1ก��)C	��3=��� 
�/�$	ก�!
�
34���#��*/������)$	$	�*7�4��2	8��>�ก	�/���!�
M#7������ก�>*�  !�/�$	>2���(��9+����F8.����*������;9� �7;�
6*����#�ก�? 2564 >��)!��3��ก�� 2�ก�3�����(C�������F�4��;9� �กก��$/��(	����*�ก��	L�(����C 
+�>2�(��ก��)C�/��*L�ก
�9+������	C�>�*	���	ก !	�	�*4+�	� �ก�!
�4�$	$	�*���>2�/���4�������>�./��(�;4�2	������? 2564 

��!�
M 3�#	!�����3� N;4���I�$������B(�9+������	C����>2=/����	ก �3#������
34 !�+������9+����F8.��!�B
*/��< ��/��*/���84��
�F84��!���*��ก�����!�
M�;9���>2�/��84�� �ก�A  �����*��ก
34�3���/���4�6�/�F3��F�*/�(���*���ก�� �����9�  ;�(��ก��)C�/���(�
�9+������	C��/� !����;9�*/�6�6��>�./��6*����#�ก����? 2564 ������#	��(��ก��)C�/�>��? 2564 ��*��2ก����9+������	C�
����	ก !�3#������
34�3��84����3���
3��>��.����(��S	34�����? 2562 #	! 2563  ��ก �ก��9� ก�����(��>.�6����3�N	�*L�
���#�����#*/	!��!�
M �./� �3 30 �����!�
M������3�N3� #	! �3 20 �����!�
M���	�N3��3�/���+�(�=��/����4�>�ก�������
�����(C��/����4��8� ���7;����N�����
���9+������	C�
34�3ก������*��*/���84�� 

�+�2�����!�
M6
� >��? 2564 (���/�(���*���ก��>.��9+������	C��F84�ก������B(>���!�
M !�3��!��) 1 	���*�� �+�2���
(���*���ก��>.��9+������	C��F84�$	�*6����3�N	 (���/� !�3��!��) 2 - 2.2 	���*�� 2	�� �กก��
34ก�!
���F	�����6��
ก+�2��>2�6����3�N	 �3 10 ��I��9+�����3�N	H�������!�
M*�9�#*/���
34 1 �ก��(� 2563  $	$	�*�ก8��
�9�2��>��? 2564  !7�ก
>.�>���!�
M�
/���9� ���ก���/���ก�� �3����/������#	!�ก���;9�6��>������8��
34�3$	$	�*��ก��/*	�� +������ก N;4�*	��
�/���ก2	�ก ���(���I���!�
M�����3�  

 �กก��
34�2B�F�����6����!ก�M������กJ�!��3���/�����ก���/������ก��>.�F	�����
���	8�กS���
34 2 (Renewable Energy 
Directive : RED II) N;4�6��ก+�2����T�2���ก��>.�F	�����2�����3������2B�F�����6��
34��/����������	! 32 ���ก��>.�
F	�����
�9�2��>��2B�F�����B��>��? 2573 #	!ก+�2����T�2���ก��>.�F	�����2�����3��>�B�(���/�6��
34����	! 14 
B��>��? 2573 #*/ก+�2��>2�ก	�/���!�
M���.�ก>.��.89��F	��.3�B�F
34$	�* �กF8.6��6�/�ก���!���
34>.����/>��? 2563 #	!����
�F�4��;9�6��������6�/�ก������	! 7 ��ก �ก�39 ก��>.��.89��F	��.3�B�F
34$	�*�� �กF8.
34�	�ก>�F89�
34
34�3(/�(��C������  !*���	�	�
��/��*/���84�� ���I�M���C>��? 2573  N;4��3���7;�ก��>.������� VZero Palm OilW  �ก�.89��F	��B�(ก�����/�B��>��? 2573 
�9��39
�3 ����!��(C�F84��1��������F	�����#	!	�ก��>.�F	������F84�#���7;�(���F�����>�ก�����	���T�2�������ก�������ก�C
��4�#��	��� ��ก �ก��9�ก��>2�(����+�(�=ก�����B�F���
+�>2��ก��ก�!#� VPalm Oil FreeW >����(����2��*/��< >������ 
��84�� �ก�9+������	C�7�ก����/���I�#2	/�6������4�*�� (Saturated Fat) #	!�3���ก/��!��L�>������)��ก��84��
3��ก���9+����F8.
�84�<  ����2B�F�����6���3ก��*�9���*�H������(����	��B�������2�����ก+�2��(/�*ก(��������������� 3-MCPDE #	! 
GE >�$	�*B�)\C�9+����F8.
34$/��ก�����"3
+�>2������
"�� N;4��/�$	ก�!
����*��*/�ก������B(�9+������	C�>�B�(��*�2�ก���
��2��   

��/��6�กL*�� ก���/���ก�9+������	C����6
�6�*	���2B�F������3������ก ��!�
M6
�(������6�
34ก��$	�*�9+������	C�
 �กก�!���ก��$	�*
34$/��ก����������*�H��(�����4��8� #	!�����7*�� �������ก	��6�� ��ก �ก��84�����กJ�!��3�� 
RED II #	!ก�!#������ก�C��4�#��	���#	�� ��*��2ก����9+������	C����*����$.�=ก��(�����34�� �กก��
34�9+������	C�7�ก����/�
��I�#2	/�6������4�*�� (Saturated Fat) #	!�3���ก/��!��L�>������)��ก��84��
3��ก���9+����F8.�84�<  

������#	�� ก���(	84��62������(��9+������	C����
�9�>�#	!*/����!�
M>�./��6*����#�ก����? 2564 (���/� !��������7
����*������;9�6��*/���84�� ����SF�!2�ก�3ก��$/��(	����*�ก��	L�(����C���2	��< ��!�
M 
+�>2�ก� ก���
���M��Hก� ���4�
ก	�����3ก(��9�#*/2	��DE�����ก���	7;�ก���!���>��!	�ก
34���2�8���� N;4�ก��O���*�� !*/���84��2�8�6�/ 6�/�� (��ก��)C6�� 
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I�2�*%���(���ก���L�� $���� 

1) ก���� ���#����!��E�I�2ก��,&�$

��8���ก��(� 2563 �����
 �2��*��2ก����9+������	C�  +�ก�� (�2�.�) 6���������!��) +���� 60 	�����
 �F84�>.�>�ก��
������	34��2������;4���	C�#��#����� ����I�2������;4���	C�#��#��*�9� ���>.��!��(��(��ก�����;4�#��ก;4���*����*� 
�F84��F�4���!��
"�B�F#	!	�*��
��ก��$	�* �(��ก��*��*�9�#	�����L >���8��"����(� 2563 

2) ก��3(�� ����* &�&�ก��� ��"�$�%%�$�N��$F��V

��8�� ก�ก1�(� 2563 �����
 �2��*��2ก����9+������	C�  +�ก�� 
(�2�.�) 6�����>��������!����*�H��ก��$	�*�9+������	C�#��
��4��8� ����ก�!���#�� Mass Balance (MB) ����I�#�� Identify 
Preserved (IP) N;4���I��ก)\C�!����*�H��ก��$	�*�9+������	C�
#����4��8�
34���ก�/� 
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ก��2 J��!-FD*�%� +��?��&�ก�	ก��%12?+"�#%�� 

�����
 �2��*��2ก����9+������	C�  +�ก�� (�2�.�) �3ก���+��������
34#���7;�(������$��.��*/����(� ��4�#��	��� �F84�
(�����4��8����ก� ก��#	!���(������� ���ก��ก+�2�������
�M�C#	!F��"ก�  �F84�>2��!
�����ก��>�ก���+��������
*��"��ก� �ก*� ����39 

*�! �� /�' 
��I������
.�9��+�>�"��ก� �9+������	C�
34�3ก���*���*��/����4��8� B��>*�ก���+��������
34�3��!��
"�B�F *����*�H���!���
��ก	 �F84�����������(���#�L�#ก�/�>�����ก��#�/�����!����	ก 

2 �Eก�	 
1. �����M�ก�B�F>�"��ก� �9+������	C�*�9�#*/ก���F�!��	L�F��"�C ก��$	�**��ก	�� ก���F�!�	�ก ก���ก���9+���� *	�� �
"��ก� 
34�ก34����84��>2������7#�/����6��#	!��I�
34������>����(*
2. �+�����"��ก� �9+������	C�
34>2���	(/��������ก����/�����>��������(��(����� �� F�G�����F��"�C��	C��9+����
34>2�$	$	�*
��� ����*��6���3>�
�กF89�
34ก���F�!�	�ก *��*��(���*���ก������ก�*�ก� ���7;�ก��>2����ก��
34�3��34��*/�	�ก(��
3. >.��
(���	�3ก��$	�*#	!ก��(��(����� ��
34
������ �����!��ก�����2�� ��ก��
346����*�H����ก	 F����ก��ก��
��#	��ก����4�#��	��� (���2	�ก2	��
��.3�B�F .��.�#	!���(�
4. >2�(����+�(�=���/����*/����B�F (����	��B�� #	!������ก�����F��ก��� ���7;�ก�������(����.84���4�>2�ก��
	�ก(�� �ก�*�ก�#	! �������!��.�C*��#
�#ก/$��78�2��� #	!$���ก34��������/���2��!��

�����
�3������
34����ก��$	�*�9+������	C���/����4��8�*��ก��� RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ���>�
�/����������	C�#	!�������ก����������
6�����ก����������*�H�����ก	/��>����#�� Identify Preserved (IP) �����

����3ก��$	�*ก�!#�6OOT� �ก�.89��F	��.3�B�F#	!.3���	  #	!6�����ก���;9�
!��3���(��ก��ก	6กก��F�G��
34�!��� 
(Clean Development Mechanism : CDM)  ��ก �ก��9� �����
����3������#	!#���1���*��F84���ก����
"����$���3�/��6��
��3�ก	�/�*/��< 6�/�/� !��I�$���3�/��6����3�B��>� 6��#ก/ F��ก��� 2�8�$���3�/��6����3�B����ก 6��#ก/ $��78�2��� � ��2�39 	�ก(�� 
(�/(�� (�/#�/� .��.�#	!���(� ก+�2��6����/��.��� � ��������
�(��F>�(����
/��
3��ก�� 6�/�	8�ก�1���*�*/�F��ก��� 
	�ก(�� (�/(�� 2�8���((	>���((	2�;4� ��84�� �ก(����2�8�� 2�8�(���#*ก*/��>���84����=.�*� �.89�.�*� M���� B��� ���� 
�FM �7��B�F���� 2�8���84���84�>� ��/��6�กL*�� (���(��2������$���3�/��6����3��� #*ก*/��ก�� �����9� �����
 !
F� ��)�7;���
"�*��กJ2���
34#*/	!ก	�/�F;�6�������/��	!��3�����(�� #	!��#	>2���4�> �/���
"����ก	/��6�����(���
(���(��� #	!�1���*�����(����!����!��� ���6��ก+�2��#��
��ก��*������(���*���ก�����$���3�/��6����3�6��>�
���������ก	/��  

�����
ก+�2��#��
��(������$��.��*/����(�*��2	�กก�� 8 �������39 

1. ก�����ก"�ก�	ก��(�*�D*�%1�T�E��%

�����
�;�2	�กก���1���*�
34����B�( B��>*�ก��#�/����
34��I�"���*/�(�/(��
�ก���  ���7;�ก���1���*�*����==� ��84��6�

��ก��(��>�ก��N89�������(��#	!���ก�� �ก(�/(�� #	!ก��ก+�2��������>�ก�� ��N89�#	! �� ��� �F84�>2�ก���+�����
"��ก� ก��(�/(����I�6���/���2��!�� �3��!��
"�B�F ���/�>� #	!*��6�*���� 
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2. ก��$F"$���ก���#	��$D"�'� �� +�

�����
�3������>2�F��ก����+����������/���3(�)"���#	!��I�F	��8��
34�3������(� ���
�9��/������>2�(�/(����������
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������
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3. ก��1D��2!��E�%�#����

�����
�3������
34 !>2�(�����I�"���*/�$���3�/��6����3�
�ก��� ����1���*�*��กJ2���#	!������(��
34�ก34������ก��#	!
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M���� (���F�ก�� H��!
��ก������ .�*�*�!ก�	 �7��M;ก�� 2�8��7��!�84�>�
34��6���ก34���������*��ก��ก���1���*���� 
���
�9�>2�(����(��F*/�(�����I��A � ก.�#	!M�ก���M�3���(�����I������C 

4. ก���L�� $�$F"2� ก���"�F��1�T�E��%

�����
*�!2��ก�3�/�F��ก�����I��A  ��#2/�(����+���L ก���2�����������
 �����
 ;���������F�G��>2�F��ก����3(������
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"����F��ก���*��2	�ก��
"������.���9�F89�H��*��2	�ก��ก	#	!*��
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+�������F��ก��� *	�� �������������G�"���#	!�����ก�Mก��
+����
34�3#	!
�/������ก��
+������I�
3� 

5. D*�%� �,�(�"�$F"&-กD��
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- ��*�H�� ISO 9001 ��I���*�H���F84�ก����!ก��(�)B�F
- ��*�H�� ISO 45001 ��I��!��ก�� ��ก��������.3�������#	!(����	��B��>��7��
34
+����
- ��*�H�� ISO 14001 ��I���*�H��
34��/�����>2���(Cก��3ก��F�G����������*	�� ���ก����4�#��	�����/��

*/���84��
- ��*�H��ก��$	�*�9+������	C���/����4��8�B��>*�ก��� RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) N;4�
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���M��Hก�  ���(� .��.� ��4�#��	���
#	!7�ก*���*��กJ2������$���3�/��6���/����3�2	��B�(�/��*�9�#*/*���9+�7;��	���9+�

��ก �ก��9� �����
�����/�����
+�ก��*	��#	!��==�
34��I�"��� ���7;���ก�������	
34��I�(���	�����	�ก(�� #	!�3
2�/�����N;4�
+�2���
34������������3�����	�ก(�� �F84�>2�	�ก(���ก��(����.84���4�#	!F;�F�> ������ 

6. ก���!F�	!�+��*(&�"%

�����
�3������>�ก����!ก��"��ก� ���(+��;�7;���4�#��	��� #	!�1���*�*��กJ2��� #	!������(���ก34��ก����4�#��	���
34
���(��>.����/ ��������
6���+�����ก�� ����39  
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- �/������>2�F��ก�����������
�3 �*�+��;ก #	!(������$��.��*/���4�#��	���
- �/��ก��.��.�>ก	��(3��F�G����4�#��	��� ���
�9�#	ก��	34��(������#	!��!��ก��)Cก��2�/������84�

�F84�>2��3ก����ก����4�#��	��� #	!��������ก���1���*����>2��2��!��*/���4�#��	�����/��*/���84��#	!
��4+�����

- �T��ก��6�/>2��ก��$	ก�!
�*/���4�#��	��� �กก���+�����"��ก� ��������
 
�
��#	!*��*��(���ก���2���
�F84�>2�#�/> �/������
6���1���*�*���������ก34��ก����4�#��	�����/��*/���84��#	!��4+�����

7. CD��ก��ก��2 J��!-FD*�%� +��?��&�ก�	ก��%12?+"�#%��

�? 2563 �����
6����������ก� ก���*/��< N;4���I��(��ก������(������$��.��*/����(���	(/���� 0.28 	�����
 (2562 : 
0.27 	�����
) �F84���������F��"C����3*/�.��.�#	!���(�  

3$�%�!��+ 1 

���	�D1���!� �!�#����* �1(jก��F���$� 

��8���ก��(� 2563 �����
 �2��*��2ก����9+������	C�  +�ก�� 
(�2�.�) 6�����������������ก� ก��������Lก#2/�.�*� ��! +��? 
2563 >2�ก����(Cก�����2���/��*+��	
�����ก   

!� �!�#�* !(#��ก���� ���#�.�����#%�� 

��8�� ก��B�F��"C 2563 �����
 �2��*��2ก����9+������	C� 
 +�ก�� (�2�.�) 6�����2��(	�ก�F84�>.�>�ก��N/��#N�7�����
�������
��#	!��������7��
346���ก��ก��.+������3�2����I�2	��
��I��/���I� +������ก*	����� ��ก �ก�39����F84���I�ก��
�+����(����!��ก#	!�F�4�(����	��B�� �+�2�����!.�.�
$��>.�����
�� 
347�������	��(	�� 2��/
34 4 *+��	�(3��N� 
�+��B��(3��N�  .�����J�C"��3 

!� �!�#���&��1�&F�ก&#F%1ก�$�ก��&-ก��&'%��
�% �����
�&��D&"� 

��8�� �3��(� 2563 �����
 �2��*��2ก����9+������	C�  +�ก�� 
(�2�.�) 6�����
!	����	/� +���� 42 *�� �F84�>2����.�กก	�/�
�ก�*�ก��	�ก��	C��9+���������	��(	�� �..�����3 �+�2���>.�>�
�(��ก���F�!�	�ก$�ก���(����M��Hก� F��F3��
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3$�%�!��+ 2 

CD��ก��!F�1!��%"���21!��%���#%�� 

���
34 25 ��7����� 2563 �����
  �2��*��2ก����9+������	C� 
 +�ก�� (�2�.�) 6������	���	 +���� 10,000 *�� #ก/.������
>�.��.� 2��/
34 1 *+��	2������ �+��B��2�8�(	��  ��2���ก�!�34 
�F84��/��������.3Fก���	39���	���	>��/���� �F84���������6��
>2�ก��.������>�.��.� 

3$�%�!��+ 3 

�&F"�2 �E#'! $*'��
�1W&�%2��1ก���$� 

��8�� ก�กJ�(� 2563 �����
 �2��*��2ก����9+������	C�  +�ก�� 
(�2�.�) 6��
+�F�"3�	/��F��"�C��*�C�9+��S	��F�!�ก3��*�����L F�!
� �����/2���2��.���	�ก�)C ����
��
F�����ก�� ��84��>���ก��
�S	��F�!.��F���� 68 F���� )  �����)��!2����9+����� 2��/

34 1 *+��	2������ �+��B��2�8�(	��  ��2���ก�!�34 

���	�D����กF�#%��������*��-�$ก 

��8��ก�กJ�(� 2563 �����
 �2��*��2ก����9+������	C�  +�ก�� 
(�2�.�) 6������*�!F��  +���� 5 *�� #	!�ก���39��4�  +���� 150 
*�� >2�#ก/.��.�����2������*ก 2��/
34 1 *+��	2������ �+��B�
�2�8�(	��  ��2���ก�!�34 �F84�>.�>�ก�� ��ก� ก������.��.�#	!
��I�
34��!.����! +���8��������J� ) M�	����ก��!��(C����
2������*ก 2��/
34 1 ����2������*ก   
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3$�%�!��+ 4 

!� �!�#��.���D1$"�'2��"%D�) �12?+"�
�Y��ก ����
� 

��84����
34 1 *�	�(� 2563 �����
 �2��*��2ก����9+������	C� 
 +�ก�� (�2�.�) 6�����������7#
�(�*��CF����(�����F84�
+�
D��ก�9��9+� ) ������=(�����3 �F84�>.�>�ก����!ก��ก� ก����8�
�����!�F)3	��ก�!
����.��.� 

8. �* $ก��%CD��ก��ก��2 J��!-FD*�%� +��?��&�ก�	ก��%12?+"�#%��

>��A  ���� �����
�����7$	�*F	�����6OOT� �กก��N.3�B�F#	!�.89��F	��.3���	 ����3�9+���3�#	!�����3� �ก
ก�!���ก��$	�*����������ก���9+������	C���I���*7���� #	!�(��ก�����ก	/����I�#2	/���3�����>�ก�� ��ก�������3����
��ก��3�� ��กM;ก��#	!.��.���������� 

��ก �ก�39 �����
����3�/���/��>�ก��F�G�����F��"�C��	C��9+����
34>2�$	$	�**/�6�/��� (��!��) 4-5 *��$	��	C���*/�6�/
*/��? B��>*��B�F��ก�M�ก*�) �3B��!
�(���#	��6���3 #	!��I�F��"�C��	C�
34�3��*��ก���*���*����(���������	+�*��
34
*4+��/�$	>2������7�กL��ก34��$	$	�*6����กก�/� 30 �? N;4�����(�)����*����������ก	/���/�$	>2������7>.�F89�
34�F�!�	�ก
6����/���3��!��
"�$	��ก�;9� �3��*��$	*��#
� �กก��	�
��
34�3 �����I�ก����#	�B�F#��	�����/����4��8� 
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I�2�*%���(���ก��1��� 

คาํอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงาน

1. ,&ก��(
�1������

,&ก��(
�1������)"�!*� 

�����)$	��	C��������� >��? 2563 �3�����)	�	���84��
3��ก���? 2562 ����	! 3.6 ���$	��	C���
34�� �ก���
34
��I�F89�
34��������
	�	�����	! 7.9 >��/�����$	��	C�
34�� �ก���
34��I�F89�
34����
����������
�/�� �F�4��;9�����	! 
3.2 ��!ก��ก��(/�>.� /���ก34��ก��ก����#	�+������ก���F�4��;9�  �กก��>�/�����F�4��*���F84�>2�$	$	�*�3�;9� �3ก
�9������
�3
�����������(�������F��ก���DE����� �F84�>2�*��
��F��ก���>����(*���(	���ก��Q��ก�	�กL��ก34�� 
+�>2��3(/�>.� /��
�����ก�3�)����ก/��ก+�2��N;4� /��(��9���3��>��? 2563 �3$	>2�*��
��$	��	C��� �ก�����������
 �F�4��;9�����	! 8.6 

>��/��F89�
34����
����������
�/��  +����
�9���9� 15,103 6�/ N;4������
�/������(���(���
+���!��.�C���/��9� �3
���	!��3������39 


34*�9�#	!����F89�
34 �����9����������==� 2����2*� 
1) ����(3��N�

1.1  +����F89�
34 4,294 6�/

1.2  +����F89�
34 4,294 6�/ 

8 ก�กJ�(� 2587 

��9������84�ก��"����ก�C�+�����ก��
 �����
34���>2����J�$����ก6��6�/�3

34���
+�ก�����L ��9� 

�����
�/��
+���==��./�
34���ก��ก��"����ก�C  ������==� 
30 �? �3$	*�9�#*/���
34  9 ก�กJ�(� 2557 7;� ���
34  8 
ก�กJ�(� 2587 

ก��"����ก�C���=�*>2������
�/��(���(���
+���!��.�C 
���.+��!(/��./�>���*��
34ก+�2��  �ก�/�ก�� �����
34��� !
���L �����)C 

2) ���.�����3
 +����F89�
34 6,515 6�/ 14 FQ�B�(� 2564 �����
�/��6���+�����ก�������=�*����
+���!��.�C2�8����/

��M��>�F89�
34���ก	/��ก��ก���E�6��  �)!�39������/>��!2�/��
ก��F� ��)����ก���E�6��  >��!2�/���39  �����
�/�� ����

+���!��.�C ���6�����>����=�*�กL�2�����E�>�F89�
34
����
��#�	����ก	/��  N;4�*���.+��!����(/�B�(2	��>�
��*������	! 10 �����(�*	��#	!(/��+�����E�>���*�� 2 
�
/����(/�B�(2	�� ��84��3ก���กL��ก34��$	��	C��� 
��/��6�กL*�� >����=�*���ก	/�� !�3�����?*/��?  
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,&ก��(
�1������)"�C��!ก ( 

�����
������	34��������ก��N89�$	��	C����F84�$	�* ���F� ��)�N89�>2�6�������)�F84��/����������� ����SF�!>�./��

34�����)$	��	C�����ก��/*	����ก �/�$	>2������
�3�����)ก��N89�$	��	C��� �กB����ก�F�4��;9�����	! 69.5  
�9��39 
��84����ก�������)$	��	C��� �ก�����������

34>ก	��(3��ก���? 2562   ;��3$	>2������)$	��	C������
34������/����ก��
�F�4��;9�����	! 35.6 �������/��ก��N89�$	��	C��� �กB����ก#	!$	$	�* �ก�����������
>��? 2563 (����I�����	! 
67.1 #	! 32.9 ���$	��	C���
�9�2��  (2562 : ����	! 53.7 #	! 46.3) 

>��? 2563 �����)$	��	C�����ก��/*	������	� ��!ก��ก����*�ก�������H
34ก�!*���ก��>.��9+������	C���� ���ก���+�
�9+������	C����6�$	�*ก�!#�6OOT� ก���/������ก��>.�6����3�N	 ���
�9�ก��$	�ก���ก���/���ก�9+������	C���� 
+�>2�
��(�$	��	C�������*������;9���84��
3��ก���? 2562 �/�$	>2�*��
��$	��	C��� �ก�����������
 #	!*��
��$	��	C���

34N89� �กB����ก�F�4��;9� ����	! 8.6 #	!����	! 57.3 *��	+���� ��!ก��ก�������
������	34��������ก��N89�$	��	C�
�� �/�$	>2�*��
��$	��	C���
34>.�>�ก��$	�*
�9�2����������
����S	34��F�4��;9� ����	! 41.4  ��/��6�กL*�������)$	
��	C���
34������/ก�!���ก��$	�*����;9� �/�$	>2�*��
��ก��$	�*����S	34�	�	�����	! 22.6 ��!ก��ก��ก��������$	���
��
 �กก����	34��#�	�>���	(/���*�"���������(��(��2	8� �/�$	>2�*��
���9+������	C�����F�4��;9� �����(�����9+������	C�
��� (CPO) �S	34�*/�2�/������*������;9�����	! 40.8 >��)!
34*��
���F�4��;9�����	! 30.0  ก+�6���9�*�� ;��F�4��;9� 64.9 	���
��
 2�8�����	! 63.4 

�����
#	!ก���/��(��6�������
"�F��M�
��B��3 �ก()!ก���ก���/������ก��	�
�� ����39  

1. ก� ก��$	�*6OOT� �ก�.89��F	��.3���	  N;4���I�ก� ก����������
6�������*��/�������	�
34 1043(2)/2548 	����
34
29 FQM �ก��� 2550 6������ก����B��3����6����*���((	�+�2���ก+�6���
"�
346�� �กก����!ก��ก� ก��
346�����ก��
�/�������3ก+�2���!�!��	� 8 �? ��� �ก������4��3���6�� �กก����!ก��ก� ก���+�2���ก� ก��$	�*6OOT� �ก
�.89��F	��.3���	���� 1.2 ��ก!��**C �����
6�����4�>.���
"�F��M����ก	/��#	�� ��84����
34 21 ���2�(� 2558

2. ก� ก��$	�*��	L�F��"�C��	C�  N;4���I�ก� ก�����ก���/��(�� (�����
 ������	�
��	C�  +�ก��)  6�������*��/������
ก��	�
���	�
34 1262(2)/2550 	����
34 13 �3��(� 2550 ���6������ก����B��3����6����*���((	�+�2���ก+�6���
"�

346�� �กก����!ก��ก� ก��
346�����ก���/������ �3ก+�2���!�!��	� 8 �? ���#*/���
34���4��3���6�� �กก����!ก��
ก� ก�� N;4�ก���/��(��6�����4�>.���
"�F��M����ก	/��#	�� ��84����
34 20 ก��B�F��"C 2557

���3(�: ���3(�	�กก��)���&����3(�"?+� 

���6�� �กก�������������
#	!�����
�/���+�2����? 2563 �F�4��;9�  �ก./����	���3��ก������?ก/��  +���� 378.0 	���
��
 N;4�(����I�����	! 69.3 ����3���2*�2	�ก�� �ก  

ก) ��(����7���S	34�*/�2�/��
�9��9+������	C����#	!�9+������	L�>���	C��F�4��;9� ����	! 40.8 #	! ����	! 29.1 *��	+���� 
 �ก�����)$	��	C�
34��ก��/*	������  

�) �����)ก������9+������	C����#	!�9+������	L�>���	C��F�4��;9�����	! 18.8 #	! ����	! 8.7 *��	+����


�9��39���6����������
>�./��6*����
34 4 ��8��*�	�(�-"����(��F�4�����;9� ��84�� �ก(���*���ก��>.��9+������	C������F�4�
����;9�2	�� �ก�7��ก��)C �(���-19 ���4�(	34(	�� 
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���6���84��+�2����? 2563 �F�4��;9� �ก�? 2562  +���� 27.0 	�����
 2�8�����	! 157.0 �� �ก����.��.� �ก�����

��!ก��B��  �ก����*��2*�6O62�� 18.7 	�����
 >���8��"����(� 2563 #	!ก+�6� �กก�����
34���#	!�7���
�ก���
�����
 N;4��ก�� �กก�������(������������(Cก� ���
�9����6�� �กก�����ก!	���	C�N;4���I�$	F	��6�� �กก��$	�*�F�4�
����;9� 

DF����	F��: $���#�)���&�DF����	F�� 

- *��
�����>�>��? 2563 �3 +���� 756.5 	�����
 �F�4��;9� �ก�? 2562  +���� 313.1 	�����
 2�8�����	! 70.6
N;4��ก�� �ก*��
��$	��	C�������S	34��F�4��;9�����	! 41.4

- (/�>.� /��>�ก�����>ก	��(3��ก���? 2562 ��84����3���
3��ก�������)ก�����
34�F�4�����;9� ��I�$	�� �ก
ก) (/����/�	�	�  �กก��������	34����>.��9+�����3�N	 B10 #
��9+�����3�N	#������ N;4��/�$	>2���(��9+����*/�

2�/��	�	� 
�) 	�ก(����������(������3����/������;9�

- (/�>.� /��>�ก�����2��	�	� 19.7 	�����
 �3���2*�2	�ก�� �ก >��? 2562 �3ก��(8�
34���F����*����	C� 973 6�/
>2�ก���+���ก���ก���1����
34����F84��ก�*�ก��� (�.�.ก.) ���
�9�(/�
34��;ก��
��กJ2��� #	!(/�>.� /���ก34��ก��

34������ก�!�34����	�	�

- ก+�6� �กก����	34��#�	�>���	(/���*�"���������
��F�C.3�B�F 18.7 	�����
 (2562 : ���
�� 26.9 	�����
)

ก
�3� 

 �ก�2*�$	
34ก	/��������*�� �/�$	>2�>��? 2563 �����
#	!�����
�/���3$	ก+�6���9�*���F�4��;9� 64.9 	�����
 2�8�����	! 
63.4 ��!ก��ก�������
�3���6���84��F�4��;9� >��)!
34(/�>.� /��>�ก�����2��	�	� ��ก �ก�39�����
6�����
;กก+�6� �กก��
��	34��#�	�>���	(/���*�"���������
��F�C.3�B�F��84�� �กก��>.���*�H��ก����=.3S���
3441 ��84���ก�*�ก���#	!#��
�1���*�
����=.3�+�2���ก�������	(/�#	!���������ก�����F8.�F84�ก��>2�$	�*$	 ���
346��ก	/����#	�� ���
�9��������/��#�/�
���
�� �กก���/��(��	�	� �/�$	>2�ก+�6���
"�2	��2�กB��3��������
#	!�����
�/���F�4��;9� 128.7 	�����
 (2562: 
���
����
"�2	��2�กB��3�+�2����? 3.6 	�����
) 

" $��,&$"����$F",-�.?"�#�� 

��*��$	*��#
�*/�$��78�2��� �F�4��;9� �ก����	! -0.3 >��? 2562 ��I�����	! 11.6  >��? 2563 �� �กก+�6� �ก$	ก��
�+��������
34�F�4��;9� 

" $��ก��	F��1����H�,& 

>��? 2563 �����
 /�������A�$	��! +��? 2562  �ก$	ก���+����������������
 ) ���
34 31 "����(� 2562 >���*��2���	! 
0.025 ��
 >���8��FQ�B�(��? 2563 (2562 : 0.08 ��
*/�2���) 


�9��39 ��������������

34ก+�2�� /�������A�$	>2�#ก/$��78�2�����I� +����6�/*4+�ก�/�����	! 50 ���ก+�6���
"�2	��2�กB��3
#	��>�#*/	!�? 
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%-&DF�$�%� G�� (D
��*M	�ก	
��*��#��. *1W&�+�.F*���
��� ก) 

) ���
34 31 "����(� 2563 �����
�3��	(/�*����=.3*/�2����
/�ก�� 3.50 ��
 ((+���) �ก +����2�������=7���S	34�7/��
�9+�2��ก��
"� 324.05 	���2���) �F�4��;9�����	! 11  �ก�? 2562 
34�3��	(/�*����=.3*/�2����
/�ก�� 3.15 ��
 ((+���) �ก
 +����2�������=7���S	34�7/���9+�2��ก��
"� 324.05 	���2���) �� �กก+�6�
34�F�4��;9� 

2. N������ก��1���

!���� 2�' 

>��? 2563 �����
#	!�����
�/�� �3���
��F�C��� 1,485 	�����
 �F�4��;9� �ก�? 2562 ��I� +�������� 145 	�����
 2�8� 
����	! 11 �3��*��$	*��#
�*/����
��F�C��� �F�4��;9���I�����	! 8.9 (2562 : ����	! -0.3) ����3���2*�2	�ก�� �ก
���ก����	34��#�	����
��F�C
34�+�(�= ����39 

- ���(��(��2	8� �F�4��;9� 40 	�����
 �8���84���� �ก��(�7���S	34�*/�2�/��������(��(��2	8��F�4��;9�
- 
34��� ��(��#	!���ก�)C �F�4��;9� 46 	�����
 ���2*�2	�ก�� �ก�(�84�� �ก�>2�/ 2����;4�#��*�9� �F84�

����������!��
"�B�F>�ก��$	�*
- ���
��F�C��
"�ก��>.� �F�4��;9� 36 	�����
  �กก���+���*�H��ก����=.3S���>2�/ (TFRS 16) ��>.�

�ก34��ก����==��./�
34����!�!���ก��ก��"����ก�C

3. ��&F���+%�)"�1����#�

CD��!����)"�1����#� 

 �ก��ก��������� ) ���
34 31 "����(� 2563 �����
#	!�����
�/���3�(�����������
���� �ก�/�����$��78�2��� 1,135 
	�����
 #	!�� �ก�/�����2�39��� 350 	�����
 (����I�����	! 76 #	!����	! 24 ���2�39���#	!�/�����$��78�2��� ����
ก���8� �ก�7����ก������ +���� 245 	�����
2�8�����	! 70 ���2�39������ ��!ก����������ก���8��!�!��9�
�9� +���� 
�����
#	!�����
�/���3��*���/��2�39���*/��/�����$��78�2���>��? 2563 �
/�ก�� 0.31 �
/� (6�/��	34��#�	� �ก�? 2562) 
�9��39
�� �ก�/�����$��78�2���>��? 2563 
34�F�4��;9� #	!>��)!��3��ก��2�39���กL�F�4��;9�>�����/��
34>ก	��(3��ก�� 

!F*�)"�,-�.?"�#�� 

�����
#	!�����
�/�� �3$	ก+�6���
"��+�2����? 2563  +���� 125 	�����
 #	!>��? 2563 �����
�3ก�� /�������A�$	 �ก
$	ก���+��������  +���� 8 	�����
 �/�$	>2��/�����$��78�2�����������
#	!�����
�/�� �F�4��;9� �ก�? 2562  +���� 116 
	�����
 

����!�� 

�����
#	!�����
�/�� �32�39���
�9�2�� 350 	�����
 N;4�#�/���I�2�39���2�����3�� 286 	�����
 #	!2�39���6�/2�����3�� 
64 	�����
 �F�4��;9� �ก�? 2562  +���� 29 	�����
 2�8�(����I�����	! 9 ����3���2*�2	�ก�� �ก 2�39���*����==��./�
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 �กก���+���*�H��ก����=.3S���>2�/ (TFRS 16) ��>.��ก34��ก����==��./�
34����!�!���ก��ก��"����ก�C �F�4��;9� 43 
	�����
 #	!B��3����6��(��� /���F�4��;9� 19 	�����
 >��)!
34�����
_ .+��!(8�����ก���8��!�!��9� �ก�7����ก������ 30 
	�����
 

สภาพคล่องทางการเงิน 

) ��9��? 2563 ก�!#���������������
#	!�����
�/�� �3������#	!���ก���
3���
/������� +���� 40 	�����
 
���3���
3��ก��./����	���3��ก������?ก/�� N;4��3 +���� 21 	�����
 �F�4��;9� 19 	�����
 N;4��3���2*����*/�6��39 

- ��������
"� �กก� ก����+������������? 2563  +���� 129 	�����
 �F�4��;9� �ก./����	���3��ก������?
2562  +���� 79 	�����
 �2*�$	2	�ก�� �ก$	��!ก��ก�� ���
346��ก	/��6�#	������*�� ��!ก��ก��ก��
�F�4��;9�>��/��������(��(��2	8� 	�ก2�39 #	!���
��F�C2�����3���84�

- ��������
"�>.�6�>�ก� ก���	�
������? 2563  +���� 72 	�����
 ��84����3���
3��ก���? 2562 
34>.�6� 31
	�����
 �F�4��;9� +���� 41 	�����
 N;4�ก��	�
�����ก	/�� ��!ก������ก�� ��N89�2�����#��*�9��F84��F�4�
��!��
"�B�F>�ก��$	�*

- ��������
"�>.�6�>�ก� ก��� ��2���������? 2563  +���� 38 	�����
 ��84����3���
3��ก���?ก/��
34>.�6�
21 	�����
 �2*�$	2	�ก�� �กก�� /��(8�����ก���8��!�!��9� �ก�7����ก������ #	! /�������A�$	

อตัราส่วนทางการเงิน 
- ��*���/�����
��F�C2�����3��*/�2�39���2�����3���
/�ก�� 1.1 �
/� N;4����ก�/��? 2562 ��!��) 0.3 �
/�

���2*�2	�ก�� �กก���F�4��;9�������(��(��2	8�
- ��*���/�����
��F�C�B�F(	/��2�����L�*/�2�39���2�����3���
/�ก�� 0.3 �
/� ���ก�/��? 2562 ��!��) 0.1

�
/� ���2*�2	�ก�� �ก�� �กก���F�4��;9����������#	!���ก���
3���
/�������
- ��*���/��ก�!#������������
"� �กก���+��������*/�2�39���2�����3���
/�ก�� 0.45 �
/� >��? 2563 ���ก�/�

�? 2562 ��!��) 0.28 �
/� ���2*�2	�ก�� �ก�����������
"� �กก���+���������F�4��;9� *���2*�$	���
34
6��ก	/��6�#	������*��

- �!�!��	�ก���กL�2�39 �
/�ก�� 14 ��� (2562 : 14 ���)
- �!�!��	�ก��.+��!2�39 �
/�ก�� 10 ��� (2562 : 18 ���) N;4�	�	� �ก�? 2562 ��!��) 8 ��� ���2*�2	�ก��

 �ก���� ��2�39ก��(��
34�ก34��ก���!62	/�(�84�� �ก�>�./���	���? 2563 	�	���84��
3��ก��./����	���3��ก��
����?ก/�� ��84�������	���? 2562 �������R��F84�N/��#N��+������ก���(�84�� �ก���! +��?

4. ���	F��&��#�
- >��? 2563 �����
�3ก��	�
��>��(�84�� �ก��F84�����������!��
"�B�F>�ก��$	�* #	! �7*�ก�F84�
�#
�

�������
34��84���B�F
- ��� /��	�
����������
>����(*��I�ก�� ��2����ก�)C
�#
�
��F�C���
34��84���B�F ���7;�ก�� ��2�

���ก�)C�(�84��>.�
34�����7����������!��
"�B�F>2��3��4��;9�
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ปัจจยัและอิทธิพลที-อาจมีผลต่อผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

 �กก��
34��*7����2	�ก��������
�� �ก$	$	�*
��ก���ก�*� 
+�>2�#������$	ก���+����������������
�;9����/ก��
�A  ��
34(��(��6�/6�� 6��#ก/ �B�FB�����ก�M �����)�9+�D� �����)$	��	C���
34��ก��/*	��>�#*/	!Q��ก�	 #	!(���$��
$�������(��9+������	C� ��ก �ก�39����3���������B�(��H
34>2�ก��./���2	8��ก�*�ก�>�./��
34��I�Q��ก�	N;4��3$	$	�*
��	C�����ก��/*	����I� +������ก �/�$	>2���(�*	�����$	��	C���6�/6����I�6�*��ก	6ก���*	�� ��!ก��ก�� +����
����ก���9+������	C����
34��R��+�����ก���3��ก7;� 99 #2/� #	!��*��>.�ก+�	��ก��$	�*������*4+�ก�/�����	! 50 �/�$	>2�ก��N89�
$	��	C��� �กB����ก�3ก��#�/����ก����/�����#�� ���6�/>�/> ��84��(�)B�F���$	��	C� �/�$	>2�*��
���������*������;9� 

�A  ��
34�+�(�=�3ก�A  ��2�;4�6��#ก/ F89�
34
34��I������H (����I�����	! 50.9 ���F89�
34�	�ก��	C�
�9�2����������
 N;4�
�����
�/�������7�+�����ก��*/���==�ก��B�(��H6���F3�� ����	! 14.5  ���F89�
34�	�ก��	C�
�9�2����������
 �/��F89�
34
34
�2	8���9����/>��!2�/���+�����ก�� 2�ก��H6�/F� ��)�*/���==�2�8����=�*>2�����
+���!��.�C   !�3$	>2������
�3F89�
34�	�ก
��	C�	�	� �/�$	>2������
*���N89�$	��	C� �กB����ก�F�4��;9� N;4��3$	>2�*��
���������;9�   

��ก �ก�39 �����
����3�A=2�
34���
��N���ก��
34�������+���ก����1����
34����F84��ก�*�ก��� (�.�.ก.) N;4������
�� 
��=��3�
34������ก	/�� *�����	!��3��
34���กJ���/>�2����2*���!ก����ก������ ��� 31  

����7;� V�H		 �1!�+��W #	! VI�*�"#$!��ก��%�&�ก���)F�) �W 
346��ก	/��6�#	������*�� 
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DF�$"����)"�,-�!"�� G�� 

1) DF�$"����	�กก��!"�� G�� (Audit fee)
ก	�/������
 6��>.����ก�������=.3 �ก�+���ก��������=.3��3��ก��  ����3ก��ก+�2��(/�*��#
�>2�#ก/�+���ก
��������=.3���ก	/�� >�����?��=.3����39 

(/������=.3 (��
) �? 2563 �? 2564 

��������
 1,030,000 1,030,000 
���ก���/��(�� (� .������	�
��	C�) 315,000 315,000 
��������
�/�� 3 �����
 140,000 140,000 

�*% 1,485,000 1,485,000 

2) DF����ก��"?+� (Non-audit fee)
ก	�/������
 6���3ก��ก+�2��(/�*��#
�������ก���84�>2�#ก/$�������=.3 6��#ก/ ก��*�� ����(��ก��
346�����
BOI #	!���ก���+������(�84�� �ก��F84�>.�>�ก���84���3�B��3����6����*���((	���ก	�/������
 ����39

(/�*�� ����(��ก�� BOI  (��
) �? 2563 �? 2564 

��������
 -0- -0-
���ก���/��(�� (� .������	�
��	C�) 100,000* 100,000 

�*% 100,000 100,000 
2����2*� : *6�/�3ก�� /��(/�*�� ����(��ก�� BOI ��84�� �ก>��? 2563 � .������	�
��	C� �3$	��!ก��ก�����
�� 
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ผูถื้อหุ้น 

/ ����#$ 7 'E=2�+� 2563 ���=���#�������������;�,� ����#6

ลาํดบั ชื-อผูถื้อหุ้น
รอ้ยละของจาํนวนหุ้นสามญั

ทั :งหมดที-ออกและเรียกชาํระแล้ว
1 ���=�� �$��
�� ()�.!�7	��) &��ก�� (���-�)* 69.96 
2 ���=�� ��H�@-�� &��ก�� 5.70 
3 ���
�����( !���.'���H�� 1.89 
4 ���
�!ก#���� '#�ก����( 1.68 
5 ��������, 
���=>�����+( 1.15 
6 ���=�� ��H�@
2/'��- &��ก�� 1.12 
7 �.
. ���ก�� ��

�����( 0.74 
8 ���=�� ก�#�
)�� &��ก�� 0.73 
9 ���-���� !-��( 0.71 
10 ������A#$ !"���ก�,&�� 0.63 

ที-มา  : ���=�� 7���(���I�ก���ก���'�( ()�.!�7	��) &��ก��

* ���=�� �$��
�� ()�.!�7	��) &��ก�� (���-�) !):����������.&��&�����������2�/J(�6�����'�- !��!�#����.	����'�-�
�
@+��
�������������� �#$���������6���������. 10 �D6�	) / ����#$ 7 'E=2�+� 2563 �#����#6

ลาํดบั ชื-อผูถื้อหุ้น 
รอ้ยละของจาํนวนหุ้นสามญั

ทั :งหมดที-ออกและเรียกชาํระแล้ว
1 ���=�� �$��
�� @M���6� &��ก�� 42.11 
2 HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD 20.00 

ที-มา  : ���=�� 7���(���I�ก���ก���'�( ()�.!�7	��) &��ก�� 
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คณะกรรมการและผูบ้ริหาร 

1. โครงสรา้งคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษทั
1. ���#�. ��2�-��� ก���ก����
�.��.)�.��ก���ก��
2. ���
����,-�#  
��&���7��� ���)�.��ก���ก����.ก���ก�����&��ก��
3. ���!
�#$�� 
����� ก���ก����
�.
4. ����7�� )*&&�ก�.2��� ก���ก����
�.
5. ������ -�� ��� ก���ก��
6. ���
��)9���� 
��&����( ก���ก��������
7. ������'� 
��.@�&�� ก���ก���#$	��!):����������
8. ���
���� ��,!&��, !�����ก�����=��
คณะกรรมการตรวจสอบ�&�ก
�ก �(-�&ก�	ก��
1. ���#�. ��2�-��� ก���ก����
�.��.)�.��ก���ก�����&
��#	!ก+�ก����#	ก� ก��
2. ���!
�#$�� 
����� ก���ก����
�.��.ก���ก�����&
��#	!ก+�ก����#	ก� ก��
3. ����7�� )*&&�ก�.2��� ก���ก����
�.��.ก���ก�����&
��#	!ก+�ก����#	ก� ก��
คณะกรรมการสรรหา
1. ���!
�#$�� 
����� ก���ก����
�.��.)�.��ก���ก��
����
2. ���#�. ��2�-��� ก���ก����
�.��.ก���ก��
���� 
3. ����7�� )*&&�ก�.2��� ก���ก����
�.��.ก���ก��
����
4. ������ .�� ��� ก���ก����.ก���ก��
���� 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1. ���!
�#$�� 
����� ก���ก����
�.��.)�.��ก���ก��'�&��/�+�������� 
2. ���"3�! ��B�.��� ก���ก����
�.��.ก���ก��'�&��/�+�������� 
3. ����7�� )*&&�ก�.2��� ก���ก����
�.��.ก���ก��'�&��/�+�������� 
4. ������ .�� ��� ก���ก����.ก���ก��'�&��/�+��������
คณะเจ้าหน้าที-บริหารความเสี-ยง
1. ���
����,-�#  
��&���7��� ก���ก�����&��ก��
2. ���
��)9���� 
��&����( ก���ก��������
3. ������'� 
��.@�&�� ก���ก���#$	��!):����������

���!�������&�����#$��.+���������-�����+/.ก���ก�� ��.+/.ก���ก��-����������? 
�������	���#$������ 
�รายงานการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที-ดี� ���ก)P����� 1 ��. 3 

ก��%ก��$�*	!"��&�ก
�ก �(-�&ก�	ก����+%�D*�%�-� �&����!�ก��M'��ก��!"������ก��1��� 6��#ก/ 

ก��%ก��$��	!"��&�ก
�ก �(-�&ก�	ก�� ���!�ก��M'��ก��!"������ก��1��� 
���"3�! ��B�.��� 
(��!"��ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก��) 

�(��+���*+�#2�/����ก���ก��$�� ��ก�� "��(���F84�
ก���/���ก#	!�+�����#2/���!�
M6
� (2540-2546) 



ผูถื้อหุ้นและการจดัการ 

79 

2. ก��!����ก��%ก���&�,-�������

()!ก���ก�����2�
+�2���
34>�ก��F� ��)����2���((	
34�3(�)����*��2��!�� !��I�ก���ก�� #
�
ก���ก��
34 !(��ก+�2�����!>���8�������� 2564 �39 
�9��39 ���7;�ก��F� ��)�ก��!
��-�$���++�
@������������ !'�$�'�&��/�!������ก��!���ก��6�!):�ก���ก���������� 2��;�����ก!ก/J(�#$ก�����	�� 
&�ก��6�6���+��������.84�>2�()!ก���ก����������
�F84�F� ��)�ก/���+�����>2�
34��!.��$��78�2���
F� ��)������*� 
�9��39(�)����*����ก���ก��#	!$�����2��*����3	�ก�)!6�/*���2���*����!ก�M���
�+���ก���()!ก���ก��ก+�ก��2	�ก
��F�C#	!*	��2	�ก
��F�C ��ก �ก��9�*�����I�$��
34�3(������ 
(��������7 #	!��!��ก��)C
34 !��I���!��.�C*/������
 

(�)����*����ก���ก������! ��6��
342����� V������ก���L�� $�$�%�& กก��ก
�ก �(-�&ก�	ก����+(�W 
���ก)P����� 1 

���������+��������=��#	�� 6�/�3ก��ก+�2�� +����ก���ก��
34�� �ก$��78�2������>2=/#*/	!ก	�/� #*/>2�
��
"��ก��#*/�*�9�ก���ก�� �����"3
34$��78�2��������7#�/�(!#����3�����*�>�ก���	8�ก*�9�ก���ก��
�F84�>2�$��>���ก�����F3��>�กL6�� (Cumulative Voting) 

3. จาํนวนครั :งของการประชมุคณะกรรมการและจาํนวนครั :งที-กรรมการแต่ละท่านเขา้รว่ม
ประชมุคณะกรรมการ

;�)5 2563 +/.ก���ก���#ก��)�.-�������6�
�6� 5 +��6� @���#ก���ก������.����!�������)�.-������#6

รายชื-อคณะกรรมการ จาํนวนครั :งที-เข้ารว่มประชุม

1. ���#�. ��2�-��� 5/5
2. ���
����,-�# 
��&���7��� 5/5
3. ���!
�#$�� 
����� 5/5
4. ����7�� )*&&�ก�.2��� 5/5
5. ������ -�� ��� 3/5 
6. ���
��)9���� 
��&����( 5/5 
7. ������'� 
��.@�&�� 5/5 
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4. รายชื-อและตาํแหน่งของผูบ้ริหาร

รายชื-อผูบ้ริหาร ตาํแหน่ง

1. ���
����,-�# 
��&���7��� ก���ก�����&��ก�� 
2. ���
��)9���� 
��&����( ก���ก�������� 
3. ���
��!�#���
 &��.ก�� ���&��ก��IR����,-#��.ก��!��� 
4. ���
�'&�( !'<�&����( ���&��ก��IR��@����� 
5. �����
�� !'-�
�� ���&��ก��IR��
�� 
6. ��������  ������� ���&��ก��IR��
�� 
7. ���&��,  ��������( ���&��ก��IR��
�� 
8. ���/�>'� ����������� ���&��ก��IR�����'��ก���++���.��ก�� 
9. ������"�==B���C �B��.*�.����*�C ���&��ก��IR����,-#��.ก��!��� 

5. ประวติัคณะกรรมการและผูบ้ริหาร

1. นายธีระ วิภชูนิน
ก���ก������! ��!"��ก���ก�� ��!"��ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก��
ก���ก��F� ��)�(/�*��#
� #	!ก���ก�����2�
���� 72 �? 
��=.�*� 6
� 

34���/ �	�
34 64 N�������-*��� 25 

#���������2�8� ��*����� ก����
F 10260 
 +����ก��78�2�������=��������
 

- ���*����  6�/�3 
- ���(�/����#	!��*�
34���6�/���	���*�B��!  6�/�3

 +���������
 �
!��3��
34�+���*+�#2�/� 
- ��!"��ก���ก�� 1 �����
 
- ก���ก�� 0 �����
 

 +�����?
34��I�ก���ก�� 26 �? (6�����ก��#*/�*�9���84����
34 24 FQ�B�(� 2538) 
(������F��"C
��(���(��� 
�!2�/��$�����2��  6�/�3 
(�)��G�
��ก��M;ก�� ���==�*�3 ���2��"��ก� #	!�M��HM��*�C  

�2���
��	�����(��N�� ��!�
M�2��H�����ก� 
ก������2	�ก��*�ก���ก��  $/��ก������ �ก���(��/�������7����ก���ก�������
6
� 

��!ก�M�3���*� Director Certification Program (DCP) ��/�
34 6/2001 
��!ก�M�3���*� Audit Committee Program (ACP) ��/�
34 5/2005 
��!ก�M�3���*� Director Certification Program (DCP) Refresher  
��/�
34 1/2005  

,����,-� :   �  �.//�0��  �  1 - 
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*+�#2�/�>������
 �
!��3���84� 
� ก���ก������!#	!��!"��()!ก���ก�� �����
 F�3�.3�� .�F�R��  +�ก�� (�2�.�)
� ก���ก������!#	!ก���ก��*�� ��� �����
 ����#�L(�(�  +�ก�� (�2�.�)
� ก���ก������!#	!��!"��ก���ก��*�� ��� �����
����
�� ก����
F"��
�  +�ก�� (�2�.�)
� ��!"��()!ก���ก�� �����
 ����*��C6��C  +�ก�� (�2�.�)

*+�#2�/�>�ก� ก��
34�ก34������ก��"��ก� ��������
 (�!���SF�!ก���ก��
346�/��I�$�����2��) 
- N;4��� �ก��(������#���
��$	��!��.�Cก�������
 6�/�3
- �84�<     6�/�3

*+�#2�/�>�ก� ก���84� 
� ก���ก��$��
��(�)��G� ()!ก���ก���*�3�� ��*�9������
 
M
, ก�
, �*
, 
�

� ���ก���ก��$�� ��ก�� "��(���F84�ก���/���ก#	!�+�����#2/���!�
M6
�

ก�������/����!.���? 2563 
- �3ก����!.��()!ก���ก�������
 5 (��9� ������!.�� 5 (��9�
- �3ก����!.��()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก�� 4 (��9� ������!.�� 4 (��9�
- �3ก����!.��()!ก���ก��F� ��)�(/�*��#
� 2 (��9� ������!.�� 2 (��9�
- �3ก����!.��()!ก���ก�����2� 3 (��9� ������!.�� 3 (��9�

2. นางสาวอญัชลี  สืบจนัทศิริ
���)�.��ก���ก�� ��.ก���ก�����&��ก��
���� 62 �? 
��=.�*� 6
� 

34���/ �	�
34 64 N�������-*��� 25 

#���������2�8� ��*����� ก����
F 10260 
 +����ก��78�2�������=��������
 

- ���*���� 6�/�3 
- ���(�/����#	!��*�
34���6�/���	���*�B��!  6�/�3

 +���������
 �
!��3��
34�+���*+�#2�/� 
- ��!"��ก���ก�� 0 �����
 
- ก���ก�� 2 �����
 

 +�����?
34��I�ก���ก��  18 �? (6�����ก��#*/�*�9���84����
34 18 ��7����� 2546) 
(������F��"C
��(���(���  
�!2�/��$�����2��  6�/�3 
(�)��G�
��ก��M;ก�� ���==�*�3 ������=.3 �2���
��	��"���M��*�C 
ก������2	�ก��*�ก���ก��  $/��ก������ �ก���(��/�������7����ก���ก�������
6
� 

��!ก�M�3���*� Director Certification Program (DCP) ��/�
34 36/2003 
��!ก�M�3���*� Company Secretary Program (CSP) ��/�
34 26/2008 

*+�#2�/�>������
 �
!��3���84� 
� ก���ก��$�� ��ก�� �����
 	4+���� (��!�
M6
�)  +�ก�� (�2�.�) 

,����,-� :    �  �.//�0��  �  1 - 
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*+�#2�/�>�ก� ก���84� 
� ก���ก�� �����
 	4+���� ��	��9�   +�ก�� 
� ก���ก�� �����
 �9+����F8.ก����
F  +�ก�� 
� ก���ก�� �����
 F��"CM�3����G�C  +�ก�� 
� ก���ก�� �����
 F��"CM�3  +�ก�� 
� ก���ก�� �����
 ��! �ก�C����G�C  +�ก�� 
� ��!"��ก���ก�� �����
 ������	�
��	C�  +�ก�� 

ก�������/����!.���? 2563 
- �3ก����!.��()!ก���ก�������
 5 (��9� ������!.�� 5 (��9�

3. ���1!��+�% ! �� (
ก���ก������! ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก��
��!"��ก���ก��F� ��)�(/�*��#
� #	!��!"��ก���ก�����2�
���� 74 �? 
��=.�*� 6
� 

34���/ �	�
34 64 N�������-*��� 25 

#���������2�8� ��*����� ก����
F 10260 
 +����ก��78�2�������=��������
 

- ���*���� 6�/�3 
- ���(�/����#	!��*�
34���6�/���	���*�B��!  6�/�3

 +���������
 �
!��3��
34�+���*+�#2�/� 
- ��!"��ก���ก�� 0 �����
 
- ก���ก�� 1 �����
 

 +�����?
34��I�ก���ก�� 9 �? (6�����ก��#*/�*�9���84����
34 27 ������ 2555) 
(������F��"C
��(���(��� 
�!2�/��$�����2��  6�/�3 
(�)��G�
��ก��M;ก�� ��H��!M���M��*�C�2���)\�* �7������)\�*F�G����2��M��*�C 

��*�M��*�C��)\�* �2���
��	�����(+�#2� 
��!ก�M�3���*�ก���T��ก����.��)� �ก�B�(��H ��ก.� #	!ก����8��  
��/� 1 (���. 2546) 

ก������2	�ก��*�ก���ก��  $/��ก������ �ก���(��/�������7����ก���ก�������
6
� 
��!ก�M�3���*� Director Accreditation Program (DAP) ��/�
34 22/2004  
��!ก�M�3���*� Director Certification Program (DCP) ��/�
34 51/2004 

*+�#2�/�>������
 �
!��3���84� 
� ก���ก����.ก���ก�����&
�� ���=�� �#.!+.!�
. !�+@�@��# &��ก�� (���-�)

� ก���ก����.ก���ก�����&
�� ���=�� 	� ���( '# A# &��ก�� (���-�)
� ก���ก�� ��+����
@ก� &��ก�� (���-�)

,����,-� :   �  �.//�0�� � 1 -
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*+�#2�/�>�ก� ก��
34�ก34������ก��"��ก� ��������
 (�!���SF�!ก���ก��
346�/��I�$�����2��) 
- N;4��� �ก��(������#���
��$	��!��.�Cก�������
 6�/�3
- �84�<     6�/�3 

*+�#2�/�>�ก� ก���84� 
� ก���ก�� 
��+�����
�����'�.)ก!ก���
� ก���ก�� 
����ก���+����������'�H��!7�=>ก�&ก��)�.!�7!'�$������
� ก���ก�� ก��	BBT�
���2���2�+
� ก���ก�� ��+(ก��
��!
���ก�&ก��@+������)�.!�7	��
� ������&��-ก��ก�.����ก��+���
� �#$)�Dก=�กU����ก�.����ก��+���
� ���������ก��
����ก���7��ก�ก� 2�+�#$ 1
� !�����ก��ก��7��ก�ก�

ก�������/����!.���? 2563 
- �3ก����!.��()!ก���ก�������
 5 (��9� ������!.�� 5 (��9�
- �3ก����!.��()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก�� 4 (��9� ������!.�� 4 (��9�
- �3ก����!.��()!ก���ก��F� ��)�(/�*��#
� 2 (��9� ������!.�� 2 (��9�
- �3ก����!.��()!ก���ก�����2� 3 (��9� ������!.�� 3 (��9�

4. ���*/�� �H		 ก)�I $� 
ก���ก������! ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก�� ก���ก��F� ��)�(/�*��#
� #	!ก���ก�����2�
���� 67 �? 
��=.�*� 6
� 

34���/ �	�
34 70/370 �..		��������
�� N.ก�= ��B���ก 7 

7��������
�� #���(������� ��*(������� ก����
F�2��(� 10230 
 +����ก��78�2�������=��������
 

- ���*���� 6�/�3 
- ���(�/����#	!��*�
34���6�/���	���*�B��!  6�/�3

 +���������
 �
!��3��
34�+���*+�#2�/� 
- ��!"��ก���ก�� 0 �����
 
- ก���ก�� 1 �����
 

 +�����?
34��I�ก���ก��  5 �? (6�����ก��#*/�*�9���84����
34 26 ������ 2559) 
(������F��"C
��(���(��� 
�!2�/��$�����2��  6�/�3 
(�)��G�
��ก��M;ก�� ���==�*�3 ��M�ก���M��*�C  ���	�ก�)C�2���
��	�� 
ก������2	�ก��*�ก���ก��  ���6�/6���������ก������ �ก�7����ก���ก�������
 
*+�#2�/�>������
 �
!��3���84� 6�/�3 

,����,-� :   �  �.//�0�� � 1 -
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*+�#2�/�>�ก� ก��
34�ก34������ก��"��ก� ��������
 (�!���SF�!ก���ก��
346�/��I�$�����2��) 
- N;4��� �ก��(������#���
��$	��!��.�Cก�������
 6�/�3
- �84�<     6�/�3

*+�#2�/�>�ก� ก���84� 
� ก���ก�� ���=�� '��(7�#����H�( &��ก��
� ก���ก�� ���=�� '��(7�# &��ก��
� ก���ก�� ���=�� )�.&�ก=(����H�( &��ก��

ก�������/����!.���? 2563 
- �3ก����!.��()!ก���ก�������
 5 (��9� ������!.�� 5 (��9�
- �3ก����!.��()!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก�� 4 (��9� ������!.�� 4 (��9�
- �3ก����!.��()!ก���ก��F� ��)�(/�*��#
� 2 (��9� ������!.�� 2 (��9�
- �3ก����!.��()!ก���ก�����2� 3 (��9� ������!.�� 3 (��9�

5. ���* � ��� ���
ก���ก�� ก���ก��F� ��)�(/�*��#
� #	!ก���ก�����2�
���� 60 �? 
��=.�*� ���(���C 

34���/ �	�
34 64 N�������-*��� 25 

#���������2�8� ��*����� ก����
F 10260 
 +����ก��78�2�������=��������
 

- ���*���� 6�/�3 
- ���(�/����#	!��*�
34���6�/���	���*�B��!  6�/�3

 +���������
 �
!��3��
34�+���*+�#2�/� 
- ��!"��ก���ก�� 0 �����
 
- ก���ก�� 2 �����
 

 +�����?
34��I�ก���ก�� 22 �? (6�����ก��#*/�*�9���84����
34 26 ������ 2542) 
(������F��"C
��(���(��� 
�!2�/��$�����2��  6�/�3 
(�)��G�
��ก��M;ก�� ���==�*�3 ����กJ2��� (�ก3��*�����)  

Oxford University ��!�
M���กQ� 
ก������2	�ก��*�ก���ก��  ���6�/6���������ก������ �ก�7����ก���ก�������
 
*+�#2�/�>������
 �
!��3���84� 

� ก���ก�����2�� �����
 	4+���� (��!�
M6
�)  +�ก�� (�2�.�)  
� ก���ก�� Jurong Cement Limited (�����
�2�.� �
!��3��>���!�
M���(���C)

*+�#2�/�>�ก� ก��
34�ก34������ก��"��ก� ��������
 (�!���SF�!ก���ก��
346�/��I�$�����2��) 
- N;4��� �ก��(������#���
��$	��!��.�Cก�������
 6�/�3

,����,-� :   �  �.//�0�� � 1 -
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- �84�<
� ก���ก�����2�� �����
 	4+���� (��!�
M6
�)  +�ก�� (�2�.�)
� ��!"��ก���ก��#	!ก���ก�����2�� �����
 ��2����ก	  +�ก�� (�2�.�)
� ก���ก�� �����
 	4+���� ��	��9�  +�ก��
� ก���ก�� �����
 �9+����F8.ก����
F  +�ก��
� ��!"��ก���ก�����2�� �����
 	4+���� (���	�N3�) ����C���C�
� ��!"��ก���ก�����2�� �����
 	4+���� ���(���C  +�ก��

*+�#2�/�>�ก� ก���84� 
� ���.�ก��� Board of Governors, ���(���C�F	3�
(��( 
� ���.�ก��� Advisory Board, Asian Civilisations Museum ��!�
M���(���C 

ก�������/����!.���? 2563 
- �3ก����!.��()!ก���ก�������
 5 (��9� ������!.�� 3 (��9�
- �3ก����!.��()!ก���ก��F� ��)�(/�*��#
� 2 (��9� ������!.�� 1 (��9�
- �3ก����!.��()!ก���ก�����2� 3 (��9� ������!.�� 2 (��9�

6. ���!�*�`�E�(�  !#)	 ���'
ก���ก�����2��
���� 52 �? 
��=.�*� 6
� 

34���/ �	�
34 64 N�������-*��� 25  

#���������2�8� ��*����� ก����
F 10260 
 +����ก��78�2�������=��������
 

- ���*���� 6�/�3 
- ���(�/����#	!��*�
34���6�/���	���*�B��!  6�/�3

 +���������
 �
!��3��
34�+���*+�#2�/� 
- ��!"��ก���ก�� 0 �����
 
- ก���ก�� 2 �����
 

 +�����?
34��I�ก���ก�� 18 �? (6�����ก��#*/�*�9���84����
34 18 ��7����� 2546) 
(������F��"C
��(���(��� 
�!2�/��$�����2��  6�/�3 
(�)��G�
��ก��M;ก�� ���==��
 ����F�G��ก���M��Hก�  

�7������)\�*F�G����2��M��*�C  
���==�*�3 �����M��HM��*�Cก������ �2���
��	��"���M��*�C 

ก������2	�ก��*�ก���ก��  $/��ก������ �ก���(��/�������7����ก���ก�������
6
� 
��!ก�M�3���*� Director Certification Program (DCP) ��/�
34 36/2003 
$/��ก������2	�ก��*���ก	�
��$��
��(�)��G� ��/�
34 1/2012 (TIIP 1)  
 ��������(��/������$��	�
��6
�#	!*	��2	�ก
��F�C#2/���!�
M6
� 
����ก������&�ก���(��/������
�����ก���ก�����=��	��
)�.ก�7�#����� Company Secretary Program (CSP) �����#$ 114/2020 

,����,-� :   �  �.//�0��  �  1 - 
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*+�#2�/�>������
 �
!��3���84� 
� ก���ก�����2��#	!�	����ก�������
 �����
 	4+���� (��!�
M6
�)  +�ก�� (�2�.�) 

*+�#2�/�>�ก� ก���84� 
� ก���ก�� �����
 	4+���� ��	��9�  +�ก�� 
� ก���ก�� �����
 �9+����F8.ก����
F  +�ก�� 
� ก���ก�� �����
 F��"CM�3����G�C  +�ก�� 
� ก���ก�� �����
 F��"CM�3  +�ก�� 
� ก���ก�� �����
 ��! �ก�C����G�C  +�ก�� 
� ก���ก�� �����
 ������	�
��	C�  +�ก�� 
� $��./��$���+����ก��DE�����(��!2C2	�ก
��F�C �����
2	�ก
��F�C (��"/�C#(��R*�	  +�ก��

ก�������/����!.���? 2563 
- �3ก����!.��()!ก���ก�������
 5 (��9� ������!.�� 5 (��9�

7. ���"
�2&  !�%�C�	��
ก���ก���#$	��!):����������
���� 64 �? 
��=.�*� 6
� 

34���/ �	�
34 64 N�������-*��� 25  

#���������2�8� ��*����� ก����
F 10260 
 +����ก��78�2�������=��������
 

- ���*���� 6�/�3 
- ���(�/����#	!��*�
34���6�/���	���*�B��!  6�/�3

 +���������
 �
!��3��
34�+���*+�#2�/� 
- ��!"��ก���ก�� 0 �����
 
- ก���ก�� 2 �����
 

 +�����?
34��I�ก���ก�� 3 �? (6�����ก��#*/�*�9���84����
34 20 ��7����� 2561) 
(������F��"C
��(���(��� 
�!2�/��$�����2��  6�/�3 
(�)��G�
��ก��M;ก�� ���==�*�3 ��
��M��*�C��)\�* (�(�3��M�ก���)  

 ���	�ก�)C�2���
��	�� 
ก���������ก
���ก���ก��  ����ก������&�ก���(��/������
�����ก���ก�����=��	��

)�.ก�7�#����� Director Certification Program (DCP) �����#$ 37/2003
*+�#2�/�>������
 �
!��3���84� 

� ก���ก���#$	��!):���������� ��.�#$)�Dก=�DE�������� �����
 	4+���� (��!�
M6
�)  +�ก�� (�2�.�) 
� ก���ก�����2�� �����
 	4+���� (��!�
M6
�)  +�ก�� (�2�.�)
� ก���ก�����2�� �����
 �2��*��2ก����9+������	C�  +�ก�� (�2�.�)
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*+�#2�/�>�ก� ก��
34�ก34������ก��"��ก� ��������
 (�!���SF�!ก���ก��
346�/��I�$�����2��) 
- N;4��� �ก��(������#���
��$	��!��.�Cก�������
 6�/�3
- �84�<
� ก���ก���#$	��!):���������� ��.�#$)�Dก=�DE�������� �����
 	4+���� (��!�
M6
�)  +�ก�� (�2�.�)

*+�#2�/�>�ก� ก���84� 
� ก���ก�� �����
 ������	�
��	C�  +�ก�� 
� ก���ก�� �����
 	4+���� ��	��9�  +�ก��
� $�� ��ก���/�� Melting �����
 ������N��3�
(��ก	���  +�ก��

ก�������/����!.���? 2563 
- �3ก����!.��()!ก���ก�������
 5 (��9� ������!.�� 5 (��9�

8. ���!#E�(� �#G1	��G
�	����ก�������

���� 45 �? 
 +����ก��78�2�������=��������


- ���*���� 100 2��� ((����I�����	! 0.00003) 
- ���(�/����#	!��*�
34���6�/���	���*�B��!  6�/�3

(������F��"C
��(���(��� 
�!2�/��$�����2��  6�/�3 
(�)��G�
��ก��M;ก�� ���==�*�3 ()!M�	�M��*�C �2���
��	��"���M��*�C
ก���������ก
���ก���ก��  6�/�3 
��!��ก��)C 

� � ��2���
34#$�ก�/���ก �����
 	4+���� (��!�
M6
�)  +�ก�� (�2�.�) 
� �	����ก�� #$�ก��=.3#	!ก������ �����
 	4+���� (��!�
M6
�)  +�ก�� (�2�.�)

9. ���!�*1���%�! 	���ก �
$�� ��ก��DE����,-#��.ก��!���
���� 62 �? 
 +����ก��78�2�������=��������


- ���*���� 6�/�3 
- ���(�/����#	!��*�
34���6�/���	���*�B��!  6�/�3

(������F��"C
��(���(��� 
�!2�/��$�����2��  6�/�3 
(�)��G�
��ก��M;ก�� ���==�*�3 �������2��"��ก�  �2���
��	����.B�1�����J�C"��3 
��!��ก��)C 

� 2��2��������=.3ก������  �����
 >������.3���(���C  +�ก��
� 2��2��������=.3ก������  �����
 F��"CM�3����G�C  +�ก��
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10. ���!#2	�' 12j�	 ���'
$�� ��ก��DE��������
���� 43 �? 
 +����ก��78�2�������=��������


- ���*���� 6�/�3 
- ���(�/����#	!��*�
34���6�/���	���*�B��!  6�/�3

(������F��"C
��(���(��� 
�!2�/��$�����2��  6�/�3 
(�)��G�
��ก��M;ก�� ���==�*�3 ������M�ก���6OOT� �2���
��	���
(���	�3F�! ���ก	�� 

F�!�(��2�8� 
��!��ก��)C  

� $�� ��ก�������� �����
 	4+���� (��!�
M6
�)  +�ก�� (�2�.�) ����*��� 
� $��./��$�� ��ก��DE����M�ก��� �����
  3��OF3
3  +�ก�� (�2�.�)

� ��M�ก� �����
 ����T�  +�ก��

11. ���*�!�� 12��!��
$�� ��ก��DE�����
���� 56 �? 
 +����ก��78�2�������=��������


- ���*���� 6�/�3 
- ���(�/����#	!��*�
34���6�/���	���*�B��!  6�/�3

(������F��"C
��(���(��� 
�!2�/��$�����2��  6�/�3 
(�)��G�
��ก��M;ก�� ���==�*�3 ������
��M��*���)\�* (�ก�*�M��*�C) 

�2���
��	�����	��(���
�C 
��!��ก��)C  6�/�3 

12. ���*�� �  ���%�"%
$�� ��ก��DE�����
���� 61 �? 
 +����ก��78�2�������=��������


- ���*���� 6�/�3 
- ���(�/����#	!��*�
34���6�/���	���*�B��!  6�/�3

(������F��"C
��(���(��� 
�!2�/��$�����2��  6�/�3 
(�)��G�
��ก��M;ก�� ��.�.3F(�� ��!ก�M�3���*�ก��M;ก��.�9���� (�กM.���) ��.B�1B��กL* 
��!��ก��)C  6�/�3 
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13. ���	� G  "���� $�'
$�� ��ก��DE�����
���� 57 �? 
 +����ก��78�2�������=��������


- ���*���� 6�/�3 
- ���(�/����#	!��*�
34���6�/���	���*�B��!  6�/�3

(������F��"C
��(���(��� 
�!2�/��$�����2��  6�/�3 
(�)��G�
��ก��M;ก�� ���==�*�3 F8.M��*�C (F8.6�/) �2���
��	��#�/� � 
��!��ก��)C  6�/�3 

14. ���M N2� .�*��#$�E��%
$�� ��ก��DE��
��F��ก���((	#	!"��ก��
���� 45 �? 
 +����ก��78�2�������=��������
 

- ���*���� 6�/�3 
- ���(�/����#	!��*�
34���6�/���	���*�B��!  6�/�3

(������F��"C
��(���(��� 
�!2�/��$�����2��  6�/�3 
(�)��G�
��ก��M;ก�� ���==�*�3 ������HM��*�C �2���
��	�����	��(���
�C 
��!��ก��)C  

� $�� ��ก��DE��
��F��ก���((	 ���#��(���*�	 2��>2=/
� $�� ��ก��������
��F��ก���((	 �����
 ��N3�( O�T��
(  +�ก��

15. ���!�*E GGI !�' "I�C�$�� �� $�' 
$�� ��ก��DE����=.3#	!ก������
���� 43  �? 
 +����ก��78�2�������=��������
 

- ���*���� 6�/�3 
- ���(�/����#	!��*�
34���6�/���	���*�B��! 6�/�3

(������F��"C
��(���(��� 
�!2�/��$�����2��  6�/�3 
(�)��G�
��ก��M;ก�� ���==�*�3  ����ก����=.3 ��
��	����.B�J��������L � ��F�!�� 
��!��ก��)C 

� $�� ��ก����=.3 �����
 ����*��C6�  +�ก�� (�2�.�)
� $�� ��ก����=.3 �����
 ���	6�����
���	  +�ก�� (�2�.�)
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6. 	
��*��#��!�% G��+ก��%ก���&�,-�������)"����� �.?""�-F������+,F��%�

����?+"ก��%ก���&�,-������� 	
��*��#����+.?" 
M 31 E �*�D% 2562 

	
��*��#����+.?" 12�+%)0�� 
(&(&�)�����*F���"���� G�� 

	
��*��#����+.?" 
M 31 E �*�D% 2563 

1. ���"3�!  ��B�.��� - - - 
2. ��������=.	3  �8� ��
M��� - - - 
3. ������34�� ���
�� - - - 
4. ����M�� �A  �ก�!B�*� - - - 
5. ������ .�� ��� - - - 
6. �������R�"��� ��� ��
�C - - - 
7. ����+�F	 ���!�� �� - - - 
8. �����"��� ��=� ��= n/a 100 100 
9. �������
3����  ��!ก�� - - - 
10. �����F �C �FL� ��
�C - - - 
11. �����
�� !'-�
�� n/a n/a - 
12. ��������  ������� n/a n/a - 
13. ���&��,  ��������( n/a n/a - 
14 ���/�>'� ����������� n/a n/a - 
15. ������"�==B���C �B��.*�.����*�C n/a n/a - 

7. DF�$"����)"�ก��%ก���&�,-�������)"����� �


34��!.������=��! +��?$��78�2��� (��9�
34 43 �3�*������*�ก�� /��(/�*��#
�ก���ก���+�2����? 2563 
*��
34()!ก���ก������ N;4�6��$/��ก��ก	�4�ก�����/��	!��3�� �ก()!ก���ก��F� ��)�
(/�*��#
�7;�(����2��!��#	!���3���
3��������� �ก��*��2ก�����!�B
��3��ก�� ���7;�
F� ��)� �กก������*��
��"��ก� #	!$	ก���+����������������
 ����39 

��!"��ก���ก��  73,700 ��
*/���8�� 
ก���ก�����2��  47,300 ��
*/���8��*/�(� 
ก���ก��
346�/��I�$�����2�� 47,300 ��
*/���8��*/�(� 
ก���ก������! 50,600 ��
*/���8��*/�(� 
ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก����#	ก� ก�� 52,800 ��
*/���8��*/�(� 

(/�*��#
�
34��I�*������ 
- (/�*��#
����ก���ก�� +���� 7 (� ��I� +�����������
�9���9� 6,270,000 ��

- (/�*��#
�ก���ก����������

34����6��+���*+�#2�/�ก���ก��>������
�/�� #	!ก���/��(��

--3%F%�--
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����?+"ก��%ก�� $
����F� 

DF�$"����ก��%ก�� 
�� 2563 

ก��%ก�� 
ก��%ก��
$�*	!"�
�&�ก
�ก �

(-�&ก�	ก�� 

1. ���"3�! ��B�.���

��!"��ก���ก��#	!��!"��ก���ก��*�� ���
#	!ก+�ก����#	ก� ก�� 
ก���ก��F� ��)�(/�*��#
�#	! 
ก���ก�����2� 

884,400 633,600 

2. ��������=.	3 �8� ��
M��� �����!"��ก���ก��#	!ก���ก��$�� ��ก�� 567,600 

3. ������34�� ���
��

ก���ก������!#	!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก��
��#	ก� ก�� 
��!"��ก���ก��F� ��)�(/�*��#
�#	!
��!"��ก���ก�����2� 

607,200 633,600 

4. ����7�� )*&&�ก�.2���

ก���ก������!#	!ก���ก��*�� ���#	!ก+�ก��
��#	ก� ก�� 
ก���ก��F� ��)�(/�*��#
�#	! 
ก���ก�����2� 

607,200 633,600 

5. ������ .�� ���
ก���ก�� ก���ก��F� ��)�(/�*��#
�#	! 
ก���ก�����2� 

567,600 

6. �������R�"��� ��� ��
�C ก���ก�����2�� 567,600 
7. ����+�F	 ���!�� �� ก���ก��
346�/��I�$�����2�� 567,600 

�*% 6,270,000 

- (/�*��#
���� (������8��#	!�����) ���$�����2�������
 +���� 9 (� ��I� +��������
14,498,780 ��
*

- (/�*��#
���� (������8��#	!�����) ���ก���ก�����2��#	!$�����2����������

34����6�
�+���*+�#2�/�$�����2��>������
�/�� #	!ก���/��(��
--3%F%�--

*2����2*� : (/�*��#
�$�����2�������
6�����(/�*��#
����ก���ก�����2�� ก���ก��$�� ��ก�� #	!$�� ��ก��
DE�� 4 ���#�ก*/� �กก���ก��$�� ��ก��	��� ���7;�$�����2�����
34 4 
�ก��� (*��(+������
34ก+�2������+���ก���
ก	*.)

(/�*��#
��84� 
�����
6�/�3ก�� /��(/�*��#
��84� �ก����(/�*����(�84����� #	!
34F�ก �+�2���ก���ก��
34��I�.��
*/����!�
M
34�������/����!.�� #	!ก��
+�ก��"���C��!ก��(������$���+�2���ก���ก��
�9�()! 
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�/��$�����2��
346�/>./ก���ก�� !�3�7��! +�*+�#2�/� (/�>.� /���ก34��ก���7��! +�*+�#2�/� (/�
��!ก�����B�F #	!(/���!ก������*��2*�  

�+�2���������
�ก��
���+�����	39��.3F��9� $�����2����������
6�������
"�>���*����3��ก��F��ก���
�84�< (8�����	! 5 ���������8�� �ก����ก���ก�����2��
346�/6���3ก�� /��������
�ก��
���+����
�	39��.3F

8. ก��%ก���&�,-�������)"����� ���+(
���$
����F�1�T�ก��%ก���&�,-�������)"����� ��F"�
�&����� ���+1ก�+�*)�"�ก �

�?+" ���� � 

���� ���+1ก�+�*)�"�ก � ���� ��F"� ก���F*%D�� 

LST UFC UNF 
�	ก.

2 �E'/�� 
*�* J�'  

�	ก.
2 �E'/�� 

�	ก.
���	 ก�' 
*�* J�'  

�	ก. 
!��%1"
&����&'% 

1 ������ .�� ��� / // * *

2 ��������=.	3 �8� ��
M��� // // / / / *

3 �������R�"��� ��� ��
�C // // / / / // 

4 ����+�F	 ���!�� �� / / / 

2����2*� 
* 2���7;� ��!"��ก���ก�� LST 2���7;� �����
 	4+���� (��!�
M6
�)  +�ก�� (�2�.�) 
/ 2���7;� ก���ก��  UFC 2���7;� �����
 ��2����ก	  +�ก�� (�2�.�) 
// 2���7;� ก���ก�����2�� UNF 2���7;� �����
 ����34��O���
C  +�ก�� 
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9. ก��(-�&1�?+"�ก�����)�"%-&I����

�����
�3������#	!��"3ก����#	$�����2��>�ก��>.������	B��>��F84���I���!��.�C�/��*�����39 
1. >2�(������#ก/ก���ก��#	!$�����2���ก34��ก��2���
34
34*���������ก��78�(���2	�ก
��F�C���*� (�/

����#	!��*�
34���6�/���	���*�B��! #	!�
ก+�2���
�*��F�!��.��==�*�2	�ก
��F�C#	!*	��
2	�ก
��F�C F.M.2535 #	!*�����ก+�2�����*	��2	�ก
��F�C#2/���!�
M6
�

2. >2�$�����2����������
������ก��78�(���2	�ก
��F�C*/�()!ก���ก����������

�ก6*����
34�3
ก����!.��()!ก���ก��

3. # ��>2�$�����2��
346�����
��������	B��>�
34�3���!�+�(�= ��>2���R��$������	���ก	/��#ก/$���84� ���7;�
$	ก�!
�
34��  !�ก���;9�ก��2	�ก
��F�C��������
#	!�
ก+�2���
�*��F�!��.��==�*�
2	�ก
��F�C#	!*	��2	�ก
��F�C F.M.2535 
34$�����2�� !6�����2�ก�3ก��DE�D��

4. 2�����>2�ก���ก��#	!$�����2���3ก��N89����2	�ก
��F�C��������
>�./�� 1 ��8��ก/��#	!��/������
1 ���2	�� �ก���
34��ก�������$�#F�/*/���"��).�

5. ก���ก��#	!$�����2��*���# ���ก34��ก��ก��N89�2�8����2	�ก
��F�C��������

�ก(��9� ���# ����/��
���� 1 ���	/��2���ก/��
+�ก��N89����*/�()!ก���ก��2�8�$��
34()!ก���ก�����2��� �F84�
������*/��+���ก��� ก.	.*. ��84��3ก��N89�2�8����2	�ก
��F�CB��>� 3 ���
+�ก�� 
�9��39 *��
34
F�!��.��==�*�2	�ก
��F�C#	!*	��2	�ก
��F�Cก+�2��

�����
6��ก+�2�� ��*�ก��ก���T��ก��ก��>.������	B��>���������
 ���7;��
	��
�ก�)3
34�3ก��DE�
D��6��>�������ก��ก+�ก��ก� ก�� N;4������7��6��
342����� V������ก���L�� $�$�%�& กก��ก
�ก �(-�&ก�	ก����+
(�W ���ก)P����� 6 

10. ก��D*�D#%I����

�����
>2�(����+�(�=*/��!��ก��(��(��B��>� ��84�� �ก�2L��/��!��ก��(��(��B��>���I�ก	6ก
�+�(�=
34./��	�(�����34��
��"��ก�  �����(����.84���4�>�ก�����2�����#ก/$�����2�� #	!./��>2������
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บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 39,839,639 21,000,585 27,104,434 10,080,600

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 9 38,605,410 30,471,223 38,545,091 30,360,468

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,567,066 330,650 1,567,066 330,650

เงินทดรองแก่พนกังาน 79,096 300,385 79,096 300,385

สินคา้คงเหลือ 10 123,013,684 82,814,927 123,013,684 82,814,927

สินทรัพยชี์วภาพ 11 95,620,275 90,928,591 95,620,275 90,928,591

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 20,417,097 12,264,073 16,826,646 8,288,803

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 319,142,267 238,110,434 302,756,292 223,104,424

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาํหนดชาํระเกินกว่าหน่ึงปี 2,441,124 640,732 2,441,124 640,732

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - 307,895,303 307,895,303

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 13 22,997,536 26,709,841 25,000,000 25,000,000

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัอ่ืน 14 18,400,000 19,320,000 - -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 887,736,007 841,931,040 887,735,681 841,930,714

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 16 36,396,548 - 58,728,679 -

พืชเพื่อการให้ผลิตผล 17 196,333,100 204,034,766 196,333,100 204,034,766

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 165,947 63,623 165,947 63,623

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 21 - 6,569,983 - 6,295,393

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 1,047,010 2,801,010 1,047,010 2,801,010

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,165,517,272 1,102,070,995 1,479,346,844 1,388,661,541

รวมสินทรัพย์ 1,484,659,539 1,340,181,429 1,782,103,136 1,611,765,965

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18 245,000,000 275,000,000 245,000,000 275,000,000

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 19 18,303,837 22,973,869 295,819,126 300,627,843

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 308,143 - 462,453 -

ภาษีเงินได้คา้งจ่าย 19,336,400 675,764 18,874,424 -

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,959,260 2,857,381 2,959,260 2,857,381

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 285,907,640 301,507,014 563,115,263 578,485,224

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 16 42,546,367 - 64,190,638 -

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 21 2,610,783 - 2,717,493 -

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 20 18,422,800 19,108,330 18,422,800 19,108,330

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 63,579,950 19,108,330 85,330,931 19,108,330

รวมหน้ีสิน 349,487,590 320,615,344 648,446,194 597,593,554

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 324,050,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 324,050,000 324,050,000 324,050,000 324,050,000

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 324,050,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 324,050,000 324,050,000 324,050,000 324,050,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 321,544,740 321,544,740 321,544,740 321,544,740

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 22 60,805,000 60,805,000 32,405,000 32,405,000

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 428,772,209 313,166,345 455,657,202 336,172,671

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,135,171,949 1,019,566,085 1,133,656,942 1,014,172,411

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,484,659,539 1,340,181,429 1,782,103,136 1,611,765,965

- - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายได้ 25 923,837,788 545,848,253 923,837,788 545,848,253

กาํไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ 18,691,732 - 18,691,732 -

รายไดอ้ื่น

   เงินปันผลรับ 12, 13.2 - - 6,301,540 16,781,138

   เงินชดเชยจากการประกนัภยั 18,736,306 - 18,736,306 -

   อื่น ๆ 25,423,837 17,178,436 25,423,883 17,178,522

รวมรายได้ 986,689,663 563,026,689 992,991,249 579,807,913

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 756,475,531 443,359,372 758,511,716 442,151,994

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 21,318,328 21,383,884 21,318,328 21,383,884

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 41,395,809 61,086,135 41,206,149 60,780,524

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 32 - 698,969 - 698,969

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ - 26,864,185 - 26,864,185

รวมค่าใช้จ่าย 819,189,668 553,392,545 821,036,193 551,879,556

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 167,499,995 9,634,144 171,955,056 27,928,357

ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมคา้ 13.2 (3,751,777) (6,813,861) - -

รายไดท้างการเงิน 429,612 642,422 125,595 112,084

ตน้ทุนทางการเงิน 23 (6,963,114) (6,790,082) (12,483,378) (13,404,040)

กําไร (ขาดทุน) ก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 157,214,716 (3,327,377) 159,597,273 14,636,401

ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 21 (32,116,003) (225,611) (30,580,421) 995,839

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 125,098,713 (3,552,988) 129,016,852 15,632,240

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)



บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

   คณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,788,903) (1,380,008) (1,788,903) (1,380,008)

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 21 357,781 276,002 357,781 276,002

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการร่วมคา้

   - ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 13.2 39,472 (77,952) - -

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,391,650) (1,181,958) (1,431,122) (1,104,006)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี (1,391,650) (1,181,958) (1,431,122) (1,104,006)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 123,707,063 (4,734,946) 127,585,730 14,528,234

กําไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 26 0.39 (0.01) 0.40 0.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)



ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน

ที่ออกและชาํระแล้ว มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 324,050,000 321,544,740 60,805,000 343,825,123 1,050,224,863

ขาดทุนสาํหรับปี - - - (3,552,988) (3,552,988)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปี - - - (1,181,958) (1,181,958)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - - - (4,734,946) (4,734,946)

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) - - - (25,923,832) (25,923,832)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 324,050,000 321,544,740 60,805,000 313,166,345 1,019,566,085

-

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 324,050,000 321,544,740 60,805,000 313,166,345 1,019,566,085

กาํไรสําหรับปี - - - 125,098,713 125,098,713

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปี - - - (1,391,650) (1,391,650)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - - - 123,707,063 123,707,063

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) - - - (8,101,199) (8,101,199)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 324,050,000 321,544,740 60,805,000 428,772,209 1,135,171,949

-

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน

ที่ออกและชาํระแล้ว มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 324,050,000 321,544,740 32,405,000 347,568,269 1,025,568,009

กาํไรสําหรับปี - - - 15,632,240 15,632,240

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปี - - - (1,104,006) (1,104,006)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - - - 14,528,234 14,528,234

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) - - - (25,923,832) (25,923,832)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 324,050,000 321,544,740 32,405,000 336,172,671 1,014,172,411

-

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 324,050,000 321,544,740 32,405,000 336,172,671 1,014,172,411

กาํไรสําหรับปี - - - 129,016,852 129,016,852

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปี - - - (1,431,122) (1,431,122)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - - - 127,585,730 127,585,730

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) - - - (8,101,199) (8,101,199)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 324,050,000 321,544,740 32,405,000 455,657,202 1,133,656,942

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กาํไรสะสม

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม



บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 157,214,716 (3,327,377) 159,597,273 14,636,401

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 40,951,747 48,834,034 41,899,741 48,834,034

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมคา้ 3,751,777 6,813,861 - -

   ขาดทุน (กาํไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ (18,691,732) 26,864,185 (18,691,732) 26,864,185

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายพืชเพื่อการให้ผลิตผล - 5,948,638 - 5,948,638

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะไดร้ับ (กลบัรายการ) 1,451,565 (2,272,572) 1,451,565 (2,272,572)

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ - 698,969 - 698,969

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 2,083,664 - 2,083,664 -

   กาํไรจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (4,215,811) (1,078,061) (4,215,811) (1,078,061)

   กาํไรจากสัญญาให้เช่าการเงิน (3,778,947) (1,022,998) (3,778,947) (1,022,998)

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งและผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 10,992,252 12,591,565 10,992,252 12,591,565

   เงินปันผลรับ - - (6,301,540) (16,781,138)

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี้ย 6,963,114 6,790,082 12,483,378 13,404,040

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน

  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 196,722,345 100,840,326 195,519,843 101,823,063

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น (8,134,187) (18,946,371) (8,184,623) (18,958,972)

   เงินสดรับจากลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 742,139 51,616 742,139 51,616

   เงินทดรองแก่พนักงาน 221,289 (64,179) 221,289 (64,179)

   สินคา้คงเหลือและสินทรัพยชี์วภาพ (27,650,274) (14,347,095) (27,650,274) (14,347,095)

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (10,621,089) (359,105) (11,121,455) 80,183

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (46,000) 5,490 (46,000) 5,490

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (252,411) 1,749,600 2,765,725 1,552,015

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 101,879 (1,813,226) 101,879 (1,813,226)

   จ่ายผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งและผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน (13,466,685) (8,249,768) (13,466,685) (8,249,768)

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 137,617,006 58,867,288 138,881,838 60,079,127

   จ่ายดอกเบี้ย (6,984,326) (6,811,288) (17,034,357) (19,296,190)

   รับคืนภาษีเงินได้ 2,389,007 245,887 2,299,948 -

   จ่ายภาษีเงินได้ (4,121,426) (2,327,735) (2,335,330) (202,163)

 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 128,900,261 49,974,152 121,812,099 40,580,774

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)



บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัอื่นลดลง 920,000 920,000 - -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 26,892,171 5,326,162 26,892,171 5,326,162

เงินสดจ่ายซ้ืออาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (95,797,403) (34,355,708) (95,797,403) (34,355,708)

ตน้ทุนพืชเพ่ือการใหผ้ลิตผลเพิ่มข้ึน (3,681,047) (7,840,676) (3,681,047) (7,840,676)

รับเงินปันผล - 4,999,998 6,301,540 16,781,138

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (71,666,279) (30,950,224) (66,284,739) (20,089,084)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (30,000,000) 5,000,000 (30,000,000) 5,000,000

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (293,729) - (402,327) -

จ่ายเงินปันผล (8,101,199) (25,923,832) (8,101,199) (25,923,832)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (38,394,928) (20,923,832) (38,503,526) (20,923,832)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 18,839,054 (1,899,904) 17,023,834 (432,142)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 21,000,585 22,900,489 10,080,600 10,512,742

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 39,839,639 21,000,585 27,104,434 10,080,600

- - - -

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

 รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   ซ้ืออุปกรณ์ที่ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 1,492,444 688,115 1,492,444 688,115

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)



1

บริษัท สหอุตสาหกรรมนํามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

1. ข้อมูลทัวไป

บริษัท สหอุตสาหกรรมนาํมนัปาล์ม จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนซึงจัดตงัและมีภูมิลาํเนา

ในประเทศไทย โดยมีบริษทั ลาํสูง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) ซึงเป็นบริษทัทีจดทะเบียนจดัตงั

ในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตนาํมนัปาล์มดิบและนํามนัเมล็ด

ในปาลม์ดบิ ทีอยู่ตามทีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ที 64 ชนัที 1 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร สํานักงานสาขาและโรงงานตงัอยู่ที 98 หมู่ 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม

ตาํบลห้วยยูง อาํเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกาํหนดในพระราชบญัญตัิวิชาชีพบญัชี

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตาม

ความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงนิฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี

งบการเงินนีได้จ ัดทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืนในนโยบาย

การบญัชี

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนีไดจ้ดัทาํขึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั สหอุตสาหกรรมนํามนัปาล์ม จาํกดั

(มหาชน) (ซึงต่อไปนีเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อยดังต่อไปนี (ซึงต่อไปนีรวมเรียกว่า

“กลุ่มบริษทั”)

จดัตงัขึน อตัราร้อยละ

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุ้น

2563 2562

ถือหุ้นโดยบริษทัฯ (ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษทั พนัธ์ศรีวิวฒัน์ จาํกดั เจ้าของสวนปาลม์นาํมนั ไทย 100 100
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อตัราร้อยละ

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ

จดัตงัขึน

ในประเทศ

ของการถือหุ้น

(โดยทางออ้ม)

2563 2562

ถือหุ้นโดยบริษทัย่อยของบริษทัฯ (ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษทั ประจกัษว์ิวฒัน ์จาํกดั เจา้ของสิทธิเขา้ทาํประโยชน์ ไทย 100 100

   (ถือหุ้นโดยบริษทั พนัธ์ศรีวิวฒัน์

จาํกดั ร้อยละ 100)

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

บริษทั พนัธ์ศรี จาํกดั เจา้ของสิทธิเขา้ทาํประโยชน์ ไทย 100 100

   (ถือหุ้นโดยบริษทั พนัธ์ศรีวิวฒัน์

จาํกดั ร้อยละ 100)

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคมุกิจการทีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได้ หากบริษทัฯมีสิทธิไดร้บั

หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการทเีขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อาํนาจในการสังการ

กิจกรรมทีส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนันได ้

ค) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตังแต่วนัทีบริษัทฯ

มีอาํนาจในการควบคุมบริษทัย่อย จนถึงวนัทีบริษทัฯสินสุดการควบคุมบริษทัย่อยนนั

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํขนึโดยใช้นโยบายการบญัชีทีสําคญัเช่นเดยีวกนักบัของบริษทัฯ

จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท  รายการค้าระหว่างกันทีมีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจาก

งบการเงินรวมนีแลว้

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมคา้ตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเริมมีผลบงัคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับ

งบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกับ

วิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตัินีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ          

กลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึงไดมี้การเปลียนแปลงหลกัการ

สําคญั สามารถสรุปไดดั้งนี 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตคีวาม

มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน

ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที 32 การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบบัที 19 การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกียวกับการจดัประเภทและ

การวดัมูลค่าเครืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจาก

ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ

หลกัการเกียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนดา้น

เครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน และหลกัการเกียวกบัการบญัชีป้องกนัความเสียง รวมถึง การแสดงรายการ

และการเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน

กลุ่มบริษทันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีมาถือปฏิบตัิโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการ

นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีมาถือปฏิบตัิครังแรกโดยปรบัปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัที 

1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ

มาตรฐานกลุ่มนีไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญาเช่า 

และการตีความมาตรฐานบญัชีทีเกยีวขอ้ง มาตรฐานฉบบันีได้กาํหนดหลกัการของการรบัรู้รายการ 

การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพย์

และหนีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์

อา้งอิงนนัมีมูลค่าตาํ

การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17

ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีมาถือปฏิบตัิครัง

แรกโดยปรับปรุงกับกาํไรสะสม ณ วนัที 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนที

แสดงเปรียบเทียบ

ผลสะสมของเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีที

เริมในหรือหลังวันที 1 มกราคม 2564

สภาวิชาชีพบัญชีฯไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซึงจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงนิทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริม

ในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรือ

จดัให้มีขึนเพอืให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วน

ใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบตัทิางบญัชีกับผูใ้ช้

มาตรฐาน

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปีทีเริม

นาํมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบติั

4. ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีเนืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาถือปฏิบติั

ตามทีกล่าวในหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กลุ่มเครืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบตัิในระหวา่ง

ปีปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปลียนแปลงโดยปรับปรุงกับกาํไรสะสม

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ

ทงันีการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีเนืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16

มาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสะสม ณ วนัที 1 มกราคม 2563
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จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงทีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 1 มกราคม

2563 จากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีเนืองจากการนํามาตรฐานเหล่านีมาถือปฏิบตัิ แสดงได้

ดงันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2562

ผลกระทบ

จากมาตรฐาน

การรายงาน

ทางการเงนิฉบบัที 16 1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ - 37,947 37,947

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่า               

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - 294 294

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 22,974 (5,201) 17,773

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจาก

ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - 42,854 42,854

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2562

ผลกระทบ

จากมาตรฐาน

การรายงาน

ทางการเงนิฉบบัที 16 1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ - 61,227 61,227
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2562

ผลกระทบ

จากมาตรฐาน

การรายงาน

ทางการเงนิฉบบัที 16 1 มกราคม 2563

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่า              

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - 402 402

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 300,628 (3,828) 296,800

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจาก

ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - 64,653 64,653

4.1 สัญญาเช่า

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบตัิครังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หนีสินตาม

สัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าทีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลคา่ปัจจบุนัของเงินจา่ย

ชาํระตามสัญญาเช่าทีเหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบียเงินกู้ยืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษทั ณ วนัที 

1 มกราคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าทีเปิดเผย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 74,295 38,260

หัก: สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าทีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ (1,168) (1,168)

บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า - 77,267

บวก: อืน ๆ 5,201 3,828

หัก: ดอกเบียจ่ายรอตดับัญชี (35,180) (53,132)

หนีสินตามสัญญาเช่าเพิมขึนจากการนาํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบตัิครงัแรก 43,148 65,055

หนีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 - -

หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที 1 มกราคม 2563 43,148 65,055

อตัราดอกเบยีการกูย้ืมส่วนเพิมถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (ร้อยละตอ่ปี) 4.8 4.8

ประกอบดว้ย

หนีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน 294 402

หนีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 42,854 64,653

43,148 65,055
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5. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ขายสินค้า

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมือกลุ่มบริษทัได้โอนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ 

เมือมีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าทีไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บสําหรับสินคา้ที

ไดส่้งมอบหลังจากหักส่วนลด โดยไม่รวมภาษมูีลค่าเพิม

รายได้ดอกเบยี

รายไดด้อกเบียรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้งด้วยวิธีดอกเบียทีแทจ้ริง  โดยจะนํามูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของ

สินทรัพยท์างการเงินมาคูณกบัอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินทีเกดิการดอ้ยคา่

ด้านเครดิตในภายหลงั ทีจะนํามูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผือผล

ขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน) มาคณูกบัอัตราดอกเบียทีแทจ้ริง

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบียจากหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใชว้ิธีดอกเบีย

ทีแทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันทีมี

สภาพคล่องสูง ซึงถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัทีไดม้าและไม่มี

ขอ้จาํกดัในการเบิกใช้

5.3 สินค้าคงเหลือ

สินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉลียหรือมูลค่าสุทธิทีจะได้รับ

แลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่า ราคาทุนดงักล่าวหมายถึงตน้ทุนในการผลิตทงัหมดรวมทงัคา่โสหุ้ยโรงงานดว้ย

วตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉลียหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดร้ับ

แลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่าและจะถือเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนการผลิตเมือมีการเบิกใช้

5.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมคา้ทีแสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมคา้ทีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี

ราคาทุน
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5.5 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือมราคา

ทีดิน ทีดินทีมีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ และทีดินทีมีสิทธิครอบครองแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคาร

และอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักคา่เสือมราคาสะสม และค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)

ค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณดังนี

อาคารและสิงปลูกสร้าง - 20 ปี

เครืองจกัรและอุปกรณ์ - 5 - 20 ปี

เครืองตกแต่ง ติดตงัและเครืองใช้สํานกังาน - 5 - 10 ปี

ยานพาหนะ - 5 - 15 ปี

ค่าเสือมราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสําหรับทีดิน ทีดินทีมีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ ทีดินทีมีสิทธิครอบครองและ

สินทรัพยร์ะหว่างติดตงัและก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทตัดรายการทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมือจําหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่า

จะไม่ไดร้ับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไร

หรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมือกลุ่มบริษทัตดัรายการ

สินทรัพยน์นัออกจากบญัชี

5.6 พืชเพือการให้ผลิตผลและค่าตัดจําหน่าย

พืชเพือการให้ผลิตผลแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาํหน่ายสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่าของ

สินทรัพย ์(ถา้มี) ราคาทุนดงักล่าวหมายถึงตน้ทุนในการปลูกพืชเพือการให้ผลิตผลซึงเกิดขึนก่อนทีจะ

ให้ผลผลิต

ค่าตดัจาํหน่ายของพืชเพือการให้ผลิตผลคาํนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ผลผลิต

ของพืชเพือการให้ผลิตผลทีเหลืออยู่ (การให้ผลผลิตของตน้ปาล์ม โดยปกติมีระยะเวลา 25 ปี)

ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน

ไม่มีการตดัจาํหน่ายสําหรับพืชเพือการให้ผลิตผลทียงัไม่พร้อมเก็บเกียว

ค่าใชจ้่ายทีเกียวขอ้งกบัการปลูกพืชเพือการให้ผลิตผล ได้แก่ ค่าซ่อมบาํรุงและปลูกเพิมเติมในพนืที

ทีมีการเก็บเกียวแลว้จะถือเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทงัจาํนวน
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5.7 เกษตรกรรม

บริษัทฯมีสินทรัพยชี์วภาพเป็นผลปาล์มสดทีอยู่บนตน้และตน้กลา้ปาล์มสําหรับขาย และผลิตผล

ทางการเกษตรเป็นผลปาลม์สดทีเก็บเกียวแลว้

มูลค่ายุติธรรมของผลปาล์มสดทีอยู่บนตน้ คาํนวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตอา้งอิงจาก

ราคาผลปาล์มสดทีหน้าโรงงานหักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเกียว ผลปาล์มสดทีเก็บเกียว

คาํนวณโดยอา้งอิงจากราคาผลปาลม์สดทีหน้าโรงงานหักประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย ส่วนมูลค่า

ยุติธรรมของตน้กลา้ปาล์มสําหรับขาย คาํนวณโดยอา้งอิงจากราคาขายหักประมาณการค่าใช้จ่าย

ในการขาย ผลกาํไรหรือขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ

และผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกบัราคาทุนของผลิตผลทางการเกษตรบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน

ในกรณีทีไม่สามารถวดัมลูค่ายุติธรรมไดอ้ย่างน่าเชือถือ สินทรัพยชี์วภาพตอ้งวดัดว้ยราคาทุนหักค่า

เสือมราคาสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่าสะสม และในทนัทีทีมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยชี์วภาพนนั

สามารถวดัไดอ้ย่างน่าเชือถือ บริษทัฯจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย

ผลิตผลทางการเกษตรจะแสดงเป็นส่วนหนึงของสินคา้คงเหลือ

5.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือ

ถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักับบริษทัฯ

นอกจากนีบุคคลหรือกิจการทีเกยีวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการทีมีสิทธิ

ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั

กรรมการหรือพนักงานของบริษทัฯ ทีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ

5.9 สัญญาเช่า

ณ วนัเริมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า

หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเมือสัญญานันมีการให้สิทธิใน

การควบคุมการใช้สินทรัพยท์ีระบุได้สําหรับช่วงเวลาหนึงเพือเป็นการแลกเปลียนกับสิงตอบแทน

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติตังแต่วันที 1 มกราคม 2563

กลุ่มบริษทัใช้วิธีการบัญชีเดียวสําหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่

สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าทีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล (วนัทีสินทรัพย์

อา้งอิงพร้อมใชง้าน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซึ้งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพยอ์า้งอิงและ

หนีสินตามสัญญาเช่าตามการจา่ยชาํระตามสัญญาเช่า
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สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 

และปรับปรุงด้วยการวดัมูลค่าของหนีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้

ประกอบด้วยจาํนวนเงินของหนีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริมแรก ต้นทุนทางตรงเริมแรกที

เกิดขึน จํานวนเงินทีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือก่อนวนัทีสัญญาเช่า

เริมมีผล และหักดว้ยสิงจูงใจตามสัญญาเช่าทีได้รับ

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุ

การให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้แลว้แต่ระยะเวลาใดจะสนักว่า ดงันี

ทีดิน - 24 ปี

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กับกลุ่มบริษทัเมือสินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุน

ของสินทรัพยดั์งกล่าวไดร้วมถึงการใช้สิทธิเลือกซือ ค่าเสือมราคาจะคาํนวณจากอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรพัย์

หนีสินตามสัญญาเช่า

หนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุ

สัญญาเช่า จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงทีหักดว้ยสิงจูงใจตามสัญญาเช่า 

ค่าเช่าผนัแปรทีขึนอยู่กบัดชันีหรืออตัรา จาํนวนเงินทีคาดว่าจะจา่ยภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 

รวมถงึราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซือซึงมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินัน 

และการจ่ายค่าปรับเพือการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษทั

จะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรทไีม่ขนึอยู่กบัดชันีหรืออตัราเป็น

ค่าใช้จ่ายในงวดทีเหตุการณ์หรือเงือนไขซึงเกียวขอ้งกับการจ่ายชาํระนนัไดเ้กิดขึน

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอตัราดอกเบียตามนยัของ

สัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบียการกู้ยืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล มูลค่า

ตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะเพิมขนึจากดอกเบยีของหนีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการ

จ่ายชําระหนีสินตามสัญญาเช่า นอกจากนี มูลค่าตามบัญชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดั

มูลค่าใหม่เมือมีการเปลียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลียนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า หรือ

การเปลียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซือสินทรัพยอ์า้งอิง
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สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตาํ

สัญญาเช่าทีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านบัตงัแต่วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล หรือสัญญาเช่าซึง

สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติก่อนวันที 1 มกราคม 2563

สัญญาเช่าสินทรัพยที์ความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กับ                

ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินทีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กับผูเ้ช่าถือเป็น

สัญญาเช่าเงินทุน ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าเงินทุนเป็น

ลูกหนีดว้ยจาํนวนทีเท่ากับเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินทีจะ

ได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือทีไม่ไดร้ับการประกนั หลงัจากนันจะรับรู้รายไดท้างการเงิน

ตลอดอายุสัญญาเช่าในรูปแบบทีสะท้อนถึงอตัราผลตอบแทนรายงวดคงทีของเงินลงทุนสุทธิตาม

สัญญาเช่า

5.10 เงินตราต่างประเทศ

บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึงเป็นสกุลเงินทีใช้ในการ

ดําเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการทีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ย

สกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนนั

รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลยีน ณ วนัทีเกิดรายการ

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินซึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อตัราแลกเปลียน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน

กําไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอตัราแลกเปลียนได้รวมอยู่ในการคาํนวณผลการ

ดาํเนินงาน
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5.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

พืชเพือการให้ผลิตผล สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หรือ สินทรัพยท์ีไม่มีตวัตนอืนของกลุ่มบริษทัหากมีขอ้

บ่งชีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัรับรูข้าดทุนจากการดอ้ยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บ

คืนของสินทรัพย์มีมูลค่าตํากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัน ทังนีมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน

หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคา

ใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

5.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน

กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมือ

เกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษทัฯและพนักงานไดร่้วมกันจดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพ ซึงประกอบดว้ยเงินทีพนกังานจ่ายสะสม

และเงินทีบริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลียงชีพได้แยกออกจาก

สินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินทีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีทีเกิด

รายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 

ซึงบริษทัฯถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับพนักงาน

บริษทัฯคาํนวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน โดยใชว้ิธีคิดลด

แต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชียวชาญอิสระได้ทาํการประเมิน

ภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทังจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนทนัทีทีมีการแก้ไขโครงการหรือ                  

ลดขนาดโครงการ หรือเมือบริษทัฯรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างทีเกียวขอ้ง
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5.13 ประมาณการหนีสิน

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหนีสินไวใ้นบญัชีเมือภาระผูกพนัซึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต

ไดเ้กิดขนึแลว้ และมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่นอนวา่กลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป

เพือปลดเปลืองภาระผูกพันนัน และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนันได้อย่าง

น่าเชือถือ

5.14 ภาษีเงนิได้

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจาํนวนทีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจดัเก็บภาษขีองรฐั 

โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท์ีกาํหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัวคราวระหว่างราคาตามบัญชี

ของสินทรัพยแ์ละหนีสิน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีสินที

เกียวขอ้งนนั โดยใช้อตัราภาษีทีมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัวคราวทีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ

แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชวัคราวทีใช้หกัภาษี รวมทงัผลขาดทุน

ทางภาษทีียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าทีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีใน

อนาคตเพียงพอทีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวทีใชหั้กภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทียงั

ไม่ได้ใช้นนั

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลคา่ตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสินรอบระยะเวลา

รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทั

จะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทงัหมดหรือบางส่วนมาใช้

ประโยชน์

กลุ่มบริษทัจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีทีเกิดขึน

เกียวขอ้งกบัรายการทีไดบั้นทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุ้น
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5.15 เครืองมือทางการเงิน

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติตังแต่วันที 1 มกราคม 2563

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมือเริมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยตน้ทุน

การทาํรายการเฉพาะในกรณีทีเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

หรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สําหรับลูกหนีการคา้ทีไม่มีองคป์ระกอบเกียวกบัการจดัหาเงินทีมีนยัสาํคญั

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรพัยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามทีกล่าวไวใ้นนโยบายการ

บญัชีเรืองการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีรับรู้รายการเริมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินที

วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการ

สินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย 

กลุ่มบริษทัวดัมูลคา่สินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เมือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรพัย์

ทางการเงินนันเพือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน

ก่อให้เกิดกระแสเงินสดทีเป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ใน

วนัทีระบุไวเ้ท่านนั 

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ธีิดอกเบียทีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมิน

การด้อยค่า ทงันี ผลกาํไรและขาดทุนทีเกิดขนึจากการตดัรายการ การเปลียนแปลง หรือการด้อยคา่

ของสินทรัพยด์ังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนสิีนทางการเงนิ

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมือเริมแรกสําหรับหนีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนการทํา

รายการ และจดัประเภทหนีสินทางการเงินเป็นหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุน

ตดัจาํหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบียทีแทจ้ริง ทงันี ผลกาํไรและขาดทนุทีเกดิขึนจากการตดัรายการหนีสิน

ทางการเงินและการตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบียทีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน โดยการ

คาํนวณมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนทีถือเป็นส่วนหนึงของอตัรา

ดอกเบียทีแทจ้ริงนันดว้ย ทงันี ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบียทีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหนึงของตน้ทุน

ทางการเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
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การตัดรายการของเครืองมือทางการเงิน

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เมือสิทธิทีจะไดร้ับกระแสเงินสดของสินทรพัย์

นนัไดสิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิทีจะไดร้ับกระแสเงินสดของสินทรัพยน์นั รวมถึงได้มีการโอน

ความเสียงและผลตอบแทนเกอืบทงัหมดของสินทรัพยน์นั หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์นั 

แมว้่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไวซึ้งความเสียงและผลตอบแทนเกือบทงัหมดของสินทรัพยน์นั  

กลุ่มบริษทัตดัรายการหนีสินทางการเงินก็ต่อเมือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหนีสินนนัแลว้ 

มีการยกเลิกภาระผูกพนันนั หรือมีการสินสุดลงของภาระผูกพนันัน ในกรณีทีมีการเปลียนหนีสิน

ทางการเงินทีมีอยู่ให้เป็นหนีสินใหม่จากผูใ้ห้กู้รายเดียวกนัซึงมีขอ้กาํหนดทีแตกต่างกนัอย่างมาก หรือ

มีการแก้ไขขอ้กาํหนดของหนีสินทีมีอยู่อย่างเป็นสาระสําคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหนีสินเดิม

และรับรู้หนีสินใหม่ โดยรับรูผ้ลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของตราสารหนีทงัหมดทีไม่ไดว้ดัมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนคาํนวณจากผลต่าง

ของกระแสเงินสดทีจะครบกาํหนดชาํระตามสัญญากบักระแสเงินสดทงัหมดทีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะ

ได้รับชาํระ และคิดลดด้วยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีไดม้า

ในกรณีทีความเสียงด้านเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิมขนึอย่างมีนยัสําคญันบัตงัแต่การรับรู้รายการ

เริมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที

อาจจะเกิดขึนใน 12 เดือนขา้งหนา้ ในขณะทีหากความเสียงด้านเครดิตของสินทรัพยเ์พิมขึนอย่างมี

นยัสําคญันบัตงัแต่การรับรู้รายการเริมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจาํนวนเงินทีเท่ากบัผล

ขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุทีเหลืออยู่ของเครืองมือทางการเงิน

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเสียงดา้นเครดิตจะเพิมขนึอย่างมีนัยสําคญั เมือมีการคา้งชาํระการจ่ายเงิน

ตามสัญญาเกินกว่า 90 วนั และพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินนนัมีการผิดสัญญา เมือมีการคา้งชาํระ

การจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 365 วนั อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษทัอาจพิจารณาว่าสินทรัพย์

ทางการเงินนันมีการเพิมขึนของความเสียงด้านเครดิตอย่างมีนัยสําคัญและมีการผิดสัญญา 

โดยพิจารณาจากขอ้มูลภายในหรือขอ้มูลภายนอกอืน เช่น อนัดบัความน่าเชือถือด้านเครดิตของผูอ้อก

ตราสาร
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กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอย่างง่ายในการคาํนวณผลขาดทนุด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกดิขึนสําหรับลูกหนี

การคา้ ดังนนั ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปลียนแปลงของ

ความเสียงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผือผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน

ตลอดอายุของลูกหนีการคา้ โดยอ้างอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต

ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกียวกับลูกหนีนันและสภาพแวดล้อมทางด้าน

เศรษฐกิจ

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เมือกิจการคาดว่าจะไม่ไดร้ับคืนกระแสเงินสด

ตามสัญญาอีกต่อไป

การหักกลบของเครืองมือทางการเงิน

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินจะนาํมาหักกลบกนั และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดง

ฐานะการเงิน ก็ต่อเมือกิจการมีสิทธิบงัคบัใช้ไดต้ามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจาํนวนเงินทีรับรู้ 

และกิจการมีความตงัใจทีจะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตงัใจทีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนีสินพร้อมกนั

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติก่อนวันที 1 มกราคม 2563

ลูกหนีการค้า

ลูกหนีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิทีจะไดร้ับ ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญจะบนัทึกสําหรับ                

ผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึนจากการเก็บเงินจากลูกหนีไม่ได้ ซึงโดยทัวไปพิจารณาจาก

ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี

5.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะตอ้งจ่ายเพือ

โอนหนีสินให้ผูอื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซื้อและผูข้าย 

(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการ

วดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินซึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งกาํหนดให้

ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือ

หนีสินทีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษทั

จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์และ

พยายามใชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตไดท้ีเกียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนนัให้

มากทีสุด 
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ลาํดับชันของมูลค่ายุติธรรมทีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินใน

งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของขอ้มูลทีนาํมาใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรม ดังนี

ระดบั 1 ใช้ขอ้มูลราคาเสนอซือขายของสินทรัพยห์รือหนีสินอย่างเดียวกนัในตลาดทีมีสภาพคล่อง

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอืนทีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกียวกับกระแสเงินในอนาคตทีกิจการประมาณ

ขึน 

ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลําดับ

ชันของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพย์และหนีสินทีถืออยู่ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีมี

การวดัมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึนประจาํ

6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและ

การประมาณการในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนีส่ง

ผลกระทบต่อจํานวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน ผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและ

การประมาณการทีสําคญัมีดงันี

 สัญญาเช่า

การกาํหนดอายุสัญญาเช่าทีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่ม

บริษัทในฐานะผู้เช่า

ในการกาํหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษทัมีความ

แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ทีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า

โดยคาํนึงถึงขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มทีเกียวขอ้งทงัหมดทีทาํให้เกิดสิงจูงใจทางเศรษฐกิจสําหรับ

กลุ่มบริษทัในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนนั

การกาํหนดอัตราดอกเบยีการกู้ยืมส่วนเพิม - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษทัไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบียตามนัยของสัญญาเช่า ดังนนั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้

ดุลยพินิจในการกาํหนดอตัราดอกเบียการกู้ยืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนีสินตาม

สัญญาเช่า โดยอตัราดอกเบียการกูยื้มส่วนเพิมเป็นอตัราดอกเบียทีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้มื

เงินทีจาํเป็นเพือให้ได้มาซึงสินทรัพยที์มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นสภาพแวดล้อม

ทางเศรษฐกิจทีคลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้ืมและหลกัประกนัทีคลา้ยคลึง 
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เกษตรกรรม

บริษทัฯวดัมูลค่าของสินทรัพยชี์วภาพประเภทผลปาล์มสดทีอยู่บนตน้ ดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทนุใน

การขาย ซึงมูลค่ายุติธรรมนีได้คาํนวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตอา้งอิงจากราคา

ผลปาลม์สดทีหน้าโรงงานหักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเกียว การประเมินมูลค่าดังกล่าวตอ้ง

อาศยัขอ้สมมติฐานและการประมาณการบางประการ เช่น ราคาผลปาลม์สด ณ จุดเก็บเกียว นําหนกั

ของผลปาล์มสดบนตน้ และอตัราคิดลด เป็นตน้

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณขึนตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซึงตอ้งอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนัน เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึน

เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้

7. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกยีวข้องกนั

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจทีสําคญักับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน รายการธุรกิจ

ดังกล่าวเป็นไปตามเงอืนไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีตกลงกันระหวา่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือ

กิจการทีเกียวขอ้งกันเหล่านนัซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดั้งนี

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา

2563 2562 2563 2562

รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่

ขายนาํมนัปาล์มดิบและนาํมนั            

เมล็ดในปาล์มดิบ 714 431 714 431 ราคาตลาด ณ วนัทีทาํสัญญาขาย 

ขายผลปาล์มสด 44 1 44 1 ราคาตลาด ณ วนัทีทาํสัญญาขาย

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตดัออกจากงบการเงนิรวมแลว้)

เงินปันผลรับ - - 6 12 ตามทีประกาศจ่าย

ค่าเช่าสวนปาล์มจ่าย - - 7 7 ราคาตามสัญญา

ดอกเบียจ่าย - - 5 7 THBFIX + 1% ต่อปี

รายการธุรกิจกับการร่วมค้า

รายได้ค่าเช่าทีดิน 1 1 1 1 เกณฑ์ทีตกลงร่วมกัน

เงินปันผลรับ - 5 - 5 ตามทีประกาศจ่าย

ซือเมล็ดพนัธุ์ปาล์มนาํมนัและ                

ผลปาล์มสด 3 1 3 1 ราคาตลาด
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการทีเกียวขอ้งกัน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหต ุ9)

บริษทัใหญ่ 38,532 - 38,532 -

รวม 38,532 - 38,532 -

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 19)

บริษทัย่อย - - 276,665 283,005

รวม - - 276,665 283,005

หนีสินตามสัญญาเช่า - กิจการทีเกียวข้องกัน

บริษทัย่อย - - 64,653 -

รวม - - 64,653 -

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร

ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมีค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงานที

ให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดังต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

ผลประโยชน์ระยะสนั 20,663 18,327

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 263 240

รวม 20,926 18,567

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

เงินสด 1,185 1,195 1,176 1,187

เงินฝากธนาคาร 38,655 19,806 25,928 8,894

รวม 39,840 21,001 27,104 10,081

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบียระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.13 ต่อปี (2562:

ร้อยละ 0.10 ถึง 0.38 ต่อปี)
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9. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอนื

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน

อายุหนีคงค้างนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 38,532 - 38,532 -

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 38,532 - 38,532 -

ลูกหนีการค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน

อายุหนีคงค้างนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - 29,837 - 29,837

คา้งชาํระ

ไม่เกิน 3 เดือน - 467 - 467

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั - 30,304 - 30,304

รวมลูกหนีการคา้ 38,532 30,304 38,532 30,304

ลูกหนีอืน

รายไดค้า้งรับ 73 167 13 56

รวมลูกหนีอืน 73 167 13 56

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 38,605 30,471 38,545 30,360

10. สินค้าคงเหลือ
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน

รายการปรับลดราคาทุน

ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ

2563 2562 2563 2562 2563 2562

สินคา้สําเร็จรูป 113,155 72,724 (4,519) (3,213) 108,636 69,511

งานระหว่างทาํ 3,627 1,848 - - 3,627 1,848

อะไหล่ วสัดุและอืน ๆ 11,195 11,755 (444) (299) 10,751 11,456

รวม 127,977 86,327 (4,963) (3,512) 123,014 82,815

ในระหว่างปี 2563 บริษทัฯบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจะได้รับ 

เป็นจาํนวน 1.4 ลา้นบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนขาย 

ในระหว่างปี 2562 บริษทัฯมีการกลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที

จะได้รับเป็นจํานวน 2.3 ล้านบาท โดยนําไปหักจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือทีรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย                   

ในระหว่างปี
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11. สินทรัพย์ชีวภาพ

รายการเคลือนไหวของบญัชีสินทรัพยชี์วภาพสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตน้กลา้ปาล์ม

สําหรับขาย

ผลปาล์มสด

ทีอยู่บนตน้ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 80,547 37,973 118,520

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการเปลียนแปลงมูลคา่ยุติธรรม (4,047) 173,965 169,918

เพิมขนึเนืองจากการปลูก 767 - 767

ลดลงเนืองจากการเก็บเกียว - (176,954) (176,954)

ลดลงเนืองจากการขาย (11,522) (3,946) (15,468)

ลดลงจากการตดัจาํหน่าย (5,855) - (5,855)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 59,890 31,038 90,928

ผลกาํไรจากการเปลยีนแปลงมูลคา่ยุติธรรม 3,114 344,370 347,484

เพิมขนึเนืองจากการปลูก - - -

ลดลงเนืองจากการเก็บเกียว - (264,849) (264,849)

ลดลงเนืองจากการขาย (21,319) (44,124) (65,443)

ลดลงจากการตดัจาํหน่าย (12,500) - (12,500)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 29,185 66,435 95,620

ประมาณการและสมมติฐานทีสําคญัในการคาํนวณมูลค่ายติุธรรม ณ วนัประเมินสรุปไดดั้งนี

ราคาผลปาลม์สด ณ จุดเก็บเกียว ประมาณการโดยอา้งอิงจากราคาซือผลปาล์มสดทีหน้าโรงงานใน

อดีตของบริษทัฯหักดว้ยประมาณการตน้ทุนการปลูก ตน้ทุนการเก็บเกียวและค่าขนส่งจากพืนทีปลูก

ในแต่ละแห่ง

นาํหนักของผลปาลม์สดบนตน้ประมาณการโดยอา้งอิงจากนาํหนักเฉลียในการเก็บเกียวแต่ละช่วงอายุ

ของผลปาล์มสดซึงพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีต รวมถึงการคาดการณ์ปัจจยัทีมีผลต่อการออกผล

และขอ้มูลจากการสุ่มตรวจนบั

ในปี 2563 อัตราคิดลดประมาณร้อยละ 3 (2562: ร้อยละ 5) ซึงคาํนวณตามวิธีตน้ทุนถัวเฉลียถ่วง

นาํหนักของเงินทุน
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ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสําคญัต่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ ณ วนัที 

31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

เพมิขึนรอ้ยละ 10 ลดลงร้อยละ 10 เพมิขึนรอ้ยละ 10 ลดลงร้อยละ 10

ราคาผลปาลม์สด ณ จุดเก็บเกียว 12,466 (12,466) 8,352 (8,352)

นาํหนกัของผลปาลม์สดบนตน้ 12,466 (12,466) 8,352 (8,352)

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามทีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี
(หน่วย: พนับาท)

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินปันผลรับ

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษทั พนัธ์ศรีวิวฒัน์ จาํกดั 274 274 100 100 307,895 307,895 6,302 11,781

รวม 307,895 307,895 6,302 11,781

13. เงินลงทุนในการร่วมค้า

13.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้

เ งินลงทุนในการร่วมค้าซึงเป็นเงินลงทุนในกิจการทีบริษัทฯและบริษัทอืนควบคุมร่วมกัน 

มีรายละเอียดดงัต่อไปนี
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

มูลค่าตามบัญชี

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

2563 2562 2563 2562 2563 2562

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษทั สยามเอลทิปาลม์  จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายเมล็ดพนัธุ์

ปาล์มนาํมัน 50 50 25,000 25,000 22,997 26,710

รวม 25,000 25,000 22,997 26,710

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

2563 2562 2563 2562

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษทั สยามเอลิทปาล์ม จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายเมล็ดพนัธุป์าล์มนาํมัน 50 50 25,000 25,000

รวม 25,000 25,000
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13.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการร่วมคา้ และรับรู้เงินปันผลรับจาก

กิจการดงักล่าวในงบการเงินดงันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

การร่วมคา้ ส่วนแบ่งขาดทุน

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน เงินปันผลรับ

2563 2652 2563 2562 2563 2562

บริษทั สยามเอลิทปาลม์ จาํกดั (3,752) (6,814) 39 (78) - 5,000

รวม (3,752) (6,814) 39 (78) - 5,000

13.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมคา้ทีมีสาระสําคญั

สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562

(หน่วย: พนับาท)

บริษทั สยามเอลิทปาล์ม จาํกดั

2563 2562

สินทรัพยห์มุนเวียน 20,294 28,554

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 33,693 35,260

สินทรัพยร์วม 53,987 63,814

หนีสินหมุนเวียน (3,612) (5,935)

หนีสินไม่หมุนเวียน (4,380) (4,459)

หนีสินรวม (7,992) (10,394)

สินทรัพย ์- สุทธิ 45,995 53,420

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50 50

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วมคา้ 22,997 26,710
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สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

(หน่วย: พนับาท)

บริษทั สยามเอลิทปาล์ม จาํกดั

2563 2562

รายได้ 13,884 12,939

ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกับราคาทุนของ

ผลิตผลทางการเกษตร (2,550) (5,543)

ตน้ทุนขาย (6,655) (7,619)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (12,262) (13,362)

ขาดทุนก่อนผลประโยชน์ภาษีเงินได้ (7,583) (13,585)

ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ - 113

ขาดทุนสําหรับปี (7,583) (13,472)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 79 (156)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (7,504) (13,628)

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50 50

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จจากการร่วมคา้ (3,752) (6,814)

14. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอืน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหนึงมีเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัอืนคงเหลือเป็นจาํนวนเงิน

ประมาณ 18 ลา้นบาท (2562: 19 ลา้นบาท) เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลกัประกนัและคิดดอกเบียใน

อตัราร้อยละ THBFIX บวกร้อยละ 1 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกสินเดือนมิถุนายนและ

ธันวาคมของทุกปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินกูง้วดสุดทา้ยในเดือนมิถุนายน 2583
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15. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ทีดินและ เครืองจกัร เครืองตกแต่งติดตงั สินทรัพย์

ทีดินทีมีเอกสาร ทีดินทีมี อาคารและ และ และเครืองใช้ ระหว่างติดตงั

แสดงกรรมสิทธิ สิทธิครอบครอง สิงปลูกสร้าง อุปกรณ์ สํานกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม

ราคาทุน

ณ วนัที 1 มกราคม 2562 672,999 15,564 293,776 623,080 31,827 167,224 2,611 1,807,081

ซือเพมิ - 19,766 - 1,090 272 6,308 6,028 33,464

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย (2,844) - (242) (6,461) (1,817) (19,669) - (31,033)

โอนเขา้ / (โอนออก) 19,112 (19,112) 242 4,991 14 2,731 (7,978) -

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 689,267 16,218 293,776 622,700 30,296 156,594 661 1,809,512

ซือเพมิ - 2,042 - 988 678 4,765 87,990 96,463

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย (20,033) - (3,513) (26,150) (890) (30,112) - (80,698)

โอนเขา้ / (โอนออก) 17,665 (17,665) 7,286 23,333 5 - (30,624) -

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 686,899 595 297,549 620,871 30,089 131,247 58,027 1,825,277
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ทีดินและ เครืองจกัร เครืองตกแต่งติดตงั สินทรัพย์

ทีดินทีมีเอกสาร ทีดินทีมี อาคารและ และ และเครืองใช้ ระหว่างติดตงั

แสดงกรรมสิทธิ สิทธิครอบครอง สิงปลูกสร้าง อุปกรณ์ สํานกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม

ค่าเสือมราคาสะสม 

ณ วนัที 1 มกราคม 2562 - - 211,076 549,054 29,268 146,048 - 935,446

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - - 9,668 19,356 867 7,819 - 37,710

ค่าเสือมราคาสาํหรับส่วนทีจาํหน่าย

และตดัจาํหน่าย - - (242) (5,477) (1,794) (19,272) - (26,785)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 - - 220,502 562,933 28,341 134,595 - 946,371

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - - 9,464 12,393 791 5,334 - 27,982

ค่าเสือมราคาสาํหรับส่วนทีจาํหน่าย

และตดัจาํหน่าย - - (2,775) (25,585) (877) (28,785) - (58,022)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 - - 227,191 549,741 28,255 111,144 - 916,331

ค่าเผือการด้อยค่า 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 21,210 - - - - - - 21,210

ค่าเผือการดอ้ยค่าสาํหรับปี - - - - - - - -

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 21,210 - - - - - - 21,210

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 668,057 16,218 73,274 59,767 1,955 21,999 661 841,931

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 665,689 595 70,358 71,130 1,834 20,103 58,027 887,736

ค่าเสือมราคาสําหรับปี 

2562 (37 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 37,710

2563 (27 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 27,982
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทีดินและ เครืองจกัร เครืองตกแต่งติดตงั สินทรัพย์

ทีดินทีมีเอกสาร ทีดินทีมี อาคารและ และ และเครืองใช้ ระหว่างติดตงั

แสดงกรรมสิทธิ สิทธิครอบครอง สิงปลูกสร้าง อุปกรณ์ สํานกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม

ราคาทุน

ณ วนัที 1 มกราคม 2562 672,999 15,564 277,324 623,080 31,827 167,224 2,611 1,790,629

ซือเพมิ - 19,766 - 1,090 272 6,308 6,028 33,464

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย (2,844) - (242) (6,461) (1,817) (19,669) - (31,033)

โอนเขา้ / (โอนออก) 19,112 (19,112) 242 4,991 14 2,731 (7,978) -

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 689,267 16,218 277,324 622,700 30,296 156,594 661 1,793,060

ซือเพมิ - 2,042 - 988 678 4,765 87,990 96,463

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย (20,033) - (3,513) (26,150) (890) (30,112) - (80,698)

โอนเขา้ / (โอนออก) 17,665 (17,665) 7,286 23,333 5 - (30,624) -

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 686,899 595 281,097 620,871 30,089 131,247 58,027 1,808,825

ค่าเสือมราคาสะสม 

ณ วนัที 1 มกราคม 2562 - - 194,625 549,054 29,268 146,047 - 918,994

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - - 9,668 19,356 867 7,819 - 37,710

ค่าเสือมราคาสาํหรับส่วนทีจาํหน่าย

และตดัจาํหน่าย - - (242) (5,477) (1,794) (19,272) - (26,785)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 - - 204,051 562,933 28,341 134,594 - 929,919

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - - 9,464 12,393 791 5,334 - 27,982

ค่าเสือมราคาสาํหรับส่วนทีจาํหน่าย

และตดัจาํหน่าย - - (2,775) (25,585) (877) (28,785) - (58,022)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 - - 210,740 549,741 28,255 111,143 - 899,879
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทีดินและ เครืองจกัร เครืองตกแต่งติดตงั สินทรัพย์

ทีดินทีมีเอกสาร ทีดินทีมี อาคารและ และ และเครืองใช้ ระหว่างติดตงั

แสดงกรรมสิทธิ สิทธิครอบครอง สิงปลูกสร้าง อุปกรณ์ สํานกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม

ค่าเผือการด้อยค่า

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 21,210 - - - - - - 21,210

ค่าเผือการดอ้ยค่าสาํหรับปี - - - - - - - -

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 21,210 - - - - - - 21,210

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 668,057 16,218 73,273 59,767 1,955 22,000 661 841,931

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 665,689 595 70,357 71,130 1,834 20,104 58,027 887,736

ค่าเสือมราคาสําหรับปี

2562 (37 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 37,710

2563 (27 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 27,982

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึงซึงตดัค่าเสือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมของ

สินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 759 ลา้นบาท (2562: 778 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 743 ลา้นบาท 2562: 762 ลา้นบาท)
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16. สัญญาเช่า

16.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษทัทําสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พือใช้ในการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยสัญญาดังกล่าว

ห้ามไม่ให้นาํสินทรัพยอ์า้งอิงไปให้บุคคลอืนเช่าช่วงหรือโอนสิทธิการเช่าให้แก่ผูอ้ืน เวน้แต่จะได้รับ

ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้ห้เช่า

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเคลือนไหวของบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึงได้แก่ ทีดิน สําหรับปีสินสุดวันที

31 ธันวาคม 2563 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 37,947 61,227

ค่าเสือมราคาสําหรับปี (1,551) (2,499)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 36,396 58,728

บริษทัย่อยแห่งหนึงได้ทาํสัญญาเช่าทีราชพสัดุกับกรมธนารักษ์จาํนวน 4,294 ไร่ สินสุดสัญญาวนัที

8 กรกฎาคม 2587 ซึงสิทธิการเช่าพืนทีดังกล่าวไดน้ําไปทาํสัญญาผูกพนักับวงเงินกูยื้ม 30 ลา้นบาท

และบริษทัย่อยดังกล่าวตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขทีกาํหนด

ข) หนีสินตามสัญญาเช่า

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 75,969 - 114,670 -

หัก : ดอกเบยีรอการตดัจาํหน่าย (33,115) - (50,017) -

รวม 42,854 64,653

หัก : ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (308) - (462) -

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที

ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 42,546 - 64,191 -

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยขอ้มูลอยู่ในหมายเหตุ     

ขอ้ 35.1 ภายใตหั้วขอ้ความเสียงดา้นสภาพคล่อง
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ค) ค่าใช้จ่ายเกียวกับสัญญาเช่าทีรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พนับาท)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 1,551 2,499

ดอกเบยีจ่ายของหนีสินตามสัญญาเช่า 2,065 3,115

ค่าใช้จ่ายทีเกียวกบัสัญญาเช่าระยะสนั 540 540

ค่าใช้จ่ายทีเกียวกบัสัญญาเช่าซือสินทรัพย์

อา้งอิงมีมูลค่าตาํ 117 117

ง) อืน ๆ 

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทังหมดของสัญญาเช่าสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

จาํนวน 4 ลา้นบาท ซึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสัน และสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์

อา้งอิงมีมูลค่าตาํ 

17. พืชเพือการให้ผลิตผล

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

พืชเพือการให้ผลิตผล พืชเพือการให้ผลิตผล

ทีพร้อมเก็บเกียว ทียงัไม่พร้อมเก็บเกียว รวม

ราคาทุน

ณ วนัที 1 มกราคม 2562 585,475 50,583 636,058

ต้นทุนเพิมขึน 7,841 - 7,841

ตัดจาํหน่าย (12,204) - (12,204)

โอนเข้า / (โอนออก) 44,018 (44,018) -

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 625,130 6,565 631,695

ต้นทุนเพิมขึน - 3,682 3,682

ตัดจาํหน่าย (7) - (7)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 625,123 10,247 635,370
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

พืชเพือการให้ผลิตผล พืชเพือการให้ผลิตผล

ทีพร้อมเก็บเกียว ทียงัไม่พร้อมเก็บเกียว รวม

ค่าตัดจําหน่ายสะสม

ณ วนัที 1 มกราคม 2562 400,196 - 400,196

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี 11,057 - 11,057

คา่ตดัจาํหน่ายสะสมสําหรับส่วนที                

ตัดจาํหน่าย (6,255) - (6,255)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 404,998 - 404,998

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี 11,383 - 11,383

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมสําหรับส่วนที                 

ตัดจาํหน่าย (7) - (7)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 416,374 - 416,374

ค่าเผือการด้อยค่า

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 22,663 - 22,663

ค่าเผือการดอ้ยค่าสาํหรับปี - - -

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 22,663 - 22,663

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 197,469 6,565 204,034

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 186,086 10,247 196,333

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี (รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต)

2562 11,057

2563 11,383
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พืชเพือการให้ผลิตผล พืชเพือการให้ผลิตผล

ทีพร้อมเก็บเกียว ทียงัไม่พร้อมเก็บเกียว รวม

ราคาทุน

ณ วนัที 1 มกราคม 2562 292,757 50,583 343,340

ต้นทุนเพิมขึน 7,841 - 7,841

ตัดจาํหน่าย (12,204) - (12,204)

โอนเข้า / (โอนออก) 44,018 (44,018) -

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 332,412 6,565 338,977

ต้นทุนเพิมขึน - 3,682 3,682

ตัดจาํหน่าย (7) - (7)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 332,405 10,247 342,652

ค่าตัดจําหน่ายสะสม

ณ วนัที 1 มกราคม 2562 107,478 - 107,478

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี 11,057 - 11,057

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมสําหรับส่วนที           

ตัดจาํหน่าย (6,255) - (6,255)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 112,280 - 112,280

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี 11,383 - 11,383

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมสําหรับส่วนที      

ตัดจาํหน่าย (7) - (7)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 123,656 - 123,656

ค่าเผือการด้อยค่า

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 22,663 - 22,663

ค่าเผือการดอ้ยค่าสาํหรับปี - - -

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 22,663 - 22,663

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 197,469 6,565 204,034

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 186,086 10,247 196,333

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี (รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต)

2562 11,057

2563 11,383
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีพืนทีในการปลูกปาล์มนาํมันแบ่งออกเป็นพืนทีมีโฉนดทีดิน

และเอกสารแสดงกรรมสิทธิอืน ๆ (น.ส. 3ก และ น.ส. 3) จาํนวนรวมประมาณ 13,478 ไร่ ส่วนทีเหลือ

บริษทัฯได้รับโอนการครอบครองมาและกาํลงัอยู่ในระหว่างการดาํเนินการให้ได้มาซึงเอกสารแสดง

สิทธิตามกฎหมาย

หนังสืออนุญาตจากกรมป่าไมใ้ห้บริษทัย่อยแห่งหนึงเขา้ทาํประโยชน์หรืออยู่อาศยัในเขตป่าสงวน

แห่งชาติ ซึงบริษัทย่อยให้บริษทัฯเช่าใช้ประโยชน์อยู่ประมาณ 13,030 ไร่ ได้หมดอายุลงในเดือน

มกราคม 2558 บริษทัย่อยได้ดาํเนินการขออนุญาตเขา้ทาํประโยชน์หรืออยู่อาศยัในพืนทีดังกล่าวกบั

ส่วนราชการทีเกยีวขอ้งจาํนวน 6,515 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50 ของพืนทีทีใช้ประโยชน์จริง ขณะนีอยู่ใน

ระหว่างการพิจารณาของส่วนราชการดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามเมือวันที 15 พฤษภาคม 2563

บริษัทย่อยดังกล่าวได้รับใบอนุญาตเก็บหาของป่าในพืนทีแปลงดังกล่าว ซึงใบอนุญาตดังกล่าว

จะมีอายุ 1 ปี และจะหมดอายุในวนัที 14 พฤษภาคม 2564 โดยบริษทัย่อยตอ้งชาํระเงินค่าภาคหลวง

ในอตัราร้อยละ 10 ของราคาตลาด และค่าบาํรุงป่าในอตัรา 2 เท่าของค่าภาคหลวงเมือเก็บเกียว

ผลปาล์มนํามนั

18. เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พนับาท)

อตัราดอกเบยี

(ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 1.25 - 1.50 1.80 - 1.90 245,000 275,000

รวม 245,000 275,000

19. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 3,045 7,210 3,045 7,210

เจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) - - 277,665 283,005

เจา้หนีอืน - กิจการทีไมเ่กียวขอ้งกนั 3,069 2,194 3,069 2,194

เจา้หนีค่าซอืสินทรัพย ์- กิจการทไีม่เกียวขอ้งกัน 1,492 688 1,492 688

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 10,698 12,882 10,548 7,531

รวมเจ้าหนีการคา้และเจ้าหนีอืน 18,304 22,974 295,819 300,628
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั เป็นเจ้าหนีค่าเช่าคา้งจ่ายและ

ดอกเบียคา้งจ่ายทีเกียวขอ้ง โดยมีดอกเบียในอตัราร้อยละ THBFIX บวกร้อยละ 1 ต่อปี สําหรับยอด

ค่าเช่าทีคา้งเกินกาํหนดชาํระ

20. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเมือออกจากงาน

แสดงได้ดังนี
 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลประโยชน์

เมือเลิกจ้าง

ผลประโยชน์

ระยะยาวของพนกังาน

2563 2562 2563 2562

ยอดคงเหลือต้นปี - - 19,108 13,386

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:

ต้นทุนบริการในปัจจุบนั - - 1,197 253

ต้นทุนดอกเบีย - - 231 64

ต้นทุนบริการในอดีต - - - 6,926

ผลประโยชน์เมือเลิกจา้ง 9,564 5,349 - -

รวม 9,564 5,349 1,428 7,243

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ:

ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัส่วนทเีกดิจาก

การเปลียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - - - -

การเปลียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน - - (632) 942

การปรับปรุงจากประสบการณ์ - - 2,421 438

รวม - - 1,789 1,380

ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหว่างปี (9,564) (5,349) (3,902) (2,901)

ยอดคงเหลือปลายปี - - 18,423 19,108

เมือวนัที 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน

ราชกิจจานุเบกษา ซึงไดก้าํหนดอตัราค่าชดเชยเพิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรับลูกจ้างซึงทาํงาน

ติดต่อกนัครบ 20 ปีขึนไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าคา่จ้างอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมาย

ดังกล่าวมีผลบงัคับใช้ตงัแต่วนัที 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลียนแปลงดังกล่าวถือเป็น

การแกไ้ขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน มีผลกระทบให้กลุ่มบริษทัมีหนีสิน

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิมขึน 6.9 ลา้นบาท กลุ่มบริษทับนัทึกผลกระทบจาก

การเปลยีนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จา่ยในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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บริษทัฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมือพนกังานออกจากงานโดยสมคัรใจตาม

โครงการเกษียณอายุก่อนกาํหนด ซึงบริษทัฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นผลประโยชน์เมือเลิกจ้าง

สําหรับพนักงาน และบริษัทฯบันทึกเงินชดเชยเพิมเติมทีให้แก่พนักงานตามโครงการดังกล่าว

เป็นค่าใช้จ่าย

บริษัทฯคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจํานวน

ประมาณ 5 ลา้นบาท (2562: จาํนวน 5 ลา้นบาท)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาเฉลียถ่วงนําหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนักงานของบริษทัฯประมาณ 10 ปี (2562: 10 ปี)

สมมติฐานทีสําคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดด้งันี

งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 2562

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

อตัราคิดลด 1.1 1.5

อตัราการขนึเงินเดือน 4.0 5.0

ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะ

ยาวของพนกังาน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

เพิมขึน

ร้อยละ 0.5

ลดลง

ร้อยละ 0.5

เพิมขึน

ร้อยละ 0.5

ลดลง

ร้อยละ 0.5

อตัราคิดลด (375) 396 (484) 513

อตัราการขึนเงินเดือน 483 (445) 600 (547)
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21. ภาษีเงนิได้

ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน)์ ภาษีเงินไดสํ้าหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี

 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี 22,577 1,680 21,209 -

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

นิติบุคคลของปีก่อน - 179 - -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิด

ผลแตกต่างชวัคราวและการกลบั               

รายการผลแตกต่างชวัคราว 9,539 (1,633) 9,371 (996)

ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้ทีแสดง              

อยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 32,116 226 30,580 (996)

จาํนวนภาษีเงินไดท้ีเกียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปีสินสุด

วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี

 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีทีเกียวขอ้งกบัขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 358 276 358 276

รวม 358 276 358 276
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รายการกระทบยอดระหว่างกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีกบัค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กาํไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 157,215 (3,327) 159,597 14,636

อตัราภาษี ร้อยละ 0, 15

และ 20

ร้อยละ 0, 15

และ 20

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดน้ิติบุคคล

คูณอตัราภาษี 31,468 (591) 31,919 2,927

รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดน้ิติบุคคล

ของปีก่อน - 179 - -

ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมคา้ 750 1,363 - -

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:

ค่าใชจ้่ายตอ้งห้าม 398 481 421 1

ค่าใชจ้่ายทีมีสิทธิหักได้เพิมขนึ (500) (1,206) (500) (568)

เงินปันผลรับ - - (1,260) (3,356)

รวม (102) (725) (1,339) (3,923)

ค่าใชจ้่าย (ผลประโยชน)์ ภาษีเงินได้ทแีสดงอยู่ใน

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 32,116 226 30,580 (996)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ส่วนประกอบของสินทรัพย ์ (หนีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 993 702 993 702

ค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 8,775 8,775 8,775 8,775

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,685 3,822 3,685 3,822

สํารองค่าเช่าทีดิน - 1,039 - 765

ขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช้ - 7,066 - 7,066

สัญญาเช่า 1,291 - 1,185 -

รวม 14,744 21,404 14,638 21,130
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(หน่วย: พนับาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

ชีวภาพและผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกบั

ราคาทุนของผลิตผลทางการเกษตร (16,553) (14,640) (16,553) (14,640)

การรับรู้รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน (802) (194) (802) (194)

รวม (17,355) (14,834) (17,355) (14,834)

สุทธิ (2,611) 6,570 (2,717) 6,296

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ได้ใช้เป็นจํานวนเงินประมาณ

35 ลา้นบาท ซึงจะทยอยสินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2565

22. สํารองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบญัญตัิของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอ้ง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจาํปี

หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน

จดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบนับริษทัฯได้

จดัสรรสํารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้

ตามบทบญัญตัิแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัย่อยตอ้งจดัสรรทุนสํารองไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ 5 ของจาํนวนผลกาํไรซึงบริษทัย่อยทาํมาหาได้ทุกคราวทีจ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสํารองนนัจะ

มีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อย สํารองตามกฎหมายดงักล่าว

ไม่สามารถนําไปจ่ายปันผลได ้ปัจจุบนับริษทัย่อยไดจ้ดัสรรสํารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้

23. ต้นทุนทางการเงิน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ค่าใชจ้่ายดอกเบยีของเงินกูย้ืม 4,898 6,790 4,898 6,790

ค่าใชจ้่ายดอกเบยีของหนีสินตามสญัญาเช่า 2,065 - 3,115 -

ค่าใชจ้่ายดอกเบยีของเจ้าหนีอืน - - 4,470 6,614

รวม 6,963 6,790 12,483 13,404
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24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายทีสําคญัดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อนืของพนกังาน 110,946 132,831 110,946 132,831

ค่าเสือมราคา 29,533 37,710 30,481 37,710

ค่าตดัจาํหน่าย 11,419 11,124 11,419 11,124

ค่าขนส่ง 19,912 20,259 19,912 20,259

ค่าเช่าจ่าย 9,635 8,990 3,911 7,783

ค่าซ่อมแซมและค่าบาํรุงรักษา 30,747 29,533 30,747 29,533

วตัถุดิบและวสัดุสินเปลืองใชไ้ป 549,018 218,737 549,018 218,737

การเปลียนแปลงในสินคา้สําเร็จรูปและงานระหว่างทาํ (42,210) (17,415) (42,210) (17,415)

25. การส่งเสริมการลงทุน

บริษทัฯได้รับสิทธิพเิศษทางภาษจีากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สําหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจาก

เชือเพลิงชีวมวลตามกาํลงัการผลิตทีกาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริม ทังนีภายใต้เงือนไขทีก ําหนดบาง

ประการ โดยมีรายละเอียดดังนี:

เลขทีบตัรส่งเสริม สิทธิประโยชน์หลกั

1043(2)/2548 - ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรทีได้จากการ

ประกอบกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมมีกาํหนดเวลา 8 ปีนบัแต่วนั

เริมมีรายได้จากการประกอบกิจการนนั (วนัที 21 สิงหาคม 2558)

รายไดข้องบริษทัฯจาํแนกตามกจิการทีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สามารถสรุปไดดั้งต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

กิจการทีได้รับการส่งเสริม กิจการทีไม่ได้รับการส่งเสริม รวม

2563 2562 2563 2562 2563 2562

รายได้ 1 1 923,837 545,847 923,838 545,848
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26. กําไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐานคาํนวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปีทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ 

(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนักของหุ้นสามญัทีออกอยู่ในระหว่างปี

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานแสดงการคาํนวณไดด้งันี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี (พนับาท) 125,099 (3,553) 129,017 15,632

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลยีถ่วงนาํหนกั (พนัหุ้น) 324,050 324,050 324,050 324,050

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.39 (0.01) 0.40 0.05

27. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนําเสนอนีสอดคลอ้งกับรายงานภายในของกลุ่มบริษทัทีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดด้านการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมาํเสมอเพือใช้ในการตดัสินใจในการจัดสรร

ทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน

กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการใน 2 ส่วนงานหลกัคือ (1) ธุรกิจการทาํสวนปาล์มนาํมนั ผลิตนาํมนัปาล์มดิบ

และนํามันเมล็ดในปาล์มดิบ (2) ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพและเชือเพลิงชีวมวล ในระหว่างปี

กลุ่มบริษทัไม่มีกิจกรรมทีเป็นสาระสําคญัในส่วนงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพและเชือเพลิงชีวมวล

ดงันนัรายได ้กาํไรจากการดาํเนินงานและสินทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่ทีแสดงในงบการเงินจึงเกียวขอ้งกับ

ส่วนงานทางธุรกิจ (1) ตามทีกล่าวไวข้า้งตน้

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนนัรายได้และสินทรัพยท์ีแสดงอยู่ใน

งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้

ในปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนหนึงราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ

714 ลา้นบาท และ 431 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึงมาจากส่วนงานธุรกจิการทาํสวนปาล์มนาํมนัผลิตนาํมนั

ปาล์มดิบและนาํมนัเมล็ดในปาล์มดิบ 
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28. กองทุนสํารองเลียงชีพ

บริษทัฯและพนกังานได้ร่วมกันจดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพขึนตามพระราชบญัญตัิกองทุนสํารอง

เลียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจา่ยสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดอืนในอตัรารอ้ยละ 5

ของเงินเดือน ทงันีพนกังานทีเริมงานตงัแต่วนัที 15 มกราคม 2553 เป็นตน้ไป บริษทัฯและพนกังานจะ

จ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลียงชีพนีบริหาร

โดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมือพนกังานนันออก

จากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2563 บริษทัฯรับรูเ้งินสมทบดงักล่าวเป็น

ค่าใช้จ่ายจาํนวน 1 ลา้นบาท (2562: 2 ลา้นบาท)

29. เงินปันผล

เงินปันผล อนุมตัิโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(ลา้นบาท) (บาท)

เงินปันผลประจาํปี 2561 ทีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นเมือ

วนัที 26 เมษายน 2562 26 0.08

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2562 26 0.08

เงินปันผลประจาํปี 2562 ทีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นเมือ

วนัที 24 เมษายน 2563 8 0.03

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2563 8 0.03

30. ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกิดขึน

30.1 ภาระผูกพันเกียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวน 3 ลา้นบาท (2562: 60 ลา้นบาท)

เกียวกบัการซือเครืองจกัรและอุปกรณ์

30.2 การคําประกัน

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีหนังสือคาํประกันซึงออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทั

เหลืออยู่เป็นจาํนวน 3 ลา้นบาท (2562: 6 ลา้นบาท) ซึงเกียวเนืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการ

ตามปกติธุรกจิของกลุ่มบริษทั
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31. สิทธิการใช้ประโยชน์ในทีดิน

ก) ในปี 2547 บริษัทฯได้รับจดหมายเชิญจากสํานักงานปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

เกียวกับปัญหาทีดินทบัซ้อนกบัทีดิน ส.ป.ก. ซึงบริษัทฯได้เขา้ร่วมปรึกษาหารือกบั ส.ป.ก.

เมือวนัที 6 ตุลาคม 2547 พร้อมกับได้ส่งมอบเอกสารทีเกียวขอ้งให้เพือการพิจารณาแลว้

เมือวนัที 15 ตุลาคม 2548 บริษทัฯได้ส่งมอบเอกสารทีเกียวขอ้งให้ ส.ป.ก.เพือขอให้พิจารณา

พิสูจน์สิทธิในทีดิน ต่อมา ส.ป.ก. มีหนงัสือแจ้งให้บริษทัฯไปดาํเนินการกระจายสิทธิ  โดยไดมี้

การดาํเนินการกระจายสิทธิแลว้จํานวนพืนที 4,994.10 ไร่  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้มีการ

ตรวจสอบพบในภายหลงัว่ามีพืนทีจาํนวน 1,459 ไร่เศษ ซึงมีราคาทุนของทีดินและมูลคา่สุทธิ

ตามบัญชีคงเหลือของต้นทุนสวนปาล์มนํามนับนทีดินดังกล่าว ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

จาํนวนประมาณ 7 ลา้นบาท ได้กระจายสิทธิทบัซ้อนกบัโฉนดทีดินของบริษทัฯ ซึงบริษทัฯอยู่

ในระหว่างการดาํเนินการกบั ส.ป.ก. เพือให้ยกเลิกพืนทีทีทบัซ้อนดังกล่าว

ข) เมือวนัที 11 เมษายน 2551 บริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมประชุมกบัคณะทาํงานพิจารณาตรวจสอบทบทวน

แนวทางปฏิบตัิและการเจรจาเพือนําทีดินของผูค้รอบครองทีดินแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปทีดินมา

จดัให้แก่เกษตรกร แต่งตงัโดยคณะกรรมการปฏิรูปทีดินจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เพือพิจารณาแก้ไข

ปัญหาทีดิน เนืองจากบริษทัฯมีทีดินอยู่ในเขตป่าจาํแนกเนือทีประมาณ 1,210 ไร่ และเขตปฏิรูป

ทีดินประมาณ 276 ไร่ ทีดินดังกล่าวคิดเป็นเนือทีประมาณร้อยละ 3 ของพืนทีปลูกปาล์มทงัหมด

ของบริษทัฯในปัจจบุนั โดยทีดินในเขตปฏิรูปทีดินประมาณ 276 ไร่ เป็นการครอบครองทีดิน

แปลงใหญ่และถือครองทีดินเกินขนาดตามกฎหมายปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรมมาตรา 30

เมือวนัที 29 สิงหาคม 2551 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํบนัทึกการเจรจาตกลงการมอบพืนทีครอบครองคืน 

ส.ป.ก. เพือนําไปดาํเนินการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม สําหรับทีดินในเขตปฏิรูปทีดิน โดย

บริษทัฯขอแสดงเจตนายินยอมให้ ส.ป.ก. นําทีดินเนือทีประมาณ 80 ไร่ ไปดาํเนินการปฏิรูป

ทีดินเพือเกษตรกรรม อย่างไรก็ตาม เมือวนัที 17 กันยายน 2552 บริษัทฯได้รับหนังสือจาก

สํานักงานการปฏิรูปทีดินจงัหวดัสุราษฎร์ธานีแจ้งให้บริษทัฯออกจากทีดินเขตปฏิรูปทีดินเนือที

ประมาณ 133 ไร่ พร้อมรือถอนสิงปลูกสร้างภายใน 30 วนั นับแต่ไดร้ับหนงัสือฉบบัดงักล่าว

เนืองจากบริษทัฯไม่มีเอกสารสิทธิในทีดินดังกล่าว ซึงบริษทัฯได้บนัทึกคา่เผือการด้อยค่าของ

สินทรัพยส์ําหรับราคาทุนของทีดินและมูลค่าสุทธิตามบญัชีคงเหลือของตน้ทุนสวนปาล์มนาํมนั

บนทีดินดังกล่าวแลว้ทงัจาํนวนในปี 2552

ส่วนทีดินในเขตป่าจําแนก ปัจจุบันบริษัทฯกําลงัอยู่ระหว่างการเจรจากับหน่วยราชการที

เกียวขอ้งเพือหาแนวทางแกไ้ขปัญหาสําหรับทีดินดังกล่าว 
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ค) เมือวนัที 3 ธันวาคม 2562 บริษทัฯไดร้ับหนงัสือจากสํานกังานปฏิรูปทีดินจงัหวดักระบีแจง้ให้

ออกจากทีดินแปลงหมายเลขที 601 ตงัอยู่ทีตาํบลกระบีน้อย อาํเภอเมือง จงัหวดักระบี เนือที

ประมาณ 973 ไร่ พร้อมรือถอนสิงปลูกสร้างภายใน 30 วนั นบัแต่ไดรั้บหนงัสือฉบบัดงักล่าว

เนืองจากบริษทัฯครอบครองอยู่โดยไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในทีดินทอีอกโดยหน่วยงานของรัฐ 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ครังที 7/2562 วนัที 24 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการ

ได้ลงมติให้บริษทัฯปฏิบัติตามคาํสังของสํานกังานปฏิรูปทีดินจังหวดักระบี และเคลือนยา้ย

ทรัพยสิ์นของบริษทัฯออกจากทีดินดังกล่าวภายในวนัที 31 ธันวาคม 2562 การออกจากทีดิน

ดังกล่าวนีทาํให้จาํนวนเนือทีของทีดินและมูลค่าทรัพยสิ์นของบริษทัฯลดลง ซึงบริษทัฯได้

ตัดจําหน่ายราคาทุนของทีดินและมูลค่าสุทธิตามบญัชีคงเหลือของต้นทุนสวนปาลม์นาํมนั

บนทีดินดังกล่าวจาํนวนประมาณ 8 ลา้นบาท เป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินปี 2562

ง) เมือวนัที 9 มีนาคม 2563 สํานักงานการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรมได้ออกประกาศกาํหนดให้

แปลงทีดินหมายเลขที 602 เนือทีประมาณ 683 ไร่ ตงัอยู่ทีตาํบลกระบีน้อย อาํเภอเมือง และ

ตาํบลห้วยยูง อาํเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี เป็นพืนทีเป้าหมายทีดินในเขตปฏิรูปทีดินทีย ังไม่

เขา้สู่กระบวนการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม โดยให้ผูค้รอบครองทีดินแปลงดงักล่าวแสดง

หลกัฐานและเอกสารสิทธิในทีดินตามประมวลกฎหมายทีดินหรือกฎหมายอืน ภายในกาํหนด 

15 วนันบัแต่วนัปิดประกาศ คือวนัที 31 มีนาคม 2563 ณ สํานักงานการปฏิรูปทีดินจงัหวดักระบี

เมือวนัที 13 เมษายน 2563 บริษัทฯในฐานะผูค้รอบครองทีดินแปลงดังกล่าวได้ยืนคําร้อง

พร้อมแสดงหลักฐานและเอกสารสิทธิเพือแสดงสิทธิในทีดินแปลงดังกล่าว ต่อมาวนัที 

14 พฤษภาคม 2563 บริษทัฯไดร้ับหนงัสือจากสํานกังานปฏิรูปทีดินจงัหวดักระบีแจง้ให้ออก

จากทีดินแปลงดงักล่าวพร้อมรือถอนสิงปลูกสร้างภายใน 30 วนั นับแต่ได้รับหนังสือฉบบั

ดังกล่าว เมือวันที  16 มิถุนายน  2563 บริษัทฯได้ ยืนฟ้องสํานักงานการปฏิรูปทีดินเพือ

เกษตรกรรมและสํานักงานปฏิรูปทีดินจงัหวดักระบี พร้อมยืนคาํร้องขอบรรเทาทุกข์ชวัคราว

ต่อศาลปกครองภูเก็ต เพือพิจารณาให้มีคาํสังเพิกถอนและระงับการบังคับใช้คาํสังจนกว่า

มีคาํพิพากษาคดีถึงทีสุดหรือศาลจะมีคาํสังเปลียนแปลงเป็นอย่างอืน

เมือวนัที 16 กนัยายน 2563 ศาลปกครองภูเก็ตมีคาํสงัไม่รับคาํฟ้องไวพิ้จารณา เนืองจากบริษทัฯ

ไม่ได้ดาํเนินการตามขนัตอนและวิธีการตามทีพระราชบญัญตัิวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 กาํหนดไวโ้ดยเฉพาะ บริษทัฯจาํเป็นตอ้งอุทธรณ์คาํสังดงักล่าวต่อสํานักงานปฏิรูป

ทีดินจงัหวดักระบีก่อน และเมือพน้กาํหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์หรือภายหลงัจากทีได้รับ

การแจง้ผลการพิจารณา จึงจะยืนฟ้องคดีต่อศาลอีกครังได ้ทงันีระยะเวลาสําหรับการยืนอุทธรณ์

คือ 1 ปีนับแต่วนัทีได้รับคาํสังทางปกครอง เมือศาลมีคาํสังไม่รับคาํฟ้องไวพิ้จารณาแลว้ จึงไม่

จาํเป็นตอ้งพิจารณาและมีคาํสังเกียวกับคาํร้องขอบรรเทาทุกข์ชัวคราวของบริษทัฯ เมือวนัที

28 ตุลาคม 2563 บริษทัฯไดยื้นอุทธรณ์คาํสังดงักล่าวต่อสํานักงานปฏิรูปทีดินจงัหวดักระบีแลว้
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อย่างไรก็ตามหากตอ้งสูญเสียทีดินแปลงดงักล่าว จะทาํให้ราคาทุนของทีดินและมูลค่าสุทธิตาม

บญัชีคงเหลือของตน้ทุนสวนปาล์มนาํมนับนทีดินดังกล่าวของบริษทัฯ ณ วนัที 31 ธนัวาคม

2563 ลดลงเป็นจาํนวน 5 ลา้นบาท

จ) เมือว ันที 21 กรกฎาคม 2563 สํานักงานการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรมได้ออกประกาศ

กําหนดให้แปลงทีดินหมายเลขที 603 เนือทีประมาณ 3,617 ไร่ ตังอยู่ทีตําบลกระบีน้อย 

อาํเภอเมือง และตาํบลห้วยยูง อาํเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี เป็นพืนทีเป้าหมายทีจะดาํเนินการ

กับผูค้รอบครองทีดินในเขตปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยให้

ผูค้รอบครองทีดินแปลงดังกล่าวยืนคาํร้องพร้อมพยานหลักฐานแสดงสิทธิตามประมวล

กฎหมายทีดินหรือกฎหมายอืน ภายในกาํหนด 15 วนันบัแต่วนัปิดประกาศ คือ วนัที 19 สิงหาคม

2563 ณ สํานักงานการปฏิรูปทีดินจงัหวดักระบี เมือวนัที 3 กันยายน 2563 บริษทัฯในฐานะ

ผูค้รอบครองทีดินแปลงดงักล่าวไดยื้นคาํรอ้งพร้อมพยานหลกัฐานเพือแสดงสิทธิในทีดินแปลง

ดงักล่าว

เมือวนัที 21 ตุลาคม 2563 สํานักงานการปฏิรูปทีดินจังหวดักระบีไดแ้จ้งผลการพิจารณาว่า

คาํร้องของบริษทัฯนนัฟังไม่ขึน ต่อมาวนัที 30 ตุลาคม 2563 บริษทัฯไดร้ับหนังสือจากสํานักงาน

ปฏิรูปทีดินจงัหวดักระบีแจ้งให้ออกจากทีดินแปลงดงักล่าวพร้อมรือถอนสิงปลูกสร้างภายใน

30 วนั นับแต่ไดร้ับหนงัสือฉบบัดงักล่าว เมือวนัที 24 พฤศจิกายน 2563 บริษทัฯไดย้ืนอุทธรณ์

คาํสังดังกล่าวต่อสํานักงานปฏิรูปทีดินจงัหวดักระบีแลว้ อย่างไรก็ตามหากตอ้งสูญเสียทีดิน

แปลงดังกล่าว จะทาํให้ราคาทุนของทีดินและมูลค่าสุทธิตามบญัชีคงเหลือของตน้ทุนสวนปาล์ม

นาํมนับนทีดินดังกล่าวของบริษทัฯ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 ลดลงเป็นจาํนวน 14 ลา้นบาท

32. คดีฟ้องร้อง

ก) ในเดือนกรกฎาคม 2561 อยัการจงัหวดักระบีไดยื้นคาํฟ้องต่อศาลว่าบริษทัฯไดเ้ขา้ใช้ประโยชน์

ในทีดินเพือปลูกปาล์มนํามนัคิดเป็นเนือที 4,376 ไร่ซึงได้กาํหนดให้เป็นเขตปฏิรูปทีดิน โดยได้

ยืนฟ้องว่าเป็นความผิดต่อประมวลกฎหมายทีดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 9,108 ทวิ ประกาศของ

คณะปฏิวตัิฉบับที 96 ลงวนัที 29 กุมภาพันธ์ 2515 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83

โดยขอให้ศาลสงัให้บริษทัฯออกจากทีดินดังกล่าว

ในเดือนสิงหาคม 2562 ศาลจงัหวดักระบีได้พิพากษายกฟ้องคดีดงักล่าว แต่มีคาํสังให้บริษทัฯ

ส่งมอบพืนทีแปลงดังกล่าว ต่อมาในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทฯไดย้ืนอุทธรณ์คาํพิพากษา

ศาลชันตน้ต่อศาลอุทธรณ์ เมือวนัที 28 เมษายน 2563 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายกฟ้องคดีดงักล่าว

คดีดงักล่าวจึงถือเป็นทีสินสุด 
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ข) เมือวนัที 6 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯได้รับหมายเรียกผูต้อ้งหาซึงเป็นคดีอาญา ความผิดฐาน

บุกรุกทีดิน โดยสํานักงานปฏิรูปทีดินจงัหวดักระบีเป็นผูก้ล่าวหา และบริษทัฯเป็นผูต้อ้งหา

พนักงานอัยการจังหวดักระบีได้มีหนังสือให้พนักงานสอบสวนเพิมเติมตามประเด็นและ

ให้ดาํเนินคดีกบับริษทัฯ เมือวนัที 20 สิงหาคม 2563 บริษทัฯเขา้มอบตวัและรับทราบขอ้กล่าวหา

ต่อมาวนัท ี18 กนัยายน 2563 บริษทัฯไดยื้นคาํให้การเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบัพนกังานสอบสวน

ปัจจุบนัคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของอยัการจงัหวดักระบี

ค) บริษทัฯถูกฟ้องร้องจากกลุ่มชาวบา้นทีอา้งว่าเป็นเกษตรกรซึงยืนคาํร้องต่อศาลปกครองกลางให้

พิจารณาสังให้กรมทีดินยกเลิกโฉนดทีดินของบริษทัฯจาํนวน 13 แปลง เนือทีประมาณ 82 ไร่

และน.ส.3 ก จาํนวน 10 แปลง เนือทีประมาณ 325 ไร่ ตงัอยู่ทีตาํบลบางสวรรค ์ อาํเภอพระแสง 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยอา้งว่าเจา้พนักงานทีดินออกเอกสารโดยไม่ชอบ ศาลปกครองกลาง

กําหนดวนัพิจารณาคดีครังแรกในวนัที 23 กุมภาพันธ์ 2564 และนัดฟังคําพิพากษาวนัที

19 มีนาคม 2564 บริษทัฯได้เตรียมคาํแถลงเป็นหนงัสือและยืนต่อศาลปกครองกลางแลว้ ทงันี

ฝ่ายบริหารเชือว่าบริษทัฯสามารถแยง้คาํฟ้องได้ดว้ยหลักฐานทีมีอยู่

ง) บริษทัฯถูกฟ้องร้องจากแกนนําผู้ชุมนุมซึงยืนคาํร้องต่อศาลปกครองนครศรีธรรมราชให้

พิจารณาการออกโฉนดทีดินของบริษทัฯจาํนวน 11 แปลง เนือทีประมาณ 402 ไร่ ตงัอยู่ทีตาํบล

กระบีน้อย อาํเภอเมือง จงัหวดักระบี โดยอา้งว่าโฉนดทีดินดังกล่าวออกโดยอาศยัใบจอง                                             

(น.ส.2) จากหมู่บา้นอืน ทีดินจึงไม่ตรงกับตาํแหน่งทีดินตามหลกัฐาน และออกในเขตปฏิรูป

ทีดินเพือเกษตรกรรมป่า ร.9 ซึงมีไวเ้พือให้เกษตรกรผูไ้ม่มีทีดนิทาํกนิหรือมีน้อยไดมี้ทีดินทาํ

กินคนละไม่เกิน 50 ไร่ และตอ้งออกหลกัฐานส.ป.ก. 401 ไม่ใช่โฉนดทีดิน เป็นเหตุให้บริษทัฯ

นาํโฉนดทีดินดงักล่าวไปแจง้ความดาํเนินคดีอาญากบัผูฟ้้องคดี ผูฟ้้องคดีจึงนาํคดีมาฟ้องต่อศาล

ปก ครองนครศรีธรรมราช  ปัจจุบันคดีอยู่ ในระหว่างกา รพิจารณา ของศาลปกครอง

นครศรีธรรมราช ทงันี ฝ่ายบริหารเชือว่าบริษทัฯสามารถแยง้คาํฟ้องได้ดว้ยหลักฐานทีมีอยู่

33. เหตุการณ์ไฟไหม้

เมือวนัที 26 สิงหาคม 2563 ได้เกิดเหตุไฟไหมโ้รงงานของบริษัทฯทีจังหวดักระบี บริเวณพืนที

สายการผลิตนํามนัปาล์มดิบ โดยผูช้าํนาญการแจ้งผลการตรวจพิสูจน์ยืนยนัว่าสาเหตุเกิดจากระบบ

ไฟฟ้าจากตูค้วบคมุไฟของเครืองกวนและบีบปาล์มบนช่องทางเดินที 2 ซึงไม่ใช่เกิดจากความประมาท

หรือเจตนาของบุคคลแต่อย่างใด เหตุการณ์ดงักล่าวทาํให้สายการผลิตนาํมนัปาล์มดิบจาํเป็นตอ้งหยุด

ซ่อมแซมเป็นเวลา 82 วนั ทังนี บริษัทฯได้เริมเปิดเดินเครืองจักร เมือวนัที 16 พฤศจิกายน 2563

บริษทัฯได้มีการทาํประกันภยัครอบคลุมทงัในส่วนของทรัพยสิ์นทีเสียหาย รวมถึงธุรกิจหยุดชะงกั 

ปัจจุบันบริษทัฯได้รับเงินชดเชยจากการทาํประกันภยัมาบางส่วน และส่วนทีเหลืออยู่ระหว่าง

การพิจารณาชดเชยความเสียหายของบริษทัประกนั
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3 .     ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีสินทรัพย์ทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง

ตามลาํดบัชันของมูลค่ายุติธรรม ดังนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพยช์ีวภาพ - 29,185 66,435 95,620

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพยช์ีวภาพ - 59,890 31,038 90,928

ในระหว่างปี 2563 และ 2562 ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชันของมูลค่ายุติธรรม

35. เครืองมือทางการเงิน

35.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสียงทางการเงิน

เครืองมือทางการเงินทีสําคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี

การค้า เงินให้กู ้ยืม เงินกู้ยืมระยะสัน และเจ้าหนีการคา้และเจา้หนีอืน กลุ่มบริษทัมีความเสียงทาง

การเงินทีเกียวขอ้งกับเครืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสียง ดงันี

ความเสียงด้านเครดิต

กลุ่มบริษทัมีความเสียงด้านเครดิตทีเกียวเนืองกับลูกหนีการคา้ เงินให้กูย้ืม เงินฝากกับธนาคารและ

สถาบนัการเงิน และเครืองมือทางการเงินอืน ๆ โดยจาํนวนเงินสูงสุดทีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจาก

การให้สินเชือคือมูลค่าตามบญัชีทีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน



47

ลูกหนีการค้า

กลุ่มบริษทับริหารความเสียงโดยใชน้โยบายและขนัตอนในการควบคุมการให้สินเชืออย่างเหมาะสม

จึงไม่คาดวา่จะเกิดผลขาดทุนทางการเงินทีมีสาระสําคญั นอกจากนี กลุ่มบริษทัมีการติดตามยอดคงคา้ง

ของลูกหนีการค้าอย่างสมาํเสมอ และการจัดส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้รายใหญ่มักจะมีการขอหนังสือ

รับรองด้านเครดิต (Letters of credit) หรือการประกันสินเชือแบบอืน ๆ จากธนาคารและสถาบนั

การเงินอืนทีมีชือเสียง

กลุ่มบริษทัพิจารณาการด้อยค่าทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตงัสํารองของผลขาดทุนดา้น

เครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึคาํนวณโดยพิจารณาจากอายุหนีคงคา้งนับจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระสําหรบั

กลุ่มลูกคา้ทีมีรูปแบบของความเสียงดา้นเครดิตทีคลา้ยคลึงกนั โดยจดักลุ่มลูกคา้ตามประเภทของลูกคา้

รวมถึงการมีหนงัสือรับรองด้านเครดิตสําหรับลูกคา้บางราย (Letters of credit) และการคาํประกนั

สินเชือแบบอืน ๆ ทงันี กลุ่มบริษทัไม่มีการถือครองสินทรัพยค์าํประกนั การคาํนวณผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนคาํนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงนําหนกั มูลค่าของเงิน

ตามเวลาและขอ้มูลทีมีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ทีมีอยู่ ณ วนัทีรายงานเกียวกับ

เหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทวัไป

กลุ่มบริษทัจะตดัจาํหน่ายลูกหนีการคา้ออกจากบญัชีหากลูกหนีนนัคา้งชาํระเกินกว่าหนึงปี

เครืองมอืทางการเงินและเงินฝากธนาคาร

กลุ่มบริษทับริหารความเสียงด้านเครดิตทีเกียวขอ้งกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบนัการเงิน

โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาทีได้รับการอนุมตัิแลว้เท่านนัและอยู่ในวงเงินสินเชือทีกาํหนดให้กบัคู่สัญญา

แต่ละราย โดยวงเงินสินเชือจะได้รับการสอบทานโดยฝ่ายบริหารเป็นประจําทุกปีและนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพือพิจารณาอนุมตัิในกรณีทีตอ้งการเพมิวงเงินสินเชือ การกาํหนดวงเงินดงักล่าว

เป็นการช่วยลดความเสียงของการกระจุกตวัและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินทีอาจเกิดขึนจากผิดนัด

ชาํระของคู่สัญญา

กลุ่มบริษัทมีความเสียงด้านเครดิตของตราสารหนีไม่สูงมากนกัเนืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารทีมี

อนัดบัความน่าเชือถือดา้นเครดิตทีอยูใ่นระดบัสูงซึงประเมินโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือถือด้าน

เครดิตระหว่างประเทศ

ความเสียงด้านตลาด

กลุ่มบริษทัมีความเสียงด้านตลาด 3 ประเภท ได้แก่ ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน ความเสียงจาก

อตัราดอกเบยี และความเสียงจากราคาสินคา้โภคภณัฑ ์
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ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน

กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนทีสําคญัอนัเกียวเนืองจากการซือเครืองจกัรเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไดพิ้จารณาทาํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นครังคราวเพือลด

ความเสียงจากอตัราแลกเปลียนทีอาจเกิดขึน กลุ่มบริษทัไม่มีสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหน้าคงเหลือ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

ความเสียงจากอัตราดอกเบีย

กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากอตัราดอกเบียทสํีาคญัอนัเกียวเนืองกับเงินฝากธนาคาร เงินให้กูย้ืม และ

เงินกูย้ืมระยะสัน สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอัตรา

ตลาด หรือมีอตัราดอกเบียคงทีซึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั

กลุ่มบริษทับริหารความเสียงจากอตัราดอกเบียโดยการบริหารสัดส่วนเงินกู้ยืมทีมีอตัราดอกเบียให้มี

ความเหมาะสม

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีสําคญัสามารถจดัตามประเภท

อตัราดอกเบยี และสําหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีมีอตัราดอกเบียคงทีสามารถแยกตามวนัที

ครบกาํหนดหรือวนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ (หากวนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ถึง

ก่อน) ไดดั้งนี
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

อตัราดอกเบีย

อตัราดอกเบียคงที ปรับขึนลง ไม่มีอตัรา อตัราดอกเบีย

ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบีย รวม ทีแทจ้ริง

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - 38,655 19,806 1,185 1,195 39,840 21,001 0.05 - 0.13 0.10 - 0.38

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - - - - - 38,605 30,471 38,605 30,471 - -

ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน 1,567 330 2,441 641 - - - - 4,008 971 1.80 1.80

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัอืน - - - - 18,400 19,320 - - 18,400 19,320 THBFIX +1 THBFIX +1

1,567 330 2,441 641 57,055 39,126 39,790 31,666 100,853 71,763

หนีสินทางการเงิน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 245,000 275,000 - - - - - - 245,000 275,000 1.25 - 1.50 1.80 - 1.90

เจ้าหนีการคา้และเจ้าหนีอืน - - - - - - 18,304 22,974 18,304 22,974 - -

245,000 275,000 - - - - 18,304 22,974 263,304 297,974
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อตัราดอกเบีย

อตัราดอกเบียคงที ปรับขึนลง ไม่มีอตัรา อตัราดอกเบีย

ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบีย รวม ทีแทจ้ริง

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - 25,928 8,894 1,176 1,187 27,104 10,081 0.05 - 0.13 0.10 - 0.38

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - - - - - 38,545 30,360 38,545 30,360 - -

ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน 1,567 330 2,441 641 - - - - 4,008 971 1.80 1.80

1,567 330 2,441 641 25,928 8,894 39,721 31,547 69,657 41,412

หนีสินทางการเงิน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 245,000 275,000 - - - - - - 245,000 275,000 1.25 - 1.50 1.80 - 1.90

เจ้าหนีการคา้และเจ้าหนีอืน - - - - 277,665 283,005 18,154 17,623 295,819 300,628 THBFIX +1 THBFIX +1

245,000 275,000 - - 277,665 283,005 18,154 17,623 540,819 575,628
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การเปลียนแปลงทีอาจเกิดขึนอย่างสมเหตุสมผลของอตัราดอกเบียของเงินฝากธนาคาร เงินให้กูย้ืม

และเจ้าหนีอืนทีมีอัตราดอกเบียปรับขึนลงตามอัตราตลาด ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 หากมี

การเปลียนแปลงอตัราดอกเบียเพิมขึนหรือลดลงร้อยละ 1 โดยกําหนดให้ตวัแปรอืนทงัหมดคงที 

จะส่งผลกระทบต่อกําไรก่อนภาษีและส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทัด้วยจาํนวนเงินทีไม่เป็น

สาระสําคญั

ความเสียงด้านราคาสินค้าโภคภณัฑ์

กลุ่มบริษทัมีความเสียงด้านราคาสินคา้โภคภณัฑ์ทงัผลปาล์มสดและนํามนัปาล์มดิบ ความผนัผวน

ของราคาขึนอยู่กับสภาวะขาดแคลนหรือสภาวะลน้ตลาด กลุ่มบริษทัไดก้าํหนดนโยบายการจดัซือ

และการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือ โดยพิจารณาจากปริมาณการผลิตในอนาคตและการเปลียนแปลง

ของราคาผลปาลม์สดและนาํมนัปาล์มดิบ

ความเสียงด้านสภาพคล่อง

ความเสียงทีเกิดจากการทีกลุ่มบริษทัไม่สามารถชาํระหนีสินและภาระผูกพนัเมือถึงกาํหนด เนืองจาก                         

ไม่สามารถเปลียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได้ทนัเวลาทีครบกาํหนดชาํระหนี ไม่สามารถจดัหาเงินทุนได้

เพียงพอ หรือสามารถหาเงินมาชาํระได้แต่ด้วยตน้ทุนทีสูงเกินกว่าระดบัทียอมรับได้ ซึงอาจส่งผล

กระทบต่อรายไดแ้ละฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั

กลุ่มบริษทัมีการกาํหนดนโยบายการบริหารสภาพคล่อง การควบคุมระดบัความเสียงดา้นสภาพคล่อง

ให้อยู่ในระดบัทียอมรับได ้และกาํหนดเครืองมือทีใชใ้นการติดตามและควบคุมโดยผูบ้ริหารอย่าง

สมาํเสมอ เครืองมือทีใชใ้นการบริหารความเสียงดา้นสภาพคล่อง ได้แก่ ประมาณการกระแสเงินสด

รับและจ่าย เพือประเมินฐานะสภาพคล่องในแต่ละช่วงเวลาต่าง ๆ  การบริหารสภาพคล่องให้พรอ้ม

ชาํระหนีตรงตามระยะเวลาทีกาํหนด และการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินทีสําคญั นอกจากนี

กลุ่มบริษทัมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของเงินทุนทีหลากหลายอย่างเพียงพอ

รายละเอียดการครบกาํหนดชําระของหนีสินทางการเงินทีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มบริษทั                                   

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 ซึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาทียงัไม่คดิลดเป็นมูลคา่ปัจจุบนั 

สามารถแสดงได้ดังนี
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

เมือทวงถาม

ไม่เกิน

1 ปี 1 - 5 ปี

มากกว่า

5 ปี รวม

รายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 245,010 - - - 245,010

เจา้หนีการคา้และเจ้าหนีอืน - 18,304 - - 18,304

หนีสินตามสัญญาเช่า - 308 1,940 40,606 42,854

รวมรายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ 245,010 18,612 1,940 40,606 306,168
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เมือทวงถาม

ไม่เกิน

1 ปี 1 - 5 ปี

มากกว่า

5 ปี รวม

รายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 245,010 - - - 245,010

เจา้หนีการคา้และเจ้าหนีอืน - 295,819 - - 295,819

หนีสินตามสัญญาเช่า - 462 2,916 61,275 64,653

รวมรายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ 245,010 296,281 2,916 61,275 605,482

35.2 มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน

เนืองจากเครืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสันหรือมีอตัราดอกเบีย

ใกลเ้คียงกับอตัราดอกเบียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุตธิรรมของเครืองมือ ทางการเงนิ

ใกลเ้คียงกับมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

36. การบริหารจัดการทุน

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนทีสําคัญของกลุ่มบริษทั คือ การจัดให้มีซึงโครงสร้างทุนที

เหมาะสมเพือสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผูถ้ือหุ้น

โดย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหนีสินต่อทุนเท่ากบั 0.31:1 (2562: 0.31:1) และ

เฉพาะบริษทัฯมีอตัราส่วนหนีสินต่อทุนเท่ากับ 0.57:1 (2562: 0.59:1)

37. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมือวนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2564 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมตัิเสนอจ่ายเงินปันผล

จากผลกาํไรสําหรับปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 65 ล้านบาท

โดยจะนาํเสนอเพือขออนุมติัการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในทีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

ต่อไป

38. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนีไดร้ับอนุมตัิให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เมือวนัท ี24 กุมภาพนัธ์ 2564




