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%�� � 2558  �& '( )��  �� �� ��  ��	
��� � ���� �� ���� ��  �� � �� (��
�) 
*+���������������$�,���-���$�& '.�	��$/���+%��$�-)�0 �	)����*��
��& '	1����.	�	%���������23������)1)����4��$������3�%���������23����             
����#��������5��������	)�	  �$������������  �$��,���-����$��3*���  �$������
*1��6&'	� �1�����/���+5��)������3��&'%�$*1�6���6�3���������23����#��
������%��*�7��/7'�%�$�������.	
��6��63�   -�����-������89�*1�6�*�:%��$���
�������5�������&'�&�1�89���5�%�$�&����*1�*3�;	%��	)��/&	�/� �����&� �/7'��3)���$�              
89�(����.	
��6��63����������5�)������5��(�$87��3$���4�6�'�6�*�:  5����$�&�������

1�6�	��<�� 5��/��2���#�������� �1$��4�5�1��%������.	�	������23�����$1	*1����(��
��-)�6��*� .�		9�������
������23�����&'.��)�%6 -�1�6����$ �&���	2��� �*�/-)�6��2���3�	
� 5��(����.	
��#��(�$�&6)1���$�6&	  
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�3-6��������-���4��3-6�����;*�����-�6)�����&'���	��$�#$�����< 
%�����9'�0  ��4����1���6�����>����(��-�� 2557/2558����+�$�	��'1�����<           
�&���1�89� 105.959 �$�-���/�'�#9�� 2.359 �$�-��.�	�&����+(�(��-  5�)���4� ���-�
��	#1���1� 1.6 �$�-�� ���-���	������1� 3.9 �$�-�� ���-�
����7'��&� 
0.647 �$�-�� ������&�	���&(�/��	��$����(��-  ��$5�) �����-�  �&����1�       
4.607 �$�-�� %��� 2558 ������G 5��������	)�	�&�	��$�������������1� 1,672.44 
�$��� �/�'�#9�������)�����1� 103.517 �$�����7��$�	�� 6.59                                 
.�	�&(����������1���4�����63�2�  144.76 �$���  ��7'����&	���&	����                      
(������������� 2557  I9'��&���� 207.17 �$��� ���� 62.41 �$���  ��7�����  
�$�	�� 30.12 ��7'�����	��$����#�8)	6��*$5�����J�6��*$���� ���������
������5��������	)�	�	�)%�
)1�#		23�����/�'�#9���9���%�$�������&*)%
$�)	�/�'�#9�� 

 
�$�(������������K/������ ������� 2558  ������G �&����63�2���������	��$�����L�(���������	)�	   

5�$1���1� 74.04 �$��� ���������&'()��I9'��&���� 98.02 �$���  .�	�������1� 23.98 �$�����7�����          
�$�	�� 24.46  ��7'�����&�	��$����%�$�����%��� 2558 �������� 2557  ��4����� 37 �$��� *����4��$�	�� 14.32 
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���������������������    
 
������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) ���%���#&����'(� ).+. 2519 .�	��/0�����/%1��������%� 

�������$2	.�������%����2� 9 .���� ��3�4�$���(��0�%���.�	5
$
'(�20������ ������	
���� ������������ 6�����
�(� ����� 
�7��8��	�)'(�5
$6���1��6$9���0��7	���'���)'���7(����: 93 ��0  9��%0��<'���7(����)�(��%��9��1��=#		)'���7(      
=&��>��/����������3� 154 ��0  3 ��  50 %��2  �)'(�5
$��3��7(��A�)����1��6$���%��)'(��%�7	�#�=0	#&����'�����1�/��
9��2�94�5�$6���1��6$%��9�0�����$)��	9�0��7���3�+��	����#��.�������%�#����/0�1�
��   <&(��������$2	  
.������A�1��6$���2� 32 ����  �0��7	���'����2� 3 �0   %0��5��� 2520 ��$�0�%��������� ��	
����6���1��6$ ����� 9��
������ ��	
����#�10� �����    �� 2521 �0�%��������� ��	
���� �<.�92���B$1� 6�������
�(� ����� 9����'(��7���6$.����
�����/0�1�
���)�(���#&��    5��� 2526 �&���$�0�%��������� 
�����<.�6���1��6$ ����� 9���� 2530 �0�%��������� �7 ��1 
6���1��6$ ����� �����������02�0�%���#&���)'(�������D/����6���1��6$.�	1�$�6�����A����%���	���9��������)'(�������
D/����#�=0	���%���3�����  ������ ������	
���� ������������ 6�����
�(� �����  ��$�����/E%��3�������������7	�           
5�%���������)	�9�0������+��	 ��'(�2���7( 13 ���F6� 2533 9����$9��1G)��3���������
������5��� 2537             
5
$
'(�5��020 H������ ��	
����  ������������ ����� (��
�)I  ����7	���#�7( 0107537001692  ���=&��>��/���  
 

5��� 2530  ������ �7 ��1 6���1��6$ ����� (������	0�	) ������7	����%��������� �7�/�������7	� 50 �$���       
.�	9�0������3��/$�1��E���2� 500,000 �/$� ���60�/$��� 100.- ��  ��7	�
���9�$2�/$��� 25.- �� ��3����� 
12,500,000 �� ������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) ='��/$��$�	�� 62.60 #���/�������7	�������D/����
6���1��6$ .�	���L�1��6$����G����%���	���9�������9�����%���	#2
�������/���1���)'(�����#�=0	
#&����'�����1�/�� <&(� ������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) ='��/$� �$�	�� 62.60 9���7������='��/$��$�	�� 22.15
��'(����%$���M���%�%���'(���# #����/0���10��1��������6���1��6$�<.�9���$���	A� ���10��1���9��)�N�����%�� 
�����6$G	5� �����2�):�
	� �7(�����5�$������������%$��='��/$��2������0�$�	�20��&(�5��$#���/�������7	� 
 

5��� 2544 ������	0�	 3 ������ ��$9�0������ ��	
����6���1��6$ ����� ������ ��	
�����<.�92���B$1�         
6�������
�(� ����� 9�������� 
�����<.�6���1��6$ ����� ��$6'�5���/E%�����������6���1��6$5�$9�01����)�N�-
D/����6���1��6$9���$���	A� �����2�):�
	�  ���'��)7	������� �7 ��1 6���1��6$ ����� �7(������D/����6���1��6$�)7	�9�0���7	2   
�����7��)'(���62�<��<$��#�����$����1���9��������	0�	�����02��$������7	����7(	�9���
'(��)'(�������D/����%0�O           
�7(�762������	#&�� ����7� 
 

5��� 2548 ������ ��	
���� �<.�92���B$1� 6�������
�(� ����� ���7(	�
'(���3� ������ �7 ��1 �7 9�1�<A� �����        
�7�/�������7	����2� 50 �$��� ��7	�
���60�/$��%A����60������7	�������D/����5�$�
0�$��)���+�	.�	�7      
������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) ='��/$��	�0�$�	�� 79.78  �>��/���������D/����5�$�
0�$��)���+�	.�	�7�6�- 
�7()���+�	#��62�1��  9  
���  �7�$��)�����2�  262 �$��  %����	�05�<�	���2�:1�(���  =����P��$1���)�	                           
���G�)�����9��  ����2��1�/������  5��� 2558 �74�$�
0�	�0�$�	�� 94.07 #���$��)���������  9��5��� 2552                           
��$�0�1�$��6�5�$�
0)���+�	�)�(��7� 1 ���� �7�$��)������: 45 �$�� %����	�0���7(���#��������Q 5�<�	1	��<.�  
=����P��$1���)�	 ���G�)�����9��  ����2��1�/������  ���(���������5�$�
0)���+�	��$5�
02��%��1�7( 3                   
#���� 2552  5��� 2558  �74�$�
0�	�0�$�	�� 97.22 #���$��)���������   
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5��� 2549 ������ ��	
����6���1��6$ ����� �)�(��/�������7	��� 10 �$��� ��3� 200 �$���               

�)'(�������D/����.����4��%9�8�1�79�����7(	�
'(���3� ������ �7 ��1 R�2����� ����� .�	���(���������%���9%0                  
��'����=/�	� 2550 9��������7	��)�(��/��7����2� 200 �$���  ��3� 400 �$���  .�	�7������ ��	
���� ������������ ����� 
(��
�)  ='��/$��	�0�$�	�� 98.82   %0��5���'���/�G)��D� 2553 ������7	����/������'� 200 �$���  �)'(���������	'(�6�#� 
������7	�5�%���������)	� ��A� �� ��  .�	�7 ������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) ='��/$��$�	�� 98.82 %0��5���'��
��=/�	� 2553  ��$9��1G)��3���������
������  .�	5
$
'(�20 H������ �7 ��1 R�2����� ����� (��
�)I (TMILL)        
9�����7(	����60�/$��������/$��� 100 �� (��&(��$�	��) ��3��/$��� 1 �� (��&(���)  %0��5���  2555  �)�(��/�                          
������7	��7����2� 85  �$��� ���/�������7	��������2� 200 �$�����3��/�������7	�5��0���2� 285 �$��� 
.�	����/$�1��E5��0���2� 85 �$��/$� ���60�/$��� 1 ���)'(����������1��#	�/$�1��E5��05�$9�0������/���(2��
5����#$������7	�5�%���������)	� ��A� �� �� 9����$�������/��%�5�$��3�������������7	�5�%���������)	� ��A� �� ��                       
��'(���'��)W+���	� 2555 .�	�7������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) ='��/$�5��>��/����$�	�� 69.35 
 

5��� 2550 ������ ��	
����#�10� ����� ���7 (	�
'(���3� ������ �7 ��1 #�10�9��.���1%��1� �����       
(������	0�	) 9��������7	��)�(��/����������2� 5 �$��� ��3� 50 �$��� .�	�7������ ��	
���� ������������ ����� 
(��
�) ='��/$��	�0�$�	�� 77.44  ������D/�������#�10�1��6$9�8�1�7.�	�7���6$������5��6�'�5
$�������$9�0 ������        
�7 ��1 R�2����� �����   %0��5��� 2551  ������ �7 ��1 #�10�9��.���1%��1� ����� ��$�
0�6�6���1��6$�������� ��	
���� 
������������ �����  (��
�) �)'(�������/�9��%��%����6�'(��������3�.����4��%���1��)�1%������/G�:X��)'(�����0	
5�$9�0.�������%� .����9�8�1�79������0	5�$9�0���6$G	����7(5
$����/)'
4��������%� �/Y	 9���'(�O .�	���(�
��������4��%9������0	5���'��%/�6� 2551   9��5��� 2552 �)�(��/�������7	��7����2� 30 �$����)'(�%��%����6�'(������
�)�(��%����3��/�������7	�5��>��/������2� 80 �$��� .�	������Q ='��/$��$�	�� 85.90 
 
 

5��� 2552 ������ 
�����<.�6���1��6$ ����� ������7	����7(	�9���
'(���������3� ������ �7 ��1  
�/%1����������� ����� (������	0�	) 9���)�(��/�������7	��7����2� 170 �$�����3��/�������7	��>��/������2� 
200 �$���  .�	������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) ='��/$��	�0�$�	�� 94.31  �)'(�������D/����.�������(�������
�����)'(����.G6  %0��5��� 2555 ������7	��)�(��/���3� 600 �$���  <&(�������='��/$��	�0�$�	�� 97.48 
 

5��� 2555  ������ �7 ��1 R�2����� ����� (��
�) (������	0�	) ��$�����/��%���1������6:������������
�������)	�9��%���������)	� (�.�.%.) 5�$����<'��#	�/$�1��E5�%���������)	� ��A� �� �� .�	������/$�1��E       
�)�(��/����2� 85 �$��/$� ����0	5�$9�0���

���(2�� ��5�$1��102���='��/$�#��������5�������	0�	�������$�	�� 
98.82 ���'��$�	�� 69.34 ��'�6����3���%����� (Dilution Effect) ��0����$�	�� 29.82  

 
1.1 �������������������������� 

 
 ������ ��	
���� ������������ �����(��
�) �7�.	�	������D/�����$2	62����4��
��%0�1��6� .�		&�������
������D/�����7(.��0�51 %�2�1����$ �7���	D��� �6�)%0�1��D���/�	
� 9��4����.	
��#��4�$�7102���$�17	 G	5%$ 
2�1�	��+�� 9��)��D��� ����7� 

 
����� �!�"  ��3�4�$���$���5�$�����6���1��6$ �0��7	���'�9��D/����%0���'(���7(�7�%�e������1��  

.�	��������$2	����D���G��� �)'(���)�N��	0�	�(�	'� 
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 ������   

1)  )�N���5�$������)'(�%��1���62�%$����#�����6$�	0��76/:G)9���1���1�$�
62�1��=5���9#0�#�����4�$��������5�D/������7	2���9���'��
7)5������
�%�e�1�� 

2) %��%�#$�����$���%��%�����#021�%0�O �	0�����02��7�)'(���62��17(	�5����M���%���     
62�6�0�������������$�1�(�92��$���	0�����1� 

3) 912��.��15���#		D/����5�$�762������	�)'(�1�$�4�����5�$9�0������9��4�$='��/$�     
9��6'�4�%��9��1�01��6� , 4�$='��/$� , ���6$ , )�����9��4�$�7(��7(	2#$�� 

4) �������.�	5
$6/:D���9��D���G��� ��+����6������
�(� ����D/�����>��/���9��         
�����/�5�D/����5��0�)'(�������D/�����	0�	�(�	'�  

��8��	��	�	25���������D/����#�������� 6'�  ��)�N�D/���������#�=0	1��6$5�$�762�1��2�
�2���A2�)'(�5�$�����9�0���6$�7(��1��6$�#$�5
$�����5�$�762������	#&����0�)7	�9%0�f)�1��6$������$9�0 ���%�
��	���9�����%���	#2��0����    

5���	�1����������7��8��	�7(����3���&(�5�4�$5�$������7(�79�0���6$ �762�1��2� �2���A2 �71=��7(
9��1�(����2	62�1��2�5�$9�0���6$�	0��)7	�)� �7��������������6$  .�	���6$1��=�$����7	�62���0)�5�5�1��6$
9���������$%����2���9�<0�����/�1=��7(%������6�'(������%0�O  �)'(�)�$���7(��5�$�����9�0���6$%����2�  

 
1.2 �����
$%��	�
&	
��'����� $%���(�)  ��*+�& 3 �- $%.+����  
 

�� 2556   1)  �����������0�1�$�.������A�1��6$�)�(����2� 2 ����  ��'���7(�2� 12,237  %����%� 
2)   ������ �7 ��1 �/%1����������� ����� (������	0�	) ��$���4���������6�������������5�%��%�%(� 

1'���'(����4�4��%������(2�����+�$�%����5�$%$��/��������������5�1%g��1���20�6%������
5�$���1�4�#��/� �7(���
/�6:��������&��7�%�5�$������ .�)7�7��6 ����� �
0�����.�����(����������� 
��3���	��2� 3 ��  %���9%0��'��)W�G6� 2556 =&���'��)W�G6� 2559 

 �� 2557 1)  �����������0�1�$�.������A�1��6$�)�(����2� 1 ���� ��'���7(�2� 2,800 %����%�                 
 �� 2558  1)  �����������0�1�$��6�1������5��0 7 
��� ���2� 1 �6�  
  2)  �����������0�1�$�.������A�1��6$�)�(����2� 1 ���� �7��'���7(�2� 2,660 %����%�  

3)  ��������$��/��%�.6�����0��7	���'�%�$6���������� .�	5�$������ �7 ��1 #�10� 9��.���1%��1� ����� 
(H������	0�	I) ��3�4�$���/� 5
$)'���7(1�����.6����Q�2�����1��� 32,388 %����%� 1��=������   
%�$6�����������2�������� 3,500 Teus  

  4)  ��������$��/��%�5�$�7��������.6������2���2���0 �)'(��0�1�$��6�):�
	� ���2� 25 	���%  
   9���2���B1� ���2� 77 	���% 

 5)  ������	���������D/�������L������%�(.��1) <&(���4�$������762���A�20�>��/����7��
%��%0������6$�)'(�#����L������%����� 

6)  �7(���
/�2�1��E4�$='��/$�#��������  ��'(�2���7(  24  ���		� 2558 �7�%� ��3����f������/��%�                    
�����7(	�9������2�9�����60�/$�1��E�7(%��2$ (Par Value) #�����������������60�7(%��2$    
�/$��� 1.00 �� ���2�  145,199,967 �/$� ��3����60�7(%��2$ 0.50 �� ���2� 290,399,934 �/$�      
.�	�/$�1��E�7(���9����7	�
���9�$2�)�(�#&�����������2� 145,199,929 �/$�  
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��3����2� 290,399,858 �/$� 9��������Q	��6��7���2��/$��7(���'������0	�/$��>�4�%��%��7(
���
/�1��E4�$='��/$�������� 2555 6�����7( 1/2556 ���2� 38 �/$��������7(	�9������60�/$�
�����02��5�$�7���2��/$�6����'��)�(�#&����3����2� 76 �/$�  

 
 1.3 �(�&��/�&���01���/�2�&�
�+����3�  
 
���01���/�2�&���3� �����3� �+�� 4 ��� $%  31  �����(�  2558 
 

 
 

 
 
 
 
  

                62.60%                   69.34%                                  79.78%                    85.90%                                  97.48%                                
                                                                                                                                    
                  22.15%1                                 0.74%                                    2.99%                                   0.30%                                    0.15%                                    

                              

                 15.25%2.1                                                 29.92%2.2                                                   17.23%2.3                                                13.80%2.4                               2.37%2.5                                                   

                                                                                                                                                             
 
��	��%/     1.   ������ �7 ��1 6���1��6$ �����  �7102�#���������7(='��/$��$�	�� 22.15  ��'(����������D/����6���1��6$ 

       G	5%$����+�����2�):�
	�  ��'(�����������'(���#62�6/������6���1��6$ ).+. 2535  <7(�������2$20              
       ������#��4�$�����������6���1��6$%$��='��/$��2������0�$�	�20��&(�5��$#���/$��7(������7	� 

 
 2.   4�$='��/$��'(�O #��������	0�	  ��$9�0 
 

2.1  ������ �7 ��1 6���1��6$ ����� (TSW) 
 

4�$='��/$��'(�O ='��/$��$�	�� 62���7(	2#$����������� / 4�$����� 
������ �/%1�������%����%� ����� 14.15 �7�	:��6�  ����G2�N��/�  ��3��������02� 
������ ��(�6�1	�D/���� ����� 1.05 �7�	
��
�	  
/%��2�)��D�  ��3��������02� 
������ ���%��/�G2�� ����� 0.05 ��0�7 
4�$='��/$��'(�O �2� 15.25  

 
 
 

���3�  = �*>���" � ��"�����?
 ������ (���*�) (TSTE)  

���3� �+�� 1 (TSW) 
������ : (
�&���(/� 

 

���3� �+�� 2 (TMILL) 
������ :  ��&&��	��&��
$ 

���3� �+�� 3 (TSGA) 
������ : ��/�*+����&����� ���" 

���3� �+�� 4 (TSTL) 
������  :  ��&&�� �������	
�                              
               ������2��+&���(/� 

���3� �+�� 5 (TS OIL) 
������ : ��&&���
�%��?�������
"� 

 

������� 

TSTE TSTE TSTE TSTE TSTE 

������� ������� ������� ������� 

.>/01���/��1%�M .>/01���/��1%�M .>/01���/��1%�M .>/01���/��1%�M .>/01���/��1%�M 
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2.2  ������ �7 ��1 R�2����� �����  (TMILL) 
 

������7	�9��<'��#	�������)	�5�%���������)	� ��A� �� �� .�	�7������ ��	
���� ������������ ����� (��
�)  
='��/$��	�0�$�	�� 69.34 102��7(���'��$�	�� 30.66   ��3�������9��4�$='��/$��7(�7�	
'(��	�05�              
+��	����L��������)	� (�����+��	)  ����� 

 
2.3  ������ �7 ��1 �7 9�1�<A� ����� (TSGA) 
 

4�$='��/$��'(�O ='��/$��$�	�� 62���7(	2#$����������� / 4�$����� 

������ ����2��/%1����� ����� 5.11 
�7�	)�+�  
��D�����%�  9���	2��	�  
��D�����%� 
��3��������02� 

������ �/%1�������%����%� ����� 5.04 �7�	:��6� ����G2�N��/�  ��3��������02� 

������ ���%�#��9�0� ����� (��
�) 4.10 
�7�	���G1  
/%��2�)��D�   �	
��
  
��D�����%�� 
9���	1�
	  
��D�����%��  ��3��������02� 

������ ��(�6�1	�D/���� ����� 1.07 �7�	
��
�	  
/%��2�)��D�  ��3��������02� 
����	  ��/:����
�	 1.04                  ��0�7 
�	
�	   ��/:����
�	 0.52                 ��0�7 
�	1/�����  ��'��+/# 0.17                  ��0�7 
��)���G  ��'��+/# 0.17                 ��0�7 
������ ���%��/�G2�� ����� 0.01                 ��0�7 
4�$='��/$��'(�O �2� 17.23  

 

2.4  ������ �7 ��1 #�10�9��.���1%��1�  ����� (TSTL) 
 

4�$='��/$��'(�O ='��/$��$�	�� 62���7(	2#$����������� / 4�$����� 
������ ���%�#��9�0� ����� (��
�) 

10.13 
�7�	���G1  
/%��2�)��D�  �	
��
  
��D�����%��     
9���	1�
	  
��D�����%��  ��3��������02� 

������ ��(�6�1	�D/���� ����� 2.63 �7�	
��
�	  
/%��2�)��D�  ��3��������02� 
������ �/%1�������%����%� ����� 0.54 �7�	:��6� ����G2�N��/�  ��3��������02� 
������ ����2��/%1����� ����� 

0.25 
�7�	)�+�  
��D�����%�  9���	2��	�   
��D�����%�  
��3��������02� 

4�$='��/$� 15 �	 ='��/$��2���� 0.25                ��0�7 
4�$='��/$��'(�O �2�  13.80  
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2.5  ������ �7 ��1 �/%1����������� �����  (TS OIL) 
 

4�$='��/$��'(�O ='��/$��$�	�� 62���7(	2#$����������� / 4�$����� 
������ �/%1�������%����%� ����� 1.00 �7�	:��6�  ����G2�N��/�  ��3��������02� 
������ ����2��/%1����� ����� 

0.26 
�7�	)�+�  
��D�����%�  9���	2��	�   
��D�����%�  
��3��������02� 

������ ���%�#��9�0� ����� (��
�) 
0.62 

�7�	���G1  
/%��2�)��D�  �	
��
  
��D�����%��    
9���	1�
	  
��D�����%��  ��3��������02� 

�	
�	   ��/:����
�	 0.10                ��0�7 
�	1/�����  ��'��+/# 0.03                ��0�7 
��)���G  ��'��+/# 0.03                ��0�7 
������ ��(�6�1	�D/���� ����� 0.16 �7�	
��
�	  
/%��2�)��D�  ��3��������02� 
����	  ��/:����
�	 0.16                ��0�7 

  

 
2.  
��34���������������� 
 

D/����#�������� ��	
���� ������������ ����� (��
�) �	�05�D/������/0�#�10�9��.���1%��1������������5�����:�
5�$�����#�=0	1��6$9���0��7	���'�9���76���1��6$5�$�
0 �7��'���7(5���������D/����#��������9��������5��6�'�                 
�	�05�����2:��7	2��� <&(��������$2	 .����9�8�1�7 .���������1��9��.�������(����������� %����	�0�7(           
%���1�.����� ���G�)�����9�� ����2��1�/������ )'���7(�2� 154 ��0 3 �� 50 %��2 .�	�7������Q                     
<&(�������D/����������$9�0 5�$�����#�=0	1��6$ <&(��7���%���	��� ���%���	#29�������%���3�1��6$����             
5�102�#��6���1��6$�������5
$��A�)������10����#&����'�����1�/��9�$2 ������Q 	��5�$���6$�
0�)'(���A�1��6$��$9�0 
#$21� ������)'
9��1��6$�������%��'(�O �)'(�����10����#&����'�����1�/����%0������+��'�#�10����������0	
G	5������+   

�>��/����������7������	0�	���2� 5 ������ .�	������	0�	9%0��������������D/����5�����:�9%�%0��������� 
.�	�74����������� 1���1/� : 2���7( 31 D��26� 2558 .�	�7�	��$�2�����������D/���� ���2� 1,848.84 �$���1 
�7����1/�D����2� 166.26 �$��� .�	�71��102��	��$��D/����%0�O #��������9��������	0�	  ����7� 

 

1. ���. ��	
���� ������������ D/����#�=0	1��6$9��������0��7	���'� ���2� 230.363 6����3��$�	�� 12.46 #���	��$�2� 
2. ���. �7 ��1 6���1��6$  D/����6���1��6$ ���2� 122.805 6����3��$�	�� 6.64 #���	��$�2� 
3. ���. �7 ��1 R�2����� D/����.����9�8�1�7 ���2� 1,286.782 6����3��$�	�� 69.60 #���	��$�2� 
4. ���. �7 ��1 �7 9�1�<A�  D/����5�$�
0�1���������)	� ���2� 17.676 6����3��$�	�� 0.96 #���	��$�2� 

5. ���. �7 ��1 #�10�9��.���1%��1�  D/����.���������1��  #�10�1��6$ 
9�����������62�����G�	 ���2� 82.192 6����3��$�	�� 4.45 #���	��$�2� 

6. ���. �7 ��1 �/%1����������� D/����.�������(����������� ���2� 109.022 6����3��$�	�� 5.90 #���	��$�2� 
   �2� 1,848.840 6����3��$�	�� 100.00 #���	��$�2� 

 
��	��%/    1.  �	��$�2�����������D/����	����0����	�����20���� 

������Q �74�����������#���������	�05�1=���7(�7�74���������5����2��.�	%��� 9���7��
�0	�����>�4�5�$9�04�$='��/$� �7���������9�������7(�7 �7����62�6/�G	5�%������7����s��4	#$�����	0��)7	�)�     
9�04�$='��/$�9��4�$���/���(2�� 
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3.  �N����(�����$%�&   
 

��'(����������������D/�����$���5�$����� ��$9�0 #�=0	1��6$#&����'�����1�/��  5�$�
0.������A�1��6$          
9��5�$������0��7	���'�   ���������5�$������7(�79������9���5�510%0�1��6$�7(�5
$�����%����������4��
��         
%0�1��6$%���9%0�����#$�5�1=��7(��A�)����=&��1�A�1�����10����#&����'�����1�/���)'(������2$<&(�4����.	
��          
#�����6$9��4�$�7(�7102���7(	2#$��  �&���3�1�(�1�6�E�7(����5�$����62��
'(���(�5�����1��6$�#$�5
$�����9����3���
1�$�62��
'(�='�5�$����62�1��)��D�����7�7(��5
$�����#��������%0����7���3��2�	2��  ������74���=&���           
1�$�4�����5�$9�04�$='��/$�#��������   �������5�102�#���>���	62��17(	������������#&����$���������9��������	0�	
<&(�������#&�����74������%0�����������9��e����������5�$��0��3���%��7(62�����3�5�1=���:���%�         
��'����74������%0�62�1��=5�������/2�%=/���1�6�9����8��	#��������<&(�1��=1�/�)�1���#���$����7� 
 

1 62��17(	��$��������6���1��6$ 
 

��'(����D/����#���������76���1��6$1�������A�)�����%���	1���������#�=0	#&����'�����1�/��9��          
5�$������	0�	�
0  ��$9�0  ������ �7 ��1 R�2����� ����� (��
�) �
0�)'(���A�2�%=/��� ��$9�0  #$21�75���4��%9�8�1�7-
�)'(�����0	    ������ �7 ��1 �/%1����������� ����� �
0�)'(�������/���3��6�����/������
���%0�O   9�������� �7 ��1 
#�10�9��.���1%��1� ����� �
0�)'(�������/���3�.����4��%���1��)�1%������/G�:X�  ��5�$)'���7(��5�$����� 
�$����L�1��6$���%���������3����17	.��15�����D/�����$����L�9��#�=0	1��6$   �������5��� 2558 ������Q 
�&���$���������0�1�$�.����#��5�E0�)�(�#&���7� 1 ����  <&(�1��=�/1��6$��$�)�(�#&���7�����: 2,660 %�� �)'(���3���

��
	)'���7(.����102��7(�7��������/�5�$������	0�	�
0�)'(�������D/����  

��������������� �7 ��1 6���1��6$ ����� (H������	0�	I)��$���������0�1�$�.����1��6$���2� 2 ����          
�7)'���7(�2� 9,386 %�� �)'(�5�$��������L�1��6$�����7(����/���1��9��1��6$�����5�����:��#&��  

 

2 62��
'(���(�#��4�$���.G65���'(��62�����G�	#��1��6$ 
 

��'(����9�2.�$�)W%�����#��4�$���.G6��$5�$62�1�6�E5���'(��62�1�������G�	��1�(���'���#��1��6$
��'(�������%���	��3�1��6$����G�4��%G�:X�5�����/������#&��   �����������������#������������$���
4��������62��
'(���(�#��4�$���.G65���'(��62�����G�	#��1��6$#��������������62��17(	��7(1��6$���7         
1�����tu����'������������A�1��6$�7(��0��3���%��%�e�%������������������#�=0	1��6$#&����'�-             
����1�/����'������1��6$�#$%�$6�����������)'(�10����5�$9�04�$<'�� 

��������)'(���62��17(	�5���'(��4������%0�62��
'(���(�#��4�$���.G65���'(��62�����G�	#�����   
������5�$62�1�6�E�	0�	�(�5���'(��#������2��������7(%$����$�%�e�  .�	62�6/�6/:G)�/�#���%���)'(�5�$1��6$
�7(���������L�9��10������	�����6$�762�����G�	%0�������4��%1��6$�)'(����.G6%����������1���            
9��%��%�62�6/���#�10�   �7����A�%�2�	0�1��6$�)'(����%�2�1��6/:G)����#�#$9��#����)'(���3��7(	�����
#�����6$�����$���$#��1��6$9��4�$<'��  

 

3 �������1G)6�0�� 
 

�������7�������62��17(	��$�1G)6�0���7(�7���1��D�G)  �)'(�5�$��(�5�20��������1��=��������            
��$�)7	�)��7(��������G��4��)��%0�O ��'(�6��������2��$2	%$��/��7(����1�  <&(��	�0G	5%$62����4��
��#��
6:��������������3�4�$�������	/�D�5��������1G)6�0���2�=&�����)���:����9��0������/�������	�1���
9����	�	2�)'(�5�$��1���1�/������/�5�$9�0������9��������	0�	��$�	0��7���1��D�G) 
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4 62��17(	��$��M���%��� 
 

62��17(	��$��M���%�����3�62��17(	��7(������#&����62�4��)����'�62���0�)7	�)�#������2�������  
)�����  ������  9��/��'�������6.�.�	71�1���+%������>���	G	���  <&(���5�$����62��17	�	%0�������        
������%��9�����$��  .�	�7�����%���6:����������62��17(	��$��M���%��� (Operational Risk Sub-Committee) 
�)'(�����$�7(62�6/��$��M���%�����������%�9�2���7(�����)�$�����%��%�62�6'���$#���������62��17(	�        
�$��M���%����7(1�6�E�	0�5��$
��9���	��40�6:�������%�2�1��.�	��������
/����20�4�$�7(��7(	2#$��               
<&(��������$2	6:����������62��17(	� <&(��������$2	��2��$��02	��%0�O 4�$%�2�1��G	5�9��
6:�������%�2�1��  <&(�10�4�5�$����2��������62��17(	�9������2���%�2�1��G	5�#��������                      
�7���1��D�G)#&�� 

 
5 62��17(	�5���������D/�������������� 
������ �7 ��1 �/%1����������� ����� (H������	0�	I) ��$������D/����.�����(�����������9%0)�20 5�
02�

��	�� 2555 %0���'(��=&�%$��� 2556 ������	0�	��$���4���������6%$��/�2�%=/�����$9�0 ��������������7�6����
�	0�%0���'(�� 1��%/���4�4��%������(2�����+�7����3����2�%���:���5�$������	0�	���1����G2�#��/�  
��'(�����6%$��/��������������5�1%g���7�61���20�6%���� ������� �)'(���62��17(	���6:�������        
�&���/��%�5�$������ .�)7�7��6 ����� ��1�EE�
0.����)�$���6�'(�������/���:���������7(��7(	2���D/����.�������(�������
������3���	��2� 3 �� %���9%0��'��)W�G6� 2556 =&���'��)W�G6� 2559   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  ������ ��	
���� ������������ ����� (��
�)                                                                                                       �	��������� 2558 

15                                                                                                                                                            #$���������� 
 

 

 
4   ���"��� $%�*/����������������� 

 

4.1  ������������2�0+�����(/���/�*+�(
�&���(/�	
������� +�� $����1� 
 

5�����4��% 2557/2558 �7����:�$�	�#$�7���(2�����+���2� 105.959 �$�%�� �)�(�#&����W����4��%             
�� 2556/2557  ���2� 2.359 �$�%��  .�	�7����:4�4��%���%�
���%0�O �2� 10.213 �$�%�� 9�0���3����%���	#2 
���2� 1.608 �$�%�� ���%���	��� ���2� 3.997 �$�%�� ������7�	���74�)��	��$����4��%��$9�0 �����%��7�                
���2� 4.608  �$�%��  .�	������ ��	
����  ������������ ����� (��
�) �����������5�$�����#�=0	1��6$#&����'�����1�/��      
5�$�
0�0��7	���'�  5�$�
0.��)��1��6$  ���������/���1��1��6$  �)'(�����#�10���	��%0������+��'���#�10������          
�)'(�����0	G	5������+9���71�(����2	62�1��2�5���5�$���������7� 

 

�. (
�&���(/�     
   

����&�
�& $% 1?� $%�*/���O+��
�& (O��.) ���1?� $% (O��.) 

1 | 2 
3 

4 | 9 
10 | 12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 - 20 
21 - 22 
23 
24 

25 | 26 
27 | 29 
30 

31 | 32 
33 
34 

35 | 36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 

1,650 
825 
1,650 
1,650 
2,063 
4,500 
2,194 
2,082 
1,969 
1,857 
1,688 
1,575 
2,250 
2,250 
1,513 
1,800 
2,800 
1,500 
1,312 
1,188 
2,250 
1,940 
2,000 
4,000 
2,800 
1,260 
2,660 
7,713 

3,300 
825 
9,900 
4,950 
2,063 
4,500 
2,194 
2,082 
1,969 
1,857 
3,376 
3,150 
2,250 
2,250 
3,026 
5,400 
2,800 
3,000 
1,312 
1,188 
4,500 
1,940 
2,000 
4,000 
2,800 
1,260 
2,660 
7,713 

���  43  �
�& 1?� $%��� 88,265  O���&��O� 
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������O�    

1. .���������7( 1 | 7 �	�0���20���������/�)'���7(�)'(�5�$������ �7 ��1 #�10�9��.���1%��1� ����� 
(������	0�	) �
0�7(����)'(�������D/����.6�����0��7	���'�%�$6����������  

2. .���������7(  10 | 13  (4 ����)  5�$������ �7 ��1 R�2����� ����� (������	0�	) �
0������D/����
.����9�8�1�7 

3. .���������7( 14 5�$������ �7 ��1 #�10�9��.���1%��1� ����� (������	0�	) �
0%��%����6�'(������           
�)'(�������D/����.����4��%���1��)�1%������/G�:X� 

4. .���������7( 17-22  (6 ����) 5�$������ �7 ��1 �/%1����������� ����� (������	0�	)  �
0�)'(�������D/����
.�������(�����������9���6�����/ 

 

2. 0�&��Q�����?��O�
 (��
��)  �7���2� 2 =�� 62��/�2� 24,000 ��%���%�� 9���71=�7���#�=0	�����%� 
9���$��2��6����6/:G)�7)'���7(5
$1�	�2� 2,470 %����%� .�	�7(���
/�6:������������� ��	
����-  
������������ �����(��
�) �7�%�	���������D/�������L������%�(.��1) <&(���4�$������762���A�20 
�>��/�����$�����%��%0������6$�)'(�#����L������%����������������%$���7��������/�)'���7(1����� 

.6�����0��7	���'�%�$6����������#��������	0�	 �&���$	�������5�$����� .�	�79�26����������/�=����A� 

�����%����2����� 2 =��5�$�
0��A����������9�� 9���7=����A�)��1��6$��3�#�����2���2� 4  =�� 62��/�2�  
40,000 %��  5�$������ �7 ��1 �/%1����������� �����  �
05�����A�)��������������� 
 
(.  +�� $����1�  ���2� 3 �0 (16A, 16B, 16C) 62�	2�2� 357 ��%� )'���7(5
$1�	  5,655 %����%� (1��=��7	���'�- 
����1�/��#�� 12,000 %�� ��$)�$����� 2 ��) 1������0��7	���'���	��# 16C �	�0���20���������/�)'���7( 
�)'(�5�$������ �7 ��1 #�10�9��.���1%��1� ����� (������	0�	) �
0�0��7	���'��)'(�������D/����.6�����0��7	�
��'�%�$6���������� 

 
&.  ��1�
���
$�&  (��'�.�~�) ���2� 3 �� 62��/�2� 3,700 %��  5�$�����������7	����%���	9��1��6$���%��'(�O   
�)'(�#�=0	1��6$��1�/��������#&����'�����1�/������2:�0��7	���'�����&��7(�02��	9�����17
�� 

  
�.  1?� $%�+�&��/�*+���&���(/�  )'���7(5
$1�	 8,504  %����%� 

 
R. ��(���/�&*�%&	
�����*�%& 2 �(�1%�&  .�	�7���1��D�G)5���
�(��������1��1/� 80 %��  )'���7(5
$1�	 474  %����%� 

 
*. 
������0��� ��  )'���7(5
$1�	 9,000 %����%�  1��=����=����/�)02���$����: 100 6�� 
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����� 	
������4���(/� $%��/������	�+
>�(/�   

                                                               ��02	  :  ��%���%�� 
             ����� ���(/�        �- 2558     �/��
�        �- 2557     �/��
� 

���%���	��� 
���%���	#2 
�����%� 
#$21�7 
��	9�$2 
��$9����� 
������������� 
������������� 
���������A�5����� 
9�8� 
���A� 
�#���� 

   302,953.250 
   338,358.450 
           - 
    87,559.647 
           - 
           - 
    93,458.350 
        109.660 
   36,534.910 
     3,454.880 
     3,562.998 
     5,792.920 

     34.75 
     38.81 
        - 
     10.04 
        - 
        - 
     10.72 
      0.01 
      4.19 
      0.40 
      0.42 
      0.66 

   432,151.460 
   456,082.700 
      6,003.600 
           - 
           - 
    16,543.007 
           - 
           - 
    67,221.246 
           - 
           - 
           - 

     44.19 
     46.63 
       0.61 
        - 
        - 
      1.69 
        - 
        - 
      6.87 
           - 
           - 
           - 
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)'���7( 4,560 %����%�  1��=����/1��6$��$ 40,000 %�� 9����$#	�6�6���1��6$�����025�$9�0������ ��	
���� 
������������ ����� (��
�) 5���'��)W�G6� 2553 

 
5��� 2548 �)�(��/�������7	���3� 200 �$��� .�	9�0������3��/$�1��E���2� 2,000,000 �/$� ���60�/$��� 

100.- ��  �)'(��0�1�$�.����4��%9�8�1�79�����7(	�
'(���3������� �7 ��1 R�2����� �����   9��5���'��1���6� 2550 
������ �7 ��1 R�2����� ����� �)�(��/�������7	���3� 400 �$���  .�	9�0������3��/$�1��E���2� 4,000,000 �/$�  
���60�/$��� 100.- ��  �)'(�5
$��3��/���/��27	�5���������D/����9�8�1�7   9��5���'���/�G)��D�  2553  ������7	����/�
�����'� 200 �$���  �)'(���������	'(�6�#�������7	�5�%���������)	� ��A� �� ��  .�	�7������ ��	
���� ������������ ����� (��
�)
='��/$��$�	�� 98.82    %0��5���'����=/�	� 2553 ��$9��1G)��3���������
������ .�	5
$
'(�20  H������ �7 ��1 
R�2�����  ����� (��
�) (TMILL) 9�����7(	�9������60�/$��������/$��� 100 �� (��&(��$�	��) ��3��/$��� 1 �� 
(��&(���) 9���)�(��/�������7	��7����2� 85 �$������/�������7	��������2� 200 �$��� ��3��/�������7	�5��0        
���2� 285 �$��� .�	����/$�1��E5��0���2� 85 �$��/$����60�/$��� 1 ���)'(����������1��#	�/$�1��E5��0
5�$9�0������/���(2���)'(��#$������7	�5�%���������)	� ��A� �� ��  �>��/��������� ��	
���� ������������ ����� (��
�) 
='��/$��	�0�$�	��  69.345 
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%���9%0��'����=/�	� ).+. 2550 ��=&��>��/���  ������ �7 ��1 R�2����� ����� (��
�) 4��%9������0	9�8�1�7

.�	1�(����A�#$21�7<&(���3�2�%=/������%0������+�������  �)'(����.�0��3�9�8�1�7�7����9��.��%7�1��9��9��

.��%7�%(� .�	9�8�1�79%0��
����7(4��%��$������5
$��3�2�%=/���4��%1��6$�7(9%�%0���� ����3�9�8�1�7.��%7�1����
����1�����4��%����7(�&(�1���A���� ����7(1� #���>� 9�����1�%2� 5�#:��7(9�8�1�7.��%7�%(������������4��%
��1��% �6$�<��� ��0��.�� ��'�9�8��������1�6�  

 

���#��4��%G�:X��7(����0	 

1.  9�8�����7(1� 1��������1$�����7(9���7� �7����:.��%7��$�	�� 11-13 9��9�8����1$�����7(9�� 
E7(�/P� �7����:.��%7��$�	�� 10-11 .�	6/:1���%�#��9�8�1�7����5�$����7(�762����7	2 	'��	/0��7 �7
62��0���/0�9��1712	 

2.  9�8�#���>� �7����:.��%7�1���	�0�7(�$�	�� 13-14 9���7����:����%A�1�� <&(�����%A���3�.��%7��7(1���
��9�8�1�7 .�	6/:1���%����762����7	2 9��	'��	/0��7 ���<&������$�� ����%0����2�9����
���� ��5�$#���>��76/:G)�7��$������ �7#��5�E0 ��'������7	����7	2�/0� 

3.  9�8�����7(�&(�1���A���� �7����:.��%7�1���	�0�7(�$�	�� 10-12 .�	6/:1���%�#��9�8�1�7����5�$����7(
�762����7	2 �/0� 17���'�� �0�������� 

4. 9�8���1��% �7����:.��%7�60��#$�%(�=&�������	�0�7(�$�	�� 9-10 .�	9�8������02�762����7	2
9�����<&�����7()�����1���������1��% #���>����� #���#0 2�R�Rs� 9)��6$� .�����6$� #��
1�7( 9��#�����%0�O 

5.  9�8��������1�6� �7����:.��%7����������:�$�	�� 10-11 �762����7	2 	'��	/0� 9�����<&� 
���)����� 5
$��#����$�����	
���  �
0� ����7(  ��0��.��  .����  .�%7  �6$�  6/��7�  #������	�   
#���#0  #��1�7(  9)��6$�  2�R�Rs�  <���9��#�����%0� O  

6.  9�8����1�%2�  �
0�  ����/$�  �����  ���1/��# ��3�%$� <&(��7����:.��%7�5�1��102�          
�$�	�� 13 

7. �'(�O �
0� 9�8�1�71�������<��� <&(��7����:.��%7�%(��	�0�7(�$�	�� 7-9 9�8�1�71�������
��0��.�� �7����:.��%7��	�0�7(�$�	�� 7-9 9�8�#���>�.B�27� �7����:.B�27�1��=&��$�	�� 50 �/����
�$2	5	��� 2�%��� 9�0D%/ 

 


0�������������0	 
������9�0����������0	�����3� 3 
0���� 6'�   

1)  �������0	5�$���.�����/%1�����#��5�E0  
2)  �������0	5�$���4�$#	10���'�	7(�>�2�	5�E0  
3)  �������0	5�$���4�$5
$9�8�1�7#��	0�� 

 
�75���/E%%0�O ����7�.- 
1. 5���/E%�����������.����  �����.�����/%1����� �����2��/%1�����  ��#����7	��7(             

3-9(2)-4/50 1� �7�	/ 5 ��  %���9%02���7( 31 D��26� 2554 =&�2���7( 31 D��26� 2559  �����������.����9�����#$21�7 
 

2. 5���/E%����'�1�(�����#$�5��
�:����  ��1������1D�:1/# ����2��1�/������              
��#����7	��7( 11-4-01150  �7�	/ 3 �� %���9%02���7( 1 ���6� 2559  =&�2���7( 31 D��26� 2561  �)'(�������20��3�4�$��$�����/E%
5�$���#$<&(�����)'(�����0	%��%� 15  9�0�)���
��EE�%���� ).+. 2522 
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3. 5���/E%4��%���  ��1������1D�:1/#  ����2��1�/������  ��#����7	��7( 11-2-00151 �7�	/ 3 �� 
%���9%02���7( 26 D��26� 2556  =&�2���7( 31 D��26� 2559  �)'(�������20��3�4�$��$�����/E%5�$4��%����)'(�����0	%�
�%� 14 9�0�)���
��EE�%���� ).+. 2552   

 

4. 5���/E%�7<&(�	/�DG�:X� �����	/�DG�:X� �����2���.�� ��#����7	��7( 58055410 5���/E%f����7�
5�$5
$��$=&�2���7( 3 1���6� 2559 �)'(�������20��3�4�$��$�����/E%5�$�76���7����2�����3�	/�DG�:X�%�)���
��EE�%�
62�6/�	/�DG�:X� ).+. 2530 

 

5. ����1'�1�6�E5�$5
$�6�'(����	������B�� (HALAL) ��1���������D������������1��       
9�0������+��	 ��#����7	��7( ���.B�. B131/2551  �7�	/ 1 ��  %���9%02���7( 5 ��=/�	� 2558  =&�2���7( 4 ��=/�	� 2559  
�)'(�������201��6$#�� ������ �7 ��1 R�2����� ����� (��
�)  ��$��������4��%%�����2�D7�	0�=��%$��%�������
+1���1��   

 

6. ����1'������� GMP 9�� HACCP ��#�7( TH08/1704 9�� TH08/1703 %�������������� ��1�7��1 
(�����+��	) �����  ��3���	��2� 3 ��  %���9%02���7( 24 ��=/�	� 2557  =&�2���7( 24 ��=/�	� 2560 9��%$������%�2�%��%�-
6/:G)�/�O 6 ��'�� �)'(�������20������ �7 ��1 R�2����� ����� (��
�) 4��%9�8�1�7G	5%$�%�e������02  

 

7. ����1'������� ISO 22000:2005 �������� ��1�7��1 (�����+��	) ����� ��#�7( GB08/75218 ��3���	��2�  3  ��  
%���9%02���7( 16 ���F6� 2557  =&�2���7( 16 ���F6� 2560 9��%$������%�2�%��%�6/:G)�/�O 6 ��'�� �)'(�������20 
������ �7 ��1 R�2����� ����� (��
�)  �7�����������62�����G�	�$���� 
 

8. 5���/E%������������7(��3����%�	%0�1/#G)  ����+����'����P��$1���)�	  ��#����7	��7( 628/2558 
�7�	/ 1 ��  %���9%02���7( 28 ��=/�	� 2558  =&�2���7( 27 ��=/�	� 2559  �)'(�������20�������������%$����0�0�5�$��%/-
��'���$����6E 

 

9. 5���/E%��������#�10�102��/66��$2	�=�7(5
$5���#�10�1��6$��'�1�(�#��  �������#�10�����  
��#����7	��7( 1�.�.114/2555  �7�	/ 5 �� %���9%02���7( 16 �7�6� 2555  =&�2���7( 15 �7�6� 2560 �)'(���������#�10� 
(�=����) #�������� 
 

10. ����1'������� Thailand Halal Standard : THS24000  ��+��	�)�N�+��	G)9��%�2�1��4��%G�:X�-             
B��9�0������+��	 �)'(�������20������ �7 ��1 R�2����� ����� (��
�) ��$��������%�2�D7�	0�=��%$��                
%�������+1���1��     

 

��%�10��1��������/�    
- ��0�7 - 

 
���3�   $ ��� ��O��������?����� ������ (TS OIL)  ��#����7	�������  0105526040126  
 

����:�D/���� : .�����(�����������  
������7	����%�����������'(��� 2526 ����
'(������� 
�����<.�6���1��6$ �����  9�����7(	�
'(���3������� �7 ��1 �7 

)��)�)���%7� ����� ��'(���'���/�G)��D� 2550 �7�/�������7	� 30 �$��� 9�0������3��/$�1��E���2� 300,000 �/$�  
���60�/$��� 100.- ��  ��7	�
����%A����60  ������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) ='��/$��$�	�� 62.07  #���/�������7	�
������D/����5�$�
09��)�N��1���������)	�   .�	�7���)	�1����3�6���1��6$9�������5�$�
0)'���7( 2,880 %����%� 
1��=����/1��6$�������$ 30,000 %�� 9��5��� 2552 ��$�)�(��/�������7	��7����2� 170 �$�����3��/�������7	��2� 
200 �$���  9�����7(	�
'(���3������� �7 ��1 �/%1����������� �����  .�	�7 ������ ��	
����  ������������ �����  (��
�)            
='��/$��$�	�� 94.31  �)'(�������D/����.�������(������������)'(����.G6.�	6�20�����(���������5�����:                 
%$��%��1�7( 2 #���� 2552  9��5���'��)W�G6� 2555 ������7	��)�(��/��7� 400 �$���  ��5�$������7	�5��>��/���
��3� 600 �$���  .�	�7������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) ='��/$��$�	�� 97.48   
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������ �7 ��1  �/%1����������� ����� ���(�4��%9���������0	����������
���%0�O G	5%$�6�'(����	��6$ H�
I  

%���9%0��'��)W�G6� ).+. 2553 ��3�%$��  .�	2�%=/��������7(5
$5���4��%����3��������������G	5������+�������
����G65%$9��G6%�2�����#�������+��	  �����7������#$���������$5���:72�%=/���G	5������+#�96��
��0����9��%$�����#$40�����6���6���1��6$  .�	�71�6�.�����(�������������3�4�$���1��.62%5�$1�
��               
%�1��102�#������:���<'��4�4��%5������+ 
 

���������.
�O	
�.
�O��4U" $%=�/ 
 

����2���4��% 2�%=/����7(5
$ #�������4��% 4��%G�:X��7(��$ 
��R��179�����(� ������������� 

(Crude Palm Oil : CPO) 
400 %��/2�� ����������#$� (RBD Palm Oil : RPO) 

9���7����#���� (PFAD) ��3�4�)��	��$ 
��9	��# ����������#$� 

(RBD Palm Oil : RPO) 
300 %��/2�� ����������.������40�����2�D7  

(Refined Palm Olein : RO) 
9���7�#����1�%7	��� (Stearin : RS) ��3�4�)��	��$ 

 

 
*+�& �&�����������+�� 

1. ��/0��/%1����� (Industry) �
0� .����4��%���  ���1�%2�  1��0  �������6�'(��9���6�7G�:X�%0�O 
��3�%$� 

2. ��/0��$�1��)1��6$ (Modern Trade) �
0�  �$�����<7  �$�9�A6.6�   ��3�%$� 
3. ��/0��$�6$10� (Wholesale) �
0�   	7(�>�2  <�>�2  ��3�%$� 
4. ��/0�4�$5
$.�	%�� (End User) �
0� �$����  ������7(9��.��9��  ��3�%$� 

 
 

�>�	���������4U" $%��������+�� 
1. #2� #�� 1 ��%� ����/510�7�  (�7��� 12 #2�) 
2.  =/� #�� 1 ��%� ����/510�7� (�7��� 12 =/�) 
3. ���� #�� 18 ��%�  9��#�� 13.75 ��%� 
4. =/�5���0��(Bag in Box) #�� 18 ��%� 9��#�� 13.75 ��%� 
5. =��)�1%�� (Drum) 200 ��%�  
6. �=9��6���7(	2 #�� 12-13 %��  9���=9��6�)02�  #�� 26-30 %�� 

  
��O�V��O+�&M  $%=�/�����������& 

1. �6�'(����	���������� ISO 22000 : 2005  ��#�7( GB10/81733 
2. �6�'(����	���������� GMP ��#�7( TH10/5399 
3. �6�'(����	���������� HACCP ��#�7( 10/5340 
4. �6�'(����	������B�� ��#�7( ���.B�. B536/2553 (�%�e�����/1���) 
5. �6�'(����	������.6�
��� (�%�e����	�2) 

  

�75���/E%%0�O ����7�.- 
1. 5���/E%�����������62�6/�����G��7( 3 �����D/����)�����  1������)���������2��1�/������  

����7	���#�7( 1� 057/2558  �7�	/ 1 ��  %���9%02���7( 31 ���6� 2558 =&�2���7( 12 ���6� 2559  �)'(�����������3�1=��7(         
��A������������
'���)��� (�������% A)    
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2. 5���/E%�����������#�10�102��/66��$2	�=�7(5
$5���#�10�1�%2���'�1�(�#�� ��#����7	��7( 1�.�.139/2558  
�7�	/ 5 ��  %���9%02���7( 26 �7�6� 2558 =&�2���7( 28 �7�6� 2563  �)'(���������5
$�=����/�5���#�10�1��6$ 

 

������O�   ��'(����5�
02���	�� 2555 %0���'(��=&�%$��� 2556 ������Q ��$���4���������6%$��/�2�%=/���
��$9�0��������������7�6�����	0�%0���'(�� 1��%/���4�4��%������(2�����+�7����3����2�%���:���5�$           
������ �7 ��1 �/%1����������� ����� (������	0�	) ���1����G2�#��/�  ��'(�����6%$��/��������������5�1%g��
�7�61���20�6%���� 6:��������&���/��%�5�$������ .�)7�7��6 ����� ��1�EE�
0.����)�$���6�'(������
�/���:���������7(��7(	2���D/����.�������(�������������3���	��2� 3 �� %���9%0��'��)W�G6� 2556 =&���'��)W�G6� 
2559   
 

���3�   $ ��� �$ 	���WQ  ������ (TSGA)  ��#����7	�������  0105521016901  
����:�D/���� : 5�$�
0�1���������)	�9���$��)���+�	  
������7	����%�����������'(��� 2521 ����
'(������� ��	
�����<.�92���B$1� 6�������
�(� ����� 5��� 2544  

������6'�5���/E%�����������6���1��6$9�����7(	�
'(���3� ������ �7 ��1 �7 9�1�<A� �����  ��'(���'���/�G)��D� 2550 
�7�/�������7	� 50 �$���  .�	9�0������3��/$�1��E���2� 500,000 �/$� ���60�/$��� 100.- �� ��7	�
����%A����609�$2 
������ ��	
���� ������������ ����� (��
�)  ='��/$��$�	�� 79.78 #���/�������7	�   

 

������ �7 ��1 �7 9�1�<A� �����  ������D/����5�$�
0�1���������)	�  .�	�7���)	�1������6'�6�����A����%���	���
9������� )'���7( 6,000 %����%�1��=����/1��6$��$ 55,000 %�� 5�$������ �7 ��1 6���1��6$ ����� �
0  9��5��� 2548 
������Q ��$#		D/���������.�	<'���6�)���+�	#�� 262 �$��  %����	�0�7(<�	���2�:1�(��� =����P��$1���)�	     
%���1�.��5%$  ���G�)�����9��  ����2��1�/������  �)'(�5�$�/66���(2���
0)���+�	 5��� 2558 �7���6$�
0)���+�	
6����3��$�	�� 94.07  %0��5��� 2552  �0�1�$��6��$��)���+�	#�� 45 �$�� %����	�05�<�	1	��<.�  =����P��$1���)�	  
%� ��1� .����� ��  �G�)�����9�� �� ��2��1�/������  ���( �5�$ �� �6$ �
0 )� �%�� �9%0 ��' ��%/ �6� 2552                                           
5��� 2558 �7���6$�
0)���+�	6����3��$�	�� 97.22 
 

�75���/E%%0�O ����7�.- 
1. 5���/E%�����������.����  �����.�����/%1�����  �����2��/%1�����  ��#����7	��7(          

3-2(5)-1/36 1� �7�	/ 5 ��   %���9%02���7( 1 ���6� 2555  =&�2���7( 31 D��26� 2560  ��'(�����7�6�'(��������������7	����%�
%������6�6���1��6$������7(������Q ��3���$#�����)	�1�� 

 

2.5���/E%5�$5
$<&(�2��	/6��6���'��/���:�5�O #��2��	/6��6�9��5���/E%5�$%���1=�72��	/6��6�  
��#����7	��7( 040651000100  9�� 040651000099  ��6:����������������	�17	�  �����.����+��  9�������
.��6��6�9�0�
%�  ���(�%���9%02���7( 5 ���		� 2540  %����	/#���6�'(��  �)'(����6����������2)0����%���	����
��5���2���'�����1�/�� 

 

3. 5���/E%������������7(��3����%�	%0�1/#G) (TSGA 1)  ���.�	1��������+����'����P��$1���)�	  
��#����7	��7( 634/2558  �7�	/ 1 ��  %���9%02���7(  21 ��=/�	� 2558  =&�2���7( 20 ��=/�	� 2559  �)'(�������������$��)���+�	
���2� 262 �$��   
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4. 5���/E%������������7(��3����%�	%0�1/#G) (TSGA 2)  ���.�	1��������+����'����P��$1���)�	 

��#����7	��7( 9/2558  �7�	/ 1 ��  %���9%02���7( 8 %/�6� 2558  =&�2���7( 7 %/�6� 2559  �)'(�������������$��)���+�	
���2� 45 �$��   

 

��%�10��1��������/� 
 

- ��0�7 - 
 

���3�   $ ��� 2��+&	
��
���O���" ������  (TSTL)  ��#����7	�������  0105520002486 
 

����:�D/���� : .���������1��9������������62�����G�	 
 

������7	����%�����������'(��� 2520  ����
'(������� ��	
����#�10� �����  �7�/�������7	� 5 �$��� .�	9�0������3��/$�
1��E���2� 50,000 �/$� ���60�/$��� 100.- ��  ��7	�
���9�$2 1.25 �$���  9����7	�
����%A����60�/$�5��� 2550    
.�	�7������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) ='��/$��	�0�����$�	�� 2 #���/�������7	�  %0��5��� 2551 �7(���
/�2�1��E-
4�$='��/$�6�����7( 1/2551 ��'(�2���7( 11 ���6� 2551  �7�%�5�$�)�(��/�������7	��7����2� 45,000,000.- �� (17(1���$�$���) 
.�	����/$�1��E�)�(��/����2� 450,000 �/$� ���60�/$��� 100.- �� ��3��/�������7	� 50 �$��� 9���7(���
/������02   
�7�%�5�$.��1��D�5������<'���/$�1��E�)�(��/��7(4�$='��/$�����1��1��D��5�$9�0������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) 
��3�4�$���/�5��/$��)�(��/�9���)'(�������D/����.���������1��)�1%������/G�:X�   �>��/��������� ��	
���� ������������ ����� 
(��
�) ='��/$��$�	�� 77.44 #���/�������7	���5�$������ �7 ��1 #�10�9��.���1%��1� �����  �71=����3�������	0�	        
#��������9�����(���������4��%���1��)�1%������/G�:X�5���'��%/�6� 2551 9��5��� 2552 �)�(��/�������7	��7�
���2� 30  �$���  ��3��/�������7	����2� 80 �$��� .�	�7������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) ='��/$��$�	�� 85.90 
9��5���'���7�6� 2558 �7(���
/�2�1��E4�$='��/$� 6�����7( 1/2558 #�������� �7 ��1 #�10�9��.���1%��1� �����  (H������
	0�	I)  ��$�7�%���/��%� �)�(��/�������7	����������2� 80,000,000 �� (9��1���$���)  ��3�  400,000,000 ��         
(17(�$�	�$���) 9�0������3��/$�1��E���2� 4,000,000 �/$� (17(�$��/$�) .�	����/$�1��E5��0���2� 3,200,000 �/$� 
(1��$�1��91��/$�) ���60�/$��� 100 ��(��&(��$�	��) ���1���/$��)�(��/�.�	�1��#	5�$9�04�$='��/$�����%�1��102�
5��6�/$��� 100 �� (��&(��$�	��) 9��5���:7�7(�74�$='��/$������	5�1��1��D�5������<'���/$�1��E�)�(��/�5�$.��
1��D�5������<'���/$�1��E�)�(��/�102��7(���'�5�$9�06:���������������9���7�%�5�$6:��������������7	�
���
60�/$��)�(��/���4�$='��/$���$%�62���A�
�� 9���7(���
/�2�1��E4�$='��/$� 6�����7( 1/2558 �7�%��)�(��%��2�%=/���1�6�#��
�������������7 16 #$� �)�(���3� 17 #$� .�	�7#$�62�����7� 
 

 #$� 17.  H5�$������0��'��)'(�#�=0	1��6$9��%�$6���������� ���20������+ %���������9���A�����
1��6$9��%�$1��6$I 
 

 �7(���
/�6:���������������$�7�%��������7	�
���60�/$��)�(��/�6�����7( 1 5��6�/$���  25 ��  �� 
�6)�� 100 �� .�	5�$4�$='��/$�.���9�$�62����1�6�5������<'���/$��)�(��/�G	5�2���7( 7 ���F6� 2558  9��      

�������G	5�2���7( 14 ���F6� 2558 1�/�20�74�$='��/$�<'���/$��)�(��/����2� 14 �	 ���2� 3,196,508 �/$� ��3�����  
79,912,700 �� 9���74�$='��/$���0���1�6�<'���/$��)�(��/����2� 8 �	 ���2� 3,492 �/$� �7(���
/�6:��������7�%�#	�/$�
�)�(��/�102��7( ���'�5�$����	��7
 ���=2�G�
�� ���D������������� ��	
���� ������������ �����(��
�)               
9��������	0�	 9����������$��7	�
���60�/$��)�(��/��)�(��%�� ����7�  
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 ��7	�
���60�/$��)�(��/� 6�����7(  2  5��6�/$���  50  ��  ���2� 1,600,000 �/$�  6����3����� 160,000,000  
�� 
�������G	5�2���7( 20 %/�6� 2558  

 ��7	�
���60�/$��)�(��/� 6�����7( 3 5��6�/$���  25  ��  ���2� 3,200,000 �/$� 6����3����� 80,000,000 ��  
 
�������G	5�2���7( 15 D��26� 2558  
   ��'(���������$��7	�
�������60�/$��)�(��/�5��6�/$��� 100 ��6���������2�9�$2 ��1������#�/��������

��$��������������7	��)�(��/� 9�����7(	�9�������1'����6:��1�D��)'(�5�$1��6�$��������)�(��/�������7	�������
)�N�D/������6$ �����2�):�
	���3��7(��7	��$�	9�$2 ��'(�2���7( 16 D��26� 2558 .�	�7�	����7	�#���/�����7	�#��
������ ����7� 

    �/�������7	�  400,000,000  �� (17(�$�	�$���=$2�) 
    �/�
���9�$2��3����� 400,000,000  �� (17(�$�	�$���=$2�) 

 
�75���/E%%0�O ����7�.- 
1. 5���/E%�����������.����  �����.�����/%1�����  �����2��/%1�����  ����7	���#�7(        

� 3-53(4)-36/51 1�   �7�	/ 5 ��   %���9%02���7( 1 ���6� 2556  =&�2���7( 31 D��26� 2560 �)'(�4��%���1��)�1%�� 
 

2. 5���/E%������������7(��3����%�	%0�1/#G)  ����+����'����P��$1���)�	 ����7	���#�7( 673/2558  
�7�	/ 1 ��   %���9%02���7( 12 ���F6� 2558  =&�2���7( 11 ���F6� 2559  �������1���$2	�6�'(������ 
 

3.  5���/E%5�$5
$�0��7	���'� �7( 16C �����#�10������9��):�
	��27 �����2�6��6� ����7	���#�7( 
17/2558 �7�	/ 1 �� %���9%02���7( 4 )W+���	� 2558 =&�2���7( 3 )W+���	� 2559  �)'(�5�$��'�5�E0��7	��0#�=0	1��6$��(2��
9��6��������������5�9�����20������+�7��%��%���.��)��1��6$�0��'�1�(�%��%���9���6�'(���'� �6�'(���/���:�               
�����7�%$����������.�	�7���8�������5�$������)��%0�1�(�92��$��%������7��������	���������'��91��1=�%�
��7(	2�����'��7(5
$������0��7	���'�����G�9������:1��6$�7(40��0  %��%����6�'(���/���:�9��1�(����2	62�1��2�%0�O 

 

4. 5���/E%������������0��'���������  �����#�10������9��):�
	��27 �����2�6��6�               
����7	���#�7( 2/2559  �7�	/ 3 ��  %���9%02���7( 1 D��26� 2558 =&�2���7( 30 )W+���	� 2561 1����������������                       
�0��'���������.�	�7.��)��1��6$�0��'�1�(�%��%���9���6�'(���'� �6�'(���/���:� �����7�����������.�	�7���8�����               
��5�$������)��%0�1�(�92��$��%������7��������	���������'��91��1=�%���7(	2�����'��7(5
$������0��7	���'�    
����G�9������:1��6$�7(40��0  �	���������91��1G)�>��/���#���0��'���7(	2����7()��1��6$  1�(�%��%���             
�6�'(���/���:�9��1�(����2	62�1��2�%0�O  %������7�����%����0�+/����9������7	��0��'��)'(�������                  
��#�=0	1��6$���20������+G	5%$�%�e�62�����G�	#�� ISPS 9�������$�0 

 

5.  ��%�10��1��������/� ��6:�������10��1��������/� �����2���6��� ����7	���#�7( 58-2293-1-00-1-0 
��$�������/��%���6:�������10��1��������/�%���9%02���7( 31 1���6� 2558 ��$91��20��3�4�$��$�����10�1���               
�����/�5������#�=0	1��6$1�������'�����/�1��6$����G� 7.1.4 �����#�=0	1��6$1�������'�����/�1��6$            
9��G�7������$��%��/66��7(��$���	��2$�%��%� 31 2��6��&(� �7���60��0���� 198,000,000 ��  
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(���������"����+�&
>�(/�������3� 	
����3� �+��  (���3�   $ ��� (
�&���(/� ������) 
������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) ������D/����5�$������
06���1��6$�)'(�5�$���6$��A�)��1��6$        

�)'(���#�=0	#&����'�����1�/����'�#�10����������0	G	5������+  .�	�7)'���7(����5��>��/��� 154 ��0 3 �� 50  %��2 
5�$��������6$�$�%0�O 6'� ������0��7	���'� 3 �0  �7.������A�1��6$
�������/���1��5�$�
0���2� 43 ���� 9��=��
��A������%����2� 2 =�� 62��/�2� 24,000 %��  .�	�71��6$�����7(5
$�������$9�0 ���%���	  �����%�  #$21�  
������)'
9��)'
4������%��'(�O ���20��3�6���1��6$�7(5�$��������L�9��#�=0	1��6$���%��7(5�E0�7(1/�5�9=�
����2��1�/������ 

��'(������������D/��������#��������  6'���5�$�����#�=0	1��6$ 5�$������
0���6���1��6$          
9��5�$������0��7	���'� ���6$�����&���$9�0  4�$10�������%�20�$�������5�$����#�=0	1��6$�7(��A��2$5�6���               
#&����'�����1�/���)'(�10�������0	%0������+9��.�������%��7���%�����
��������9������/���1���#$�5
$����� 
102����6$�'(�O ��$9�0  ���6$�
0���.������A�1��6$�)'(�5
$��A�)��1��6$  <&(��7����1��6$10����9������0	G	5������+  
�����$9�0 #$21� #$21�7 9�8���� ��$9�����9��������)'
�7(5
$5������������9���'(�O  1��������6$����#��������	0�	 
(������ �7 ��1 6���1��6$ ����� ) ��$9�0  .�������%�%0�O �7(��1��6$�L�5�6���1��6$�)'(�����10���� .�	40�4�$10���� 
��9�$���'�����1��6$ .�	�7������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) ��3�4�$��������#�=0	1��6$�7(������ �7 ��1 
6���1��6$ ����� (������	0�	) ��3�4�$���L�1��6$ 

���������������D/����#��������9��������	0�	��1��6�$��9����'�����.	
�����5��
����	/�D�   ������7�
������	0�	��D/������9��102��7(��05
0D/��������#��������  �����7� �)'(�5�$����62�6�0��%�25���������D/����                
5�$�2$�#2������.�	LP	��������7���02����)���:2�94�D/����9��2�D7���
'(��.	����D/����#��������           
9��������	0�	.�	�/0�5
$���)	��  �/���:��6�'(���'�9��
0����%0�O #���������7(�7�	�05�$�������1��D�G)1��1/�9��    
��0�7�����������7(<��<$����� 

��'(���������6���1��6$�7#$������5���������D/����60��#$���  �
0� �	��$������%$����3��	��$����
���L�1��6$  ����������)	�1�������$9�0  �6�6���1��6$�7(������	0�	='�6����	�0 ��3�6���1��6$����G������                  
������	0�	�&���$�
0���.������������������9�0�)'(����L�1��6$
�������/���1��  102��	��$����#��������9�0 
6'� �	��$����5�$�����#�=0	1��6$  60�
0.����  60��7	��0��'�  60
�(��������  60��1��6$40��09���'(�O                
�������62�1��)��D�#����/0�������&���3�����:�)&(�)���  �����7���'(�����#$���������F��	�7(���/#���#%          
5��������������9��	��4��)����=&�62���7(	2#$�����#��������9����='��/$� <&(�����3���%$���M���%��)'(�5�$
1��6�$�������'(���#62�6/������6���1��6$  �����2�):�
	�   <&(�������2$20��������������%$��='��/$��2���� 
��0�$�	�20��&(�5��$#���/$��������   �������������#��������9�09��������	0�	��'�����������3�������
/���7	2���  
�������5�102�#������5���62�6/�������	0�		0��=��62�6/�.�	������9�0��5�%�2 
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�&��
& ��2�&���3� �����3� �+��          
                                                                                                                                                          : 2���7( 31  D��26�  2558 

               
'(�������     ����G�9������:�D/���� 
�/�������7	� 
   (�$���) 

�/�
���9�$2 
   (�$���) 

%��='��/$�         %$��/��������/�     ���60�������/� 

 
 4�$='��/$��	5�E0�'(� 
  �7(='��/$����� 10% 

 

���. �7 ��1 6���1��6$ 6���1��6$9�����L�1��6$ 50 12.50     62.60 10.073   �$��� 125.206   �$��� ���. �1�.��%����%�1 

���. �7 ��1 R�2����� 
 
.����9�8�1�7 
9��5�$�
0�1���������)	� 

399 285     69.34 316.375   �$��� 617.650 �$��� - 

���. �7 ��1 �7 9�1�<A� 
 
5�$�
0�1���������)	� 
9���$��)���+�	 

50          50     79.78 40.611   �$��� 88.429 �$��� - 

���. �7 ��1 #�10�9��.���1%��1� 
 

 
.���������1��
)�1%������/G�:X�#�10�
1��6$9�����������
62�����G�	 

400 
 

 400 
 

   85.90 
 

343.589 
   

 
�$��� 
 
 

336.344 
   

�$��� 
 

 
���. ���%�#��9�0�2 

 
 

���. �7 ��1 �/%1����������� .�������(����������� 600 500 97.48 488.544   �$��� 347.236   �$��� - 
 

4�$='��/$��7(='��/$��	�05�������	0�	�����20�$�	�� 10 ��$9�0    
 

1.  ������ �/%1�������%����%� �����  ='��/$��	�05������� �7 ��1 6���1��6$ ����� �$�	�� 14.15  �����������
.�����/%1��������%�  %����	�0�7( 93/1  ���0 9 =��91�
�.%  %������#����  ���G��0���  ����2���E���/�7            
.�	�7�	:��6� ����G2�N��/�  ��3�������9����3������������#�������� ��	
���� ������������ ����� (��
�) 
9��������	0�	   

    
2.  ������ ���%�#��9�0� ����� (��
�) ='��/$��	�05������� �7 ��1 #�10�9��.���1%��1� ����� �$�	�� 10.13  

%���1�������	�0�7( �6� �6 ��1 9�� �2�2���  
��� 9  ��#�7( 503  =��+�7�	/D	  9#2�)E��  �#%�
��27  ��/���)���6� 10400  
9���7.����%����	�0��#�7( 43 ���0�7( 19  =�����)��-����2� ���G����)�� ����2��#��9�0� 40140   .�	������D/����
.�����/%1�����4��%���%��)'(�10����9�����.G65������+  .�	�7�	���G1  
/%��2�)��D�  �	
��
  
��D�����%��   
�	1�
	  
��D�����%��  ��3��������02�5������� ���%�#��9�0� ����� (��
�) 9�������� ��	
���� ������������ ����� 
(��
�) 9��������	0�	 
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4.2   ���"��� $%�*/����������������� 4 31 �����(� 2558 
 

 ��� ���"0����
�� $%���3� �*/����������������� 
 


����� $% 
��� ���" 

(����� / $%O�?&) 

 
1?� $% 

 


��34�
������ ��Y 

�>
(+�O����)*$ ����.>��� 

 
1 

 
 $%���	
��+���������& $%���2�&���3�  

    

 	
����3� �+�� �������/��     
 �7(���#�����.��	
���� ������������  124-0-98 ��3���$#��  688,123,434.16 6��������2�����1���
'(��7(��$����� 
 =����P��$1���)�	 %���1�.�����  (��0-��-%�2.)    1=��������� 1/ 
 ���G�)�����9�� ����2��1�/������      13-1-63 ��3���$#��   70,962,791.00 6��������2�����1���
'(��7(��$����� 

        0-0-25 ��3���$#��       1,300,000.00 
 1=��������� 1/ 
                            - 
 

  
      2-0-48 
     1-3-75 

��3���$#�� 
��3���$#�� 

  19,080,000.00 
  22,000,000.00 

- 
- 

 
 
 
�7(���#�������� �7 ��1 �7 9�1�<A� ����� 

2-0-73 
 

8,676 

��3���$#�� 
 

��3���$#�� 

    12,670,500.00 
 

    19,230,000.00 

                             - 
 
6��������2�����1���
'(��7(��$����� 

 =����P��$1���)�	 %���1�.��5%$   (%����%�)   1=��������� 2/ 

 
��)�����9�� ����2��1�/������ 
 

    

                          ���      833,366,725.16  

 
2 

 
��(�� ��%&�
>���/�& 	
��+���������& 

    

 
=�/	�+ ��(���*+� ��(���*+�����!��       +�� $��
��1� 	
��1%�M 

    

 
 
������ ��	
���� ����������������� (��
�) 

 
 

��3���$#�� 
  

 247,497,585.07 
 
6��������2�����1���
'(��7(��$����� 

     1=��������� 1/ 

 ������ �7 ��1 6���1��6$ �����  ��3���$#��    75,440,550.92                     - 

      

 ������ �7 ��1 �7 9�1�<A� �����  ��3���$#��    49,935,576.26 6��������2�����1���
'(��7(��$����� 

     1=��������� 2/ 

 ������ �7 ��1 �/%1����������� �����  ��3���$#��    113,649,984.06                     - 

      

 ������ �7 ��1 R�2����� ����� (��
�)  ��3���$#��   200,255,236.82 6��������2�����1���
'(��7(��$��� 

     1=���������  

 ������ �7 ��1 �7 #�10�9��.���1%��1� �����  ��3���$#��     8,627,217.81 6��������2�����1���
'(��7(��$��� 

     ��1=��������� 3/ 

                          ���      695,406,150.94  
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����� $% 
��� ���" 

(����� / $%O�?&) 
1?� $% 

(O���&��O�) 
���01��� �� �>
(+�O����)*$ ����.>��� 

3 �(�1%�&���� �(�1%�&�1� 	
� �����4"     
 ������ ��	
���� ������������ ����� (��
�)  ��3���$#��    4,698,382.68                      - 
 ������ �7 ��1 6���1��6$ �����  ��3���$#��    5,302,653.93                      - 
 ������ �7 ��1 �7 9�1�<A� �����    ��3���$#��         253,684.72                      - 
 ������ �7 ��1 �/%1����������� �����  ��3���$#��    282,618,450.94                      - 
      
 ������ �7 ��1 R�2����� ����� (��
�)  ��3���$#��    565,418,742.83 6��������2�����1���
'(��7(��$��� 
     ��1=���������  
 ������ �7 ��1 #�10�9��.���1%��1� �����     ��3���$#��     345,917,995.21 6��������2�����1���
'(��7(��$��� 

     ��1=��������� 3/ 

                          ���     1,204,209,910.30  
      4 �(�1%�&O�	O+& 	
��(�1%�&�*/������&��     
 ������ ��	
���� ������������ �����                             ��3���$#��                             521,879.66 - 
 ������ �7 ��1 6���1��6$ �����  ��3���$#��            1,550.00 - 
 ������ �7 ��1 �7 9�1�<A� �����  ��3���$#��             8,377.94 - 
 ������ �7 ��1 �/%1����������� �����  ��3���$#��        2,061,808.40                      - 
 ������ �7 ��1 R�2����� ����� (��
�)  ��3���$#��                            4,763,421.63 - 
 ������ �7 ��1 #�10�9��.���1%��1� �����  ��3���$#��          510,273.59 - 

                          ���           7,867,311.22  

      5 �������     
 ������ ��	
���� ������������ �����  ��3���$#��     15,157,120.46 - 
 ������ �7 ��1 6���1��6$ �����  ��3���$#��     1,972,525.96 - 
 ������ �7 ��1 R�2����� ����� (��
�)  ��3���$#��    10,042,129.34 - 
 ������ �7 ��1 #�10�9��.���1%��1� �����   ��3���$#��                 1.00                      - 
 ������ �7 ��1 �/%1����������� �����  ��3���$#��     1,058,333.34  
 ������ �7 ��1 �7 9�1�<A� �����  ��3���$#��                   1.00  

 ���        28,230,111.10  
 

 ��� �?&��?�    2,769,280,208.72  

 
������O�   
  1/   �7(���.f����#�7( 319, 321, 324, 326-7, 329, 358, 360-1, 391, 812, 820, 5568, 6502, 8051, 9081, 21847, 24100, 24811, 26948,          
      28881-91, 28893-5 9�� 64261 )�$��.������A�1��6$#�� ������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) 6��������2�����1���
'(��7(��$��� 

 ��1=��������� ���2� 750 �$��� 9���7(���.f����#�7( 806, 22186, 22188, 22189, 46218, 112862, 178109, 178487,           
249104, 249148 6��������2�����1���
'(��7(��$�����1=��������� ���2� 50 �$��� 

  2/   �7(���.f���7(��� 236400, 236401, 236402 )�$���6��
0)���+�	 #�������� �7 ��1 �7 9�1�<A� ����� 6��������2�����1���
'(��7(��$��� 
      ��1=��������� ���2� 40 �$���  
  3/   �6�.���������1��9���6�'(������#���������7 ��1 #�10�9��.���1%��1� ����� 6��������2�����1���
'(��7(��$�����1=���������  
     ���2� 85 �$��� 
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5.  2/���  �&�Z���� 
 
5��� 2558  ������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) 9��������	0�	��0�7#$�)�)����F��	�7(�74������             

%0����)	�1����'�4���������D/����9%0�	0�5� 
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6.  2/��>
 �%�=�	
�2/��>
���(�)�1%� 
 

6.1  2/��>
 �%�=� 
 

*1%�         ���3�  = �*>���" � ��"�����?
 ������ (���*�) 
    Thai Sugar Terminal Public Company Limited 
*1%��+�    TSTE (5�%���������)	�9�0������+��	) 
�
2 ���$�����3�   0107537001692  
����� ������   �����#�=0	1��6$#&����'�����1�/�� 5�$�
0.������A�1��6$9��������0��7	���'� 
��Q�=WO"   www.tstegroup.com 
 $%�+�O�?&    2519 
���	�� $%W1?�2����/�  13 ���F6� 2533 
��O
���
�� ���"[ 
 $%O�?&������&��	
�(
�&���(/� 90 ���0�7( 1 =����P��$1���)�	 %���1�.����� ���G�)�����9��  

����2��1�/������ 
6.2  2/��>
���(�)�1%� 
 

 ���� ���$��   145,199,967 ��  (��&(��$�	17(1���$�$���&(�91���$��'(���$)����$�$�	��1����A���) 

 ��*����	
/�   145,199,929 ��  (��&(��$�	17(1���$�$���&(�91���$��'(���$)����$�$�		7(1����$��) 
�������$2	�/$�1��E 290,399,858 �/$� 

�>
(+���/� $%O��=�/   �/$�1��E  �/$��� 0.5 �� (�7(���
/�2�1��E4�$='��/$�#��������Q ��'(�2���7( 24  
  ���		� 2558 �7�%���3����f������/��%������7(	�9������2�9�����60�/$� 
1��E�7(%��2$ (Par Value) #��������Q ���������60�7(%��2$�/$��� 1.00 �� 
���2�  145,199,967 �/$� ��3����60�7(%��2$ 0.50 �� ���2� 290,399,934 �/$� 
.�	�/$�1��E�7(���9����7	�
���9�$2�)�(�#&�����������2� 145,199,929 �/$� 
��3����2� 290,399,858 �/$� 

��/�������� ��   - 0 -  �/$� 
���������
���)*$  1 ���6� =&� 31 D��26� 

 

������&����)+ 
 $%O�?&    90  ���0�7( 1  =����P��$1���)�	  %���1�.�����  ���G�)�����9��  

����2��1�/������ 10130 
� �!� "     0-2183-4567 (10 1	��%.���%�) 
� ����      0-2183-4561  9��  0-2183-4562 
�$��
"        Thaisugarterminal@gmail.com   
��Q�=WO"   www.tstegroup.com 
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�������
2���������3�  
� �!� "   0-2183-4567  %0� 1031 
� ����       0-2183-4561 9�� 0-2722-5079 
�$��
"         siriporn@tstegroup.com 
 

 

 6.3  ��((
�/�&��& 
��� ���$����/�   ���3�  !>��"���\���
�� ���" (���� != �) ������ 
 $%O�?&  ��#�7( 93  =����
�G���� 9#2����9�� �#%���9�� ��/���)Q 10400 
� �!� "     0 2009-9000 
� ����     0 2009-9991  
TSD Call center   0 2009-9999  
��Q�=WO"   http://www.set.or.th/tsd 
�$��
"    SETContactCenter@set.or.th 
  
  
    

.>/�����)*$   ���3�  ������&�� �� ��Q� W$ ������         
.�	  �	��)�  ����6�2�N��  4�$1����E
7�����/E%��#�7(  4663  9��/��'�  
��12���G+�7  �7�1/G 4�$1����E
7�����/E%��#�7(  4664  9��/��'� 
�	���+  �12����:�1�/�  4�$1����E
7�����/E%��#�7(  5369   

 $%O�?&    191 �6�17��6���)�A�<�  
���19  	���% 4 
=��17�� 9#2�17�� �#%����� ��/���)Q 10500  

� �!� "     0-2231-3980-7 
� ����     0-2231-3988 
�$��
"    amc@amc-mri.com  

 
 

.>/O�����������  ���3�  �����)*$������O� ������    .�	 
    ��12���
  2�12�1��� 
 $%O�?&    267/1  =�����
��F�� 1	 1 

9#2���<'(�  �#%��<'(�  ��/���)���6� 10800 
� �!� "     0-2587-8080 
� ����     0-2585-2018 
�$��
"    internalaudit@dharmniti.co.th 
��Q�=WO"    http://www.dharmniti.co.th 
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7.  �����	
	��������	�������
��� 
 

7.1 ������������ !���	���"�����	�� 
 

 ������ !��  
 
������ �%�&�������%	����'� 145,199,967 �� .�/���0��&$�1��2 ���'�  290,399,934 �&$� ���4/�&$���  0.5 ��* 
 

����
$� * �%6���
&�'�1��27�$89��&$� 4�����%6 1/2558 ���
&���96�'���%6 24 ���		� 2558 �%�;���0����<������&��;�

�����%6	�.������'�.�����4/�&$�1��2�%6;��'$ (Par Value) #�������� ���������4/�%6;��'$�&$��� 1.00 �� ���'�  
145,199,967 �&$� ��0����4/�%6;��'$ 0.50 �� ���'� 290,399,934 �&$� 

 
��"�����	�� 
 
��%	�
����&$�1��2.�$'���'� 290,399,858 �&$� ���4/�&$��� 0.5 �� ��0����� 145,199,929  ��* 4����9����'�

�&$��%6	����/��$��%	�
��� 76 �&$� 
 

 
����
$� *�%6���
&�7�$89��&$�1��2������� 2557 4�����%6 1/2558  ��96�'���%6 23 ���	� 2558  �%�;���&��;��/	�����D�7�
��0�����1�E���;��&$��� 0.50 ��  ��9�4����0����'�������/����  72.59 �$��� F�	�����D�7����������8�����G�%     
H �%6�/	;���;��%6�I��	����� 
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7.2  ������
������&
'(  )*+�)�� , ���!-  31 /����0� 2558  
 

	���� !- "�-�������
��� 
34 2558 

"�-�������
��� 
34 2557 

������
��� % ������
���        % 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

���.���;�#��.�/� 
�	
��
�	 
&;��'�J��K� 
���.����'��&;1����� 
���	'�&
  ��
'������ 
��1'�	'����H�  
&;��'�J��K� 
���.���;��
�&�% 
���.�&;1�������;����;� 
�	���G1  
&;��'�J��K� 
���&2J�$��  
��J��L 
��J�
�%  
��K�����;� 

69,167,472 
48,347,360 
28,218,168 
23,712,040 
20,611,118 
13,764,960 
12,141,796 
11,928,664 
7,171,120 
3,013,994 

23.82 
16.65 
9.72 
 8.17  
7.10 
 4.74 
4.18 
4.11 
2.47 
1.04 

���.���;�#��.�/� 
�	
��
�	 
&;��'�J��K� 
���.����'��&;1����� 
���	'�&
  ��
'������ 
��1'�	'����H�  
&;��'�J��K� 
���.���;��
�&�% 
���.�&;1�������;����;� 
�	���G1  
&;��'�J��K� 
���&2J�$��  
��J��L 
��J�
�%  
��K�����;� 

34,583,736 
24,173,680 
14,109,084 
11,881,540 
10,305,559 
6,882,480 
6,070,898 
4,977,732 
3,585,560 
1,506,997 

23.82 
16.65 
9.72 
 8.18  
7.10 
 4.74 
4.18 
3.43 
2.47 
1.04 

11 7�$89��&$��96� 52,323,166 18.02 7�$89��&$��96� 27,122,663 18.67 
 ���'��&$�������� 290,399,934 100.00 ���'��&$�������� 145,199,929 100.00 

 

 
-  7�$89��&$��	E�2/�%6F�	JN;���H��%���K�J�;/���������F	�	������� ��9�����������#�������� 
   �	/��%��	1�4�2 
 
 - ��/�% O 
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-  #$�;������'/����E���&/�7�$89��&$��	E�2/ (Shareholding Agreement) 
 - ��/�% O 
 
- ;���.;/'���%6 1 JNL���	� 2558 ������ ���;�#��.�/� �����(��
� ��$���6�89��Z���;�;��;�[���
�	���������� <����%6 10 ��96�� ���������'� \]	�����#�����;�#��.�/���$���������96�� ����
��4'�4&�E������� .��J�'/��/�%1/'��/'�E�������4'�4&������� ������� �������%6���;�#��.�/� 
89�'/ ��������0�������	/�	 �^����%6	�18����0��������/'� 

 
 7.3  ������
	���������-�  

 
- ��/�% -  

 
 7.4  �7� ������(���8*�39��	 
 

�7� ������(���8*�39��	��8 �*:� ;�"����� �����*��*+	 ������ (�
�"�) 
 

�������%�F	�	���/	�����D�7�E���;���/�$�	�'/�$�	�� 50 #������1&�K�#�����������<J�������   
�������G�%������$��;��&44�.��1����;��I��	.�$'   ����/�%��;&����0��96�E�.�����/	�����D�7�������/�%7������;/�
����������#��������.��������	/�	  �����%����/	�����D�7�E�$���D���	;/�_ ���������J���H  �
/� 7����������� 
[��������  1GJ4�/��  .7�#		��  ��0�;$� 

 

��96�4H��������������%�;���`�
��E�$�/	�����D�7��������.�$'��;$�����1��#���&��;�;/��%6���
&�7�$89��&$�  
�'$�.;/��0����/	�����D�7����'/���  E�$4H��������������%������&��;�E�$�/	�����D�7���$.�$'E�$�	��             
E�$�%6���
&�7�$89��&$����E������
&�4�';/���   

 

�����D�7�E�$.�/�;����'��&$� �&$�����/ _ ��� F�	���/	�����D�7�;$����$�����&��;����%6���
&�7�$89��&$�
4H����������/	�����D�7����'/���E�$.�/7�$89��&$���0�4����4�'��$   ��96���`�'/�������%7�����1�4'�J��%6�����
/�����
.���	��E�$�%6���
&�7�$89��&$����E������
&�4�';/��� 
 

3����$*����(���8*�39��	����
	�8 
 

������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) 

���%6�/	�����D�7� 
   7����������� 
         �������  

         ����1&�K� 
  (��) 

      ����;/��&$� 
 (��) 

��;����/	�D�7� 
(��;/��&$�) 

 ��;����/	�D�7� 
;/�����1&�K� (%) 

�� 2555 2554 68,742,237 0.52 0.24 46.15 
�� 2556 2555 192,581,706 1.33 0.34 23.30 
�� 2557 2556 97,867,872 0.67 0.24 35.61 
�� 2558 2557 117,781,424 0.81 0.50 61.63 

 

����
$�  �%6���
&�7�$89��&$�1��2������� 2557 4�����%6 1/2558  ��96�'���%6 23 ���	� 2558  �%�;���&��;��/	�����D�7�

��0�����1�E���;��&$��� 0.50 ��  ��9�4����0����'�������/����  72.59 �$��� F�	�����D�7����������8�����G�%     
H �%6�/	;���;��%6�I��	�����  
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�7� ������(���8*�39��	��8 �*:��(�� 
������	/�	.;/��.�/���J���H���/	�����D�7���96�����������_ �%����J�1�4'�.������/�%���/	�����D�7�

E���H%�%6#��&�   ������%�	��J���H�����.1����1�4����9���%	���������&�#��������	/�	����_  �����.1����1�-
4����9�#��������	/�	�%�J%	�J�.����$;���1����;��I��	.�$'������	/�	����_ ��J���H�/	�����D�7���0���H%_ ��   

���/	�����D�7�#��������	/�	E�$�����������0���;�#$����4��#����������96�����/	�����D�7�  b̂6�;$����$����;�
���%6���
&�E�2/7�$89��&$�.��1��8�/	��0����<J�4�'��$   F�	���/	�����D�7�������;$���%����J�1�4'�                  
��H%#��&��$���E�$�/	�����D�7����'/��.�$�#����/#��&�.�$'   ������%����/	�����D�7���;$���%��                 
�������1�����'$�	/��$�	�$�	���$#���������'/�&�1�������%���'���/�$�	�'/�$�	��1��#�����'��&�#�������� 
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8.  70�8)���8���������  
 

8.1 70�8)���8��������� 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.1.1) 0,�������� �*:� 

 

�	
96�4H������������� ��	
���� ������������ ����� (��
�) ;�����19������������'�JH�
	� ��'���%6 
14 ���4� 2559 �������$'	������ 15 �/�  ����%� 

 

	����                 ���"�-�������� $���
�(8 �����������8$���
�(8 

   1 �	��%
  ���8'�G�
��                ���K�������.����������1��  ���	�  2557 O ���	� 2560 

   2 �	���G1 
&;��'�J��K�*                         ���K������������  ���	�  2558 O ���	� 2561 

   3 �	J�L�    
��K�����;�*                     ������K������������  ���	�  2556 O ���	� 2559 

   4 �	
��
�	    
&;��'�J��K�*                      ������K������������  ���	�  2558 O ���	� 2561 

   5 �	H��4�    ����G'�d��&�*                                �����������  ���	�  2558 O ���	� 2561 

4H������������� 

1����������7�$�����E�2/ 

4H������������ 

���K���$��$�%6�����.��������7�$�����E�2/ 

4H����������4'��1%6	� 4H�������;�'�1�� 

���������7�$�����E�2/ 

1������#�&�������� 

1	��J�d�F4���� 
.�������� 

1	��K&�����/��9� 
.��4���1��4$��6'�� 

1	��K&�����/��9� 
4���������� 

1	��K&����.�� 
�����&��96�_ 

1	����2
%.�������� 1	��1������ 

4H�������1���.��J���H4/;��.�� 
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	����                                 ���"�-�������� $���
�(8 �����������8$���
�(8 

   6 �	���`�    ���1'/�        ���K�������;�'�1��.����������1��  ���	�  2556 O ���	� 2559 

   7 �	1�'�     ��9��L&#              ������;�'�1��.����������1��  ���	�  2556 O ���	� 2559 

   8 �	��1��    J��J%	�              ������;�'�1��.����������1��  ���	�  2556 O ���	� 2559 

   9 ��1'�&e��J	�   ��&H����
�	                                 ��������1�� ���	�  2557 O ���	� 2560 

  10 �	'��	�    
��K�����;�*                                     ������  ���	�  2557 O ���	� 2560 

  11 �	
��
     
��K�����;��                                     ������ ���	�  2556 O ���	� 2559 

  12 �	1�
	     
��K�����;��                                     ������  ���	�  2557 O ���	� 2560 

  13 �	K���       1&��G�2F2                                     ������  ���	�  2557 O ���	� 2560 

  14 ��.1&G1�             
F	'��H                                     ������  ���	�  2558 O ���	� 2561 

  15 ��.
2�N
       ��
'������*                                ����������� 
 ������������;�.��/�
������ �%7� H '���%6 1 ���4� 
2559 

 16 ���	'�&
 ��
'������*                              ����������� 

���4� 2559 O ���	� 2561 

(��$�����.;/�;���E�$����;�.��/�
�������%7� H '���%6 1 ���4� 
2559) 

 
��	��;&    1.  �%6���
&�1��27�$89��&$�������� 2557 4�����%6 1/2558 ��96�'���%6 23 ���	� 2558  �%�;�.;/�;���

�������%64��'�������#$����;�.��/�;/����%�'����^6�  ��$.�/ 
1. �	���G1  
&;��'�J��K� 
2. �	
��
�	  
&;��'�J��K� 
3. �	H��4�  ����G'�d��&� 
4. ��.
2�N
  ��
'������ 
5. ��.1&G1�  
F	'��H 

 2.   * ��	8̂�������7�$�%��������7��J��������  F�	�����E�$������7�$�%��������- 
        7��J��������  2  4� ���	�9�
96��/'����.��������;�1�4�2#�������� 
3. ��.
2�N
 ��
'������ ��$������;�.��/� ����������� .��������������             

(7�$�%��������7��J��������) ��96����;��G������	����� F�	�%7�;���.;/'���%6 1 
���4� 2559 ��0�;$��� .���%6���
&�4H������������� 4�����%6 12/2558 ��96�'���%6 18 
K��'4� 2558 ��$.;/�;������	'�&
  ��
'������  ����;�.��/������������  .��
������������ (7�$�%��������7��J��������) ��.���������%6���� F�	E�$�%'��
4����9���/����������%6���� 
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������
	���������8�������  , ���!-  31  /����0�  2558   �3�!� �!� ��  , )*+�)��34  2557 
 

	����  ���"�-�������� 
������
��� (
���) ������
�����*-� (	�) 

��
�(�834 3 
����	���8
��� 
!-�!)*/*����)!�8 31 /0.2558 31 /0. 2557 

1 �	��%
 ���8'�G�
�� * 11,880 5,940 5,940 0.004 
2 �	���G1 
&;��'�J��K�  14,156,582 6,597,491 7,559,091 4.87 
3 �	J�L� 
��K�����;� - - - - 
4 �	
��
�	 
&;��'�J��K� 48,347,360 24,173,680 24,173,680 16.65 
5 �	H��4� ����G'�d��&� - - - - 

6 �	����̀ ���1'/�* - - - - 

7 �	1�'� ��9��L&#* 772,464 386,232 386,232 0.27 

8 �	��1�� J��J%	�* 392,040 196,020 196,020 0.14 
9 �	'��	� 
��K�����;� 2,142,282 1,071,141 1,071,141 0.74 
10 �	
��
 
��K�����;�� 145,200 72,600 72,600 0.05 
11 �	1�
	 
��K�����;�� 474,078 237,039 237,039 0.16 
12 �	K��� 1&��G�2F2 2,904,814 1,452,407 1,452,407 1.00 

13 ��1'�&e��J	� ��&H����
�	* 116,160 58,080 58,080 0.04 
14 ��.1&G1� 
F	'��H - - - - 
15 ��.
2�N
 ��
'������  - - - - 

 
(������������;�.��/������� 
�%7� H '���%6 1 ���4� 2559) 

    
16 ���	'�&
 ��
'������ 23,712,040 11,881,540 11,830,500 8.17 

 
(��$�����.;/�;���E�$����;�.��/������� 
�%7� H '���%6 1 ���4� 2559)     

 

��	��;&   1.  * ��	8̂� ��������1��                                                                                                         

                 2.  ��89��&$�#��������.��4�/1��1   
 

2.1 �	���G1 
&;��'�J��K� 89��&$����'� 11,928,664 �&$� 
 ��1&��;� 
&;��'�J��K� (G��	)      89��&$����'� 2,227,918 �&$� 

2.2 �	1�'� ��9��L&# 89��&$����'� 598,224 �&$� 
 ������1��[L�% ��9��L&# (G��	) 89��&$����'� 174,240 �&$� 

3. ���'��&$��%6�J�6�#^��1/'���^6������������%6	�.������'�.�����4/�&$�1��2�%6;��'$ (Par Value)       
#�����������������4/�%6;��'$�&$��� 1.00 �� ��0����4/�%6;��'$ 0.50 ��  
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��������80,�������� �*:� 
1.  4H��������������%������.�.�������������E�$��0���;��I��	 '�;8&���1�4�.��#$����4��#��������                  

�'������;�#���%6���
&�7�$89��&$��%6
���$'	�I��	  �$'	4'�b96�1�;	�1&���;.���������'������7����F	
��#�������� 
2.  4H��������������%����.;/�;���4H�������4���^6���0�  ���K�������.����.;/�;���������K�-

�������̀��$;��%64H���������`�1�4'� 
3.  4H��������������%����.;/�;���������7�$�����  .�����������7�$������̀��$;��%64H�������

���̀1�4'� 
4. 4H��������������%����.;/�;���4H������������4H���^6��������$'	  ������7�$����� 

���������7�$�����  .�����������'���^6��%������$�%6�������.�������������#��������;��%6
4H������������������F�	E�$������7�$�������0����K�4H������������F�	;�.��/� 

5.  4H��������������%����.;/�;������������'���^6� ��0�4H���������$�%6L^��.��J���H��96��;/�_ 
.��/��9�J���H1���;��%64H���������`�1�4'� 

 

������ ��$�����������7�$�%��������.��������  ����%�.- 
1.  �	���G1 
&;��'�J��K� 4.  �	H��4� ����G'�d��&� 
2.  �	
��
�	 
&;��'�J��K� 5.  �	'��	�   
��K�����;� 
3.  �	J�L� 
��K�����;� 6.  ���	'�&
 ��
'������ 

F�	������1��E���4��%����	�9�
96��/'����.��������;�1�4�2#�������� �%6���
&�4H�������
������ 4�����%6 12/2558 �%�;�.;/�;������	'�&
 ��
'������  ����;�.��/������������ .�������������� (7�$�%����   
����7��J��������) ��.���������%6���� F�	E�$�%'��4����9���/����������%6���� 

 
  �  
���!- �	�0����� �*�"� ��80,��������  
1.  ��.�.�������������E�$��0���;��I��	  '�;8&���1�4�.��#$����4��#���������'������;��%6���
&�7�$89��&$�

�$'	4'�b96�1�;	�.������7����F	
��#�������� 
2.   ������F	�	.����L������������#��������.���������.� (Monitor and Supervise) E�$\]	�������������     

E�$��0���;��F	�	�%6������'$�	/��%���1��K�GJ.�����1��K�7��J96��J�6����4/���L��[���1��#^��E�$.�/�����.��
1�$�7�;��.���%6�%E�$.�/7�$89��&$�  

3.  4'�4&��������.��������.���������#��4H������������E�$��0���;��F	�	�%6��$��������	  
�'$�.;/  ��96�����;/����%�4H�������;$����$�����&��;���7�$89��&$��/������������ 

3.1  ��96���%6�I��	�����E�$;$����$����;��%6���
&�7�$89��&$� 
3.2    �����	���%6��%6	'F	�����%6�%���4/�����'/�$�	�� 3 #��1�����J	��%6�%;�';�1&�K�;����������'��/1&� 
3.3  ����$���9�����/	��b̂6����J	�1���%61�4�2�%6�%���4/�����'/�$�	�� 50 #��1�����J	��'�;�   
      ���������'��/1&� 

.��E���H%���;/����%���;$����$���4'���`�
�����%6���
&�4H�������.���%6���
&�7�$89��&$��$'	4�.���1%	�
��/�$�	�'/ 3 E� 4  #�����'��1%	��������#��7�$89��&$��%6�#$���
&�.���%1��K�����1%	���4�.�� 

 (�)  ��#	��9�F�������#�������� ���������9���1/'��%61�4�2 
 (#)  ��b9����9����F�������#���������96���9����������
����0�#�������� 
 (4)  ����  .�$�#  ��9�����1�22��%6	'�����E�$�
/�����#��������  ���������9���1/'��%61�4�2  
                    �������	E�$�&44��96��#$�����K&����#�������� ��9����'����������&44��96�F�	�% 
                    '�;8&���1�4���.�/�����#��&���� 
 (�)  ��.�$�#�J�6��;������19����4H��1�K���9�#$����4�� 
 (�)  ���J�6��&�  �����&� ������&$���$  ��4'���9����������� 
 (<)   ��E��%6J���
��22�;��������J	� ��9�����L;���������J	������E�$;$����$����;����%6���
&�7�$89��&$�  
                   �
/�  ����$���9�����/	��b̂6�1�����J	�#��������������%	� ��9��	���%6��%6	'F	���� 
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4.  J���HE�$4'���`�
���F	�	����������J	���&44�.��.7�J�d�7�$�����  �'�8̂��������

4/;��.��1���.�������7�$19����;�.��/�7�$����������1��.���������7����Z���;���#��������7�$�����  
�'�������.�E�$�������%����'����%6�%���1��K�7�E����������7���#��7�$����������1�� 

5.  ��.�E�$�%�������;�'�1�� ������7�$;�'�1��G	E� .��7�$1����2
%G	���E�$����$�%6�	/��%���1��K�7� 
6.   ��&��;���������������;��1  �	�'�.���������.����.�E�$�%���������������E�$��0���;���������2
%           

�%6��������6'�� 
7. 4H��������������������E�$�%�����
&���9���� 1 4���� .��/��9�E���H%�%6�%��96���%6��;$��E�$

4H�������J���H  b̂6���/��$�	�/E���	��'��%6����1�E������
&��������9�� �`�����E�$�%�����
&�
4H��������J�6�#^��;��%6��`�1�4'� 

-  �%�����������%	������
&�'������#�������
&��'$�/'���$�	/�
�����;����� �
/�  
   ����%	�'���J96�������  �J96����  �J96�J���H.������%	�'���96�_ 
-  ��J���H����%	�'��;/�_ ��;$��4��^�8̂�7����F	
��#��7�$89��&$�.��7�$�%6��%6	'#$���	/���0�K��� 
-  ��j�F��1E�$�%��.1��4'���`��	/��%��1�� 
-   ������'�E���J���H.;/��'���'$�	/��J%	�J� �J96����G���	.��.1��4'�4�����̀�	/����4�� 
-  ���K���������0�7�$��.�E�$E
$�'�E������
&��	/�����1� 

8.  ���7��
��;/�7�$89��&$�  F�	���E�$�%
/����E���196�1����7�$89��&$�.��7�$�%1/'���$�1%	#���������	/�����1� 
9.  �%4'�;���E�.���%���	K��� (Honesty and Intergrity)E���������K&���� 
10.  ��������.1'��7�$�
%6	'
2��1#'�

%J;/�_  �J96���;��1��E��%68��;$��.�/�	� 
11.   ������;$���%4'���$ 4'�1��8 .�����1���H��%6����0����F	
��;/���������K&���� �%4'�1�E�E������#�������� 
      �%6;������0������� 
12.  4H�������������;$�����E�$�%�����
&�7�$89��&$���0������
&�E�2/1��2�������G	E���/����1%6��9��

���.;/'���j���2
%�����&��'�1�����#�������� �����
&�4�'�96�_ E�$��%	�'/�����
&�'�1��2   4H�����������%	�-
���
&�7�$89��&$���0������
&�'�1��2��96�E��̀��$1&�.;/����`�1�4'� 

13.  4H�������������;$�����E�$�%�������&�.����2
%����#��&� H '��1���1&�#�������#���������1��;/�
�%6���
&�7�$89��&$�  E������
&�1��2��������J96�J���H��&��;����&�.����2
%����#��&��%�  .��4H�������������
;$�����E�$7�$1����2
%;�'�1��E�$�1�`�1����/�������1��;/��%6���
&�7�$89��&$� 

 

�����������8$���
�(8������� �*:� 
 ����������������$�����.;/�;���E�$����;�.��/���0��'� 3 �� �J96�4'�;/���96��E�����������            

'��#��������;�.��/������%6	�.�����$;��;���&��;���4H�������������  E���H%�%6����������;�.��/�-  
��4��'��   �%6���
&�4H���������J���H7�����������#���������%64��'��'/������7�$�%64��'������
��$1���'�E����Z�� �; ���$�% 6;�������$�% 6.��4'����7 ��
����$�	/� �;`�4'�1��8��9���/                            
b̂6���96�4H�������J���H.����`�'/�%4'�����1��̀��J���H.;/�;���������7�$�%64��'������E�$�����#$               
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6.  J�d�.����.����J	���&44�.���������;�4/;��.��E�$��������;���	&�K��$����J	���&44� 
7.  J���H.;/�;���   ;��;�.���������7����Z���;���#��7�$�����\]	�����8̂�J������������� 

.������7�$19����������;�.��/�;/� 
8.  ;��;�.���	��;/�4H���������%6	'���7�����������#��������.��4'��$'��$E���

���������J96�E�$����&'�;8&���1�4�#�������� 
9.  ;��;����Z���;���#��J������&��������%6	'���������������4'��1%6	�;�.�'���%6������

������'��������1��K�7�#����4'�4&�G	E�.�����Z���;�;��I��	 ����%	�.���F	�	�%6��%6	'#$�� 
��  2558 4H�������������%�����
&�  12  4����  �%���	��7����Z���;���$�%6�	/�1��6�1�� �'�8̂�

���	��������$�%6E�������%67/�� 
 
�����	��*-��$*�!-��!-�����8�� 0,�������� �*
����8 �*:�  �!��8�!+ 
7�$�����#�����������������/���Z'/�%���'�;�����4'�7��;��I��	E���	� 10 �� �%67/����%6	'��� 
1.  ��8��J�J��'/�����7�����2  	��'$��%6��0�4'�7�������������\]\q��I����  4'�7����&F��  
     ��9�4'�7��E��������%	'��� 
2.  ��8��J�J��E�$��0��&44��$����	  ��9�8��J���������J	� 

 

���� (8���  �
���!-��
�(�80,�������� �*:��� @A�� �*
�� 
������ ��$.�/�.	�������$�%64'����7��
�����'/�4H����������������\]	������	/�
�����                 

F�	����������������$�%6E���������F	�	.���������.�����������#��\]	�����E�������F	�	           
#H��%6\]	���������$�%6�������E��$�;/�_ E�$��0���;��F	�	�%6�����    ����������K�������.��
������7�$�����E�2/�^���0��&44�4���4����  F�	����1��;�.��/�;$��7/���4����9����4H�������������         
�J96�E�$��$�&44��%6�%4'�����1��%61&�    ������%�4H�������������	����0�7�$�����.7���19����;�.��/�              
#��7�$����������1��  F�	���%�����'�.7������/'��0�������&��� 

E����#$���;�.��/�������������.��/��9���������1��  ������.;/��4�����$���#$����1�4�2��%6	'���������  
#$����4��  �%6���&8̂�#���#;��$�%6.��4'����7��
��#��4H�������������  ����$���4�.�����$��I��	 
�I����%	�.����96���#;/�_ E�����0�������������������%	�E�;���������J	��'���8̂�����$�������4'��#$E�
8̂�K&����#�������� 

�����������E�$������E��/�%���[�����LF�	���#$����E�����1�;�#��1�4�1/��1���18���-
��������������	�J96�E�$��$������#$����  ���;/����%� 

(1)  4'�1�4�2#��4H������� 
(2)  ������$�%6#��������;��������������.�������%6�% 
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(3)  ��$�%6.��4'����7��
��#��������;��I��	 
(4)  .�'��1�����������E����Z���;�;��I��	.��#$�Ĵ��Z���;�#��;���������J	�.�/������L��	   
       1������4H�������������������J	�.��;���������J	� 
 
1������������%6�#$���;�.��/�E��/E�4H�������#��������  ��������$����;�%	����1�E�$������E��/

��$�������F	�	K&�����'�����#$�����%6��%6	'#$�� �
/� F4��1�$��&� 7�$89��&$� 7����������� �'������I��	        
�I��He�;/�_  J�$������1/����4�/�9�1�����������  b̂6���0�#$�����%6��0����F	
��1���������0�������������
E�$���������   �����%�4�/�9��������������$'	 

1.  J���
��22�;���������
������ J.L. 2551 (<���������&�) 
2.  #$�Ĵ��Z���;��%6�%1�����������������������%	� 
3.  ���	���HK&���� 
4.  ����19������������� '�;8&���1�4�.��#$����4�� 
5.  4�/�9�������������������%	�#�� �.�.;. 
6.  ����19��	���%6��%6	'F	����#��������������%	� 
7.  �������������.�������%6�%1�����������������%	� 
8.  �	������j��7	#$�����������#��������<����/1&� 
E���H%�������%6	����/7/�����������1�;������������� ����������������1/��#$���������          

F�	1�4�1/��1���18�����������������	 (IOD) 
 

8.1.3) ��� �*
��         
 

  7�$����������1�� �������$'	  
 

 
	����  

 
"�-� - ���)��	 

 
$���
�(8 

1 �	���G1      
&;��'�J��K� ���K���$��$�%6�����.��������7�$�����E�2/ 
2 �	J�L�              
��K�����;� ���������7�$�����E�2/ 

3 ���	'�&
 ��
'������ 
������7�$
/'	7�$�����E�2/ 1	����2
%.�������� .��
������������7�$
/'	7�$�����E�2/ 1	��1������ 

4 �	J���G ���������H 

���������7�$�����E�2/  
1	��K&�����/��9�.��4���1��4$��6'�� 
.�����������������7�$�����E�2/  
 1	��K&�����/��9�4����������, 
1	��K&����.�������&��96�_ 

5 �	���� K%�F��#� 
7�$
/'	������7�$�����E�2/ 1	��J�d�F4����.��
������ 

6 ��1'�����;�� ��;8���� 7�$���'	��\]	��2
% 
7 ��'��H 1&��;�1&��4� 7�$���'	��\]	������ 
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7�$�����������
&�1������� 1 4����  F�	�%7�$�����\]	;/�_ �#$�/'����
&�.�����%6	�4'�4����`�             

�J96�������&�������.����0����J�6����1��K�GJE�������E�$�%	�6�#^�� 
 
������
	���������8��� �*
�� 
 

	����  
 

"�-� - ���)��	 
������
��� (
���) 

������
��� ��*-� (	�) 
��
�(�834 (
���) 

31  /����0�  2558 31  /����0�  2557  
1 �	���G1        
&;��'�J��K� 11,928,664 5,483,532 6,445,132 
2 �	J�L�               
��K�����;� - - - 
3 ���	'�&
 ��
'������ 23,712,040 11,881,540 11,830,500 
4 �	J���G ���������H - - - 
5 �	���� K%�F��#� - - - 
6 ��1'�����;�� ��;8���� - - - 
7 ��'��H 1&��;�1&��4� - - - 

 
8.1.4)  �	������� �*:� 
 

�%6���
&�4H������������� 4�����%6 10/2557 ��96�'���%6 30 ;&�4� 2557  �%�;�.;/�;�����1'L���J� L������J	�    
��0���#�&�������� ���;���.;/'���%6 31 ;&�4� 2557 ��0�;$��� F�	4&H1���;�#��7�$����;�.��/���0���#�&��������
���ZE����1�.�� 1 .������$�%6��#�&��4H�������������	/�	�$'	  F�	�%1������#�&����������0���/'	��
1���1�&�����#�&���������J96�E�$��0���;��������������.�������%6�%#��������.���J96�E�$���������#��
��������0����	/��%���1��K�7�	�6�#^��   F�	��#�&���������%��$�%6.��4'����7��
����������%� 

1.  E�$4�.������9���;$�.�/������  E�#$��I��	  ����%	�.��#$����4��;/�_ #���������%64H������;$�����
.��;��;�E�$�%���Z���;�;��	/�8��;$��.��1�6��1��  �'�8̂��	�������%6	�.���E�#$�������I��	               
�%6�%��	1�4�2.�/������ 

2.  ��������
&�7�$89��&$�.�������
&�4H�������E�$��0���;��I��	  #$����4��#��������.��                
#$�Ĵ��Z���;�;/�_ 

3.  ����^��	�������
&�7�$89��&$�.�������
&�4H��������������'�����;��;�E�$�%���Z���;�;�          
�;��%6���
&�7�$89��&$�.���%6���
&�4H������������� 

4.  ��.�E�$�%����j��7	#$����.���	��1�1���L;�����%	�.��#$������#��;���������J	�-            
.�/������L��	.��1������4H�������������������J	�.��;���������J	� (��;.) .����/'	���%6��%6	'#$�� 

5.  ;��;/�.��196�1����7�$89��&$���6'��E�$��$���1��K�;/�_ #��7�$89��&$� 
6.  ��.��������#��4H������������� 
7.  E�$��/'	����#�&����������0�L��	����#��#$������4��� (Corporate Records) ��� ����19� 
������%	���;��&44� ���4H��1�K� #$����4�� ����%	�7�$89��&$� w�w 
������%���#�&��������	������$�%6��#�&��#��4H�������
&�	/�	
&�;/�_ ��$.�/  4H�������;�'�1��   

4H������������   4H�������1���.��J���H4/;��.��   
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8.2  0(�$� ����������	���� �*
�� 

	����,C�����*���,�0(�$� ����80,���������	���� �*
�� 
4H���������������$�����	E�$4H�������1���.��J���H4/;��.��  ����$�%6���'�J���H

�����4/;��.���	/�����1�1�����4H�������  �J96�E�$1��4�$�����G��4'����7��
��#��������              
18����������#��������.�����%	���%	����������E���&/�K&������%	'���  �����%���������$#���&��;�4/;��.��������
���%6���
&�7�$89��&$�.�$'����%�.- 

 

0(�$� ��������� 
�%6���
&�1��27�$89��&$��������  2557 4�����%6 1/2558 ��96�'���%6 23 ���	� 2558 �%�;���&��;�4/;��.��

������1������� 2558  ��0�����%�.- 
-  4/;��.�����K���������9����  33,000.- �� 
-  4/;��.��������;/��/���9����  16,500.- �� 
-  ��%�	���
&�;/��/�4������  11,000.- �� (�<J��������%6�#$���
&�) 

 

0(�$� ���������"���(�� 
-  4/;��.�����K�������;�'�1����9����  11,000.- �� 
-  4/;��.��������;�'�1��;/��/���9����  5,500.- �� 
-  ��%�	���
&�������1���.��J���H4/;��.��4������  6,000.- �� 

1���������F���1�%6���
&�1��2�������4�����%6 1/2558 ��96�'���%6 23 ���	� 2558 �%�;���&��;�E�$�/	����F���1
E�$.�/4H�������;��;��%6���
&�4H�������F�	J���H��7�����������E����%67/�� 
 

0(�$� ���������!-�3D�$���8*�  , ���!-  31  /����0�  2558 
       ��/'	 : ��/�� 

	����  ������ 0(�$� �� 0(�� !+�3��"�� 7 ��) 0(��+����� ��� 
1 �	��%
 ���8'�G�
�� 396,000 132,000 165,000 120,000 813,000 
2 �	���G1 
&;��'�J��K� 198,000 132,000 82,500 0 412,500 
3 �	J�L� 
��K�����;�       198,000        132,000           82,500 0 412,500 
4 �	
��
�	 
&;��'�J��K�       198,000         138,000           82,500 0 418,500 
5 �	H��4� ����G'�d��&�       198,000        132,000           82,500 0 412,500 
6 �	����̀ ���1'/�       198,000        132,000           71,500 0 599,500 
7 �	1�'� ��9��L&#       198,000        132,000           77,000 0 506,000 
8 �	��1�� J��J%	�       198,000        138,000           77,000 0 512,000 
9 �	'��	� 
��K�����;�       198,000          99,000           82,500 0 379,500 
10 �	
��
 
��K�����;��       198,000          99,000           82,500 0 379,500 
11 �	1�
	 
��K�����;��       198,000        121,000           82,500 0 401,500 
12 �	K��� 1&��G�2F2       198,000        110,000           82,500 0 390,500 
13 ��1'�&e��J	� ��&H����
�	       198,000        127,000           82,500 0 407,500 
14 ��.1&G1� 
F	'��H       198,000        132,000           82,500 0 412,500 
15 ��.
2�N
 ��
'������  198,000  132,000 82,500 0 412,500 

��� 3,168,000 1,888,000  1,423,000 120,000    6,870,000 
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0(�$� ����-�E 

- ��/�% -  
 

0(�$� ����� �*
�� 

4H���������������$�����	E�$4H����������������$�%6J���H�����4/;��.��7�$�����            

b̂6��%.�'��E�����������E�$1��4�$������1����4'����7��
��7����%6��$�������
96��F	����7�����������#��������   

7�����������#��4H������������.��7�$�����.;/��4� F�	E��� 2558 ������ ��$�/	4/;��.��7�$�����         

;��	����%	�����%�     

3���F ��������� 
 ��. ;�"����� �����*��*+	 

�������8*���� ( �) 

������9�� 6     12,358,260.00 

F���1 6                   4,786,950.00 

4/4���
%J.��4/�������8 6 561,843.17 

��� 6            17,707,053.17 
 


����
$�   7�$������������$'	  6 �/�  ��������K���$��$�%6�����.��������7�$�����E�2/��� �%������

���7�$�����E�2/ 1 �/�   ���������7�$�����E�2/ 1 �/�  7�$
/'	������7�$�����E�2/ 1 �/� 7�$���'	��\]	��2
% .��

7�$���'	��\]	������ .���%;�.��/�������7�$
/'	7�$�����E�2/ 1 �/�b̂6���$�����.;/�;���E������
&�4H�������

������ �������9���&�GJ��K� 2559  
 

0(�$� ����-�E !-;�(&"(�8*� 
1.   ���K���$��$�%6�����.��������7�$�����E�2/ : �%�8�����;�.��/�J�����#���8.���������8 
2.   ���������7�$�����E�2/  : �%�8�����;�.��/�J�����#���8.���������8 
3.  ���������7�$�����E�2/ : �%�8�����;�.��/�.��4/�������8 
4.  7�$
/'	������7�$�����E�2/ : �%�8�����;�.��/�.��4/�������8 

 

8.3   �0	��� 
 

H '���%6 31 K��'4� 2558 �������%J������'�����1��� 67 4�  F�	.	�1	��;�F4��1�$�#�������� ��$����%�.- 
1.  4H�7�$����� �������$'	 ���K���$��$�%6�����.��������7�$�����E�2/  ���������7�$�����E�2/                     
     ���������7�$�����E�2/ .��7�$
/'	������7�$�����E�2/  
2. 1����������7�$�����E�2/ 
3.  1������#�&�������� 
4.  1	��K&�����/��9�.��4���1��4$��6'�� 
5.  1	��K&�����/��9�4���������� 
6.  1	��K&����.�������&��96�_ 
7.  1	��J�d�F4����.�������� 
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8.  1	����2
%.�������� 
9.   1	��1������ 

 
0(�$� ������8�� 
 

E��� 2558 J�����#�����������������$�������4/;��.����0����'��'�����1��� 27,841,082.62 ��                      
 .�/������0�   

������9�� 16,257,338.12 �� 
F���1  6,730,335.50  �� 
4/�/'��'� 1,807,172.00 �� 
4/4���
%J.���96�_  546,120.00  �� 
*����1'�1����   2,076,873.00 �� 
����&�1������%�	�
%J     423,244.00 �� 
�'� 27,841,082.62  

 
�� 


����
$�    *����1'�1�����������$'	 
1.  ����
��
	;��I��	�%6�������/	E�$;�J���
��22�;�4&$�4���.����E���H%�%6J�����4�����%	H�	& 
     ������              
2.  ����1�1�#��J����� (�������%	H) �%6�������/	E�$���J������%64�����%	H�	&������  ��H%�%6J����� 
     ������/�$�	�'/ 10 ��  F�	4��'H��4�^6���^6�#����;�������9��1&��$	�%6��$���4�H�$'	���'����%6����   
     
1�����E��� 2558  �%J�����4���	&���%	H���������'� 4 ��;�  F�	��������$�/	����4/���%	H 

     ���'� 1,439,573.- ��  .������
��
	;��I��	���'� 637,300.- ��  �'���0����� 2,076,873.- �� 
 
 

��8��)����8�	!+�8"!� 
 

�����������������;�������&�1������%�	�
%J1�����J�������96��� 2551 F�	�����������9���%6��$���E���;��$�	�� 2 F�	
E��� 2558 ��$�������1�����0����'� 423,244.- �� ��0�����1�������&�.���%1'�1������%6	'������/	����1�1�
E�$.�/J�����������9�������1���E�����&�1������%�	�
%JE�1/'�#���������%����'� 423,244.- ��  ������%�
������	���%����1'�1������0����%	H�%6�/	E�$.�/J�����  F�	4��'H��4�^6���^6�#����;�������9��1&��$	�%6��$���             
4�H�$'	���'����%6����  b̂6�J���������$�������1�1����������;`����'���96�J�����4�����%	H�	&������            
��9�#����%	H�	&�������/��4������� F�	�%�	&��������/;6��'/ 10 ��   

 
)�''���������� 

 

- ��/�% O 
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9.  �������� ���	�*���� 

 

9.1  �7� ���������� ���	�*����   
4H�������������F	�	���������.������  �'$����%�.- 
1.  E�$4H�������������  7�$�����.��J������&�4���������1�4�2E����������.�������%6�%            E�

���Z���;���$�%6�$'	4'����7��
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.��������7�$��������������	/�
����� 
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7.  �%����j��7	1�1���L#��������E���96����������.���%6��/E
/��96����������  �	/��J%	�J��
96�89���$
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9.2  0,��������"���(�� 
4H������������� ��	
���� ������������ ����� (��
�) ;�����19������������'�JH�
	�                                   
��'���%6 14 ���4� 2559 �������$'	������ 15 �/�  �������$'	 

•  �������%6��0�7�$�����  5  �/� 
•  �������%6��/��0�7�$�����  5  �/� 
•  �������%6��0���1��  5 �/� 
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%#�������� 
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��E�$�%4'�8��;$��.��4��8$'� 
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6.  ������	���������.������#��4H�������;�'�1��  F�	��j��7	�'$E��	���������#��������   
     b̂6��	�������/'����F�	���K�4H�������;�'�1�� 
7.  �Z���;����96�E�;��%64H�������#�������������	�$'	4'���`�
����4H�������;�'�1�� 
 

E���H%�%64H�������;�'�1����$��������H%�%67�$1����2
%J�JN;���H����4'�1�1�	'/������7�$�����  
��9��&44�b̂6����7��
��E�����������#�������������4'�7��;�J���
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�� 
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(3)  ��\]\q��I��	'/�$'	�������J	�.��;���������J	� #$������#��;���������J	�w ��9��I��	       
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	����  ���"�-� $���
�(8 0(�$� �� (34) 7 ��) 0(�$� ����� (34) 
1 �	����̀       ���1'/� ���K�������;�'�1��          132,000 66,000 198,000 
2 �	1�'�      ��9��L&# ������;�'�1�� 66,000 33,000 99,000 
3 �	��1��   J��J%	� ������;�'�1�� 66,000 33,000 99,000 

 ��� 264,000 132,000 396,000 
 
 

�����������8$���
�(8�������$���)�  
4H�������;�'�1����$�����.;/�;���E�$����;�.��/���0���	��'� 3 ��  F�	���6�����;�.��/���9�1���1&�'��

������;�.��/�E���9�����	��J96�����;�'�1����������.��7�����������#�����%67/��E�$�1�`�1����H�           
�J96����1���%6���
&�4H�������J���H.;/�;���;/���   ��^6��������%6�����;�.��/�;�'����8����9��E�$�����#$�
����;�.��/���$   F�	�%4H�������1���.��J���H4/;��.������0�7�$J���H.���1��;/�4H�������������
�J96�J���H.;/�;���;/��� 
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&�7�$89��&$�1��2�������4�����%6 1/2556  b̂6����
&���96�'���%6 25 ���	� 2556  �%�;���&��;�.;/�;���

�������%64��'������������'� 5 �/� �����#$����;�.��/�;/����%�'����^6�  .�������� 3 E� 5 �/� ��$.�/  
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�%6���
&�4H�������4�����%6 4/2556  ��96�'���%6 25 ���	� 2556  �^��%�;���0����<����.;/�;�����������1������ 3 �/�  
�����#$����;�.��/�������;�'�1��;/����%�'����^6�  F�	�%  �	���`�  ���1'/�  ����;�.��/����K�������;�'�1��  
.���	��1��  J��J%	�  ��0�������;�'�1���%6�%4'���$�$�����2
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;�#$������#��;���������J	�.��J���H�	��7���1����F�	�����
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���7��
��.��7�$;�'�1��G	E� 

-  ;��;�F�	E��$
����%6	'��������	����%6	'F	����.���	�����'/�����J96�E�$��6�E���$'/�%4'�F��/�E1
.���%����j��7	#$�����%6�J%	�J� 

-  ���'�������4'�4&�G	E��/'����7�$;�'�1��G	E��J96�����������1��K�7�.��4'��J%	�J�#��
������4'�4&�G	E�.������4'�4&�4'�����G�	��4F�F�	%1�1���L  4H�������;�'�1����$;��;���
�Z���;���4'�4&�G	E��	/�E��$
��.���G���	��%6	'���4'�1�4�2#��#$���J�/���%6
�����E�����'���4'�4&�G	E�   
.��J���H4'�����1�#��.7���;�'�1��G	E�������� 
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&�4H��������J96����  
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.���1��;/�4H��������������J96��������4'��J%	�J�.������1�#��������4'�4&�G	E�#��������                 
E�GJ�'���0�������&��� 

4H��������������%��$�%6���4'����7��
��E�������������������4'��1%6	�E�$1��8������
������������$�	/��%���1��K�GJ.�����1��K�7�  �'�8̂���;��;������������4'��1%6	�E�$��0����	/�                 
�%���1��K�GJ.������&7�;��%6������'$  E��������.��1���������������4'��1%6	�  4H�������������
;$��J���H8̂�#$���`�����#��4'��1%6	��%6��%6	'#$��F�	4��^�8̂�4'�1�2�1%	�%6��������#^��.��4/E
$�/	E���4'�4&�
4'��1%6	�����_ �J96�E�$1��8�%6����E�$����������4'�4&�G	E��%6����1���$ 
 

9.3  ���)��
��	��$(8$�+8��������	���� �*
������ )�8)�� 
 

4H�������1���.��J���H4/;��.���%��$�%61����&44�7�$���4&H'&d���0�������.��/��9�
��������1��.���������%64����������;�'����9�E���H%�96�_ �1��;/�4H��������������J96�J���H�&44�
�%6����$������1��
96��#$�������9��;����%6���
&�7�$89��&$�;/���  F�	4H�������1���.��J���H4/;��.��        
��4����9����7�$���4&H'&d�.��4'��
%6	'
2�������	�
%J  �%G'�7�$��  '�1�	��L���'$����  ��0�7�$�%4&HK���.��
���	K���  �%���'�;�������F��/�E1��/�/�J�$�	  �'������%4'�1��8E���.1��4'�4����`��	/���0���1��            
F�	��J���H8̂�4&H����H��<J��&44�E��$�;/�_ �$'	 49� 

- 4'��%4&HK���.��4'����7��
�� (Integrity and Accountability) 
- ��;��1��E��$'	#$����.����;&7� (Informed Judgement) 
- 4'��%'&d�G'�.��4'���6�4�  ��0�7�$���{D��%6�%.����$.1��4'�4����`��%6.;�;/�.����0���1�� 
- 	̂���6�E��������	/��%������.���;�[��	%6	��9��
%J 
 

�'�����J���H4'���$4'�
��2�<J��$��%6����0�;$���%E�4H��������J96�E�$4H�������1��8
�������	&�K�  �F	�	  .���������.�E�$�%���Z���;�;���	&�K���$�	/��%���1��K�7� 
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��������*)�� 
��������$�����4'���	#�� |��������1��} E�$1��4�$��;��������������.�������%6�%#��            

;���������J	�.�/������L��	  ��96�� F4��1�$�4H��������J96�1/��1���K���G���#��������.��.�'���Z���;�
#��1������4H�������������������J	�.��;���������J	��J96�1�$�4'��
96���6�.�/������&�.������1��&�#��           
��������%6�%  ������ �^������E�$4�'/  |��������1��}  ��	4'�8^� �������%6��/����$�%6�����#��������  
������E��4�9� �������/'�  ��0��������%6 ��0���1����\]	�����.��7�$89��&$��%6�%����4'�4&�.����0�7�$b̂6�                  
��/�%4'�1��J��K���K&�������������E�����H��%6����E�$�%#$������E���.1��4'���`��%6 ��0���1��.�������             
4&H1���;�#�� |��������1��} �'$;�������He�E��/�%6�����F�	1������4H�������;���������J	�.��                 
;���������J	� (��;.) ����%�.- 

1.  ��0��&44��%689��&$���/�����$�	�� 0.5 #�����'��&$��%6�%1��K�����1%	��������E�������  ������E��4�9�  �������/'� 
2. ��/�%1/'��/'�E���������� ��/��0�����$� J����� �%6��^���%6��$���������9������� ��9���/��0�            

7�$�%����4'�4&�#�������� ������E��4�9� ������	/�	 �������/'� ��9���/��0��&44��%6���%4'�#��.	$���7����F	
��  
��9�1/'���$1/'��1%	E�����H������/'#$�;$� 

3. ��/�%4'�1��J��K���K&����  ��9�7�$E�$�������'�

%J  ��9�7�$1����2
% E�����H��%6��0��������           
4'���0���1��E����Z���;���$�%6;�.��/�������.����/�%���F	
��  ��9�1/'���$�1%	 ��/'/��;����9����$�� ����E��$�
������.�����������#��������  ������E��4�9�  ������	/�	  �������/'�  ��9��&44��%6���%4'�#��.	$�                        
��7����F	
��E�����H��%6����E�$#�4'���0���1�� 

4. ��/��0�2;�1�����9��%4'�1��J��K��96��%6����E�$#�4'���0���1�����7�$����������1��  7�$89��&$��	E�2/
#��������  ������	/�	  ������E��4�9�  �������/'�  ��9��&44��%6���%4'�#��.	$���7����F	
��.����/��$�����.;/�;���
E�$��0�;�'.���J96�����7����F	
��#��������   7�$89��&$��	E�2/ 

5.  ��/��0���9��4	��0�7�$1����2
%#��������  ������	/�	  �������/'�  7�$89��&$��	E�2/  ��9�7�$�%����4'�4&�-
#��������.����/��0�7�$89��&$��%6�%��	  7�$�%����4'�4&���9�7�$89��&$�1/'�#��1������1����2
%  b̂6��%7�$1����2
%               
#��������  ������	/�	  �������/'�  7�$89��&$��	E�2/  ��9�7�$�%����4'�4&�#��������1������	�/  �'$�.;/����$J$�����            
�%����H������/'�.�$'��/��	�'/ 2 �� 

6. ��/��0���9��4	��0�7�$E�$�������'�

%JE�_ b̂6��'�8^���E�$�������0��%6��^���I��	��9�                
�%6��^����������  b̂6���$���4/����������'/ 2 �$���;/�����������  ������	/�	  �������/'�  7�$89��&$��	E�2/ ��9�         
7�$�%����4'�4&�#��������  .����/��0�7�$89��&$��%6�%��	  7�$�%����4'�4&�  ��9��&$�1/'�#��7�$E�$�������'�

%J�����$'	  
�'$�.;/����$J$������%����H������/'�.�$'��/�$�	�'/ 2 �� 

7.  ��/��0��������%6��$�����.;/�;���#^���J96���0�;�'.��#��������#��������  7�$89��&$��	E�2/  ��9�7�$89��&$�
b̂6���0�7�$�%6��%6	'#$�����7�$89��&$��	E�2/ 

8.  ��/������������%6�%1GJ�	/���%	'���.����0���.#/�#���%6�%��	��������#��������  ��9�������	/�	  
��9���/��0��&$�1/'��%6�%��	E��$��&$�1/'�  ��9���0��������%6�%1/'��/'��������  ����$�  J�����  �%6��^��-                    
�%6���������9�������  ��9�89��&$������$�	�� 0.5  #�����'��&$��%6�%1��K�����1%	��������#���������96�  b̂6������������          
�%6�%1GJ�	/���%	'���.����0���.#/�#���%6�%��	��������#��������  ��9�������	/�	 

9.  ��/�%����H��96�E��%6��E�$��/1��8E�$4'���`��	/���0���1����%6	'�������������#��������   
������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) ��$��	���������1���'$;�������He� ������(� ������
����+�$-��

��8)�����8��0,������������� 
	��������	�$	��
	������� (�.	.$.) �	�$	��
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9.4  �������� ���	��������*�8����8 �*:��(�� 
4H�������������1��84'�4&���.��������.�����7��
������������#��������	/�	�J96���.�����

7����F	
��E������&�#��������F�	 
- 4H�������������.��4H������������#��������.��������	/�	��0�������
&���%	'�����96����

K&����#��������	/�	��0�������%6�%#����/E�2/.������H���������K&������/�%4'�b��b$����
����������%6;���#��K&�����	�/G	E�����'H#��������  ;����������������%	�#$����4��;/�_ ��	̂�����#��
������ ��	
���� ������������ ����� (��
� ��0�.�/.�� 

- ��������F	�	E���������K&����;������������#���#;��$�%64'����7��
��4H�������
#��������	/�	.;/����������0�7�$�����  �������4H������������� ��	
���� ������������ ����� (��
�)  
�^�1��8��.�����7����F	
��#��7�$89��&$��		/�	��$�	/��;`��%6 

- ����E����������.��%6�%7�;/�����j��7	#$����[��������.��7����������� �����	�����'/�
������	/�	����&44��%6��%6	'F	�  ����$���9�����/	��b̂6����J	�1��  ;����������	��1�4�2�96�_ 
�%4'�8��;$��4��8$'�F�	E
$������He��%6��%6	'#$���������j��7	#$����.�������	��E��������%	'���
E
$������He���%	'������������ 

- �������������4'�4&�G	E��%6����1�.������&��J%	�J�  �
/� ����&��;��J�6��&���9����&�           
������������	/�	  ��0�;$� 

 

9.5  ������	���-�8���&"������	F��&� 
������ �%�F	�	�$�����j��7	#$����  4'�F��/�E1  �	����������.������������j��7	1�1���L

��������.���96�_ �%6��%6	'���K&����.��7���������#�������� �%68��;$��  4��8$'� �J%	�J� �
96�89���$.������'�
�	/�1�6��1��E�$���7�$89��&$� ������&�  ;������&44���6'�� 4H���������������.�E�$�%���Z���;�;��I��	
#$����4��.������%	��%6��%6	'#$����%6	'�������j��7	#$����.��4'�F��/�E1�	/��4�/�4���  ��96���������������9�
7�$������%�����%6	�.�����b9��#	�&$�;�#$������#��1������4H�������������������J	�.��;���������J	�  
F�	�%���	����89�4����������J	�.�������%6	�.�����89��������J	�#��������.��7�$�����                       
E������
&�4H���������0�������&���9��.�������E�$���1/��	�������%6	�.�����89��������J	�E�$.�/������
G	�������%6��$1/���	��1������4H�������������������J	�.��;���������J	� ��%	��$�	.�$'�&�4����                              
���%�����%6	�.��� 

 
1�����E�����.���96����E
$#$����G	E�#�������� ���� ������89�'/��0�4'����7��
��#��������  

7�$�����.��J������%6��;$����̀�����#$����4'����#���������	/��4�/�4���  F�	�<J��	/�	�6�#$����G	E��%6	����/��j��7	
;/�1K�H���9�#$�����%6�%7������;/���������K&������9��4�&$��%6����/E
$F��1��9�#$�����%6��$������0�������  
7�$�������9�J�����E�������F	
��1/'�;�.��E���96������K&�����%6.#/�#�������������9�K&�����%6 ��%6	'��96��                         
��/E
$#$����G	E��J96����F	
��#��;�E���b9��#	�&$�#��������  ��9�E�$#$����G	E�.�/�&44��96��J96����F	
��           
E���b9��#	�&$�#��������  �'�8̂���/��j��7	#$����4'������K&����#��������;/��&44�G	���  F�	�<J�4�/.#/�#��  
.�$����J$�1GJ����0�������  7�$����� ��9�J�����#����������.�$'  �����%�������E
$����4'�4&���E
$#$����G	E�  
�
/� �������p��������#$8̂�#$����#�����������&44�G	���  �������������#$8̂�#$����#��������E�$���J�����
E������;/�_ E�$����1����4'����7��
��  E���H%�%67�$�������9�J������%1/'��/'�E��������<J����              
�%6��%6	'���#$�����%6	����/��$��j��7	;/�1K�H���9��	�/���'/�������  b̂6�������_ �#$#/	����̀�����#$����G	E� 
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������%7�;/����4�96����'#���4�������J	�#��������   7�$�����.��J��������/������������̀�����#$����G	E�
���'/���%����j��7	#$����;/�;���������J	�.�/������L��	.��1������4H�������������������J	�.��           
;���������J	�  E�����.���96����E
$#$����G	E�#������������  ������ ��$������'$E�#$����4��������#��J����� 
�&������E���'�'���	.����F��E���H%�%6J�����7�$E���%���%6	���9�\]\q�'���	�%6������'$E�$89�'/J�����7�$����          
��7��'���	.��;$����$���F��;�����H�4'�7��   
 

 0���)�����/��� ���	8�� 
������ E�$4'�1�4�2;/�����j��7	#$�����%6�%4'�8��;$��  F��/�E1  F�	���7	.J�/#$����1�1���L           

7/�;���������J	�.�/������L��	.����/'	���%6��%6	'#$��;�����%	��%6��$������'$  .��	���%#$�����%6��%6	'���������

.�$��'$���'̀��b;�#�������� (www.tstegroup.com)  .��E���H%�%67�$89��&$���9�������&�;$����;��;/���������� 
1��8;��;/��	����������$�%6 

1������#�&��������  .��/��9� 7�$�����\]	��2
% 
������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) 
��#�%6 90 ���/ b�	1	��bF�  ;���1�F����� ���G�J�����.��  ����'��1�&������ 10130 
F��L�J��  02-183-4567 ��9�1/��%�����	����������$�%6  E-mail Address : Thaisugarterminal@gmail.com  
Attention : Company Secretary  and/or Account Manager 
 
9.6  0(�$� ����8���)�  �'"! 
4H�������;�'�1��J���H4&H1���;�.���������7����Z���;���#��7�$1����2
%.���1��;/�

4H�������������E���.;/�;���7�$1����2
%#��������E�.;/�����'�8̂�4/;��.��#��7�$1����2
%  �J96��1��;/�                 
�%6���
&�4H�������.�����1���%6���
&�7�$89��&$�J���H��&��;� 

E���9���&�GJ��K� 2558  4H�������;�'�1����$J���H7����Z���;���;����� 2557 #��7�$1����2
%.��
�1��
96�7�$1����2
%��������1������ �� ��̀� b% �����  ��0�7�$;�'�1����2
%������� 2558  #��������.��������	/�	����%�.- 

 
 

 �*:� 
 

���)�  �'"!!-�� �*�"�  �	�!- 

������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) 
������ �% ��1 {�'����� �����(��
�) 

�	��J�  ����4�'�d��            7�$1����2
%�����&2;��#�%6  4663   / 
��1'���GL�%  �%�1&G     7�$1����2
%�����&2;��#�%6  4664  .�� 
�	���L  �1'����H�1�&�        7�$1����2
%�����&2;��#�%6  5369   
b̂6�E���H%�%67�$1����2
%�����&2;�����/'��/1��8�Z���;�����$   
E�$1������w ����7�$1����2
%�����&2;�96�#��1������w .����$ 

4663 / 
4664 / 
5369 

 

������ �% ��1 �&;1����������� �����  
������ �% ��1 �% .�1�b̀� ����� 
������ �% ��1 4���1��4$ ����� 
������ �% ��1 #�1/�.��F���1;��1� ����� 
 

 

�	��J�  ����4�'�d��          .��/��9� 
��1'���GL�%   �%�1&G   .��/��9� 
�	���L  �1'����H�1�&�       .��/��9� 
�	���;	�            ��#�;��;8� 
b̂6�E���H%�%67�$1����2
%�����&2;�����/'��/1��8�Z���;�����$             
E�$1������w ����7�$1����2
%�����&2;�96�#��1������w .����$ 
 

 

4663 / 
4664 / 
5369 / 

  11566 
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0(�$� ��&����$���)�  �'"!3�����34 2558 
 

"�-� �*:� 
0(�/�����!��$���)�  
8 ����8*�3�����34 

0(�/�����!��)� �� 
8 ����8*� (3 ;$���)) 

��� 

������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) 
������ �% ��1 {�'����� �����(��
�) 
������ �% ��1 �&;1����������� ����� 
������ �% ��1 �% .�1�b̀� ����� 
������ �% ��1  4���1��4$  ����� 
������ �% ��1 #�1/�.��F���1;��1� ����� 

300,000 
300,000 
49,000 
 34,000 
 47,000 
 70,000 

310,000 
315,000 
81,000 

    36,000* 
   53,000* 
 90,000 

610,000 
615,000 
130,000 
  70,000 
  100,000 

      160,000 

 

����
$� : * 1����F�	��/����	����1���� 
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�%6�&�4�Ĵ��Z���;�  1�&���$����%�.- 

 

������
���  :  7�$������%4'��&/���6��%6��������K&�����J96�1�$�4'�Ĵ�J�E�1��1&�E�$.�/7�$89��&$�F�	 
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��1��1&�;/�������.��7�$�%1/'���$1/'��1%	�������  F�	4H��������������������	����.��
4'����7��
��E�������������'����	��������7�$�����.��7�$����������1��;������  �'�������.;/�;���
4H�������
&�;/�_ �
/'	��.����<J��$� 

��$�%6#�����K�4H�������������.��������7�$�������/b��b$�����  �����%�������7�$������%��$�%6
���7��
��;/�4H�������������E��������	������$�%6E���
/'	��.��������E�$.�/7�$����������1��              
E������8��_ �� 

4H���������������$���E�$�%1������#�&��������E�������$�%6E���.����.��
/'	���9�
4H�������������  F�	���7��
��E������������J96�E�$����4'���6�E�'/�������Z���;�;��I����%	�.�� 
����'����������.������.���Z���;���$�%6�%6�����E�J���
��22�;���������
������  ����	������$�%6E������1���
.��
/'	���9���.�7�$89��&$�#��������E�$��$������Z���;� �	/�����1� 
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0���������8��8�	3��7�"�� 
4H������������� ��$������F	�	��%6	'���4'�#��.	$���7����F	
��  F�	�����E�$7�$�%6�%1/'���%6	'#$��

��9���%6	'F	�����	���%6J���H;$��.�$�E�$���������8̂�4'�1��J��K���9�����%6	'F	�#��;�E��	�������/'       
.��;$����/�#$�/'���J���H;��1��  �'�������$�����E�$7�$;�'�1��G	E�.��4H�������;�'�1����0�7�$1��1/����.�
.�������.�$�#�D2�4'�#��.	$���7����F	
�������/'  b̂6��%67/��	����/�4	�%�D2������/'����#^�� 

E������
&�4H��������������&�4����  ���%��96����%6	'���4'�#��.	$�#��7����F	
��'/E�����%	�'��E�
�%6��������%6	'#$����9��%1/'���$1/'��1%	���������������/'��������1%	���9�E�$4'���`�E�_ 

4H�������������.��7�$�����   b̂6���	�'�8̂�4�/1��1.���&;��%6	����/����&��;�G'���96��%�����%6	�.���
��89��������J	������� ��;$��.�$�E�$���������.���	�������%6	�.�����89��������J	�;/�1������4H�������-
������������J	�.��;���������J	�  ;��;� 59 .�/�J���
��22�;��������J	�.��;���������J	� J.L. 2535  
G	E� 3 '�����������'���%6b9��#	  F�� ��9����F��  b̂6����	��;/��%6���
&�4H�������;���'#$� |�	����
���%6	�.�����89��������J	�#��������.��7�$�����}  b̂6�������'$;	;�'E��	�������
&�4H�������.;/��4���� 

 

���3N�8���0���������8�8�	3��7�"�� 
��������������F�		̂���6�.��E�$4'�1�4�2E����Z���;�;��������������.�������%6�%�^����E�$�%��

4'�4&���.�.���p�������%6	'��������	���%6���%4'�#��.	$���7����F	
����9��	���%6��%6	'F	������9��	��
���'/�����	/�����1�G	E;$�������	K����%6�%  F�	89���0���^6�E����	���H1�4�2�%6������.��J�����           
;$��	̂�89��Z���;�F�	�4�/�4����J96���0��%6�
96�89�.���'$'�E�#��7�$�%6�%1/'���$�1%	�&�\]	  b̂6��%������He��%61�4�2����%� 

- 4H����������������$�����.�'���p�����4'�#��.	$���7����F	
��.�������	���%6��%6	'F	����
.�������.�'����J���H4'�����1�E������	���%6;$��7/������6�������
4H�������;�'�1��.����.�E�$�%���Z���;���0���;�������He�#��1������4H������������-
�������J	�.��;���������J	�  4H������������;���&�  ;���������J	�.�/������L��	.��
K�4�.�/������L��	 

- �����E�$������  7�$�����  ��9�J������%6�%7����F	
����%6	'#$�����K&������%6�����������                
��9�������	/�	#����������;$����/�%1/'��/'�E���J���H��9���&��;�K&����������/'.��E�$                
��������4��0����	/�����1�	&;�K���;���96���#��4$F�	��6'���1�9�������	������&44���6'�� 

- �����E�$�%�����1���	���%6��%6	'F	�;/�4H�������;�'�1���J96�J���HE�$4'���`��/���1��
#���&��;�;/�4H�������������;��������������.�������%6�%.��;�������He��%61������
4H�������������������J	�.��;���������J	������ 

- 4H���������������$�����������E�$1��8���	���%6��%6	'F	������$���'/�������7�$�����  
��9��&44��%6�%4'���%6	'#$��#���������%6�������������9�������	/�	��$  ���	�������%#$�;���              
����4$���9���%6�����4�/1�22��6'�� 

- E�����K&��������'/�������.��������	/�	��9�K&��������'/����#��������	/�	#��������              
�����������E�$��0�K&������%6�%��96���#��9�#$�������%6��0���;����9�����K&������%6������&44���6'��
�%6�%4'��1%6	�E��������%	'�����9���0���H%�%6��$�����&��;���4H�������������.��������������	/�	
;�.;/��H% 
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10. 0����� �*�"� $(�)�80� (Corporate Social Responsibilities : CSR) 
 10.1 �7� ���	���������*�8����8 �*:� 
 

������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) �%�F	�	������K&�����$'	4'����7��
��;/�1��4� (Corperate  
Social Responsibility : CSR) �$'	4'�;������.��E�$4'�1�4�2E���1���1�&�����������������J96�1��4�.��

&�
�F�	��� �'�����E1/E���.�1�6�.'��$���	/�;/���96�� F�		̂�������������K&�����%6F��/�E1 ;�'�1����$ �%���	K��� 
�4�J;/�1��K���&�	
� .��7����F	
��#��7�$�%1/'���$�1%	 �
/� 7�$89��&$� J����� 
&�
��%6������ ������������	�/    
���4$ 4�/4$ .����/'	��G4��[;�����8̂�1��4�.�������L
;� ;������� ����%� 

 

1) ���3���� �*��������0����3D�/��� 
�J96�.1��8̂���;���H�E���������K&����#��������  �	/�F��/�E1  �%4&HK���  �%4'����7��
��;/�                

7�$�%1/'���$�1%	  ;�����1��4�.��1�6�.'��$���������^������ |���	���HK&����} #^���J96�E�$4H�������  7�$����� 
J�����.������$��&�4�E
$��0�.�'��E������JN;��Z���;�4'�4�/�����#$����4��.������%	�#��������   b̂6���������
#$����4��.������%	�;/�_ �����������&�E��� 2550 .������LE
$���	���HK&����.������%	�#$����4��������<���
������&��E
$�	/���0�����E��� 2551  ��8̂��D��&���  ����%� 
 

0�(�����*�/���&���������*�/���*�  �!��8�!+ 
 

1.  �&/���$�1�$�7�;��.��1��1&�.�/7�$89��&$� �'�����J�d���4���E�$�;��F;.���$'��$�	/���6�4� 
2.  �������������.�����������4����	/����4�� �$'	4'���$ 4'�1��8.��������	/��;`��%6  
3.  �Z���;���$�%6F�		̂����� b96�1�;	� 1&���; ��0�K��� .��F��/�E1 �J96�7����F	
��.�/�&�\]	�%6��%6	'#$�������4��� 
4.  ��4���	̂���6�E��I��	 .���;�[�E���������K&�����	/�;����;���  �'�8̂�����j��7	#$���� 
     ���������	/�F��/�E1 
5. ��/��1�1���LG	E��%6	����/��$��j��7	 ��9�#$�����%689���0�4'����#����4���������F	
��E1/;�.�� 
     7�$��%6	'#$�� ��9�������j��7	.�/�&44�G	����%6���/�E�$����4'�#��.	$�#��7����F	
�� 
 
����� ������8��!��������*�/���/���*� 
��������$�����E�$1������#�&�������� ��9� 4H�������;�'�1������$�%6��0���/'	����$����%	�                 

�$����	K���  b̂6�J�����  7�$��%6	'#$��  .��/��9�7�$���1�J���`�1��81/�#$��$����%	��$����	K���F�	;��;��%6�	�/
������H%	�;/����%� 

��/'	����$����%	��$����	K���K&���� 
1������#�&�������� .��/��9� 4H�������;�'�1�� 
������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) 
90 ���/ 1  b�	1	��bF�   8����]��$1���J�	 
;���1�F�����   ���G�J�����.�� 
����'��1�&������  10130 
��9� ���%�������;/����%�.- 
E-mail Address : Thaisugarterminal@gmail.com   
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����(�8��	��8�������!-;�(�3D���� �*
�� 
��.;/�;���������#�������� ��0���;��;��%6���
&�7�$89��&$�  F�	7/���J���H#��4H�������1���

.��4H�������������;������  �����%� H �D��&��� ( '���%6 14 ���4� 2559) 4H��������������%���'� 15 �/� 
�������$'	 

�.  �������%6��0���1�� 5 �/� b̂6��%���'� 1 E� 3 #������������4H� 
#.  �������%6��0�7�$����� 5 �/� 
4.  �������%6��/��0�7�$����� 5 �/� 
 

�������  7�$�%1/'���$1/'��1%	�^�1��8��6�E���$'/������1��8�Z���;���$�%6E�[��;�'.��7�$89��&$���$�	/�
��0���1��.���%��8/'��&��%6����1� 
 

2) ��������*����&����$(�$���0�����3"�-�  
   ��������$����L��;���H���0�.�'�/'��Z���;���	��F4����.�'�/'��Z���;�#��G4���
���	E���;/�;$�

�&���; ��96�'���%6  28 JN�G4� 2558 ��F4����w��$;�����F�	���1/�����19�.1��4'�#��4&H�%6��������`�4'�1�4�2
.���#$�/'�E�F4����w�����/' E������;/�����������;$���#$1�/����'���������F�	��������;$���������;����
��%6	'����;���;/�;$���4������
�6�b̂6��%������� 71 #$� b̂6�;$���Z���;�E�$��$G	E� 18 ��9�� �����'���%6����������L
��;���	� ��96�������1��8�Z���;���$�������.�$'��;$�����#$�%6���
&�4H�������;�'�1���J96�E�$;�'�1��.���1��
;/��%6���
&��������������J96���&��;�;/��� ��96����K���������������������#�&�������������1/����1��������
�J96�#��������L�%	��;�������[��1�
��.�'�/'��Z���;�#��G4���
���	E���;/�;$��&���; b̂6�����L^��.��
�������w�����/'J�'/��������	���%��'#$��%6��/1��8�Z���;���$�%�����H 20 #$� b̂6���.7����#�&����L^��.��  
�'�K%E����Z���;��J96�E�$��������$�������L�%	��;�������[��1�
��;/��� 
 
 3) ����0���)*/*���:�"� 
 ��������$������F	�	�J96�.1��8̂����4�J1��K���&�	
� ����%� 
  

������
��� 
1. 1�$�7�;��.���%6����2�;��F;�	/���6�4�.������1�.�/7�$89��&$� 
2. �Z���;���$�%6�	/��9��
%J�	/��;`�4'���$ 4'�1��8 .��4'��������'�� 
3. �Z���;���$�%6�$'	4'�1&���; F��/�E1 .����0�K��� �J96�1�$�4'���6�E�.�7�$89��&$�.���Z���;�;/�7�$89��&$�

�&��	�$'	4'���/��%	���� 
4. ������	��18��#����4����	/�1�6��1��.��4��8$'�;�4'���0�����.�/7�$89��&$�.��7�$��%6	'#$�� 
5. ��/��j��7	1�1���L.�/7�$��/��%6	'#$��F�	��
�� 
6. ��/��������E�����/�E�$����7��1%	.�/��4���F�	��/��$.�$�;/�7�$89��&$�����/�� 

 

0�(0���	�����
�!+ 
1. ��/��%	� ��9���� ��9��/	7����F	
��E�_ �%6��/1&���;E���4$��� 4�/4$��9���$��%� 
2. �Z���;�;�#$�;������4�/4$.����$��%��	/���%6	�;��.���4�/�4��� E���H%�%6��/1��8�Z���;�;���96���#;/�_ ��$ 

;$���%�.�$�4�/4$��9���$��%�F�	��`'�J96��'����J���H���.�$�#�D2� 
3. �1��#$�����%6��%6	'#$��.�/4�/4$.����$��%��	/�8��;$�� .��4��8$'�;�4'���0����� 

 

����8���	�	�����8 
1. E�$7�;��.���%6����1�.����0�K���;�4'���$  4'�1��8  4'����7��
��  .��4&HGJ#����

#��J�����.;/��4� 
2. ��E�$��'�� ��9���F��J�����;$��E
$4'���0�K��� F��/�E1 ;�'�1����$  .��;$��������$'	4'�1&���; 
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3. E�$4'�1�4�2.�/��\������.�/J����� �J96�J�d�#%�4'���$ 4'�1��8#��J������&�4� 
4. �Z���;�;��I��	.���� #$����4��;/�_ .��1'�1����#��J����� 
5. ����1GJ.'��$��E��������J96�4'�����G�	.�/1&#GJ .�����J	�1��#��J����� 
6. 1/��1���E�$J������%1/'��/'�E����������L�� J�d� .��������&�.�$�##���������	/���6'8̂� 
7. �7	.J�/#$��Z���;�.�����	K���.�/J������&�4��J96������Z���;�E�������#��J����� 
8. �Z���;�;/�J������&�4���J9��[�#��L����xL�%#��4'���0���&�	��	/���/��%	���� .����%���%6	�        

�������E�_  ���1/�7�;/�4'��$'��$.����6�4�E��
%J����#��J����� 
9. ��/��#$����1/'�;�'#��J��������7����F	
����/'/��H%E�_ 
10. ���{D�#$�4����`�.��#$��1��.��b̂6���0����F	
��.�/��4����%6;����	�/��������;&.��7� 

 

4) ���3?* �$*$(���88����(�8�3D�/��� 
�������%���������.�E�$4/�$��	�/E�������%6�����&;1�����#����	 ��������&����%6	�.���

F4��1�$� .�����������%	���4������������������	/����7��
��F�	�	�/G	E;$����.�/��I��	��	
�'������Z���;�;��I��	 .���Z���;�;�J���
��22�;�4&$�4���.���� J.L.2541 F�	��/�%�F	�	���
J������%6�%�	&;6��'/ 15 �� ��/�%��E
$.�������4��E��&����.�� ��$.�/ .�������F��F�	���4�� .����
;�1�22 .������%� ��9�.�����1 .����4$��&�	��%6��%6	'#$�������E
$.�����%6��/8��;$��  

������ ;������8̂�4'�1�4�2��%6	'����$��&4���  ����.���%6	'���1'�1��GJ.��4'�����G�	E�    
������  1GJ4'���0��	�/�%6�%	/��1/�7���8̂�1GJ��;E�.��4'��&/���E�������   ��������������^��%  
����.���96��1'�1����#��J������J�6�#^��������9���1�6��%6;$���Z���;�;��I��	 ��$.�/   
 

�$�J���L�	  ������ ���E�$J�����.��4���4��'��$�L�	�	�/E��$�J��J�����b̂6�������1�$�#^����0��4�     
�%����'H���#$�  �%1����`���/�  ����'H����8J�����.���96�_  

 

1'�1�����$�;/� _  ������9����������������1��4�;��I��	�����  �%����.�J������%6�]'	  ��9�
��$�������`�  �����96������&��;���;&��������  �%��
/'	���9��$�������E���H%J�����1��1  4���
�&;�  �&�1��� ��9����  ���  �&;�  �1%	
%'�; 
 

��������������&��;���;&   ������9�����������$���������;�;/�1������������1��4�.�$' ������   
	��������������&��;���;&��0���H%J��L�E�$.�/  J������%6;$���Z���;����%6�%���1%6	����;�	  �
/�  J�����#��
�8����	�	�;�1/����1�  J������%6;$���Z���;���E��%61��  J������%6;$����������4�96�������� 
 

�1���1�$�4'���$.�����1���H� �%�����1/�J������#$\���������18��%6 ��9������\��������$��  
�
/�  ������J���.���J	JE���H%������44%G�	  b̂6���0���1�$�4'���$.��4'�1��8��/�J%	�
/'	���9�;����              
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������ ;������8̂���4'�4&�G	E��%6�%	/��1�$�4'���6�E�;/�\]	�����.��	����0�����4'��1%6	���K&����   


/'	E�$������������K&�����	/��%���1��K�GJ�%�����1�����J	���	/�����1�  �%�����p�����J	�1������#�������� 
.�����4$��/E�$��6'���  1�2�	��9����������&���;  ��.��&4���E�$�Z���;�;��I��	����%	�#$����4���%6��%6	'#$��  
�����%�	����0���
/'	��.��������&�#��7�$89��&$� 
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11.2 )��30����
_���80,��������$���)�  
 

4H�������;�'�1����$���
&��/'�������'/� \]	��2
%������  7�$;�'�1����2
%#��������.��������	/�	
.��7�$;�'�1��G	E�  b̂6��������$��&44�G	����#$���������F�	�%6���
&���$�	��7���1����.��E�$
#$��1��.��;/������� .��.1��4'�4����`���$�	/���0���1��.�������1���	����������J�$��#$��1��.���%6��0�
���F	
��;/�����������;/��%6���
&�4H������� ��0�������&��;��1  �'������	��4'����7��
��;/��	��
��������;��%6�1��;/�7�$89��&$��'$E��	���������   ����j��7	#$����1�1���L�%61�4�2�����%6��%6	'���#$������
������.����/E
/#$��������������J9��[�#��#$���`����� 

#H���%	'���������	��E�$4'�1�4�2������1��K�GJ#�����Z���;����$�;/�_ G	E;$����'���;��;�
.��4'�4&��%6����1�  F�	�����������He�E����Z���;���J�$���������  ��p��	.����$�%64'����7��
��             
�%6
�����E�$.�/7�$�Z���;���;���.;/E������1	����8̂�������&44��J96�E�$�&4����#$E��������Z���;���.��196�1� 
��J9��[���%	'���  E��$������������4F�F�	%.��1�1���L�%���������J�����E���E
$�����%��	/�;/���96��
.�����E�$�%����1����#$�����%6�J%	�J�.���%���1��K�GJ  �'�������������$�%�������#���#;#��#$�����%61��8        
���.��1/�7/�����#����������$  �J96���0����p�����#$�����%6�%4'��1%6	��%6����E�$����4'��1%	�	�������#�������� 
 

E��� 2558 4H�������;�'�1����$1����������4'�4&�G	E�b̂6��������F�	7�$�����.��                
7�$;�'�1��G	E�  ��/J������`��D2���9�#$���J�/���%6��0�1��1�4�2   b̂6�1��4�$�����4'���`�#��7�$1����2
%
#��������;�������4'�4&�G	E�#��������  b̂6��%4'��J%	�J�.�����������	/��%���1��K�7� 

 
11.3 
��
���8��$���)� F��&��	�
��
���8������� ���	���3?* �$*8����8 �*:� 
 
E��� 2558 ��������$.;/�;���E�$ ��1'���
 '�1'�1��x �������� 1����2
%K�����;� ����� ����$�%6��0�         

7�$;�'�1��G	E���1��.������1����.���������7���4'�4&�G	E�#�������� b̂6�7�$1����2
%G	E��%4'���`�
'/�������%��4'�4&�G	E� ������������4'��1%6	� .����4'�4&���.� �J96�4'�4&�4'�8��;$��#������'���
�Z���;����%6�J%	�J�;/���1���1�&�E�$����������&4'�1���`�;��F	�	 ��p��	 .��'�;8&���1�4�;��%6\]	�����
�����  
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12.  ��������
�(�8��� 
 

�7� ���������������
�(�8���      
 

����&��;������	�����'/���� ������ �%��������;���.��#���;������&��;������	�����'/�
����J96�4'�4&������	�����'/����#�������� ��9��������/'�����&44��%6���%4'�#��.	$���7����F	
���%1/'���$
1/'��1%	��9����%4'�#��.	$���7����F	
��E���4;F�	E�$��0���;�����L��9�������He�#��4H�������
������������J	�.��;���������J	�.�/������L��	    ������%� ������ �����E�$4H�������;�'�1����0�7�$E�$
4'���`���%6	'���4'�����0�  4'�1���;&1�7�.��4'�����1��$��4#���	�����'/�����%6 ����#^��               
F�	J���H����96���#;/�_ E�$��0���;�����H�����������4$��;�E�;��.���%�����%	���%	��4�%6����#^��          
����&44�G	���  E���H%�%64H�������;�'�1����/�%4'�
��2E���J���H�	�����'/�����%6������#^��              
������ �����&44��%6�%4'���$4'�
��2J��L�  �
/�  7�$1����2
%  7�$��������4���J	�1�� ��0�;$�   b̂6��%4'���0���1��
��������   .���&44��%6��/�%4'�#��.	$���7����F	
���#$�J���H.��E�$4'���`���%6	'����	�����'/����
�����/'  �J96�����E
$��������;��1��E�#��4H�������;�'�1��.�����1��;/��%6���
&�4H���������9�7�$89��&$�
�J96�J���H��&��;�;�.;/��H% 

������%�   ������  �%��������;�����/E�$7�$�������9�7�$�%1/'���$�1%	1��8�#$��%1/'��/'�               
E�����&��;��	���%6;�����%1/'���$�1%	������;��.�����$��   �%�����4H������������� ���#$���.�������           
E�$�Z���;�;��I��	'/�$'	�������J	�.��;���������J	�.��#$����4��  ����L  4�1�6�  ��9�#$������#��;��-
�������J	�.�/������L��	 ;��������Z���;�;�#$��������%6	'�������j��7	#$���������	����%6	'F	�.����
��$���9�����/	��#�����J	�1���%61�4�2#�������� ��9��������/'�  �'������Z���;�;��;�[���2
%�%6�����          
F�	1�4�#��;���������J	�.�/������L��	.��;��;�[���2
%�%6�����F�	1G'�

%J��2
%F�	�4�/�4���         
.����������j��7	�	�����'/�����'$E���	��;&���������������%6��$�����;�'�1����9�1����F�	7�$1����2
%
#�������� .����j��7	E�.��.1���	��#$����������� (.�� 56-1) .���	���������  
 

���7����������������
�(�8���&����0$ 
E������	�����'/�����%6������#^��E���4; ��96���#;/�_ E�$��0���;�����H���4$F�	��6'��           

F�	�$��������4.����96���#;���%6����1�   �����%� ������ .��/��9� ��&/���������E�$4H�������;�'�1�� .��/��9� 
��������1����0�7�$E�$4'���`���%6	'����4��;�4/;��.���'�����4'�����0�.��4'�����1�#���	�������$'	   
���%�	��E��%6����#^������&44��%6���%4'�#��.	$���7����F	
��E���4;  ���������Z���;�E�$��0���;��I  ����L 
.��/��9�#$����4��#��1������4H�������������������J	�.��;���������J	� .��/��9�;���������J	�-                    
.�/������L��	  F�	��������E�$7�$�
%6	'
2��1����9�7�$1����2
%#����������0�7�$E�$4'���`���%6	'����	�����'/����
�����/'   �J96�����E
$��������;��1��E�#��4H���������9�7�$89��&$�;�.;/��H%   �����%���&/�����������j��7	�	��
���'/�����'$E���	��;&���������������%6��$�����;�'�1����7�$1����2
%#�������� 
  

E������	�����'/�������������	/�	  �������%6��%6	'#$��  .���&44��%6���%4'�#��.	$��%6����#^��;/���96�� 
E���4;  b̂6����	�������/'��0���;�����H�����K&������4$��6'���%��96���#��0���;�K&������4$��;�             
.���J96�4'�����0�E���������K&����#��������    ������ ���%��������F	�	�$��4���'/�����	/�
�����              
�%4'���0�K���1��4�$������4;��.��1��4�$��J���
��22�;��������J	�.��;���������J	� J.L. 2551 (<����%6 4) 
J.L. 2551 �;��%6 89/12 (1)  �%����������� �����1���	�������/'�%6����#^��;/�4H�������;�'�1�� �J96�J���H.��
1�������Z���;�;�������He�.��E�$4'���`�8̂�4'�1���;&1�7�#���	���%6����#^���&��;��1  
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1����������	�����'/������� ���������	/�	 �������%6��% 6	'#$�� .���&44��%6���%4'�#��.	$�                

�%6��/��0���;���96���#��4$��;�  ������ ����������E�$4H�������;�'�1����0�7�$E�$4'���`�8̂�4'�����0�  
4'�1���;&1�7�.��4'�����1��$��4#���	�����'/�����%6����#^��E�$��0���;��4;�� .���%��
���%	���%	��4�%6����#^������&44�G	���  �����%���4H�������;�'�1����/�%4'�
��2E���J���H�	�����'/����
�%6������#^�� ������ �����&44��%6�%4'���$4'�
��2J��L� �
/� 7�$1����2
%  7�$��������4���J	�1�� ��0�;$�  b̂6��%4'�-
��0���1���������� .����0��&44��%6��/�%4'�#��.	$���7����F	
���#$�J���H.��E�$4'���`���%6	'����	��-
���'/���������/'  �J96�����E
$��������;��1��E�#��4H�������;�'�1�� 
 

�	/����`;� �	�����'/�����%6���/�E�$����4'�#��.	$���7����F	
���%6������#^��E���4;            
������ �%��������;�����/E�$7�$�����  ������  ��9�7�$�%1/'���$�1%	1��8�#$��%1/'��/'�E�����&��;��	���%6
;�����%1/'���$�1%	������;��.�����$��  �����%� 4H������������� ���#$�4'�4&�E�$������ �Z���;�E�$��0���;�
�I��	'/�$'	�������J	�.��;���������J	�.��#$����4�� ����L 4�1�6� ��9�#$������#��;���������J	�-                 
.�/������L��	.��4H����������;���&�#��1������ �.�.;. �'��������Z���;�;�������He��%6��%6	'�������j��7	#$����
�����	����%6	'F	�.������$���9�����/	��b̂6����J	�1��#�������� .��������	/�	;�����L;���������J	�w 
.��4H����������;���&�#��1������ �.�.;. .��/��9���/'	���%6��%6	'#$��;��������Z���;�;��;�[�����2
%
�%6�����F�	1G'�

%J��2
%.��7�$1����2
%�����&2;.�/������L��	 
 

	�������!-���� ���$�	8�8���0��!-�!�8�-��;����0��7���-�;3&������/��������
�(�8 �*:� �	�/
���  �*:��(��  �� 
�������  ��� �*
��  
��� �00	!-�!0�����!-�����8 
 

;�J���
��22�;��������J	�.��;���������J	� (J��.) �����%� G	E;$�;� 89/12 .�/�#�� J��. <����%6 4 
(.�$�#�J�6��;�� J��.) b̂6������'�K%��E�����K&��������'/���������9�������	/�	���  ������  7�$����� ��9��&44�- 
�%6�%4'���%6	'#$�� (;��%6��	��'$E� J��. �����/') ("�	�����'/����") F�	��$�����'/ 

|�;� 89/12  ������ 7�$����� ��9��&44��%6�%4'���%6	'#$���������K&����������������9�������	/�	          
��$;/���96�K&����������/'��$�����&��;����%6���
&�7�$89��&$�#��������.�$' �'$�.;/K&����������/'���#$����H�E�-
����H���^6����;/����%� 

(1)  K&������%6��0�#$�;�������4$E�����H���%	'����%6'�2��
���Ĵ���������4�/1�22��6'��E�18���H���%	'���   
      �$'	����;/��������4$�%6��L�����K�J�E����%6;��%18����0�������  7�$�����  ��9��&44��%6�%-   
       4'���%6	'#$��.�$'.;/��H%.����0�#$�;�������4$�%6��$�����&��;���4H���������9���0���;������� 
      �%64H���������&��;��'$.�$' 
(2)  ��E�$��$	9�����;�����%	�1��4����J�����.������$� 
(3)  K&������%64�/1�22�%�\]	��^6�#����������9�4�/1�22����1��\]	�%18����0� 

(�)   ������	/�	�%6��������0�7�$89��&$���/�$�	�'/�$�	����$1��#���&$��%6����/	��$.�$'�������#��������	/�	 ��9� 
(#) ������	/�	�%6������  7�$����� ��9��&44��%6�%4'���%6	'#$��89��&$� ��9��%1/'���$�1%	�	�/�$'	 ��/'/ 
       F�	;�� ��9� F�	�$����/�������'�  ��;� ��9��%����H�;��%64H������������;���&�����L����� 

(4)  K&�����E�����G���9��%6�%���4/��/�������'���9���;��%64H������������;���&�����L����� 
E�������L�����;� (3) (#) ��9� (4) 4H������������;���&��������E�$K&������%6�����          

;$����$�����&��;���4H��������$'	�̀��$" 
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��������J96�E�$1��4�$���������22�;������/'�^������������E����#$��K&������%6��0��	�����'/��������%� 
 

"E�$\]	�����1��8��&��;����#$���	�����'/����  ���'/�������.��/��9�������	/�	 ��������� 
7�$����� ��9��&44��%6�%4'���%6	'#$����$ (��/'/�	�������/'��0��	���%6���������	�/E��D��&���.����;$����������;/���
�'������	���%6���%#^��E���4;) F�	��/;$��#���&��;����%6���
&�4H�������#��������.���%6���
&�7�$89��&$�#��������   
E���H%�%6�	�������/'��0�#$�;�������4$E�����H���%	'����%6'�2��
���Ĵ���������4�/1�22��6'��                        
E�18���H���%	'����$'	����;/��������4$�%6��L�����K�J�E����%6;��%18����0������� 7�$����� ��9�
��0��&44��%6��%6	'#$��   �����%�E�$\]	�����������	��1�&������	�����'/�����J96��1��;/��%6���
&�4H�������;�'�1��
.���%6���
&�4H��������&��;��1 " 
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 �00	!-�!�	3��7�"���(������	���������
�(�8��� 

 

"�-� �*:�/3���F/���*� 	��:,�0���)�����/� ���"�-�������
���&
'( ���"�-�������� 
���.���;�#��.�/� 
������K&���� 
F����7��;���;� 

1) 89��&$��	�/E������� ��	
����- 
    ������������ ����� (��
�)  
    �$�	�� 23.82% 
2) �%�������/'���� 3 �/� 49� 
    1.  �	���G1  
&;��'�J��K� 
    2.  �	
��
   
��K�����;�� 
    3.  �	1�
	  
��K�����;�� 
 
     

H '���%6 31 ;&�4�  2558 
1. ���.�4.��1..�� 
����F������     33.20% 
2. *�	
��
�	  
&;��'�J��K�          2.62% 
3. Credit Suisse AG, Singapore branch 2.27% 
4. ��1'�'�.#  
��K�����;��      2.26% 
5. ��1'�'��'  
��K�����;��     2.26% 
������ ���;�#��.�/� ����� (��
�) 
1���1&�����2
%  2558  H  '���%6 31 ;&�4� 2558 
 
��	��;&   
* �	
��
�	  
&;��'�J��K� 
��0�������#�� 
������ ��	
���� ������������ ����� (��
�)  
.����0����������7�$�����E�2/- 
1	����2
%.��������             
#�������� ���;�#��.�/� ����� (��
�) 
 

1. �	���  ��%	'�JF���� 
2. �	����2  
��K�����;�� 
3. �	���G1  
&;��'�J��K� 
4. �	J�L����  .;$�L���
�	 
5. �	1��K�  �%������N��� 
6. �	K'��
�	  F����F
;��&� 
7. �	1&#&�  F;���H	�L��[� 
8.  ��������  1&#������� 
9. ��1'�'��'  
��K�����;�� 
10. �	������  '��
%	�1��K&� 
11. J�;��'�����&2�J̀2  ���J̀2�&2 
12. ��1'������H�  J���	��;�L1;�� 
13. �	��&H  ��;;�18J� 
14. �	
��
  
��K�����;�� 
15. �	1�
	  
��K�����;�� 
16. ��1'�'�.#  
��K�����;�� 
17. �	
;�%  
��K�����;�� 
18. �	1�
;�  
��K�����;�� 
19. �	K�
J���  G��L���'�L� 
20. �	;����  
&H�F����N�K�x 
21. �	'�G���  F;K������ 

���.���;��
�&�% 
������K&���� 
F����7��;���;� 
 
 
 

1) 89��&$��	�/E������� ��	
����-  
    ������������ ����� (��
�)  
    �$�	�� 4.74% 
2) �%�������/'���� 1 �/� 49� 
    ��1'�&e��J	�  ��&H����
�	 
 

H '���%6 31 K��'4� 2558 
1. �	1&���  ��&H����
�	    37.50% 
2. ����	  ��&H����
�	    37.50% 
3. ���. ��J�L                      25.00% 
 
 

1. �	1&���  ��&H����
�	 
2. ����	   ��&H����
�	 
3. ��1'�&e��J	�  ��&H����
�	 
4. ��1'�&e�L  ��&H����
�	 
5. �	;�%��J  ��&H����
�	 

���.����'��&;1����� 
������K&���� 
F����7��;���;� 

1) 89��&$��	�/E������� ��	
����- 
    ������������ ����� (��
�)  
    �$�	�� 9.72% 
2) �%�������/'���� 2 �/� 49� 
    1. �	J�L�  
��K�����;� 
    2. �	'��	�  
��K�����;�  
 

H '���%6 31 K��'4� 2558 
1. �	'%��  
��K�����;�     17.24% 
2. �	J�L�  
��K�����;�    15.98%  
3. �	'��	�  
��K�����;�      5.75% 
 

1. �	'%��  
��K�����;� 
2. �	J�L�  
��K�����;� 
3. ��J�
�%  
��K�����;� 
4. �	
�

�	  
��K����;� 
5. �	'��	�  
��K�����;� 
6. �	��2���  
��K�����;� 
7. �	J�
2�  
��K�����;� 

���.�&;1�������;����;� 

������K&���� 
F����7��;���;� 

1) 89��&$��	�/E������� ��	
����- 
    ������������ ����� (��
�)  
    �$�	�� 4.18% 
2) �%�������/'���� 1 �/� 49� 
    �	H��4�  ����G'�d��&� 
 

H '���%6 31 K��'4� 2558 
1. �	���	��  ����G'�d��&�         25.05% 
2. �	�&  ����G'�d��&�                 17.07% 
3. �	���J��K�  ����G'�d��&�      12.44% 
4. �	H��4�  ����G'�d��&�            6.38% 

 

1. �	�����   .�$'JN��J��� 
2. �	�&   ����G'�d��&� 
3. �	���	��   ����G'�d��&� 
4. �	���J��K�   ����G'�d��&� 
5. �	H��4�   ����G'�d��&� 
6. �	���2   ����G'�d��&� 
7. �	G4	�   ����G'�d��&� 
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12.  ��������
�(�8��� 
�	����%	�#$����#���	�����'/����  ���'/�������w ������	/�	.���������%6��%6	'#$�������$.1���'$E�

��	��;&��������������#��������w 1�������1���1&�'���%6 31 K��'4� 2557 .�� 2558  #$� 6 b̂6�4H�������;�'�1��
#��������w ��$1�����	�����'/����#��������w .�$'�%4'���`�'/�	�����'/���������/'��0���;���96���#
F�	��6'��.����0���;���;�#����������K&���� 
 

12.1  	��:,���������
�(�8��� �8�-��;��	��7� ����0� 
��������4#���	�����'/��������������%6��%6	'#$����� ��$�����F�	4��^�8̂�4'�����1�F�	�$����

��$����4;��.���%��96���#�96�_ ��/.;�;/��	/���0�1��1�4�2��;�� F�	����H�#���	�����'/����  �%����%� 
 

12.1.1  ������ �*���$��3�$*��8/���*� 8��34 2557 )*+�)�� 31 /����0� 2557 �	�8��34 2558 )*+�)��               
31  /����0�  2558 

���&
� �*��� �����  �*��� 	��:,�������/�8�-��;�)��0�'  ��	0(� (	��� �)  

       34 2557 34 2558 
������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) ������ �% ��1 4���1��4$ ����� ������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) 63.41 64.82 
 ������ �% ��1 {�'����� ����� (��
�) E�$������
/F�������������	/�	 F�	������ 10.52 9.08 
 ������ �% ��1 #�1/�.��F���1;��1� ����� 4��4/�����;�J9���%6 .����	��'�E����
/ 1.89 1.89 
 ������ �% ��1 �&;1����������� ����� b̂6���0�;��4;�� 3.21 3.21 
������ �% ��1 �% .�1�b̀� ����� ������ �% ��1 4���1��4$ ����� 4��4/�����;�J9���%6 .����	��'�E����
/  7.45 7.20 
  b̂6���0���;��4;��   
������ �% ��1 �&;1����������� ����� ������ �% ��1 {�'����� ����� ������ �% ��1 �&;1����������� �����  2.94 0.12 
  E�$������
/F������������� �% ��1 {�'�����    
  �����(��
�)F�	������4��4/�����;�J9���%6    
 ������ �% ��1 4���1��4$ ����� .����	��'�E����
/ b̂6���0���;��4;�� - 2.21 

������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) ������ �% ��1 {�'����� ����� 
������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) E�$�����
#�8/	#$'1�% 8.69 1.28 

 ������ ���;�#��.�/� ����� (��
�) ������ ��	
���� ������������ ����� (��
�)   7.90 12.60 
 ������ F�������;���'��&���	 ����� E�$�����#�8/	���;��J96�1/����E�$��&/� 11.95 9.89 
 ������ ����'��&;1����� ����� F�������;� F�	������4��4/�����#�8/	 10.21 10.66 
 ������ ���;��/��� ����� ;�����H1��4$  b̂6���0���;��4;�� 11.68 12.32 
 ������ ���;���'�'$�1&$���% �����  �;�[���6'��  5.69 0.35 
 ������ ���;��
�&�% �����   10.61 - 
 ������ �&;1�������;����;� �����   8.53 - 
 ������ ���;�.���$�	;�'����� �����   0.21 0.32 
������ �% ��1 4���1��4$ ����� ������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) ������ �% ��1 4���1��4$ ����� E�$����� 13.31 8.04 
  #�8/	���;���	�������� F�	4��4/�����   
  #�8/	;�����H1��4$ ��0���;��4;��   
������ �% ��1 4���1��4$ ����� ������ ���;�#��.�/� ����� (��
�) ������ �% ��1 4���1��4$ �����E�$�����#�8/	 0.66 0.93 
 ������ F�������;���'��&���	 ����� ���;���	���������#$F����E�$�����&/� 0.39 0.34 
 ������ ����'��&;1����� ����� F�������;� F�	������4��4/�����#�8/	 0.44 0.32 
 ������ ���;��/��� ����� ;�����H1��4$ b̂6���0���;��4;�� 1.76 0.90 
 ������ ���;���'�'$�1&$���% �����  0.62 - 
 ������ �&;1�������;����;� �����  0.12 0.12 
 ������ ���;���	 (1# 3) �����  - 0.16 
 ������ ���;��
�&�% �����  0.62 0.51 
 ���. ���;���	 ����;���.�
�6�.��
����  - 0.26 
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���&
� �*��� �����  �*��� 	��:,�������/�8�-��;�)��0�'  ��	0(� (	��� �)  

       34 2557 34 2558 
������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) ������ ���;��
�&�% ����� ������w E�$��������%6	�.��4��.	����1�� 0.73 0.03 

 ���. ���;���	 ����;���.�
�6�.��
���� 

F�	������4��4/�����;��4;����6'��   

      - 0.74 

������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) 
 
 

������ �&;1�������;����;� ����� ������w E�$�����4/�'����;� F�	������w 
4��4/�����;��4;����6'�� 
 

     -  0.07 

���. ���;���	 ����;���.�
�6�.��
����      - 0.50 
������ ���;���	 (1# 3) �����      - 0.24 

������ �% ��1 4���1��4$ ����� ������ ���;�#��.�/� ����� (��
�) ������ �% ��1 4���1��4$ ����� E�$�������� 5.98 4.13 
 ������ F�������;���'��&���	 ����� \���̀�1��4$���;��J96�1/���� F�	������ 2.97 2.09 
 ������ ����'��&;1����� ����� 4��4/�����;�����H1��4$ .����	��'�  7.29 9.55 
 ������ ���;��/��� ����� ��\�b̂6���0���;��4;�� 13.80 4.29 
 ������ ���;���'�'$�1&$���% �����   4.62 - 
 ������ ���;��
�&�% �����  5.13 8.20 
 ������ �&;1�������;����;� �����  2.07 1.17 

 ������ ��;����;� �&��	K�% �����  - 7.99 
 ���. ���;���	 ����;���.�
�6�.��
����  - 11.93 
 ������ ���;���	(1#3)  - 6.38 
������ ���;�#��.�/� ����� (��
�) ������ ��	
���� ������������ �����  (��
�) ��0�����
��
	4/#�1/����;��%6���7/��/  1.29 1.31 
������ F�������;���'��&���	 �����  F�	4��4/
��
	;���	��� .������H 1.10 0.63 
������ ����'��&;1����� �����  1��4$7/��/�	�/G	E;$��2
%1/'����/	 b̂6� 1.00 0.56 
������ ���;��/��� �����  ������ ��	
���� ������������ ����� (��
�)  2.55 1.83 
������ ���;��
�&�% �����  ��E
$��;��;�[�E���4��4/
��
	 0.53 0.82 
������ �&;1�������;����;� �����   0.74 0.16 
������ ���;���'�'$�1&$���% �����   1.68 0.10 
������ ���;�.���$�	;�'����� �����   0.08 - 
������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) ������ �% ��1 #�1/�.��F���1;��1� ����� ������ ��	
���� ������������ �����E�$����� 0.04 0.03 
 ������ �% ��1 {�'����� ����� (��
�) �{{p�������E�$��������� �% ��1 #�1/�.��  0.11 0.04 
 ������ �% ��1 �% .�1�b̀� ����� F���1;��1� ����� F�	4��4/�����;��%6�/	���� 0.24 0.21 
 ������ �% ��1 {�'����� ����� (��
�) 4/�����7/��/��%	��/ 4/������8;�� 0.09 - 
 ������ �% ��1 �&;1����������� ����� .�������
�6�1��4$ F�	4��4/�����;��4 - - 
 ������ �% ��1 #�1/�.��F���1;��1� ����� ;����6'�� - - 
������ �% ��1 #�1/�.��F���1;��1� ����� ������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) ������ �% ��1 #�1/�.��F���1;��1� ����� 3.55 3.55 
 ������  �% ��1 4���1��4$ ����� E�$���������4'�����G�	E�$�����&/�������  2.71 2.71 
 ������ �% ��1 {�'����� ����� (��
�) F�	������4��4/�����;��4;����6'��  0.37 - 
 ������ �% ��1 �&;1����������� �����  - - 
 ������ �% ��1 �% .�1�b̀� �����  0.88 0.89 
������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) ������ �% ��1 �&;1����������� ����� ������w  E�$��������� �% ��1 �&;1����������� 2.40 2.40 
   ����� �
/8����̀������� ;��4;����6'��   
������ �% ��1 #�1/�.��F���1;��1� ����� ������ �% ��1 {�'����� ����� (��
�) ������ �% ��1 #�1/�.��F���1;��1� �����    13.64 14.68 
 ������ �% ��1 4���1��4$ ����� #	1��4$���1��J�1;��E�$�����&/�������  0.88 1.54 
 ������ ���;�#��.�/� ����� (��
�) F�	������4�����4/1��4$;��4;����6'��  11.38 16.80 
 ������ �&;1�������;����;� �����  1.74 - 
 ������ ���;��/��� �����  - - 
 ������ ���;���'�'$�1&$���% �����  - - 
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�	����������'/����#$�;$���0���;���96���#��E�$�����;���;�#��K&����  b̂6���$7/���1����
���%6���
&�4H�������;�'�1��4�����%6 1/2559  ��96�'���%6 23 �&�GJ��K� 2559 
 

��^6�  �J96�E�$��0���;�J���
��22�;��������J	�.��;���������J	� (<����%6 4) J.L. 2551 �%6���
&�4H�������              
4�����%6 8/2551  ��96�'���%6 31 ���I4� 2551  ��$�%�;���&��;�E�������E�$\]	�����1��8��&��;�����K&������%6��0�
�	����;���9��	��1���1�&�K&������9���96���#��4$F�	��6'��  .��E�$������	��1�&�����K&������J96��	��
E������
&�4H��������&�4���� 

12.1.2  3�*��,������080��8�	���������-� , ���!- 31 /����0� 2557 �	����!- 31 /����0� 2558 
 

 �*:�!-�!������080��8��
�(�8��� 
3���F������ 

��	0(������� (	��� �) 
 �*:�  �00	 / �*$* �00	!-����!0���������8 34  2557 34 2558 

 ������ ��	
���� ������������ ����� (��
�)  ������ �% ��1 4���1��4$ ����� ��$��%���4$ 1.04 0.06 
    ������������4/�
/F���� 8.82 10.19 
  ��$��%��96� 3.11 - 
  �����%����������4$���� 0.66 - 
  �����%���4$ 0.09 - 
    �����%�	4$��/	 0.11 0.27 
  ������ �% ��1 {�'����� ����� (��
�) ������������4/�
/F���� 2.14 1.74 
  �	��$4/�
/�%6���.��F����4$���� 7.46 11.34 
 ������ �% ��1 �&;1����������� ����� ������������4/�
/F����.���%6��� 1.39 1.39 
  ������ �% ��1 #�1/�.��F���1;��1� ����� ������������4/�
/F����.���%6��� 0.66 0.66 
 ������ �% ��1 .�1�b`� ����� �	��$4$���� 0.02 0.02 
   �����%�	�/	 - 0.03 
 ������ ���;�#��.�/� ����� (��
�) 1/'���4$��/	 0.12 0.33 
 ������ ���;��
�&�% ����� �����%���4$ 1.59 3.79 
    1/'���4$��/	 - - 
  ������ �&;1�������;����;� ����� 1/'���4$��/	 2.59 0.24 
  �����%���4$ 1.20 - 
 ������ ���;���'�'$�1&$���% ����� �����%���4$         0.37 - 
    1/'���4$��/	 0.23 0.13 
 ������ ����'��&;1����� �����  �����%���4$ 1.17 0.08 
  1/'���4$��/	 0.07 - 
 ������ ���;��/��� ����� �����%���4$ 2.62 - 

 

 1/'���4$��/	 1.04 0.48 
���. ���;���	 ����;���.�
�6�.��
���� 
 

�����%���4$ - 0.83 
1/'���4$��/	 - - 

������ ��;����;� �&��	K�% ����� 
 

�����%���4$ - 0.13 
1/'���4$��/	 - - 

������ �% ��1 4���1��4$ ����� ������ �% ��1 �&;1����������� ����� �����%�	4$���� 0.24 0.01 
  b9���&���H�F���� 0.21 - 
 ������ �% ��1 �% .�1�b`� ����� ����������/	4/�
/F���� 1.25 1.25 
  ������ ���;��
�&�% ����� �����%���4$ 0.57 5.30 
  ������ ���;�#��.�/� ����� (��
�) �����%���4$ - 0.15 
  ������ ���;��/��� ����� �����%���4$ - 0.05 
  ������ ���;���'�'$�1&$���% ����� �����%���4$ - - 
 ���. ���;���	 ����;���.�
�6�.��
���� �����%���4$ - 2.46 
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 �*:�!-�!������080��8��
�(�8��� 
3���F������ 

��	0(������� (	��� �) 
 �*:�  �00	 / �*$* �00	!-����!0���������8 34  2557 34  2558 

������ �% ��1 4���1��4$ 
������ ��;����;� �&��	K�% ����� �����%���4$  0.09 
������ ��'��&���	 ����� �����%���4$  0.03 

 ������ �&;1�������;����;� ����� �����%���4$ 0.13 - 
 ������ ����'��&;1����� ����� �����%���4$ 0.85 0.06 
������ �% ��1 {�'����� ����� (��
�) ������ �% ��1 #�1/�.��F���1;��1� ����� ��$��%���4$ 1.38 1.70 
 ������ �% ��1 �&;1����������� ����� ����������/	4/�
/F���� 0.49 - 
������ �% ��1 �% .�1�b`� ����� ������ �% ��1 �&;1����������� ����� �����%�	4$���� 0.09 0.08 
 ������ �% ��1 #�1/�.��F���1;��1� ����� �����%�	4$���� 0.04 0.02 
������ �% ��1 #�1/�.��F���1;��1� ����� ������ ���;�#��.�/� ����� �����%���4$ 2.76 3.21 
 ������ �% ��1 4���1��4$ ����� �����%���4$ 0.27 - 

 
 �*:�!-�!��������-���
�(�8��� 

3���F������ 
��	0(������� (	��� �) 

 �*:�  �00	 / �*$* �00	!-����!0���������8 34  2557 34 2558 
������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) ������ �% ��1 {�'����� ����� (��
�) ���.��	
���������������� ��$��� 19.76 15.81 
   �����D�7���������	/�	   

 
12.1.3  0(��"(�!-�*� 8��34 2557 )*+�)�� 31 /����0� 2557  �	�8��34 2558 )*+�)�� 31 /����0� 2558 
 

���&
��"(� ����"(� 	��:,�������!-)��0�' 
��	0(������� (	��� �) 

34 2557 34 2558 
������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) ������ �% ��1 4���1��4$ ����� �
/�%6���J9���%6#�� 11,413.50 ;����;� 1�$�

�4�      
2.45 7.88 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  4���1��4$.������� �J96��'$��̀�1��4$���\�   
������ �% ��1 {�'����� ����� (��
�) �
/�%6���J9���%6#�� 7,013  ;����;�  5.41 4.38 
  1�$��4�1������.���4�F����7��;.�p�1�%   
������ �% ��1 �% .�1�b̀� ����� �
/�%6���J9���%6#�� 520 ;����;�  1.34 

 
0.22 

  1�$��4�J���L�	 �J96�E�$�
/   
 �
/�%6���J9���%6#�� 6,000 ;����;�  1.24 2.52 
  1�$��4�4���1��4$.������� �J96�E�$�
/

4���1��4$ 
  

������ �% ��1 �&;1����������� ����� �
/�%6���J9���%6#�� 2,880 ;����;�  0.52 0.52 
 1�$��4�4���1��4$.������� �J96�E�$�
/4���1��4$   
 �
/�%6���J9���%6#�� 6,526 ;����;�  2.74 2.74 
 1�$��4�F�����6�����������   
������ �% ��1 #�1/�.��F���1;��1� ����� �
/�%6���J9���%6#�� 4,500 ;����;�      0.81 0.81 
  �J96�������K&����F���������1��   
  �
/�%6���J9���%6#�� 200 ;����;�        

    �J96�������K&����#�1/�   
 

4'�����0�.��4'�1���;&1�7� : ������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) E�$������	/�	�
/�%6���            
�J96�������K&����F�	�%1�22E�$�
/�%6����	&1�22�
/4�'��1 �� .�� 3 ��  b̂6���96�4�������;�1�22��1��8          
;/��	&1�22E�$��4����������
/ 30 �� b̂6���0��	���%6������;�K&������;���/�%��96���#J��L� .����/�%��8/	��-
7����F	
�����'/�������w .��7�$�%6��%6	'#$��  ��������41��4�$�������;���;��%61��8���%	���%	���$�����         
���	������&44��96��%6��/�%4'���%6	'#$�����4H�������;�'�1��#��������w ��$1�����	�����'/����        
#��������w .��������	/�	�%4'���`�'/�	�������/'��0��	���%6������;�K&������;��%4'�����0�.��                
4'�1���;&1�7�#�������	���J96��/�E�$�������F	
��1��1&�#��������w 
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12.1.4  �8*������� / �8*�&
���������
�(�8 �*:��	� �*:��(�� 8��34 2558 )*+�)�� 31 /����0� 2558 

                                                                                                                              ��/'	 : �$��� 

������ ���&
���� 
������� �����*-� "����0�� ���08�
	�� ���� !+��(�� 

1 �.0. 58 ��
�(�88�� ��
�(�88�� 31 /.0. 58 34 2558 

������ ��	
���� ������������ �����(��
�) ������ �% ��1 4���1��4$ ����� 40 50 - 90 0.96 

 ������ �% ��1 �% .�1�b`� ����� - 18 8 10 0.11 

 ������ �% ��1 #�1/�.��F���1;��1� 
����� 

- 10 10 - 0.03 
������ �% ��1 �&;1����������� ����� 
�� 

������ �% ��1 4���1��4$ ����� 66 - (63) 3 0.58 

  ������ �% ��1 �% .�1�b`� ����� 30 - - 30 0.52 

������ �% ��1 #�1/�.��F���1;��1� ����� ������ �% ��1 �% .�1�b`� ����� 13 - 3 10 0.17 

 
4'�����0�.��4'�1���;&1�7� : ��0���1���1�&���������.�/������w .��������	/�	�J96�E
$��0� 

�����&���&��'%	�#�������  b̂6���0�������$	9��������	��'�49�����;$�G	E� 1 �� 8̂� 10 ��  F�	
��������%�	�&���9��    
.���&�_ 3 ��9�� F�	4����;������%�	��/�������\������ 3 ��9��#��K�4�JH�
	��'��$'	�$�	�� 0.75 ;/���               
.����;��$�	�� MLR-2   b̂6�;6��'/��;������%�	������$��18���������.��7�$E�$��$	����$���7�;��.��E���;������%�	 1���'/
����\���18���������.��E���H%7�$E�$��$	9������%;$��&�����������;������%�	����/�����;���%	'�����;������%�	������$	9�
��18����������%67�$E�$��$	9������ F�	4H�������;�'�1��#��������w ��$1�������'/����#��������.��
������	/�	�%4'���`�'/ �	���� ���/ ' ��0��	��
/ '	 ���9����� ����E�����  ����;�K&��� ���;�                                        
�%4'�����0�.��4'�1���;&1�7�#�������	���J96��/�E�$�������F	
��1��1&�#��������w 
 

12.1.5  ���0+��3����� , ���!- 31 /����0� 2557  �	� ���!- 31 /����0�  2558 
������w �%G��7��J����%6	'�����4��������'�����1���
96��%6��$�����K�4� ����%� 

                                                                                                                                                                                                          ��/'	 : �$��� 

 �*:����&"��8�8*����  �*:�!-0+��3��������"����
�!+ 
$�`�)�''�&"��8*��	� 

0�������3D��	�0���)��
$�)��	 �8*����������)�� ������8*� 
, 31 /.0.57 , 31 /.0.58 

������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) ������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) 245.27 675.08 �J96�#		.��������&�4���1��4$ 1/ 

������ �% ��1 {�'����� ����� (��
�) ������ �% ��1 {�'����� ����� (��
�) 490.75 830.66 �J96�b9��'�;8&�����;/������L.�� 

     76.13 �J96�#		F����.�p�1�% 2/ 

 
1/ ������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) E��� 2555 ��$��$	9�������	�	'��18���������'�������$��	�	'

���'� 190 �$���  ��$
���49� ���'� 181.25 �$��� 4����9� 8.75  �$����J96�b9���%6����J�6���9���%6 13 ��/ 82 ;��' 
.��������&�4���1��4$ 1/'�'�������$ 50 �$��� ��������$
���49�����;$�  ���'� 31.54 �$��� 4����9� 18.46 �$��� 
�J96�b9���%6����J�6���9���%6 13 ��/ 1 �� 63 ;��' .��E��� 2557 ������ w ��$��$	9�������	�	'��18���������'�������$ ���'� 
200 �$��� 
���49�����;$� ���'� 60 �$��� 4����9� 140 �� E��� 2558 ��������$��$	9�������	�	'��18���������
.�/���^6� '�������$ 380 �$��� ��������$��$	9����'/������'� 274.87 �$��� �J96����&��J�6�E�K&�����/��9�4����������  
.����������$��$	9�������	'	''����� 100 �$��� �J96��J�6 ��&�E�������	/�	.�/���^6�.����������$��$	9�������	�1�����
18���������E����#��;��'1�22E
$�������'� 133 �$��� �J96�1�$�4���1��4$ F�	������w  ��0�7�$4����������

�����%� 
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      2/ ������ �% ��1 {�'����� ����� (��
�) ��$��$	9�������	�1�����18���������E����#����$��%����1;��%b%�

.����;�;�����{�4���;�'����'� 480.66 �$��� .��;��'1�2E
$�������'� 350 �$����J96�b9��'�;8&���#$'1�% .��
������w �%'�������$��	�	'��18���������4����9����'� 76.13 �$���  �J96�#		�������7��;F����.�p�1�% 
F�	������ �% ��1 {�'����� ����� ��0�7�$4����������
�����%� 
 

12.2  0�������3D��	�0���)��
$�)��	��8����������� 
�	�����'/�����%6����#^�������%4'�����0�.��4'�1���;&1�7�#�������	���J96��/�E�$�������F	
��

1��1&�#��������w  b̂6�E��� 2557 .��E��� 2556 �%67/��������w �%�	�����'/�����%6����#^�����������	/�	.������&44�
�%6���%4'�#��.	$�  b̂6���0��	���%6������;�K&������;�  ��/�%��96���#J��L�.����/�%��8/	��7����F	
�����'/�������w 
.��7�$�%6��%6	'#$����������4  

��;�4/����� .��/��9� ��;������%�	 ��0��������;��4�%61��4�$�������;���;��%61��8
���%	���%	���$��������	������&44��96��%6��/�%4'���%6	'#$�����  b̂6���$��j��7	E���	��;&��������������
������� 2557 .���� 2556 .�$' 

4H�������;�'�1��#��������w ��$1�����	�����'/����#��������w .��������	/�	 �����$.�/ 
�	���
/F����  �
/�%6��� 4/�����;/�_  ������$	9�  �����%�	������$.���96�_  b̂6���$��j��7	E���	��;&��������������
������� 2555 .���� 2556 .�$'   �%4'���`�'/�	�������/'��0��	���%6������;�K&������;��%4'�����0�.��           
4'�1���;&1�7�#�������	���J96��/�E�$�������F	
��1��1&�#��������w 
 

12.3  ��$����
�����+�$����������$*�������������
�(�8��� 
������w �%�F	�	E������	�����'/���� 49� �	�����'/��������;$���	�/��J9��[�#��4'�����0� 

4'�1���;&1�7�.����0������������J96��/�E�$�������F	
��1��1&�;/���&/�������w b̂6���0���E��4.����96���#           
�%6��/.;�;/�����	���%6�%����&44�G	����%6��/��%6	'#$�����.��E���H%�%6�%�	�����'/�����%6�%1��1�4�2������w         
�����E�$7/�����&��;���4H�������;�'�1��.��4H������������� �'�8̂��%6���
&�7�$89��&$�;�.;/��H%              
F�	�����E�$�%������1%	�E��%6���
&�����_  ������ ��9�  7�$89��&$�  b̂6��%1/'���$�1%	����/�%1��K�����1%	���4�.�� 
�����%�  ����������E�_ ��;$����0���;�#$�������%6��%6	'#$��#��;���������J	�.�/������L��	   

 

12.4  �7� ��
������7����������������
�(�8���&����0$ 
������0��$��3�$*��8��������*�/���*� �
/�  �
/F����  �����#�8/	1��4$  ��������\�1��4$  4/����-

4'�����G�	  4/#�1/����'/�������.��������	/�	.���������%6��%6	'#$�����  �	�������/'��	��4��%�	�/E���4;            
b̂6�����������������F�	4��^�8̂�7����F	
��#����������0�1�4�2.���4�%64��;$����0���;��4;��  

�������"(���+�!-  ����0���;��4;��.����0��44/�
/�%6��/�����E�$�&44��96��
/ 
 

�������������8*���  �00	!-����!0���������8  ��������/�%�F	�	�%6����$	9���������&44��%6���%4'�#��.	$�          
E���4;   �'$�.;/��0���1���1�&���������.�/������������	/�	.���������/'�;�4'�����1� 

 

�������*�K:��-�E  ��0��	���96�_ ������9���#$� 1- 4 
�	�����'/����#����������9�������	/�	����#^������&44��%6���%4'�#��.	$���7����F	
�� �%1/'���$1/'��1%	

��9����%4'�#��.	$���7����F	
���96�E�E���4;  ��������E�$4H�������;�'�1����0�7�$E�$4'���`���%6	'���
4'�����0�.��4'�����1�#���	������  E���H%�%64H�������;�'�1����/�%4'�
��2E���J���H         
�	�����'/�����%6������#^��  ����������$E�$7�$�
%6	'
2��1����9�7�$1����2
%#��������w  ��0�7�$E�$4'���`���%6	'���  
�	�����'/���������/'  �J96�����E
$��������;��1��E�#��4H���������9�7�$89��&$�;�.;/��H% 
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�����%�  �	�����'/�����%6������#^��E���4;����4H����������������Z���;�E�$��0�;��I��	'/�$'	
�������J	�.��;���������J	�.��#$����4��  ����L   4�1�6�  ��9�#$������#��;���������J	�.�/������L��	           
�'�;���8̂����Z���;�;�#$��������%6	'�������j��7	#$���������	����%6	'F	����.������$���9�                  
����/	���J	�1���%61�4�2#����������9�������	/�	 
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13.  ����	
�����������������     
 

�����������
��
������������ 
 

13.1  ������� 
 

13.1.1  �� !��"���	�������#� 

 

1) �	�������#� 
 
�� 2556  ��'(���)*�+  �+�',) -�%'����.
+�����,./��$����+	� 4664 
  ������ '������ �� ��1� 2+ ����� 
�� 2557   ��'(���)*�+  �+�',) -�%'����.
+�����,./��$����+	� 4664 
  ������ '������ �� ��1� 2+ ����� 
�� 2558   �	���* �'(����3�'�,� -�%'����.
+�����,./��$����+	� 5369 
  ������ '������ �� ��1� 2+ ����� 

 
2) �� !��"�����&�'(������#����	�������#�)���"� 3 !*����+���� 

 
�� 2556 -�%'����.
+��%/�(�'����������5�	6�%7(���1�5�	��8�+��9:���$ ������; <��������	8�	

��%���/�=�����.
+>����+: 12  ��9:�� )�+������%�@9��A���/���B�7����<�� ���������(� 
<�����������>C������'�������'���',�(���+: 31 D��(7� 2555 <����<'��=���������(�
<����<'��=���������>C������ 3 (���+:  1 ���7� 2555 �+:<'����B�$%����
���+	���+	���%������,�6��8�����B�-�����6
%�/�=�6��8�����8( 

 
�� 2557 -�%'����.
+��%/�(�'����������5�	6�%7(���1��(%�	8���8�+��9:���$ 

 
�� 2558 -�%'����.
+��%/�(�'����������5�	6�%7(���1��(%�	8���8�+��9:���$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                   ������ ��	
���� ������������ ����� (��
�)                                                                                     �	��������� 2558 

98                                                                                                                                                           $%���������� 
 

 

��8(	 : C���� 

 

13.1.2  &����� !������� 
���,�� -�"#	���. ����.�����/
 (����� (�1�#�) �
����,��"+�" 

�� 
�'� 
���1���!*��/�� � 31 2��'��� 2556 56 31 2��'��� 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2556 % 2557 % 2558 %

������:".

����'�<���	����+	���8����'� 70,073     2.63         65,988     2.19         180,833    4.45         

�����+���7% 208,698    7.83         201,462    6.67         231,003    5.68         

�������,���	�	(�+:7�������)	6���I:��� -          -          -          -          -          

'��7%7����9� 373,845    14.02       253,667    8.40         704,413    17.33       

/%��,�C�K��'���������C	� 99,170     3.72         103,375    3.42         129,000    3.17         

'�����C	���,��(+	��9:� 11,386     0.43         23,388     0.77         24,515     0.60         

�'�������:".1� ��'�"� 763,172    28.62       647,879    21.46       1,269,764 31.24       

'�����C	���8��,��(+	� -          -          -          -          -          -          

�������,�6��������+:��+:	($%����� -          -          -          -          -          -          

�������,���	�	( 3,691       0.14         4,220       0.14         2,373       0.06         

�'���������C	� �C9:������,� 290,379    10.89       193,594    6.41         188,346    4.63         

�+:���  �7�<���,���3�  - ',�D� 1,559,061 58.46       2,166,185 71.75       2,583,046 63.55       

���������78'�����C	� 37,064     1.39         -          -          12,756     0.31         

'�����C	�)�+������%����/����.
+ 9,529       0.36         4,485       0.15         1,825       0.04         

'�����C	���8��,��(+	� 3,931       0.15         2,769       0.09         6,646       0.16         

�'�������:".-�+1� ��'�"� 1,903,655 71.38       2,371,253 78.54       2,794,992 68.76       
�'�������:". 2,666,827 100.00     3,019,132 100.00     4,064,756 100.00     

1��/��� -          -          

��������������.
+<��������%	9���	�'�����'@��������� 451,278    16.92       188,693    6.25         963,656    23.71       

��%��+���7% 98,107     3.68         116,319    3.85         135,362    3.33         

'8(�$����+���	�	(�+:@I������
���)	6���I:��� 75,460     2.83         196,660    6.51         155,710    3.83         

)�+������%��/��,77�7%��8	 8,617       0.32         21,853     0.72         12,442     0.31         

'8(���7%��8	 -          -          -          -          -          -          

��+�'��/�'�..�
8��	�	( 1,717       0.06         1,792       0.06         5,090       0.13         

��+�'����,��(+	��9:� 8,972       0.34         13,346     0.44         13,145     0.32         

�'�1��/���1� ��'�"� 644,151    24.15       538,663    17.84       1,285,405 31.62       

������%	9���	�	(��'@��������� 87,587     3.28         350,669    11.61       462,505    11.38       

��+�'��/�'�..�
8��	�	(-',�D� 6,138       0.23         4,346       0.14         1,363       0.03         

������������78�
85����<���+:��� 19,681     0.74         19,654     0.65         19,758     0.49         

)��-��C��-����5	
��C����� 18,007     0.68         12,177     0.40         16,993     0.42         

��+�'��)�+������%��/����.
+ 117,725    4.41         120,595    3.99         124,976    3.07         

��+�'����8��,��(+	� 113          0.00         97           0.00         89           0.00         

�'�1��/���-�+1� ��'�"� 249,252    9.35         507,538    16.81       625,684    15.39       

�'�1��/��� 893,403    33.50       1,046,201 34.65       1,911,089 47.02       

�+'����	�5;�1 �� -          -          

�,�������+	� 145,200    5.44         145,200    4.81         145,200    3.57         

�,�
���<�%( 145,200    5.44         145,200    4.81         145,200    3.57         

��7��������9:�$��'8(�$��-�%@9��,%� 573,673    21.51       574,102    19.02       574,550    14.13       

����'�'� -          -          

���'��<�%( : '����/��L��	 14,520     0.54         14,520     0.48         14,520     0.36         

	����8���'�� 773,977    29.02       946,302    31.34       1,015,375 24.98       

�(�'8(�$��-�%@9��,%�������6�.8 1,507,369 56.52       1,680,124 55.65       1,749,645 43.04       

'8(�$��-�%�+'8(���%�'+	�+:��8�+����7(�7,�$��������	8�	 266,054    9.98         292,807    9.70         404,022    9.94         

�'��+'����	�5;�1 �� 1,773,423 66.50       1,972,931 65.35       2,153,667 52.98       
�'�1��/����
��+'����	�5;�1 �� 2,666,827 100.00     3,019,132 100.00     4,064,756 100.00     

����������
�&�'(���
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2556 % 2557 % 2558 %

��	
����
��������	
���
��������������� 8,324       0.68         12,205     0.55         10,508     0.49         

����� �
!"� 5,387       0.62         22,851     0.35         6,959       0.33         

����$�"�"� %&
	�	�' ����
�('���)� -          -          -          -          -          -          

+"��,�-'.��)�'���
�&�
'-�/ 99,170     1.56         103,374    6.52         129,000    6.03         

����
'-�/�&,��0���)%1� 2,250       0.07         2,578       0.15         1,436       0.07         

�����	
�������	����	 115,130    2.93         141,008    7.57         147,903    6.91         

����
'-�/2&��&,��0���

�������,�$��
�('���)� 805,741    54.12       805,741    52.96       1,199,192 56.07       

����$�"�"� %&
	�	��0���3�
��1��1�04")�'� -          -          -          -          -          

�������,�
	�	��0)%1� 3,199       0.24         3,732       0.21         1,889       0.09         

)�'���
�&�
'-�/�-%1)�
���,� 223,045    17.87       319,997    14.66       399,770    18.69       

��1���  )�!�
��	),5
6/ - �,�7� 361,849    24.56       366,344    23.78       378,214    17.68       

����&'�38�!������
'-�/ 7,255       -          -          0.48         -          

����
'-�/2&��&,��0��� 5,268       0.27         8,054       0.35         11,934     0.56         

�����	
����������	����	 1,406,356 97.07       1,503,868 92.43       1,990,999 93.09       
�����	
���� 1,521,486 100.00     1,644,876 100.00     2,138,902 100.00     

�	����	
�����������'9:���	�����"�%&
	�	�' �3��;��'��
���� 100,000    6.72         68,000     6.57         133,000    6.22         

�3"���� �
!"� 15,424     0.83         34,190     1.01         22,779     1.06         

�����"�%&
	�	�' �3��
�('���)� -          -          -          -          -          

��0�4)���� 
	�	��0��1;<�8����:8�
	=��$���<1�5> 57,460     3.86         97,460     3.78         83,710     3.91         

=�(�����2�"��+��,!!�!"��3��� -          0.10         6,925       -          2,556       0.12         

��0���!"��3��� 9,531       0.99         -          -          -          

��� ���+�&�'99��:��
	�	��0 1,086       0.07         1,125       0.07         3,817       0.18         

��� ����&,��0���)%1� 1,458       0.09         2,954       0.10         3,103       0.15         

����	����	���	����	 184,959    12.65       210,654    12.16       248,965    11.64       

�����"�%&
	�	��03��
�('���)� 25,000     -          40,000     1.64         100,000    4.68         

�����"�%&
	�	��03��;��'��
���� 84,670     9.55         79,810     5.56         458,371    21.43       

��� ���+�&�'99��:��
	�	��0-�,�7� 4,491       0.37         3,366       0.30         655          0.03         

=�
	?�-'�?�5
	@�:�/-�'��� 11,954     0.79         7,603       0.79         9,240       0.43         

����&'�38�
'�!���:��@�'���	��1��� 7,129       0.36         13,917     0.47         14,975     0.70         

��� ������=�(�
)+'��'9:� 54,596     4.11         57,476     3.59         58,649     2.74         

����	����	������	����	 187,840    15.19       202,172    12.35       641,890    30.01       

����	����	 372,799    27.84       412,826    24.50       890,855    41.65       

���	������� ����	 -          

�,�3��	����� 145,200    8.87         145,200    9.54         145,200    6.79         

�,�:8�
	��"0 145,200    8.87         145,200    9.54         145,200    6.79         

)�!/5
	)�)%1�4)���0�4)�?�";%)�,"� 223,716 14.47       224,145 14.70       224,594 10.50

8�2
�	�& -          

3'��

��"0 : �8�
)�+�&B�&�� 14,520     0.89         14,520     0.95         14,520     0.68         

�'�2&�3'��

 765,251    47.93       848,185    50.30       863,733    40.38       

������	������� ����	 1,148,687 72.16       1,232,050 75.50       1,248,047 58.35       
����	����	!"#���	������� ����	 1,521,486 100.00     1,644,876 100.00     2,138,902 100.00     

�$%��&��$'(	#)(����	

 
���,�� -�"#	���. ����.�����/
 (����� (�1�#�) 

�� 
�<:����(��� 
���1���!*��/�� � 31 2��'��� 2556 56 31 2��'��� 2558 
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���,�� -�"#	���. ����.�����/
 (����� (�1�#�) �
����,��"+�" 

����-����� ��'� 
���1���!*��/�� � 31 2��'��� 2556 56 31 2��'��� 2558 

 

2556 % 2557 % 2558 %

��2�"3��
�
��
  


��2�"3��
�
��
 324,792        12.90           410,195        26.15           342,066        20.45           

��2�"3�7,
�3)�'���
�&�
'-�/ 2,150           0.09             -               -               -               -               

��2�"3��
4�� 2,189,983     87.01           1,158,728     73.85           1,330,374     79.55           


0&
��2�"3��
�8�������� 2,516,926     100.00         1,568,923     100.00         1,672,440     100.00         
+"��,�3��
�8�������� -               -               

+"��,��
$�"�
��
 141,903        5.64             167,039        10.65           145,549        8.70             
+"��,�3�7,
�3)�'���
�&�
'-�/ 2,029           0.08             -               -               -               -               
+"��,�4�� 2,073,502     82.38           972,539        61.99           1,147,964     68.64           


0&+"��,�3��
�8�������� 2,217,434     88.10           1,139,578     72.63           1,293,513     77.34           
8�2
4' �+"� 299,492        11.90           429,345        27.37           378,927        22.66           

��2�"����:��:�3��
�('�5
	'�='� -               -               -               -               -               -               

��2�"����5C�?� 36                0.00             67                0.00             25                0.00             

��2�")%1� 10,945 0.43             28,891 1.84             29,316 1.75
!��$:"3���$��
4��   (44,821 )   (1.78 )   (30,044 ) (1.91)   (32,991 )   (1.97 )
!��$:"3���$��
�
���
   (134,187 )   (5.33 )   (108,368 ) (6.91)   (127,110 )   (7.60 )

���
4���,�3�0'+;,����������3�2F2�&" -               0.00 -               0.00 -               -               
+"��,�����
����   (41,720 )   (1.66 )   (21,067 ) (1.34)   (39,279 )   (2.35 )
8�2
�)�=�(�����2�"��+��,!!� 89,744 3.57 298,824 19.05 208,888 12.49           
=�(�����2�"��+��,!!�   (26,951 )   (1.07 )   (56,162 ) (3.58)   (42,632 )   (2.55 )
8�2
�,�7� 62,794 2.49             242,662 15.47           166,256 9.94

-               
)(�!$��*+	),(�� -               

��0���1�5G�4)�?�";%)�,"��
�('�$�9� 37,653 1.50             207,173 13.20           144,762 8.66
��0���1�5G�4)�?�"&���0�2�"������12&�&�)8���3!0�!,&4)��
�('���)� 25,141 1.00             35,489 2.26             21,494 1.29

),(����
-� 62,794 2.49             242,662 15.47           166,256 9.94             

��������	
���������������������	
��������� (	���" : ���) 0.13             0.71             0.50             
%������	
���&�' (	���" : (��	
��) 290,400        290,400        290,400        

�$),(�� (�(0
�	) �&�'(���
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���,�� -�"#	���. ����.�����/
 (����� (�1�#�) 

����-����� ��<:����(��� 
���1���!*��/�� � 31 2��'��� 2556 56 31 2��'��� 2558 

 

2556 % 2557 % 2558 %

��2�"3��
�
��
  


��2�"3��
�
��
 211,058        100.00         258,994        100.00         221,884        100.00         

��2�"3�7,
�3)�'���
�&�
'-�/ -               -               -               -               -               -               


0&
��2�"3��
�8�������� 211,058        100.00         258,994        100.00         221,884        100.00         
+"��,�3��
�8��������

+"��,��
$�"�
��
 73,901         35.01           86,695         33.47           68,602         30.92           
+"��,�3�7,
�3)�'���
�&�
'-�/ -               -               -               -               -               -               


0&+"��,�3��
�8�������� 73,901         35.01           86,695         33.47           68,602         30.92           
8�2
4' �+"� 137,157        64.99           172,299        66.53           153,282        69.08           

��2�"����5C�?� 29,681         14.06           19,831         7.66             15,835         7.14             

��2�")%1� 3,653 1.73             9,761 3.77             8,480 3.82             
!��$:"3���$��
4��   (549 )   (0.26 )   (610 )   (0.24 )   (597 )   (0.27 )
!��$:"3���$��
�
���
   (42,153 )   (19.97 )   (47,187 )   (18.22 )   (52,482 )   (23.65 )
+"��,�����
����   (12,374 )   (5.86 )   (11,831 )   (4.57 )   (16,160 )   (7.28 )
8�2
�)�=�(�����2�"��+��,!!� 115,415 54.68 142,263 54.93 108,358 48.84
=�(�����2�"��+��,!!�   (17,547 )   (8.31 )   (24,481 )   (9.45 )   (18,512 )   (8.34 )
8�2
�,�7� 97,868 46.37 117,782 45.48 89,846 40.49

��������	
���������������������	
��������� (	���" : ���) 0.34             0.41             0.31             
%������	
���&�' (	���" : (��	
��) 290,400        290,400        290,400        

�&�'(����$),(�� (�(0
�	)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   ������ ��	
���� ������������ ����� (��
�)                                                                                     �	��������� 2558 

102                                                                                                                                                           $%���������� 
 

 

��8(	 : C���� 

2556 2557 2558

����������(����(�������������

����',�D��8��)�+������%��/��,77� 89,745 298,824 208,888

�	���������������',�D���B�����'���� (�8	)���������������

�	��%�����M�-�  (36 )  (67 )  (25 )

�	��%����
��
	78�'+	�	��������������)�	 -               -               -               

�	��$��,���(�/@,����'+	�	���N���% -               -               -               

$��,����7�,�$��'��7%'���(8���78',�D��+:����%���  (76,153 )  (361 ) 572

$��,������78/%��,�C�K��'���������C	����� -                (2,693 ) -               

'8(�����C��D��/�/������8	 7 7 7

������������8	�������,���	�	(�9:� 266 -                 (299.00 )

��+�'�'�	��'�. (5�������	��) 17,331  (6,699 )  (2,416 )

78�'9:���7 64,964 67,511 87,401

(����)$��,���������8	<���9��@��'�����C	�   (794 )   (68 )   (30 )

$��,������%�	78�'���������C	��C9:������,� (5�������	��) -               -               -               

$��,������%�	78�+:��� �7� <���,���3� -               -               -               

$��,�����/������8	'�����C	���8�+/�(/� -               1,363 -               

786
%�8	-����5	
��C����� 1,029            1,012            2,706            

(����)$��,�����/�<�����+:	��+:	����8����$I�� 515 145 888

����3����+�'������79�78��� (5�������	��) 7,209   (5,997 ) -               

-�������������3/�����73�/*'/��������)�	 -               -               -               

�����+�	���   (2,519 )   (1,353 )   (670 )

�����+�	�8	 41,027           20,608           38,794           

���-�(���������������+������!
��"��!
)�������:".�
�1��/������������ 142,589 372,232 335,816

������:".���������(�:����6/�)
�


�����+���7%<��/�O(������� 62,187 13,933  (27,118 )

'��7%7����9� 869,068 120,539  (451,318 )

/%��,�C�K��'���������C	�  (7,913 )  (1,511 )  (25,626 )

'�����C	���,��(+	�  (1,765 )  (12,001 )  (1,127 )

���������78'�����C	�  (37,064 ) -               -               

'�����C	���8��,��(+	��9:� 913 854   (3,877 )

1��/�������������:����6/� (
�
)

��%��+���7%  (277,241 ) 20,766  (2,349 )

��+�'����,��(+	��9:�  (4,920 ) 4,375  (202 )

��������������78�
85����<���+:��� 18,807  (27 ) 104

)��-��C��-����5	
��C�����  (2,057 )  (6,842 )  (2,800 )

��+�'����8��,��(+	��9:� (1,233) (17) (7)

����'����(�8	)����������������� 761,372 512,301  (178,504 )

�����+�	��� 2,721 1,353 663

�����+�	�8	   (42,180 )   (20,977 )   (38,368 )

�������
��
	��������������)�	 -               -               -               

�8	)�+������%   (37,894 )   (35,120 )   (44,132 )

������ �2�-���� ()#�-!) )���(������������� 684,019 457,557  (260,341 )

�(�)(� �$%��&��$

 

���,�� -�"#	���. ����.�����/
 (����� (�1�#�) �
����,��"+�" 

������������'� 
���1���!*��/�� � 31 2��'��� 2556 56 31 2��'��� 2558 
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2556 2557 2558

����������(����(����
� �

����'�����������M�-� 36 67 25

����'������������8	�������,���	�	(�9:� 1,775 -               5,346            

����'��8	�������,��C�:�6��������,���	�	(�9:�   (1,881 ) -                (2,646 )

29���'���������C	��C9:������,� -                 (28,955 ) 0

29���+:��� �7� <���,���3�   (67,569 )  (501,470 )  (467,313 )

����'��8	�����+�	2I:��(���B�/%��,�$��'�����C	� -                (8,032 )  (4,994 )

����'������������8	'�����C	�@(� 1,803 1,463            324               

����'��8	���������'�����C	� -               -               (12,756.00)

����'��8	��%��+����C	�'�� -               -               (3,638.00)

����'��8	29��'�����C	���8�+/�(/�� -                 (1,055 ) -               

������ �2�-����()#�-!))���(����
� �   (65,837 )  (537,982 )  (485,652 )

����������(����(����(��1����

�C�:�$I��(����)������%	 9���	�'�����'@���������   (591,757 )  (262,641 ) 774,568

�C�:�$I��(����)������%	 9���	�'������,77���9�������9:� -               -               -               

�8	
�����%��+�78���C	�'��   (10,417 ) -               -               

���������%	 9���	�	(��'@��������� 20,917 486,542         513,745         

�8	
���������%	9���	�	(��'@���������   (57,460 )  (102,260 )  (442,860 )

�8	
�����+�'��/�'�..�
8��	�	(   (1,635 )  (1,717 )  (2,576 )

�����M�-��8	   (31,680 )  (34,848 )  (72,600 )

�8	�����M�-�6�%-�%�+'8(���%�'+	�+:��8�+����6���7(�7,�$��������	8�	   (13,103 )  (8,736 )  (6,989 )

����'����78�,%��C�:��,���-�%�+'8(���%�'+	�+:��8�+����7(�7,�$��������	8�	 -               -               97,549.00      

������ �2�-����()#�-!))���(����(��1����  (685,135 ) 76,340 860,837

������
���"������"���+�������:����6/� (
�
) � �2�  (66,952 )  (4,085 ) 114,844

������
���"������"���+������&��'� 137,025 70,073 65,988
������
���"������"���+������!
�"'� 70,073 65,988 180,832

�$%��&��$�(�)(�

 

���,�� -�"#	���. ����.�����/
 (����� (�1�#�) �
����,��"+�" 

������������'�(&+�) 
���1���!*��/�� � 31 2��'��� 2556 56 31 2��'��� 2558 
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��8(	 : C���� 

 

���,��  -�"#	���.  ����.�����/
  (�����  (�1�#�) 

������������<:����(��� 
���1���!*��/�� � 31 2��'��� 2556 56 31 2��'��� 2558 

 

2556 2557 2558
����������(����(�������������
����',�D��8��)�+������%��/��,77� 115,415 142,262 108,358
�	���������������',�D���B�����'���� (�8	)���������������

�	��%�����M�-�   (29,681 )  (19,831 )  (15,835 )
$��,������78/%��,�C�K��'���������C	����� -                 (2,694 ) -                
'8(�����C��D��/�/������8	 3 3 3
������������8	�������,���	�	(�9:� 266 -                  (299 )
78�'9:���7 9,371 11,638 15,597
(����)$��,���������8	<���9��@��'�����C	� -                -                
786
%�8	-����5	
��C����� 773 743               1,434            
-�������������3/�����73�/*'/��������)�	 -                -                
�����+�	���   (179 )   (94 )   (120 )
�����+�	�8	 12,374 11,831           16,157           

���-�(���������������+������!
��"��!
)�������:".�
�1��/������������ 108,341 143,858 125,295

������:".���������(�:����6/�)
�


�����+���7%<��/�O(������� 3,891  (17,464 ) 15,892
/%��,�C�K��'���������C	�   (9,942 )  (1,511 )  (25,626 )
'�����C	���,��(+	�   (1,210 )  (328 ) 1,143
���������78'�����C	�   (7,255 ) -                -                
'�����C	���8��,��(+	��9:�   (1,144 )   (2,332 )   (3,881 )

1��/�������������:����6/� (
�
)

��%��+���7%   (7,495 ) 5,662  (13,683 )
��������������78�
85����<���+:��� 1,712 6,788 1,058
)��-��C��-����5	
��C�����   (532 )  (5,094 )  (1,919 )
��+�'����,��(+	��9:� 105 1,496 148

����'����(�8	)����������������� 86,471 131,075 98,427
�����+�	��� 178 94                 120               
�����+�	�8	   (12,284 )   (11,896 )   (15,632 )
�8	)�+������%   (17,259 )   (14,783 )   (21,395 )

������ �2�-���� ()#�-!) )���(������������� 57,105 104,490 61,520

�$%��&��$�(�)(�
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��8(	 : C���� 

 

���,��  -�"#	���.  ����.�����/
  (�����  (�1�#�) 

������������<:����(��� (&+�) 
���1���!*��/�� � 31 2��'��� 2556 56 31 2��'��� 2558 

 

2556 2557 2558
����������(����(����
� �

�C�:�$I��(����) ����6�%��%	9���	�'���<�8������+:��+:	($%����� -                -                
����'�����������,�6�������	8�	 -                -                
����'��8	���,��C�:�6�������	8�	 -                -                 (393,451 )
����'�����������M�-� 29,681           19,831           15,835
����'������������8	�������,���	�	(�9:� 1,345            -                5,346
����'��8	�������,��C�:�6��������,���	�	(�9:�   (1,386 ) -                 (2,646 )
����'��8	����6�%��%	9���	�	(<�8�������+:��+:	($%�� -                -                
����'�����������
�������6�%��%	9���	�	(<�8�������+:��+:	($%�� 25,000           -                
)�*����	���&���("+�(������,��
�   (22,091 )   (92,939 )   (36,270 )
29���+:��� �7�<���,���3�  (1,170 )  (9,119 )  (67,014 )
����'��8	�����+�	2I:��(���B�/%��,�$��'�����C	�  (134 )  (325 )
����'��8	29��5��<���7��C�(�/��� -                 (454 ) -                
����'��8	29��'�����C	���8�+/�(/� (115) -                -                

������ �2�-����()#�-!))���(����
� � 31,263  (82,815 )  (478,525 )
����������(����(����(��1����

�C�:�$I��(����)������%	9���	�'�����'@��������� -                 (32,000 ) 65,000
����'����������%	9���	�	(��������+:��+:	($%����� -                52,000           68,000
����'����������%	9���	�	(��������+:��+:	($%�����
����'��8	������%	9���	�	(��������+:��+:	($%�����  (57,460 )  (37,000 )  (8,000 )
����'����������%	9���	�	(��'@��������� -                112,600 462,271
����'��8	������%	9���	�	(��'@��������� -                 (77,460 )  (97,460 )
�8	
�����+�'��/�'�..�
8��	�	(  (1,037 )  (1,086 )  (1,902 )
�����M�-��8	  (31,680 )  (34,848 )  (72,600 )

������ �2�-����()#�-!))���(����(��1����  (90,177 )  (17,794 ) 415,309
������
���"������"���+�������:����6/� (
�
) � �2�  (1,809 ) 3,881  (1,696 )
������
���"������"���+������&��'� 10,132 8,324 12,205
������
���"������"���+������!
�"'� 8,323 12,205 10,509

�(�)(� �$%��&��$
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13.1.3  ��&���+'������������������ 

 

��8(	 2556 2557 2558

��&���+'��A�:�
+�

��/�'8(�')C7�8��  ��8 1.18              1.20              0.99              

��/�'8(�')C7�8����,���1(  ��8 0.43              0.50              0.32              

��/�'8(�')C7�8�����<'����'� ��8 0.64 0.77   (0.29 )

��/�'8(���,��(+	������+���7%  ��8 10.12            7.65              7.73              

��	��(���1���+��>�+:	 (�� 36.04            47.72            47.22            

��/�'8(���,��(+	�'��7%7����9� ��8 2.88              3.63              2.70              

��	��(���$	'��7%�>�+:	 (�� 126.74          100.56          135.19          

��/�'8(���,��(+	���%��+� ��8 9.40              10.63            10.28            

��	��(���
�����+� (�� 38.83            34.34            35.51            

(�������'� (�� 123.95 113.94 146.90

��&���+'�����'�������5)����1����-�

��/�����$���/%� % 11.90            27.37            22.66            

��/����������������� % 5.20              18.54            13.08            

��/������9:� % 0.43              1.85              1.75              

��/�'8(�����'�/8��������� % 567.73 157.27   (118.97 )

��/�����',�D� % 2.48              15.19            9.77              

��/�-�/��<��-�%@9��,%� % 3.56              12.95            8.06              

��&���+'����!�����2�A�:)�������������

��/�-�/��<����'�����C	� % 2.02              8.54              4.69              

��/�-�/��<����'�����C	�@(� % 6.66              14.51            9.82              

��/���,�$��'�����C	�  ��8 0.81              0.56              0.48              

��&���+'�'������1.�B"��"��������

��/�'8(���+�'��/8�'8(�$��-�%@9��,%� ��8 0.50              0.53              0.89              

��/�'8(�7(�'��@6���
��������+�	 ��8 18.12            24.49            (4.64)

��/����8	�����M�-� % 50.45            14.36            43.67            

�����M�-�/8��,%� �� 0.11              0.12              0.25              

����',�D�/8��,%�'8(��+:��B�$��-�%@9��,%�������; �� 0.26              0.71              0.50              

���78/���.
+/8��,%� �� 6.11              6.79              7.42              

��/�(�'��
��&���+'����������'�
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��8(	 2556 2557 2558

��&���+'��A�:�
+�

��/�'8(�')C7�8��  ��8 0.62              0.67              0.59              

��/�'8(�')C7�8����,���1(  ��8 0.07              0.17              0.07              

��/�'8(�')C7�8�����<'����'� ��8 0.31 0.53 0.27

��/�'8(���,��(+	������+���7%  ��8 28.79            18.34            14.89            

��	��(���1���+��>�+:	 (�� 12.68            19.91            24.52            

��/�'8(���,��(+	���%��+� ��8 2.84              2.93              2.41              

��	��(���
�����+� (�� 128.53          124.58          151.46          

(�������'� (�� (115.85) (104.67) (126.94)

��&���+'�����'�������5)����1����-�

��/�����$���/%� % 64.99            66.53            69.08            

��/����������������� % 44.75            48.07            45.16            

��/������9:� % 15.79            11.43            10.96            

��/�'8(�����'�/8��������� % 60.46            83.93            61.40            

��/�����',�D� % 40.05            40.81            36.49            

��/�-�/��<��-�%@9��,%� % 8.81 9.89 7.25

��&���+'����!�����2�A�:)�������������

��/�-�/��<����'�����C	�  % 6.50              7.44              4.75              

��/�-�/��<����'�����C	�@(� % 15.25            8.89              6.03              

��/���,�$��'�����C	�   ��8 0.32              0.18              0.13              

��&���+'�'������1.�B"��"��������

��/�'8(���+�'��/8�'8(�$��-�%@9��,%� ��8 0.32              0.34              0.71              

��/�'8(�7(�'��@6���
��������+�	 ��8 7.05              11.03            7.71              

��/����8	�����M�-� % 32.37            29.59            80.80            

�����M�-�/8��,%� �� 0.11              0.12              0.25              

����',�D�/8��,%� �� 0.67              0.41              0.31              

���78/���.
+/8��,%� �� 3.96              4.24              4.30              

��&���+'����������<:����(���
��/�(�'��
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14.  ���'������1.�
�����2���"��CD�"(�����   

 

14.1  ����2���"�
����'������1.�����������
��
������������ 

 

14.1.1  A�:�'�����������������+���� 
 
6��� 2558 �������+�	��%�(� 1,701.78 �%��� �C�:�$I������ 2557 ���(� 103.90 �%��� ��9��C�:�$I��     

�%�	�� 6.50 '��/,��������	��%$	'��7%<�Q�'�+�C�:�$I�������+:-8��   
 
  6��� 2558 �������I��+57��'�%��	��%���+:	�<��������+:-8��5�	�+�	��%�(� 1,701.78 �%���              

<�8������B� �	��%����$	<�Q�'�+���(� 1,273.10 �%��� ��9�7����B��%�	�� 74.81 �	��%78D�����+	�$�@8	
<����������(� 154.40 �%���  7����B��%�	�� 9.07 �	��%78��1�����'��7%���(� 104.71 �%��� ��9�7����B�   
�%�	�� 6.15 �	��%����$	���'��C�'/�����(� 57.27 �%���� ��9�7����B��%�	�� 3.37  �	��%78�
87���'��7%
<��78�
85�������(� 73.93 �%���  7����B��%�	�� 4.34  �	��%78�
8�%��C���*�	���(� 9.03  �%��� ��9�        
7����B��%�	�� 0.53 <���	��%�9:��(����(� 29.34 �%��� ��9�7����B��%�	�� 1.72  ��6�%�	��%�(�6��� 2558  
���+	���+	������ 2557  �C�:�$I�� 103.90  �%���  ��9��C�:�$I���%�	�� 6.50  ����',�D�6��� 2558 ���+	���+	������ 2557   
�������+����',�D��(�6��� 2558  ���(� 144.76 �%���  6��� 2557 ���(� 207.17 �%���  �������(� 62.41       
�%���  ��9������%�	�� 30.13         �M���	'�7�.�+:��6�%����',�D�5�	�(�����  79� �	��%�����$�@8	'��7%         
<���	��%���R�'��7%���������+:-8�� 

 
'�����-������������������ 2558  �>C�$��������; �+����',�D� 89.85 �%��� ���+	���+	������+:-8��

2I:��+���� 117.78 �%���  �������(� 27.94 �%�����9������%�	�� 23.72  ��9:����6��� 2558  ������; �+�	��%
�����$�@8	'��7%���������+:-8�����(� 35.77 �%��� ��9������%�	�� 14.33  
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��8(	 : C���� 

�	
�+� % �	
�+� % �	
�+� %
2 ���(������

D,����$�@8	<������� 162,003   6.41        190,173   11.90       154,396   9.07        
D,�������R���1�'��7% 77,397     3.06        139,596   8.74        104,715   6.15        
D,�����
87���'��7%/5���� 49,963     1.98        70,976     4.44        73,928     4.34        
D,�����
8�C������/� 9,328       0.37        9,450       0.59        9,026       0.53        

�'�2 ���(������ 298,691   11.82       410,195   25.67       342,065   20.10       
2 ���(��"������ -          

D,����5����<�Q�'�+ 1,106,881 43.79       1,093,929 68.46       1,273,099 74.81       
D,����5�������������� 1,058,910 41.89       -          -          -          -          
D,����5�������'��C�'/�� 49,843     1.97        64,799     4.06        57,275     3.37        

�'�2 ���(��"������ 2,215,634 87.65       1,158,728 72.52       1,330,374 78.18       
2 ���(��"���1�������:". 2,150       0.09        -          -          -          -          
��"-���;�� -          

��������/�<�����+:	�����/� 1,725       0.07        -          -          5             0.00        
�	��%�9:�T 9,706       0.38        28,959     1.81        29,336     1.72        

�'���"-���;�� 11,431     0.45        28,959     1.81        29,341     1.72        
��"-���'� 2,527,906 100.00     1,597,882 100.00     1,701,780 100.00     

B��������"-���"�&��!���A�2 ���(
25582556 2557

 

14.1.2  ���'������1.�
������������ 
                  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

  
1��"�1&    �	��%����	�����(8����<�%( 

 
������<��������	8�	�+�	��%����������D,����<�8���B� 3 ��,8� 79� D,��������� D,����$	'��7% <��D,����-

�'���������C	�  
1.  D,��������� ��%<�8  D,����$�@8	'��7%<������� D,�������R���1�'��7% D,����6�%�
87���'��7%/5����<��

D,����6�%�
8�%��C���*�	 
2.  D,����$	'��7% ��%<�8 D,����5����<�Q�'�+ D,����5�������'��C�'/�� 
3.  D,�����'���������C	� 
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2 ���(��5+�"�
�������      

 

&������!����F������1
���+���  
                                                                                                                                      ��8(	 : ��/���/�� 

!����F��������� 2556 2557 2558 

���/���	��� (BULK) 388,351.93 443,510.12 272,702.94 
���/���	$( 253,593.60 381,910.50 405,850.90 

�'��/��&�
���" 641,945.53 825,420.62 678,553.84 

�����/� 85,041.66 13,302.78 - 

�'���������� 726,987.19 838,723.40 678,553.84 

 
��/������1���%(8����3���/�'8����6��� 2556  �+���(�  6.42 <'�/�� 6��� 2557  �+���(� 8.25       

<'�/�� <��6��� 2558 �+���(� 6.78 <'�/�� ��9:����+	���+	���� 3 �� C�(86��� 2558 �+����3���/�'8�����C�:�$I��
���� 2556 ���(� 36,608.31 /�� ��9��C�:�$I���%�	�� 5.70 </8�������� 2557 ���(� 1.47 <'�/�� ��9������%�	�� 
17.79  <������3�����/�'8����6��� 2556 ���(� 0.85 <'�/�� 6��� 2557 ���(� 0.13 <'�/�� <��6��� 2558 
��������8�+����3�����/�'8���� ��9:��������3�����/��$%�6
%����������	8�/8���9:�� ��6�%RY	�����      
�I�C���3<�%(��1�(87(���@�������/�6�%�������9:��
82I:���%-�/��<��'���(8 

 ������� 6��� 2558  �I���6�%�������+�	��%$�@8	<����������(� 154.40 �%��� 6��� 2557 ���(� 190 
�%��� <��6��� 2556 ���(� 162 �%��� ��9:����+	���+	���� 3 �� C�(86��� 2558 �+�	��%�������� 2557 ���(�        
35.78  �%��� ��9��C�:�$I���%�	�� 18.81     

 

2 ���(���C����G������� 
                                                                                                                                                     ��8(	 : ��/���/�� 

!����F���������� 2556 2557 2558 

���/���	��� (BULK) 385,187.50 432,151.46 302,953.25 
���/���	$( 384,768.35 455,986.70 338,358.45 

�'��/��&�
���" 769,955.85 888,138.16 641,311.70 

�����/� 89,328.50 6,003.60 - 

�'����������� 859,284.40 894,141.76 641,311.70 

 
��/������1���%(8����3���/��$%�6
%�����6��� 2556 �+���(� 7.70 <'�/�� 6��� 2557 �+���(�       

8.88<'�/�� <��6��� 2558 �+���(� 6.41 <'�/�� ��9:����+	���+	���� 3 �� C�(86��� 2558 �+����3���/��$%�6
%�����
�������� 2556 ���(� 1.28 <'�/�� ��9������%�	�� 16.71 <���������� 2557 ���(� 2.47 <'�/��  ��9������%�	
�� 27.79 <������3�����/��+:�$%�6
%�����6��� 2556 �+���(� 0.89 <'�/�� 6��� 2557 �+���(� 6 C��/�� <��      
6��� 2558  ��8�+�$%�6
%�����  

������� 6��� 2558  �������+�	��%���R�'��7%���(� 104.72 �%���  6��� 2557 �+���(� 139.60 �%���            
<��6��� 2556  �+���(� 77.40  �%���  ��9:����+	���+	�������+:-8��C�(86��� 2558 �������+�	��%�������� 2557              
���(� 34.88 �%���  ��9������%�	�� 24.99 
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2 ���()1��#+��
�������/B��� 

 

   6��� 2558 ������; ��%6�%������	8�	�
87���'��7%����<�����'��<��<��������C9:����R���1�'��7%���/�     
����'8����6�%-�%29��/8������* <���
8�C9:�������D,������8(8����B�D,����5����<�Q�'�+  <��D,����5������
���'��   <��������	8�	<�8���I:���%6�%�������9:��
85����-��/���������� �I���6�%6��� 2558 �������+�	��%����   
6�%�
87���'��7%<��5���� ���(� 73.93 �%��� �C�:�$I������ 2557 ���(� 2.95 �%�����9��C�:�$I���%�	�� 4.16      

 

2 ���()1��#+�1��:����I�" 
 

�������+�7�C���*�	$�� 262 �%�� /����	�8�+:2�	���(�3'�:��� @����Y��%'���C�	 /���'�5��6/%              
���)�C�����<��  ����(��'�,������  �C9:�6�%�,77���:(���
8C���*�	 6��� 2558  �+���7%C���*�	�>�+:	���(� 253     
�%�� ��9�7����B��%�	�� 98.44 <���������+�7�C���*�	$�� 45 �%��  /����	�86�2�	'	��25� @����Y��%'���C�	             
/���'�5��6/%  ���)�C�����<��  ����(��'�,������   2I:�6��� 2558 �+���7%C���*�	�/1����(�     

  �I���6�%�������+�	��%78�
8�%��C���*�	6��� 2558 ���(�   9.03 �%���  �������� 2557 ���(� 0.42         
�%���  ��9�7����B��%�	�� 4.49  

 

2 ���(B����!J��
� 
 

��������B�-�%-��/<������8	<�Q�'�+6�%���-�%�������,/'�����-��/$���M�  ����+:'�  ����+:'���1����                   
<��-�%���������		8�	  ��%<�8  ������+:   $��7,��+�   $��$��7+�	( <��$������
���  ������+�	���+-��/)�3Z�-              
C��	��%'8(���I:�  79�  ��$%('�+    2I:�������8	6�%<�8-�%���������,/'��������'�/(�    

6��� 2558 �������+�	��%����$	<�Q�'�+���(� 1,273 �%���  7����B��%�	�� 74.81 $���	��%�(�     
<����9:���+	������ 2557 �������+�	��%����$	<�Q�'�+���(� 1,093.93 �%��� �C�:�$I�����(� 179 �%���        
��9�7����B��%�	�� 16.38 ��9:������%$		�������-��/�C�:�$I��   
 

    2 ���(B������� 
    ��������B�-�%-��/<������8	���'��C�'/��'�6�%���-�%�������,/'����� ��%<�8 5�������/� 
5����<�Q�'�+  <��-�%���������		8�	 ��%<�8 $%('� ���<$1� ��� ��	 ��B�/%�  
    6��� 2558 �������+�	��%����$	���'��C�'/�����(� 57.27 �%��� 7����B��%�	�� 3.37 $���	��%
�(�<����9:���+	������ 2557 �������+�	��%����$	���(� 64.80 �%��� �������(� 7.52 �%��� ��9�7����B�  
�%�	�� 11.61 ��9:����-���������7������6�/��5���+:���������	8�/8���9:�� ��6�%(�/@,�����1�C�'/������     
�I�'8�-�6�%�7$	���'�������%(	�
8���� 
      

���-���/�&�� 
 

6��� 2558 �������+����$���/%��(����(� 378.93 �%���  6��� 2557 �+���(� 429.35 �%��� <��6��� 2556
�+���(� 299.49 �%���  �������+����$���/%�������9:���+	������ 2557  ���(� 50.42 �%���  ��9������%�	�� 11.74 
<���C�:�$I������ 2556 ���(� 79.43 �%��� ��9��C�:�$I���%�	�� 26.52 '��/,�+:��6�%�������+����$���/%�6��� 2558                  
�C�:�$I������ 2556  </8����6��� 2557  ��9:�����������+ �	��%����6�%�����$�@8	'��7% <���	��%��������R�'��7% 
�������� 2557 
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���-�� �2� 
 

6��� 2558 �������+����',�D���8��� 144.76 �%��� 6��� 2557 ��8��� 207.17 �%��� <��6��� 2556     
��8��� 37.65 �%��� ��9:����+	���+	������ 2557 ����',�D��������(� 62.41 �%��� ��9������%�	�� 30.13 <��        
�C�:�$I������ 2556  ���(� 107.11 �%��� ��9��C�:�$I���%�	�� 284.46  

 

�A�:�
+��
��1
+����������� �  
 

6����(8��� 2556 @I� 2558 �������+��/�'8(�')C7�8����8��� 1.18 ��8  1.20 ��8 <�� 0.99 ��8/������   
2I:�6��� 2558  �������+��/�'8(�')C7�8���������� 2557 <���������� 2556 �������������+'�����C	���,��(+	� 
���(� 1,269.76 �%��� �������%(	����'�<���	����+	���8����'����(� 180.83 �%���  �����+���7%           
���(� 231.00 �%��� '��7%7����9����(� 704.41 �%���  /%��,�C�K��'���������C	�  129 �%���          
'�����C	���,��(+	��9:� 24.52 �%��� <����+�'����,��(+	����(� 1,285.41 �%���  �������%(	������%	9���	�'�����'@���-
���������(� 963.66 �%��� ��������29��(�/@,���$%('�+��/8������*  ��%��+���7%���(� 135.36 �%���  
<��������%	9��+:@I������
���)	6���I:������(� 155.71 �%��� ��+�'����,��(+	��9:� 30.68 �%���     

6����(8��� 2556  @I� 2558  �������+��	��(�����1���+��>�+:	 36.04 (�� 47.72 (�� <�� 47.22 /������              
�������+��	��(�6���
�����+��>�+:	 38.83 (�� 34.34 (�� <�� 35.51 (�� /������ <��(�������'�6��� 2556                
��8��� 123.95 (�� 6��� 2557 ��8��� 113.94 (�� <��6��� 2558 ��8��� 146.90 (��  �	8����1/�RY	�������%7(�7,�             
��6�%�7���/������7%<����8��������1���+��������+�6�%��1($I��        

 
���������� 
 

&����� !���������� 
                                                                                                                                                                      ��8(	 : C���� 

 2556 2557 2558 

����'�',�D���%�(6
%��)6����������������                684,019     457,557     (260,341)     
����'�',�D���%�(6
%��)6�����������,�                   (65,837)       (537,982)       (485,652)      
����'�',�D���%�(6
%��)6����������������               (685,135)       76,340      860,837       
����'�<���	����+	���8����'��C�:�$I��(����)',�D�      (66,952)      (4,085)      114,844      
����'�<���	����+	���8����'���	�(�               70,073       65,988       180,832       

 

6��� 2558  ������; �+����'�6
%��6���������������� 260.34  �%��� ����'�6
%��6�����������,� 485.65 �%���   
<������'���%�6���������������� 860.84 �%��� �������+����'�<���	����+	���8����'��C�:�$I��',�D�  114.84     
�%���  ��6�%�������+����'�<���	����+	���8����'�7����9���	�� 2558 ���(� 180.83 �%���  ����'�6
%��6�
����������,�����T �����29��'�����C	�@(� ��%<�8 ������,�7���'��7% �8�'�%�'������ <��29���7�9:������<��
�,���3��C9:����,�6�D,�����8��9�7����������  ����'���%���������������������T �������%	9�������'@���
������  
 

 

 



                   ������ ��	
���� ������������ ����� (��
�)                                                                                     �	��������� 2558 

113                                                                                                                                                           $%���������� 
 

 

 

�1
+���� � 
 

6��� 2558 ������; <��������	8�	�+(���������������.
+�+:	����8����6
%�������(� 112 �%��� ������;              
<��������	8�	�+(�����������%	9���	�'�����'@����������(����(� 2,953 �%��� ����6
%�����(� 956.43 �%��� 
(�/@,���'�7��C9:�����29��(�/@,���$%('�+  7����9�	����8����6
%���(� 1,996.57 �%��� ������; <��������	8�	              
�+(�������%��	�	(��'@������������(� 1,455 �%���  ����6
%�����(� 1,246.20 �%��� �C9:�������,�7���'��7%  
�8�'�%��7�'������ 29���7�9:������<���,���3� �(�@I�������,��7�5�����C9:�$		�������-��/<�Q�'�+         
<�����,��C�:�6�D,�����8��9�7���������� 
   

14.1.3  ������������ 
 

������:". 
 

'�����C	��(�$��������;<��������	8�	 3 (���+:  31 D��(7� 2558 ���(� 4,064.76 �%��� �C�:�$I�����(� 
1,045.62 �%���  ��9��C�:�$I���%�	�� 34.63  ��9:����+	���+	����'�����C	��(����(� 3,019.13 �%���  3 '����� 2557            
5�	<�8�'�����C	�����+� 
 

������ ����� �
�� !��F.� �2� �
����1�������:".�:;�����
� � 
 

3 31 D��(7� 2558  �������+�+:��� �7� <���,���3�',�D����(� 2,583.05 �%���  7����B�'��'8(�            
�%�	�� 63.55  $��'�����C	��(��C�:�$I����9:����+	���+	����'����� 2557 ���(� 416.86 �%�����9��C�:�$I���%�	�� 19.24            
<���'���������C	��C9:������,��������+���(� 188.35 �%��� 7����B�'��'8(��%�	�� 4.63 $��'�����C	��(�         
������9:����+	���+	����'����� 2557 ���(� 5.25 �%�����9������%�	�� 2.71  ��9:����6��� 2558  ������;��%�+           
��������,�7���'��7%<��������	8�	��%29���7�9:������<���,���3��9:�T �(�@I�������,��7�5�����C9:�$		                 
�������-��/<�Q�'�+<��������	8�	<�8���I:�29���7�9:������ �,���3��9:�T <���7�'������6�D,�����8��9�                  
7���������� 

 

��������1
;� 
 

3 31 D��(7� 2558 �������+'��7%7����9� ���(� 704.41 �%��� 7����B�'��'8(��%�	�� 17.33 $��'�����C	�        
�(�  2I:��������%(	(�/@,��� 411.63  �%��� �����(8��� 42.31 �%��� '��7%'���1���� 18.48 �%���  (�'�,'������9�� 2.30 
�%���  <��'��7%���(8��� 230.69 �%���  ��������%/���78�-9:����78�7�,�$��'��7%'���(8���78',�D��+:����%��� 
���(� 1.00 �%��� 
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	�1��/������ 
 


	�1��/�������
�
	�1��/�;��     
                                                                                                                                                             ��8(	 : C���� 

��"��� !* 2556 !* 2557 !* 2558 

�����+���7%<��/�O(��������+:�	�86������
��� 99,811 130,886 140,764 
<	�/��	,��+��+:7%�
�������+�    
     ��8���� 3 ��9�� 68,043 65,647 79,655 
     ���(8 3 ��9�� @I� 6 ��9��          7,326          487        3,101 
     ���(8 6 ��9�� @I� 9 ��9��     33,870 - 246 
     ���(8 9 ��9��  19,824 20,986 14,726 
�(� 228,874 218,006 238,491 
��� 78�-9:���+�'�'�	��'�. (25,462) (18,763) (16,347) 
',�D� 203,412 199,243 222,145 

 

3  31 D��(7� 2558 �������+�����+���7%���������(� 222.14 �%��� <�������+��9:����(� 8.86 �%��� 
�(� 231 �%��� 7����B�'��'8(��%�	�� 5.68 $��'�����C	��(� �C�:�$I�� 29.54 �%��� ��9��C�:�$I���%�	�� 14.66              
��9:����+	���+	����'����� 2557  ��9:����6��� 2558  ������	8�	�+�	��%����$	'��7%�C�:�$I�� ��6�%�+�����+��C�:�$I��         
�%(	�
8���� 

 

1��/��� 
 

��+�'���(�$��������; <��������	8�	 3 (���+: 31 D��(7� 2558 �+���(� 1,911.09 �%��� �C�:�$I�����(� 
864.89 �%���  ��9��C�:�$I���%�	�� 82.67 ��9:����+	���+	������+�'���(� 1,046.20 �%��� 3 '����� 2557 5�	<�8���+�'�� ����+� 
 

����	���"���/�(���5���������� 
 

3  31 D��(7� 2558  �������+������%��	�'�����'@���������<�8���I:��(����(� 963.66 �%��� 7����B�
'��'8(��%�	�� 23.71 $����+�'���(��C�:�$I�����(� 774.96 �%��� ��9��C�:�$I���%�	�� 410.70 ��9:����+	���+	����         
'����� 2557 ��9:����6��� 2558  ��������%��%	9�������'@���������6����/�O('�..6
%�������(� 100 �%��� �C9:�             
�C�:��,�6�D,����<�Q�'�+ <��������	8�	<�8���I:���%��%	9�������'@���������6����$����%��+����'/��+2+�<��/�O('�..
6
%�������(� 830.66 �%���  �C9:����$%(�/@,���$%('�+��/8������*6
%6�D,����-��/<�Q�'�+  
 

����	���"�"�'(���5���������� 
 

3 31 D��(7� 2558  �������+������%	9���	�	(��'@����������(����(� 618.21 �%��� 7����B�'��'8(�
�%�	�� 15.21 $����+�'���(�5�	<�8������B�'8(�$����+���	�	(�+:@I������
���)	6���I:������(� 155.71         
�%��� <��������%��	�	(���(� 462.50 �%��� ��9:����+	���+	����'����� 2557 ���(� 547.33 �%��� �C�:�$I�����(� 
70.88  �%��� ��9��C�:�$I���%�	�� 13.05  ��9:����6��� 2558 ��������%������,�7���'��7%6�%�
8 �8�'�%��7�'������ 
�(�@I��C�:��,�6�D,�����8��9�7����������  <��������	8�	��%���,�29���7�9:������<���,���3��9:�T �(�@I�������,��7�
5�����C9:�$		�������-��/<�Q�'�+  
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�+'����	�5;�1 �� 
 

'8(�$��-�%@9��,%�$��������; <��������	8�	 3 (���+: 31 D��(7� 2558 ���(� 2,153.67 �%��� �C�:�$I��
���(� 180.74 �%��� ��9��C�:�$I���%�	�� 9.16 ��9:����+	���+	����'8(�$��-�%@9��,%� 1,972.93 �%��� 3 '����� 2557           
5�	�+�����+:	�<�������+�  

-  �C�:�$I��������',�D�'������(��� '���',�(���+: 31 D��(7� 2558 ���(� 162.78 �%��� 
-  �C�:�$I�������+:	�<���'��'8(���@9��,%�6�������	8�	)	6���7(�7,���+	(��� ���(� 97.55 �%��� 
-  �����������M�-��8	 ���(� 79.59 �%��� 

 
!K((�"������
&+�������������)�����& 
 

2 ���(�
������� 
 

(1)  �%���7��7� 
������; /����	�8���<�8�����%C��	6��$/����(��'�,������2I:���B������'�8�8(��	  �M��,����+��'�%�@��

<��'�C��
9:��/8���6�%��7��7���)7��I:���'�8�+�)7��I:�$�������*�+7(�'��(�<���(���1($I��  �
8�    
@���.��)����  @��C�����+:'��  '�C�(�<�(��,/'�����  @�����C(�@+<���9:�T �
9:��/8��'%�����
����(��)7���9� ��%<�8  �7�'(��7�  C��3,5��  ',5$��	    �
+	�6��8  ��C��  ����  �
+	��	 )7/�(������>+	����9�
��%<�8  �7��
'+� �,���
D�+  �,��D�+  )7��������%<�8  �	,D	  �8����  ',C��3�,�+  -8�����'�8)76/%5�	6
%
@��C����'����B��'%���7��7����� ��9���'�8)7/�(�����5�	-8��������@�����C(�@+��9��$%'�8             
����(��'�,������5�	6
%@��(�<�(��,/'�����  ���+:��8($%�/%���6�%��$�'8�'��7%�����)7��I:�          
'�8�+�)7��I:��+7(�'��(��(���1(<������	��C�������$I���(8����   ���������'8�'��7%��)7/8�T �$%�                    
6
%�������1�C��'��7%�C9:�����$�@8	$I����9�����'�,���+7(�'��(���$I�� ����������+:/���$��������;                     
��B��,��
9:��/8����(8���7��7�$�'8�����<��$�@8	$I����9�����'�,���C9:�$�'8�/8���	���,���	��	��             
5�	�������I���B�$%���%���+	��+:��6�%������; '��@6�%�����<�8���7%��%�(%�$(�	�:�$I��    

 

(2)  �5	�	$�����
�� 
��9:����6���7/�����8��9�<�8������*��	�+57�����+:���[��8��+	���9�7����/	2I:���B�<��8�
,�
�

C���*�	6�.8<�8���I:�6���,���C���7�  �C9:�6�%��9�����,�'��7%����+	��8�C9:�$�@8	'��7%����(3�8��+	���9�����I�   
�+:*�+�
 ��9�<���>���<�� 6�$3��+:D,����$�'8�'��7%�����$		�����</8�����8��9�<�8������*��		����8��%�+
������*������5	�	<����	��(��+:
����� �����'8�-���������-�%7��+:C���*�	�	�86�����(36��%�7+	���8(8��
�%(	�'+	�  R,Y������  �������+:7��7�:�<��7(���'+	���@����,�<����9�����'�,��$��6�.8  /�����D,����/8�T         
�+:'��C��D����D,����6�����(3�8��+	���9�7����/	/%���+���/�+	�C�%���C9:����'@���3��+:�����+:	�<�����6���7/  
6�'8(�$��������; 	8����%���-��������'8(������+:��9�����'�,���$%���+	��86
%�����/8���9:������6
%         
�8��+	���9�7����/	2I:��+����-��+<��-��'+	     

 
6��%�-��'+	  79�  ���(���9��+:6
%�������������9:������9�����'�,��$��6�.8�+:�$%����'��7%                         

6���,���C; (7����/	) ����8�$%�6�<�8�����������+	�'��7% 
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6��%��+  79�  '��7%�+:����,����)7/8�T 5�	�'%����@	�/������$%�6
%������+:7���'��7%$��������; 

2I:�/����	�8���<�8�����%C��	<���	�86��$/����(������3Z���8/%��'8��$%��6��$/��,���C���7���9�$�'8���B���	�-
�����@I��8��+	���9�����I�   ��9:������9�����,�'��7%�+:�+$�����	��'��@�$%���+	��8	���8��+	���9�$��������; 
�C9:�$�@8	'��7%��%��B�������	��786
%�8	6���$�'8�'��7%����6�%<�8��%$��'��7%��6�%��6�%������8��+	���9� 
�����R�'��7%<����6�%�����$�@8	'��7%�����7%�	6��8����$I�� 
 

2 ���(�!J��
� 
 

(1)  �����+:	�<�����9:���$����7%���(8������* 
�����+:	���9:���$����7%$�������*-�%'8�����	6�.8  �
8�  ����$%�/��� FTA ��������*

'���=������  ��'�/���+	<��<7��  ��6�%������'��@���$%(�/@,���5�	��8/%��
���78)�+���$$% ��9���                  
�C�:�)�+���$���$�������*�+��� 5%  ��B� 25%  �C9:��������'8����<�Q�'���1������6�%-�%���$%<�Q�'�+6���	           
��8'��@���$%<�Q�'�+�7@���$%���%/8����+�  </8���/��������8(	�������5����<�Q�'�+6���	����/%��
�����<$8�$�����<�Q��+��+� 

 

(2)  C_/����������5)7 
�M��,���-�%���5)7�������5)7����+:�+7,378/8�',$)C��$I�� �
8� $���M�5`�(+/  2I:����+��6	<��(�/��� 

<�8D/,���(8  $���M�D����  ��9�����+:�I:�'���1����5`�(+/  ��B�/%�  ��6�%�������+5��'6��������������5)7
<�Q�5`�(+/  �C�:���$I�� 

 

(3)  ������75�5�	+�+:���'��	�$%�6
%6�D,���� 
�M��,����������	�8���(8���'���2�N��<(��  ERP  2I:���B�2�N��<(���+:@��6
%6���7����+:�+7(����'��	           

�C9:�/%����
��7(���%���+	����9�7�8<$8�   ��9:����2�N��<(�������8('��@����������$%����6���7���6�%��B�<���(�*��	�    
5�	���
9:��5	�$%����$�� </8����8(	���+:��B�)7'���'�,� (Back Office) �$%�%(	��� <������(���B�'�'���*            
�+:
8(	6�%��/��'��6�$��-�%���������@��/%��<���(���1(/��'���/8�7(�/%����$�����7% 
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�������	�
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   "�
"%� 
 ���. ����� 
/�������(%) 

          ���"��3��45 
          ��&������� 
        ���%�&������� 
           ������������ 

                                                                                                              -��"����)5���&��/����� 5 -7�������& 

         �%&���                                  $�����%&                                                  � ����%�&�� / ������ / -���8�4����� 

1. ���-�	��  ���.�8���5 
(���� 78 -7) 
--��4���������������  
-���������"�� 
(�$%&$�(& 30 ������ 2551) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ���##$�% &�'&�����($)��� �(*����+���&��	��	 
-  ���##,� Industrial Engineering and Management 
   Oklahoma State University  �����')���D������ 
 
-����+�	���$�����"�$� 
1. &��	��	�G������
�+���� (&��. �(H� 32) 
2. Finance for Non - Finance Directors (FND �(H��%O 8/2004) 
3. Director Certification Program  (DCP �(H��%O 39/2004) 
4. Audit Committee Program (ACP �(H��%O 11/2006) 
5. Director Accreditation Program  (DAP �(H��%O 107/2014) 
)�Y�)H��)���)Z�����������������	 (IOD) 
 

    0.004% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
       
    
 

                 ��H�% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
            
 

 �� 2551 - �\��(��� 
      
        
       
 �� 2555 - �\��(��� 
 �� 2547 - �\��(��� 
  
 �� 2551 - �\��(��� 
 �� 2551 - �\��(��� 
 �� 2542 - �\��(��� 
 
 
 �� 2554 - �\��(���   
 �� 2553 - �\��(���   
 �� 2551 - �\��(���   
 �� 2551 - �\��(���   
 �� 2551 - �\��(��� 
 �� 2551 - �\��(��� 
 �� 2547 - �\��(��� 
 �� 2546 - �\��(��� 
 �� 2546 - �\��(��� 
 �� 2544 - �\��(��� 
 �� 2543 - �\��(��� 
 �� 2543 - �\��(��� 
 �� 2536 - �\��(��� 
 
 
 �� 2552 - �\��(��� 
 �� 2550 - �\��(��� 
 �� 2547 - �\��(��� 
  
 �� 2545 - �\��(��� 
 �� 2544 - �\��(��� 
        �\��(��� 
        �\��(��� 

         ���]������������� / ��������)�� 
 
 
                         ������������%	� 
                      ������]�������                          

      ���]�������)���^�������YH$��^�� 
        ���]�������$�&�)�� / ��������)�� 
                             ���]������� 
                         ���]������� 
           ��������)��/������$�&�)�� 
                        

�������%O��H��_��`�������������%	� 
                           ���]�������  
                           ���]������� 
                       ���]�������������  
                       ���]������������� 
                           ���]������� 
                           ���]�������          
                           ���]������� 
                           ���]������� 
                           ���]������� 
                           ���]������� 
                           ���]������� 
                           ���]������� 
                                ������ 

 
                              )Z���$H�a 
                         ���]������� 
                       �	�)b��&��	��	 
                          ������&�
�� 
                              
                               ������ 

c�_
��#��d��'������&(e�&�'&�� 
                         ���]������� 
                         ���]������� 

������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) 
����b�](����   -  �����f�ZH	)��Y_ 

  -  g�_�
HY���)��Y_^��������H��%	���h� 
 
������ ��	�(H�	���%O	�Y�� ����� (��
�)                                     -  )��Y_�($)�����	�	�$� 
 
 
������ �% ��) i�&����� ����� (��
�)    ������	H�	                 -  ,����^�G�)�% 
������ ���$���	 ����$�����
�O�^�� 
���� Y�������
�O� ����� (��
�)  -  ,�������$� 
������ ���j%���$���	 ����� (��
�)                                        -  ���j%���$� ��k�d�)$��l�l 
 
 
������ ���$���	��,��d�&��� ����� 
������ ��) �� d��d�d���$%� ����� 
������ �% ��) �% ^�)�jk� �����                 ������	H�	 - ](����g�_�
H�)���������d	� 
������ �% ��) �($)����������� �����   ������	H�	 - ,�������O�����������   
������ ���$���	�������+� �����                            - ,�������$� 
������ �&�c��($)������Y�)&��Y� �����           - ,�������$� 
������ �����Dd�e� �����                                          - c��$������ 
������ )	� d%.d%. ����$�����
�O�^�� �����              - c��$^������H	���f&^�������)�$���  
������ ��k��&�����k���d��d� ^����������� �����     - ,����c��$b�+m������ 
������ 
�	�������d�%d��Y^���� �����                   - d�e��)���������d	��dhO����$����f$�������($)��
������ ^d�-������� (1992) �����                             - c��$^������H	c��$b�+m������^��)�O�d��d� 
������ �H&�����H����Y���)��Y_ �����                     - Y���)��Y_ 
������ ��
. j%. )$��Y �����                                      - c��$)��Y_�($)�����c�,��� 
  
 
�($)�����d�e������]�                                         - �����]� 
��&��	��	��_d��	                                               - )Z�����'n�� 
)�Y�&�'&����)Z�^�H������'��	g�d������
��Z��b� 
(������������
%&����	^��Y&�����b�	) 
Y+�������d���+�H��o��	  �����&�^����     - ��H&	����D 
)b&�'&�� )f&�'&�����($)���                              - ��Y�����)�� 
�����]�Y(+�#��d��+
hO�  �hO�)���                                         - �����]� 
�����]����	���	��  b��b                                            - �����]�  
 



                  ������ ��	
���� ������������ ����� (��
�)                                      �	��������� 2558  

118                                                                                                                                                                                                                 �����	
���� 
 

 

              � �� - "��� / ���� / 
      $�����%& / ���	�'
�����$%&$�(&                   ��)�*���&���+,��� / -���$����� 

                   

   "�
"%� 
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          ���"��3��45 
          ��&������� 
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           ������������ 
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2. ���-��8�"  ��$����3��45 
(���� 78 -7) 
--��4��������������� 
--��4�����������	����������
������������
���/�@% 
(�$%&$�(& 15 4����� 2542) 
(�	�������&������3��������) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��&"���$��  ��$����3��45  

-  ��]	�'n�����%O 6  ,����%	��_��n��($)����� 
 
-����+�	���$�����"�$� 
-  Director Accreditation Program (DAP �(H��%O 17/2004) 
   )�Y�)H��)���)Z�����������������	 (IOD) 
 
 
 

    4.11% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
  
    
         
     

 
      0.77% 

��`����f�� 
�	
��
�	  
($��&�d��]� 
������]������������/ 
������)���^��- 
d���+YH$��^��            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
             (b��	) 

 �� 2543 - �\��(��� 
 
 
 
 �� 2543 - �\��(��� 
 �� 2547 - �\��(��� 
 
 

 �� 2512 p �\��(��� 
 �� 2519 p 31 $Y.58 
 �� 2519 p 31 $Y.58 
 �� 2519 p 31 $Y.58 
 �� 2532 - �\��(��� 
 �� 2543 - �\��(��� 
 
 �� 2543 - �\��(��� 
  
 �� 2543 - �\��(��� 
  
 �� 2543 p �\��(��� 
 
 �� 2546 - �\��(��� 
 �� 2547 p �\��(��� 
 

                      ���]������������ 
���]���_��_�%O�����^��������c�_�����g�#H 
          
                          ������������%	� 
                    ���]������������ 
    ������^�����������c�_�����g�#H�&(,)  
 

�������%O��H��_��`�������������%	� 
                         ������c�_����� 
              ���������c�_�����g�#H�&(,) 
              ���������c�_�����g�#H�&(,) 
              ���������c�_�����g�#H�&(,) 
                                ������ 
���]������������/���]���_��_�%O�����                       
                   ^��������c�_�����g�#H 
���]������������/���]���_��_�%O�����             
                   ^��������c�_�����g�#H 
���]������������/���]���_��_�%O����� 
                   ^��������c�_�����g�#H 
���]������������/���]���_��_�%O����� 
                   ^��������c�_�����g�#H 
                                ������ 
                                ������ 
 

������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) 
����b�](����   -  �����f�ZH	)��Y_ 

  -  g�_�
HY���)��Y_^��������H��%	���h� 
 
������ �% ��) i�&����� ����� (��
�)   ������	H�	 - ,����^�G�)�%   
������ ���$�f��^�H� ����� (��
�)                      - ,����c��$���$� 
 
 

������ �H���(
�H�)�_� �����                                    - �������H�)�_�^���hO�a 
������ ,�������$���&��(���	 �����                    - ,����c��$���$� 
������ ���$��H��� �����                                      - ,����c��$���$� 
������ ���$���&�&_�)(_���% �����                            - ,����c��$���$� 
������ d��q��Y �����                                            -  g�_�
H�)���������d	� 
������ �% ��) �($)����������� �����    ������	H�	 - ,�������O�����������   
 
������ �% ��) Y���)��Y_ �����                   ������	H�	 - ](����Y���)��Y_ 
 
������ �% ��) �% ^�)�jk� �����                  ������	H�	 - ](����g�_�
H�)���������d	� 
 
������ �% ��) f�)H�^��,���)$��)� �����  ������	H�	 - ,����c��$���)��d�)$��^��������f�)H� 
 
������ ,���iiG���$�f��^�H� �����                      - c��$���^)�iiG 
������ �������$�� ,q�$k� (�����'��	) �����        - ](������,��^�� 
 

3. ���3&+5  ���4�����$� 
(���� 59 -7) 
-������������� 
-��&-��4��������������� 
-���������&�����
���/�@% 
(�$%&$�(& 15 4����� 2542) 
(�	�������&������3��������) 

-  &��	')$����+m�$ 
   )f INDUSTRIAL TECHNOLOGY  
   ROGER WILLIAMS UNIVERSITY 
 
-����+�	���$�����"�$� 
-  Director Accreditation Program (DAP �(H��%O 10/2004) 
   )�Y�)H��)���)Z�����������������	 (IOD) 

      0.00% ��`��f�� 
�	&��	�  
��]�����$�   
�������%O��H���̀c�_����� 

  �� 2543 - �\��(��� 
 
 
  
 �� 2543 - �\��(��� 
  
 �� 2543 - �\��(��� 
  
 �� 2543 - �\��(��� 
  
 �� 2543 - �\��(��� 
 
 �� 2543 - �\��(��� 
 �� 2543 p �\��(��� 
 �� 2543 - �\��(��� 

������]������������/������]���_��_�%O����� 

                   ^�����������c�_�����g�#H 
 

�������%O��H��_��`�������������%	� 
������]������������/������]���_��_�%O����� 

                   ^�����������c�_�����g�#H 
������]������������/������]���_��_�%O����� 
                   ^�����������c�_�����g�#H 
������]������������/������]���_��_�%O����� 

                   ^�����������c�_�����g�#H 
������]������������/������]���_��_�%O����� 

                   ^�����������c�_�����g�#H 
                      ���������c�_����� 
                             ������ 
                      ���������c�_����� 

������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) 
����b�](����    -  �����f�ZH	)��Y_ 

  -  g�_�
HY���)��Y_^��������H��%	���h� 
 

������ �% ��) �($)����������� �����    ������	H�	 - ,�������O�����������   
 
������ �% ��) Y���)��Y_ �����                   ������	H�	 - ](����Y���)��Y_ 
 
������ �% ��) �% ^�)�jk� �����                  ������	H�	 - ](����g�_�
H�)���������d	� 
 
������ �% ��) f�)H�^��,���)$��)� �����  ������	H�	 - ,����c��$���)��d�)$��^��������f�)H� 
 
������ ����&��($)����� �����                             - ,����c��$���$� 
������ �Y.��).^��. ��k�j�����$�������� �����            - ](����)H�������$�   
������ �Y j% ���$����� �����                                    - ](���������$� 
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4. ���������  ��$����3��45 
(���� 44 -7) 
-������������� 
-��&-��4��������������� 
-�������"�������3����)��%�$�����    

(�$%&$�(& 28 ��.����� 2543) 

(�	�������&������3��������) 

-  ���##$�% &�'&����')$����+m�$  )f�iiG  
    �(*����+���&��	��	 
-  ���##$�% ��$�')$����+m�$   
    �(*����+���&��	��	 
-  ���##,� &�'&����')$�� )f�($)���  
    )���D������ 
-  ���##,� )f�����](����   
    ��&��	��	�����)j%  )���D������ 
-  ���##,� '���')$�� )f�o��	](����  
    �(*����+���&��	��	 
 
-����+�	���$�����"�$�  
-  Director Accreditation Program (DAP �(H��%O 37/2005) 
   )�Y�)H��)���)Z�����������������	 (IOD) 
- CFA Charter holder, Association for Investment      
   Management and Research (AIMR) 
 
 
 

     16.65% ��`��($�f�� 
�	���b) 
($��&�d��]�  
���]������������/ 
���]���_��_�%O����� 
^��������c�_�����g�#H 
 

 �� 2550 - �\��(��� 
 �� 2543 - �\��(��� 
   
 
 �� 2543 - �\��(��� 
 �� 2543 - �\��(��� 
 
 
 
 �� 2539 - �\��(��� 
 �� 2543 - �\��(��� 
 �� 2543 - �\��(��� 
 �� 2543 - �\��(��� 
 �� 2543 - �\��(��� 
 �� 2546 p �\��(��� 
 �� 2547 p �\��(��� 
 �� 2549 p �\��(��� 
 �� 2549 p �\��(��� 
 �� 2557 - �\��(��� 
 

                ������]������������ 
      ������)���^��d���+YH$��^��            
                          
                           
                      ������������%	� 
                       ����������� 
���������c�_�����g�#H)	����#
%^�������� 
 

�������%O��H��_��`�������������%	� 
                              ������ 
                ������]������������ 
                ������]������������ 
                ������]������������ 
                ������]������������ 
                              ������      
                              ������      
                              ������ 
                              ������ 
                              ������ 
 

������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) 
����b�](����   -  �����f�ZH	)��Y_ 

  -  g�_�
HY���)��Y_^��������H��%	���h� 
 
������ �% ��) i�&����� ����� (��
�)   ������	H�	 - ,����^�G�)�%   
������ ���$�f��^�H� ����� (��
�)                      - ,����c��$���$� 
 
 
 
������ �H���(
�H�)�_� �����                                      - �������H�)�_�^���hO�a 
������ �% ��) Y���)��Y_ �����                   ������	H�	 - ](����Y���)��Y_ 
������ �% ��) �% ^�)�jk� �����                  ������	H�	 - ](����g�_�
H�)���������d	� 
������ �% ��) �($)����������� �����    ������	H�	 - ,�������O�����������   
������ �% ��) f�)H�^��,���)$��)� �����  ������	H�	 - ,����c��$���)��d�)$��^��������f�)H� 
������ �Y��)^�� ^���%��%	� j�dd�	)� �����         -  ����&�$Z(��� 
������ f��^�H�^����q�� �����                            -  ,����������� 
������ ���$������ �����                                       -  ,����c��$���$� �����'���d�
 
������ ���$�)��&�����f$ �����                           -  �d������_�	^��c��$���$��%O )��. �& 
������ �Y.��).^��. ��%	���)��$ �����                     -  d�e��)���������d	�^�����̀'��	�  
                                                                                      {|�����f����(H� KSL 

5. ���)�&�5  �����8�*���� 
(���� 50 -7) 
-������������� 
-������������� 

(�$%&$�(& 28 3C+������ 2549) 

(�	�������&������3��������) 

-  �'��D')$����+m�$  ��&��	��	]���')$�� 
 
-����+�	���$�����"�$� 
-  Director Accreditation Program (DAP �(H��%O 62/2007)   
   )�Y�)H��)���)Z�����������������	 (IOD) 
 

      0.00% 
 
 
 

                 ��H�% 
 
 
 
 

 �� 2549 - �\��(��� 
 
 
 
 �� 2554 - �\��(��� 
 �� 2549 - �\��(��� 
  
 
 �� 2549 p �\��(��� 
�� 2549 - �\��(��� 
 �� 2549 - �\��(��� 
 �� 2549 - �\��(��� 
 �� 2548 - �\��(��� 
 �� 2542 p �\��(��� 
 �� 2553 p �\��(��� 
 �� 2554 p �\��(��� 

                         ����������� 
  
              
                      ������������%	� 
        ������)���^��d���+YH$��^�� 
                        �����������  
     
           �������%O��H��_���̀������������%	� 
                       ����������� 
                       ����������� 
                       ����������� 
                       ����������� 
                            ������ 
                            ������ 
                            ������ 
                            ������ 

������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) 
����b�](����   -  �����f�ZH	)��Y_ 

  -  g�_�
HY���)��Y_^��������H��%	���h� 
 
������ �% ��) i�&����� ����� (��
�)   ������	H�	 - ,����^�G�)�%   
 
 
 
������ �% ��) Y���)��Y_ �����                   ������	H�	 p ](����Y���)��Y_ 
������ �% ��) �% ^�)�jk� �����                  ������	H�	 - ](����g�_�
H�)���������d	� 
������ �% ��) �($)����������� �����    ������	H�	 - ,�������O�����������   
������ �% ��) f�)H�^��,���)$��)� �����  ������	H�	 - ,����c��$���)��d�)$��^��������f�)H� 
������ �($)�������$����$� �����                         - ,����c��$���$� 
������ &�e��(��~��j��	H� �����                                   - ,����c��$�~��j��	H� 
������ ��$����$��(��	]�% �����                                - ,����c��$���$� 
������ �(��	]�% ��,������	%O �����                            - ,����c��$�iiG 
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6. �������  ���4�����$�5 
(���� 47 -7) 
-������������� 
-��������	�'�%�-E���������� 

(�$%&$�(& 25 ���F��� 2550) 

 
-  ���##$�%  )f������^����]�Y�  BBA  
   ��&��	��	��))��
�# 
-  ���##,� MBA FINANCE & BANKING  
   MERCER UNIVERSITY U.S.A.  
 
-����+�	���$�����"�$� 
1. Director Accreditation Program (DAP �(H��%O 17/2004) 
    )�Y�)H��)���)Z�����������������	 (IOD) 
2. ����)�$�&��	��	$���(�  �(H��%O 10 

      
       0.05% 

 
��`����f�� 
�	)�
	  
��]�����$�� 
�������%O��H���̀c�_����� 

 

�� 2550 - �\��(��� 

 

        

 

 �� 2556 - �\��(��� 

 �� 2550 - �\��(��� 

 �� 2547 - �\��(��� 

 

 

 �� 2550 - �\��(��� 

 �� 2550 - �\��(��� 

 �� 2550 - �\��(��� 

 �� 2550 - �\��(��� 

�� 2549 - �\��(��� 

 �� 2549 - �\��(��� 

 �� 2546 p �\��(��� 

�� 2546 p �\��(��� 

 �� 2546 - �\��(��� 

 �� 2546 p �\��(��� 

 �� 2545 - �\��(��� 

 �� 2545 p �\��(��� 

�� 2539 - �\��(��� 

 �� 2539 p �\��(��� 

 �� 2537 p �\��(��� 

 �� 2547 - �\��(��� 

 �� 2547 - �\��(��� 

�� 2547 - �\��(��� 

 

�� 2546 p �\��(��� 

�� 2550 p �\��(��� 

                            

                               ������ 

                   

 

                      ������������%	� 

                       ����������� 

                            ������ 

     ������^�����������c�_�����g�#H 

                                      

         �������%O��H��_���̀������������%	� 

                            ������ 

                            ������ 

                            ������ 

                            ������ 

                            ������ 

                            ������ 

                            ������ 

                            ������ 

                            ������ 

                            ������ 

                            ������ 

                            ������       

                            ������ 

                            ������ 

                            ������ 
            

    ������^�����������c�_����� 

    ������^�����������c�_����� 

    ������^�����������c�_����� 
     
               ����$�^��H�g���Y����hO� 

                           ������ 

                           ��f]��� 

 

������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) 

����b�](����   -  �����f�ZH	)��Y_ 

  -  g�_�
HY���)��Y_^��������H��%	���h� 

 

������ �% ��) i�&����� ����� (��
�)   ������	H�	 - ,����^�G�)�%   

 

������ ���$�f��^�H� ����� (��
�)                      - ,����c��$���$� 

 

 

������ �% ��) Y���)��Y_ �����                   ������	H�	 - ](����Y���)��Y_ 

������ �% ��) �% ^�)�jk� �����                  ������	H�	 - ](����g�_�
H�)���������d	� 

������ �% ��) �($)����������� �����    ������	H�	 - ,�������O�����������   

������ �% ��) f�)H�^��,���)$��)� �����  ������	H�	 - ,����c��$���)��d�)$��^��������f�)H� 

������ �Y ��) ^�� ��,�� ^���� �������� �����       -  jh���f	�� 

������ ���$�)��&�����f� �����                             - ,����c��$���$� 

������ ����� ^d���$
�O� ����� 

Y+����������$���	 b	g$_Y+�������$� d.�.�. �_�	^�����$� �� 2527 

������ �Y��)^�� ^���%��%	� j�dd�	)� �����          -  ����&�$Z(���  
������ ,���iiG���$�f��^�H� �����                      - c��$���^)�iiG 

������ f��^�H�^����q��� �����                              - ,����c��$������ 

������ �Y.��).^��. ��k�j�����$�������� �����                    - ](����)H�������$� 

������ ��	
���� �������� �����                  

������ �	�
��
 ���� �
���� ������    - d�e�^�����(�g��)���������d	�  �dhO�g�_�
H  

������ �H���(
�H�)�_� �����                                     - �������H�)�_�^���hO�a 

������ ���$��H��� �����                                       - ,����c��$���$� 

������ ���$���&�&_�)(_���% �����                            - ,����c��$���$� 

������ ,�������$���&��(���	 �����                     - ,����c��$���$� 

 
 

Y+����������$���	 b	g$_Y+�������$� d.�.�.�_�	^�����$���	 �� 2527 

)�Y���Y_c�_c��$���$���	^��
%&d�������	 
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7. ���"����  ���4�����$�5 
(���� 64 -7) 
-������������� 
-��������	�'�%�-E���������� 
(�$%&$�(& 30 ������ 2551) 
 
 

 
-  ��(���## Y��d�&�$��� 
   )Z��� Computer College, Germany 
-  Mini  MBA  ��&��	��	]���')$�� 
 
-����+�	���$�����"�$� 
-  Director Accreditation Program (DAP �(H��%O 17/2004) 
   )�Y�)H��)���)Z�����������������	 (IOD) 
 

   
    0.16% 

 
��`��f�� 
�	
��
  
��]�����$�� 
�������%O��H���̀c�_����� 

  
 �� 2551 - �\��(��� 
 
 
    
 �� 2554 - �\��(��� 
 �� 2551 - �\��(��� 
 �� 2547 - �\��(��� 
  
 
  
�� 2551 - �\��(��� 
 �� 2551 - �\��(��� 
 �� 2551 - �\��(��� 
 �� 2551 p �\��(��� 
�� 2547 p �\��(��� 
 �� 2546 - �\��(��� 
�� 2546 - �\��(��� 
�� 2524 - �\��(��� 
�� 2523 - �\��(��� 
�� 2523 - �\��(��� 
�� 2523 - �\��(��� 
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                      ������������%	�  
   ������)���^��d���+YH$��^�� 
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H&	������c�_�����g�#H 
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H&	������c�_�����g�#H                  
   ������^��c�_
H&	������c�_�����g�#H        
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���� ������������ ����� (��
�) 
����b�](����   -  �����f�ZH	)��Y_ 

  -  g�_�
HY���)��Y_^��������H��%	���h� 
 
������ �% ��) i�&����� ����� (��
�)   ������	H�	 - ,����^�G�)�%   
 
������ ���$�f��^�H� ����� (��
�)                      - ,����c��$���$� 
 
 
 
������ �% ��) Y���)��Y_ �����                   ������	H�	 - ](����Y���)��Y_ 
������ �% ��) �% ^�)�jk� �����                  ������	H�	 - ](����g�_�
H�)���������d	� 
������ �% ��) �($)����������� �����    ������	H�	 - ,�������O�����������   
������ �% ��) f�)H�^��,���)$��)� �����  ������	H�	 - ,����c��$���)��d�)$��^��������f�)H� 
������ ^
�����	� �i�������$
�O� �����                            -  ,����c��$������$��Y c�
��) 
������ f��^�H�^����q��� �����                              - ,����c��$������ 
������ ,���iiG���$�f��^�H� �����                      - c��$���^)�iiG 
������ �

��) �����                                                 - ,����c��$c�
��) 
������ ���$��H��� �����                                        - ,����c��$���$� 

������ ���$���&�&_�)(_���% �����                             - ,����c��$���$� 

������ ,�������$���&��(���	 �����                      - ,����c��$���$� 

 
 
8. ������5  ���4�����$� 
(���� 41 -7) 
-������������� 
-��������	�'�%�-E���������� 
(�$%&$�(& 28 3C+������ 2549) 
(�	�������&������3��������) 
 
 
 
 

 
-  ���##$�% &�'&����')$�� (�iiG) 
   ��&��	��	���$�')$�� 
-  ���##,�  )f INFORMATION SYSTEM, 
   UNIVERSITY OF COLORADO, U.S.A. 
 
-����+�	���$�����"�$� 
-  Director Accreditation Program (DAP �(H��%O 62/2007) 
   )�Y�)H��)���)Z�����������������	 (IOD) 

  
     0.74% 

 
��`����f�� 
�	d�'�  
��]�����$� 
������]������������/ 
������]���_��_�%O����� 
^�����������c�_�����g�#H 
 

  
 �� 2549 - �\��(��� 
 
 
   
 �� 2549 - �\��(��� 
 �� 2549 - �\��(��� 
 �� 2549 - �\��(��� 
 �� 2549 - �\��(��� 
 �� 2548 - �\��(��� 
 �� 2548 - �\��(��� 
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����b�](����   -  �����f�ZH	)��Y_ 

  -  g�_�
HY���)��Y_^��������H��%	���h� 
 
������ �% ��) Y���)��Y_ �����                   ������	H�	 - ](����Y���)��Y_ 
������ �% ��) �% ^�)�jk� �����                  ������	H�	 - ](����g�_�
H�)���������d	� 
������ �% ��) �($)����������� �����    ������	H�	 - ,�������O�����������   
������ �% ��) f�)H�^��,���)$��)� �����  ������	H�	 - ,����c��$���)��d�)$��^��������f�)H� 
������ ����&��($)����� �����                             - ,����c��$���$� 
������ �Y. j%. ���$����� �����                                  - ](���������$� 
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9. ���4�
�  "���8�@G@ 
(���� 49 -7) 
-������������� 
-��������	�'�%�-E���������� 
(�$%&$�(& 30 ������ 2551) 
 
 
 
 
 

 

-  ���##$�%  Marketing 
   California State University at San Bernardino (BA) 
-  ���##,�  MBA, Marketing and Management 
   Mercer University Atlanta, U.S.A. 
 
-����+�	���$�����"�$� 
-  Director Accreditation Program (DAP �(H��%O 76/2008) 
   )�Y�)H��)���)Z�����������������	 

     
     1.00% 
 
 
 
 

 

��`��($��f	f�� 
�	���b) 
($��&�d��]� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 �� 2551 - �\��(��� 
 
 
       
 �� 2556 p �\��(��� 
 �� 2554 - �\��(��� 
 �� 2551 p �\��(��� 
 

  
 �� 2551 - �\��(��� 
 �� 2551 - �\��(��� 
 �� 2551 - �\��(��� 
 �� 2551 - �\��(��� 
 �� 2541 - �\��(��� 
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����b�](����   -  �����f�ZH	)��Y_ 

  -  g�_�
HY���)��Y_^��������H��%	���h� 
 
������ �% ��) i�&����� ����� (��
�)  ������	H�	  - ,����^�G�)�%   
 
 
 

 
������ �% ��) Y���)��Y_ �����                   ������	H�	 - ](����Y���)��Y_ 
������ �% ��) �% ^�)�jk� �����                  ������	H�	 - ](����g�_�
H�)���������d	� 
������ �% ��) �($)����������� �����    ������	H�	 - ,�������O�����������   
������ �% ��) f�)H�^��,���)$��)� �����  ������	H�	 - ,����c��$���)��d�)$��^��������f�)H� 
,��^�������%	������_��%)���� d��	                     - ](����,��^�� 
 

 

10. �����
H�  ���"%�& 
(���� 69 -7) 
-������������� 
--��4���������$��"�� 

-���������"�� 

(�$%&$�(& 30 ������ 2551) 

 

 

 

 

-  ��D')$������+m�$  ��&��	��	]���')$�� 
-  ��$�')$����+m�$  ��&��	��	]���')$�� 
 
-����+�	���$�����"�$� 
-  Director Accreditation Program (DAP �(H��%O 76/2008) 
   )�Y�)H��)���)Z�����������������	 (IOD) 
 
 
 

          

      0.00% 
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 �� 2551 - �\��(��� 
 
 
 
 �� 2551 - �\��(��� 
 �� 2551 - �\��(��� 
 �� 2551 - �\��(��� 
 �� 2551 - �\��(��� 
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������ ��	
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�) 
����b�](����   -  �����f�ZH	)��Y_ 

  -  g�_�
HY���)��Y_^��������H��%	���h� 
 
������ �% ��) Y���)��Y_ �����                   ������	H�	 - ](����Y���)��Y_ 
������ �% ��) �% ^�)�jk� �����                  ������	H�	 - ](����g�_�
H�)���������d	� 
������ �% ��) �($)����������� �����    ������	H�	 - ,�������O�����������   
������ �% ��) f�)H�^��,���)$��)� �����  ������	H�	 - ,����c��$���)��d�)$��^��������f�)H� 
 

 

11. �����"���  3���3	�� 
(���� 68 -7) 
-������������� 
--��4���������"�������- 
3����)��%�$����� 
-�������$��"�� 
-���������"�� 
(�$%&$�(& ������ 2545) 
 
 

 

-  ��@�	��)I�$ (��.�) ��J��&��)5���������� 
 
-����+�	���$�����"�$� 
-  Director Accreditation Program (DAP �(H��%O 30/2004) 
   )�Y�)H��)���)Z�����������������	 (IOD) 
 
 
 
 
 

            

     0.14% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    

                 ��H�% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
�� 2551 - �\��(��� 
 
   
 
 
 �� 2552 - �\��(���   
 �� 2552 - �\��(���   
 �� 2552 - �\��(���   
 �� 2552 p �\��(��� 
 

 

���]�������)���^��d���+YH$��^��               
                      ������$�&�)�� 
                        ��������)�� 
 

�������%O��H��_��`�������������%	� 
                            ������ 
                            ������ 
                            ������ 
                            ������ 
 

 

 

������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) 
����b�](����   -  �����f�ZH	)��Y_ 

  -  g�_�
HY���)��Y_^��������H��%	���h� 
 
 
������ �% ��) Y���)��Y_ �����                   ������	H�	 - ](����Y���)��Y_ 
������ �% ��) �% ^�)�jk� �����                  ������	H�	 - ](����g�_�
H�)���������d	� 
������ �% ��) �($)����������� �����    ������	H�	 - ,�������O�����������   
������ �% ��) f�)H�^��,���)$��)� �����  ������	H�	 p ,����c��$���)��d�)$��^��������f�)H� 
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12. ���"�&  �� �&+�� 
(���� 82 -7) 
-������������� 

-�������$��"�� 

-���������"�� 

(�$%&$�(& 20 3C�8��� 2541) 

 

 

 

 

 
��&-���"��K+�	  �� �&+�� 

 

 

-  ����'�%	��$�����#
%
���)�� 

    ,����%	���(���d����#
% 

 

-����+�	���$�����"�$� 

-  Director Accreditation Program (DAP �(H��%O 37/2005) 

   )�Y�)H��)���)Z�����������������	 (IOD) 

 

 

 

 

 

 

 

      

      0.21% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     0.06% 

 

     

                  ��H�% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              (b��	) 

 

 

�� 2543 - �\��(��� 

 

 

 

 �� 2552 - �\��(���   

 �� 2552 - �\��(���   

 �� 2552 - �\��(���   

 �� 2552 - �\��(���   

 �� 2526 - �\��(��� 

 �� 2520 - �\��(��� 

  

 

 

            

                        ������$�&�)�� 

                           ��������)�� 

 

 �������%O��H��_���̀������������%	� 

                              ������ 

                              ������ 

                              ������ 

                              ������ 

                         �������%O��n�� 

                              ������        

                      

 

 

 

������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) 

����b�](����   -  �����f�ZH	)��Y_ 

  -  g�_�
HY���)��Y_^��������H��%	���h� 

 

������ �% ��) Y���)��Y_ �����                   ������	H�	 - ](����Y���)��Y_ 

������ �% ��) �% ^�)�jk� �����                  ������	H�	 - ](����g�_�
H�)���������d	� 

������ �% ��) �($)����������� �����    ������	H�	 - ,�������O�����������   

������ �% ��) f�)H�^��,���)$��)� �����  ������	H�	 - ,����c��$���)��d�)$��^��������f�)H� 

������ ���$�^���_�	$�&����� �����                      - ,����c��$���$� 

�_��(_�)H&������  d%�%�%^�� ��������                          - ](����c��$)	�i 

 

13. ��&"���I���3�5 ���)����5��� 
(���� 45 -7) 
-������������� 

-�������"�������- 

3����)��%�$����� 
-���������"��       

(�$%&$�(& 24 4����� 2551) 

-  ���##$�%  BSC in Mathematics with Management,  

   Imperial College, University of London, UK 

-  ���##,� MBA in International Management,  

   University of Exeter, UK 

-  ���##,� MA in Architectural Interior Design,  

   University of Wales, UK 

-  ���##,� '���')$������+m�$ �o��	�'��D���  

    �(*����+���&��	��	  

 

-����+�	���$�����"�$� 

1. Monitoring the Internal Audit Function  (MIA �(H��%O5/2009) 

2. Monitoring the System of Internal Control and Risk  

    Management (MIR �(H��%O 6/2009) 

3.  Monitoring Quality of Financial Reporting  (MFR �(H��%O 9/2009) 

4. Audit Committee Program  (ACP �(H��%O 26/2009) 

5. Director Accreditation Program  (DAP �(H��%O 78/2009) 

6. Monitoring Fraud Risk Management  (MFM �(H��%O 6/2011) 

    )�Y�)H��)���)Z�����������������	 (IOD) 

 

     0.04%                  ��H�% �� 2552 p �\��(��� 

 

 

     

 �� 2552 p �\��(��� 

 

 

 

 �� 2552 p �\��(��� 

 �� 2552 p �\��(��� 

 �� 2552 p �\��(��� 

 �� 2552 p �� 2555 

 �� 2548 p �\��(��� 

 �� 2545 p �\��(��� 

       ������)���^��d���+YH$��^�� 

                          ��������)�� 
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          ������$�&�)�� / ��������)��       

 

 

       �������%O��H��_��`�������������%	� 

                            ������ 

                            ������ 

                            ������ 

                             ������     

                        ����������� 

                             ������ 

������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) 

����b�](����   -  �����f�ZH	)��Y_ 

 -  g�_�
HY���)��Y_^��������H��%	���h� 

 

������ 	���%O	�d�)$�� ����� (��
�)                       -  ,����c��$
���)H&�d�)$��   

 

 

 

������ �% ��) �% ^�)�jk� �����                  ������	H�	  - ](����g�_�
H�)���������d	� 

������ �% ��) �($)����������� �����    ������	H�	  - ,�������O�����������   

������ �% ��) f�)H�^��,���)$��)� �����  ������	H�	 p ,����c��$���)��d�)$��^��������f�)H� 

������ �
%	�g��H�����j�� �����                              -  '��	���Y_ 

������ ���$��
�(�% ����� ^��������g��Y�h�           - ,����c��$���$� 

������ ��k$^�$��$)� �����                                          -  c��$b�+m��_� Network 
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14. ���"�8"�  �G���) 
 (���� 79 -7) 
-������������� 
-��������	�'�%�-E���������� 

(�$%&$�(& 30 ������ 2552) 

 
 

 

-  ���##$�%  )�$&')$��  ��&��	��	���$�')$�� 
-  ���##,�  Food Sci. & Nutrition  Brigham Young University 

-  ���##���  &��	')$��^����Y,�,�	%����� 
   ��&��	��	��(	)��j%	� )���D������ 
 
-����+�	���$�����"�$� 
1. Director Accreditation Program  (DAP �(H��%O  77/2009) 
2. Director Certification Program  (DCP �(H��%O  112/2009) 
   )�Y�)H��)���)Z�����������������	 (IOD) 

       0.00%                   ��H�% �� 2552 - �\��(���   
 
 
  
�� 2549 - �\��(��� 
 
 
 �� 2554 - �\��(��� 
 �� 2552 - �\��(���   
 �� 2552 - �\��(���  
 �� 2552 p �\��(��� 

                               ������ 
 
                           
                        ������������%	� 
                               ������ 
 

�������%O��H��_��`�������������%	� 
                              ������              
                              ������ 
                              ������ 
                              ������ 

������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) 
����b�](����   -  �����f�ZH	)��Y_ 

  -  g�_�
HY���)��Y_^��������H��%	���h� 
 
������ �% ��) i�&����� ����� (��
�)  ������	H�	 - ,����^�G�)�%   
 
 
������ �% ��) �($)����������� �����    ������	H�	 - ,�������O�����������   
������ �% ��) Y���)��Y_ �����                   ������	H�	 - ](����Y���)��Y_ 
������ �% ��) �% ^�)�jk� �����                  ������	H�	 - ](����g�_�
H�)���������d	� 
������ �% ��) f�)H�^��,���)$��)� ����� ������	H�	 p ,����c��$���)��d�)$��^��������f�)H� 

15. �����@�C�  �
������5 
(���� 42 -7) 
-������������� 
-������������� 

(�$%&$�(& 30 ������ 2552) 
(�	�������&������3��������) 
�������������	��$�(&�$%���	�  
1 ������ 2559 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

-  ���##,�  Y+������](���� )f������� 
   ��D���j�) �����')���D������ 
-  ���##,�  Y+�b&�Y&���`�c�_��^�����	���+�%O�%                                          
   g���Y��� ��D���j�) �����')���D������ 
   Saint Edward�s University U.S.A.   
-  ���##��� )f������������%O	�^��� 
   Touro University International U.S.A. 
 
-����+�	���$�����"�$� 
-  ����'�%	��$�����)�$�c�_����������)��  
   )Z���&��	��$���(� �(H��%O 15 (&$�.15) 
-  Director Accreditation Program  (DAP �(H��%O  79/2009) 
   )�Y�)H��)���)Z�����������������	 (IOD) 
-  ����'�%	��$�����)�$���d+�
	�����k�������)�  
   ��D���j�) �����')���D������ 
-  ����'�%	��$�)������&f_� �]�����%	������$� 
   �
��](����^��&�e�]���)�$����������  
   ��D^Y��i�����%	 �����')���D������ 
 
 
 
 
 
 

     0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
 
      
 
 
 
 
     
    
   
      

��`��($��f	f�� 
�	���b) 
($��&�d��]� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                  
 
 
 
            
            
            
         
 

 �� 2552 - �\��(���   
   
 
 
�� 2552 - �\��(���   
 
 
 
 �� 2552 - �\��(���   
 �� 2552 - �\��(���   
 �� 2552 - �\��(���   
 �� 2552 p �\��(��� 
 
 
�� 2557 p �\��(��� 
 
�� 2557 p �\��(��� 
�� 2557 p �\��(��� 
�� 2558 p �\��(��� 
�� 2556 p 2558 
�� 2555 p �\��(��� 
�� 2555 p �\��(��� 
�� 2555 p 2557 
�� 2555 p 2557 
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                       ����������� 
                       ����������� 
                       �����������  
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                 ����$�^��H�g���Y����hO� 
                  ������)H��)��������  
                  ��&��	��	c�_���Y(+&(e� 
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                           ��f]��� 
                        ����������� 
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                             ������ 
              ��f�(�������Y+�����]��� 
                       �������%O��n�� 

������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) 
����b�](����   -  �����f�ZH	)��Y_ 

  -  g�_�
HY���)��Y_^��������H��%	���h� 
 
������ �% ��) i�&����� ����� (��
�)   ������	H�	 - ,����^�G�)�%   
 
 
 
������ �% ��) Y���)��Y_ �����                   ������	H�	 - ](����Y���)��Y_ 
������ �% ��) �% ^�)�jk� �����                  ������	H�	 - ](����g�_�
H�)���������d	� 
������ �% ��) �($)����������� �����    ������	H�	 - ,�������O�����������   
������ �% ��) f�)H�^��,���)$��)� �����  ������	H�	 p ,����c��$���)��d�)$��^��������f�)H� 
 
 
��&��	��	�
b��]��(�% 
 
)�Y����'n��)Z���&��	��$���(� 
)b�($)���������&��)�(������ {�	�($)�������� 
)�Y�������������%	�g�$���������d	� ��k� �� �� 
)�Y�������������%	�g�$���������d	� ��k� �� �� 
)Z���&��	��$���(� �(H��%O 15 (&$�.15) 
)b�($)�����^�H������'��	 
Y+�����]����'��D��� ��d+�
	�^���($)����� ��D)b 
)b�($)���������&��)�(������ 
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16.��&������  �
������5 
(���� 39 -7) 
-������������� 
-������������� 
('
��������$%&$�(& 1 ������ 2559) 
 

- ���##$�% Y+�d+�
	')$��^������#
% (bY
b�������) )f������  ��&��	��	]���')$�� 
- ���##,� Y+������](���� )f����������&H�
�����'  Schiller International University �����'
)&�)�j���^���� 
- ���##,� Y+������](���� )f������ Bentley 
College ��D^�)j
��j$)� �����')���D������  
 
-����+�	���$�����"�$� 
-  �	�H���&H����f_���� Director Accreditation Program  
   )�Y�)H��)���)Z�����������������	 (IOD) 
 

    8.17%            ��`��($�f�� 
�	���b) 
($��&�d��]� 
 

1 �.Y. 59 p �\��(��� 
 
 
 
 

�� 2545 p �\��(���  
�� 2545 p �\��(���  
�� 2545 p �\��(���  
�� 2545 p �\��(���  
�� 2550 p �\��(���  
�� 2550 p �\��(���  
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������ ��	
���� ������������ ����� (��
�) 
����b�](����   -  �����f�ZH	)��Y_ 

  -  g�_�
HY���)��Y_^��������H��%	���h� 
 

������ �%�% ^Y���$�� �����      - ���������������b�,��^�� �%)���� �_��
(� 
������ �H���(
�H�)�_� �����    - �������H�)�_�^���hO�a 
������ ��O�Y�)	�](���� �����  - ���������������b����
H^������������%O	&����)���������d	� 
������ d��q��kY �����           -  g�_�
H�)���������d	� 
������ �Y �Y &�_� �����)$�% �����  p ����H�����$� 
������ ��,�_ �����                  -  g�_�
H�)���������d	� 

17. ��&"�+���3� +������3�5 
(���� 33 -7) 
��������������� 

(�$%&$�(& 31 $����� 2557) 

 

-  ���##,� �����](��������+m�$ ^�� 
    ��D���')�')$�� ����+m�$  
    ��&��	��	��Y�^�� 
 
-����+�	���$�����"�$� 
-  Corporate Secretary Development Program   
   (��h�����		� 2551) 
    )�Y�������������%	���	^��$���������d	� 
   ^�H������'��	 

      0.00%                   ��H�% $.Y.2557 p �\��(��� 
$.Y.2557 - �\��(��� 
$.Y.2557 - �\��(��� 
 
 
. 
$.Y.2527 - �\��(��� 
$.Y. 2557 - �\��(��� 
$.Y.2557 - �\��(��� 
$.Y.2557 - �\��(��� 
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          ��f�(��Y+�������$�&�)�� 
��f�(��Y+�������)���^��d���+YH$��^�� 

          
 
           �������%O��H��_���̀������������%	� 
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  -  g�_�
HY���)��Y_^��������H��%	���h� 
 
 
 
������ �% ��) Y���)��Y_ �����                   ������	H�	 - ](����Y���)��Y_ 
������ �% ��) �% ^�)�jk� �����                  ������	H�	 - ](����g�_�
H�)���������d	� 
������ �% ��) �($)����������� �����    ������	H�	 - ,�������O�����������   
������ �% ��) f�)H�^��,���)$��)� �����  ������	H�	 - ,����c��$���)��d�)$��^��������f�)H� 

 

������$�       1.  �������������(��H���H�%���&�$��������Y&�c���#g�Y&�c���%O��%O	&������d	�jnO���_�����,�	�(���$ 
 2. �������������(��H���H�%���&�$������	���%O������Y&�f��^	_���c����,	
�����������l ^��������	H�	g�������%OcH�� 
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�������	�
��	������������������������� 
����� �	
$%������� TSTE TMILL TSW(3) TSGA(4) TS OIL(5) TSTL(6) 
1 �	��2
                ���34�5�
�� X  ID X  ID  X   X  
2 �	���58            
9:��4�;��<� O O O O O O 
3 �	;�=�                 
��<�����:� O  O O O O 
4 �	
��
�	              
9:��4�;��<� O O O O O O 
5 �	>��?�                ����54�@��9� O O O O O O 
6 �	���A�                 ���84B�   ID  AC  / / / / 
7 �	��8��               ;��;2	�   ID  AC  / / / / 
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1 ส่วนที  งบการเงินประจําปี  

 

  

 

รายงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผู ้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิล จํากัด (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ ล จ ํากัด 

(มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ ล จํากดั (มหาชน) ตามลําดับ ซึงประกอบด้วยงบแสดง

ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที  ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนรวม และงบกําไร

ขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลง

ส่วนของผู ้ ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแส

เงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทสีําคัญ และหมายเหตุเรืองอืน  ๆ

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผู ้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี

โดยถูกต้องตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผู้บริหารพิจารณาว่า

จ ําเป็นเพือให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริง                    

อันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู ้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าว

จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ งกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติ

ตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพือให้ได้ความเชือมั นอย่างสมเหตุสมผลว่า                

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ 
 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพือให้ได้มาซึ งหลักฐานการสอบบัญชีเกียวกับจํานวนเงิน      

และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบทีเลือกใช้ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู ้สอบบัญชี ซึ งรวมถึงการประเมิน    

ความเสียงจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการประเมินความเสียงดังกล่าว ผู ้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการจัดทําและการนําเสนอ           

งบการเงินโดยถูกต้องตามทีควรของกิจการเพือออกแบบวิธีการตรวจสอบที เหมาะสมกับสถานการณ์  แต่ไม่ใช่             

เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมิน

ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีทีจัดทําขึ นโดยผู้บริหาร 

รวมทั งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 
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ข้าพเจ ้าเชือว่าหลักฐานการสอบบัญชีทีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งต้นนี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะ

การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ ล จ ํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์

มิเนิ ล จํากัด (มหาชน) ณ วันที  ธันวาคม 8 ผลการด ําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม

และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน   

ทางการเงิน 

 

เรืองอืน 

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิ นสุดวันที  ธันวาคม  ของบริษัท          

ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ ล จ ํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิล จํากัด (มหาชน) 

ตาม ลําดับ ที แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีอืนในสํานักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ งได ้                      

แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงือนไขตามรายงานลงวันที 6 กุมภาพันธ์  

 
 

 

บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จ ํากัด 

 
(นายนริศ  เสาวลักษณ์สกุล) 

ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที  

 

กรุงเทพมหานคร 

วันที  กุมภาพันธ์  
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม  2557 1 มกราคม  2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม  2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย ์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 180,833,186       65,987,515          70,072,989        10,508,089         12,205,050          

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 6.1 และ 8 231,003,164       201,462,427        208,697,856      6,959,568           22,851,324          

สินค้าคงเหลือ 9 704,412,731       253,667,051        373,844,932      -                     -                      

ต้นทุนพั ฒนาอสังหาริมทรัพย ์ 10 129,000,460       103,374,476        99,169,869        129,000,460       103,374,476        

สินทรัพย ์หมุนเวียนอืน 24,515,293         23,388,138          11,386,640        1,435,521           2,578,060            

รวมสินทรัพย ์หมุนเวียน 1,269,764,834    647,879,607        763,172,286      147,903,638       141,008,910        

สินทรัพย ์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาวอืน 11 2,372,818           4,220,371            3,691,412          1,888,816           3,732,260            

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 -                     -                      -                    1,199,191,794    805,740,734        

อสังหาริมทรัพย ์ เพือการลงทุน 13 188,345,706       193,594,014        290,379,144      399,770,039       319,996,403        

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 14 2,583,046,079    2,166,184,953     1,559,061,526   378,213,662       366,344,260        

เงินม ัดจําค่าสินทรัพย ์ 12,756,175         -                      37,063,800        -                     -                      

สินทรัพย ์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 21 1,825,112           4,484,405            9,528,616          -                     -                      

สินทรัพย ์ไม่หมุนเวียนอืน 6,645,844           2,768,883            3,930,711          11,934,500         8,053,463            

รวมสินทรัพย ์ไม่หมุนเวียน 2,794,991,734    2,371,252,626     1,903,655,209   1,990,998,811    1,503,867,120     

รวมสินทรัพย ์ 4,064,756,568    3,019,132,233     2,666,827,495   2,138,902,449    1,644,876,030     

งบการเงินรวม

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิ เนิล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที  31 ธันวาคม 2558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ งของงบการเงินนี  



4 ส่วนที  งบการเงินประจําปี  

 

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม  2557 1 มกราคม  2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม  2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนี สินหมุนเวียน

เงินกู ้ ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน 16 963,656,014       188,693,277        451,277,611      133,000,000       68,000,000          

เจ ้ าหนีการค้าและเจ ้ าหนีอืน 6.1 และ 17 135,362,210       116,318,613        98,107,438        22,778,838         34,190,015          

ส่วนของหนี สินระยะยาวทีถึงก ํ าหนดชําระภายในหนึ งปี

เงินกู ้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 18 155,710,000       196,660,000        75,460,000        83,710,000         97,460,000          

หนี สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 19 5,089,644           1,791,898            1,717,292          3,817,366           1,124,855            

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 12,442,299         21,852,952          8,617,350          2,555,761           6,924,826            

หนี สินหมุนเวียนอืน 13,144,656         13,346,474          8,971,681          3,102,751           2,954,350            

รวมหนี สินหมุนเว ียน 1,285,404,823    538,663,214        644,151,372      248,964,716       210,654,046        

หนี สินไม่หมุนเวียน

เงินกู ้ ยืมระยะยาวจากก ิจการทีเก ียวข้องก ัน 6.1 -                     -                      -                    100,000,000       40,000,000          

เงินกู ้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 18 462,504,735       350,669,105        87,586,585        458,371,200       79,810,000          

หนี สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 19 1,362,684           4,346,305            6,138,203          654,977              3,366,188            

เงินม ัดจํารับค่าเช่าโกดังและทีดิน 19,757,551         19,653,953          19,681,353        14,974,940         13,917,066          

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 20 16,993,351         12,176,863          18,007,243        9,239,984           7,602,610            

หนี สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี 21 124,976,442       120,594,866        117,725,175      58,649,218         57,476,222          

หนี สินไม่หมุนเวียนอืน 89,650                96,651                 113,450             -                     -                      

รวมหนี สินไม่หมุนเวียน 625,684,413       507,537,743        249,252,009      641,890,319       202,172,086        

     รวมหนีสิน 1,911,089,236    1,046,200,957     893,403,381      890,855,035       412,826,132        

หนี สินและส่วนของผู ้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิ เนิล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที  31 ธันวาคม 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ งของงบการเงินนี  



5 ส่วนที  งบการเงินประจําปี  

 

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม  2557 1 มกราคม  2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม  2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

   ทุนเรือนหุ้น 22

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสาม ัญ 290,399,934 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 145,199,967       -                      -                    145,199,967       -                      

หุ้นสาม ัญ 145,199,967 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท -                     145,199,967        145,199,967      -                     145,199,967        

ทุนทีออกและชําระแล ้ว

หุ้นสาม ัญ 290,399,858 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 145,199,929       -                      -                    145,199,929       -                      

หุ้นสาม ัญ 145,199,929 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท -                     145,199,929        145,199,929      -                     145,199,929        

   ก ํ าไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ทุนสํารองตามกฎหมาย 23 14,520,000         14,520,000          14,520,000        14,520,000         14,520,000          

ย ั งไม่ได ้ จ ัดสรร 1,015,374,698    946,302,375        773,977,220      863,733,297       848,184,533        

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู ้ ถือหุ้น 574,550,290       574,101,538        573,672,530      224,594,188       224,145,436        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,749,644,917    1,680,123,842     1,507,369,679   1,248,047,414    1,232,049,898     

   ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียทีไม่มีอ ํ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 404,022,415 292,807,434        266,054,435      -                     -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,153,667,332    1,972,931,276     1,773,424,114   1,248,047,414    1,232,049,898     

          รวมหนี สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,064,756,568    3,019,132,233     2,666,827,495   2,138,902,449    1,644,876,030     

ณ วันที  31 ธันวาคม 2558

บริษัท  ไทยชูการ์ เทอร์มิ เนิล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ งของงบการเงินนี  



6 ส่วนที  งบการเงินประจําปี  

 

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากการดําเนินงาน

รายได้จากการขาย 1,330,373,935   1,158,727,642   -                   -                   

รายได้จากการบริการ 342,065,857      410,195,176      221,883,579    258,993,956    

รวมรายได้จากการดําเนินงาน 1,672,439,792   1,568,922,818   221,883,579    258,993,956    

ต้นทุนจากการดําเนินงาน

ต้นทุนขาย (1,147,964,158)  (972,538,936)     -                   -                   

ต้นทุนการบริการ (145,548,544)     (167,038,649)     (68,601,772)     (86,695,358)     

รวมต้นทุนจากการดําเนินงาน           (1,293,512,702)  (1,139,577,585)  (68,601,772)     (86,695,358)     

ก ํ าไรขั นต้น 378,927,090      429,345,233      153,281,807    172,298,598    

รายได้อืน 29,316,002        28,891,472        8,479,626        9,761,227        

รายได้ เงินปันผล 24,934               67,295               15,835,582      19,830,605      

ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการ (32,990,741)       (30,044,220)       (596,673)          (610,200)          

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (127,110,439)     (108,368,343)     (52,482,183)     (47,186,717)     

ต้นทุนทางการเงิน (39,278,648)       (21,067,166)       (16,160,324)     (11,831,139)     

ก ํ าไรก่อนภาษีเงินได้ 208,888,198      298,824,271      108,357,835    142,262,374    

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 27 (42,632,085)       (56,162,444)       (18,511,796)     (24,480,950)     

ก ํ าไรสําหรับปี 166,256,113      242,661,827      89,846,039      117,781,424    

การแบ่งปันก ํ าไรสําหรับปี

ส่วนทีเป็นของผู ้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 144,762,300      207,173,138      89,846,039      117,781,424    

ส่วนทีเป็นของผู ้มีส่วนได้เสียทีไม่มีอ ํ านาจควบคุมของบริษ ัทย่อย 21,493,813        35,488,689        -                   -                   

166,256,113      242,661,827      89,846,039      117,781,424    

ก ํ าไรต่อหุ้นขั นพืนฐาน 28 0.50                   0 .71                   0.31                 0.41                 

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2558

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ งของงบการเงินนี  



7 ส่วนที  งบการเงินประจําปี  

 

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

ก ํ าไรสําหรับปี 166,256,113      242,661,827      89,846,039      117,781,424    

ก ํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ในก ํ าไรหรือขาดทุน

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหล ักคณิตศาสตร์ประก ั นภัย (4,910,560)         -                     (2,121,637)       -                   

ภาษีเงินได้เกียวก ั บก ํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 982,112             -                     424,327           -                   

รายการทีอาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก ํ าไรหรือขาดทุน

การเปลียนแปลงในมูลค่ายุ ติธรรมของหลักทรัพย์ เผือขาย (301,252)            536,260             (301,252)          536,260           

ก ํ าไรทีเกิดขึ นระหว่างปีของรายการจําหน่ายหลักทรัพย์ เผือขาย 1,161,000          -                     1,161,000        -                   

ปรับปรุงจัดประเภทรายการเป็นขาดทุนจากการจําหน่ายหลักทรัพย์ เผือขาย (298,808)            -                     (298,808)          -                   

ภาษีเงินได้เกียวก ั บก ํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (112,188)            (107,252)            (112,188)          (107,252)          

ก ํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี (3,479,696)         429,008             (1,248,558)       429,008           

ก ํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 162,776,417      243,090,835      88,597,481      118,210,432    

การแบ่งปันก ํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผู ้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 142,121,040      207,602,146      88,597,481      118,210,432    

ส่วนทีเป็นของผู ้มีส่วนได้เสียทีไม่มีอ ํ านาจควบคุมของบริษ ัทย่อย 20,655,377        35,488,689        -                   -                   

ก ํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 162,776,417      243,090,835      88,597,481      118,210,432    

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2558

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ งของงบการเงินนี



8 ส่วนที  งบการเงินประจําปี  

 

การเปลียนแปลง ส่ว นเกินทุน ร วม

ทุนทีออก จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้ ในมูลค่ายุติธรรม จากการตีร าคา องค์ประ กอบอืน

และ ทุนสํารอง จัดส รร ของเงินลงทุน ที ดิน ของส่วนของ

หมายเหตุ ชํา ระแล้ว ต ามกฎหมาย เผือขาย ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที  1 มกราคม 2557 ตามทีรายงานในปีก่อน 145,199,929  14,520,000     780,798,617    (1,322,401) 468,261,222  106,733,709  573,672,530     

ผลกระทบจากการแก้ไ ขข้อผิดพลาด 3 -                -                 (6,821,397)       -                         -                -                -                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที  1 มกราคม 2557 ปรับปรุงใหม่ 145,199,929  14,520,000     773,977,220    (1,322,401) 468,261,222  106,733,709  573,672,530     

กําไรสําหรับปี -                -                 207,173,138    -                         -                -                -                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -                -                 -                   429,008                 -                -                429,008            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี  -                -                 207,173,138    429,008                 -                -                429,008            

เงินปันผลจ่าย 24 -                -                 (34,847,983) -                         -                -                -                   

เงินปันผลจ่ายส่วนทีเป็นของผู้ มี ส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคุมของบริษ ัทย่อย -                -                 -                   -                         -                -                -                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที  31 ธันวาคม 2557 ปรับปรุงใหม่ 145,199,929  14,520,000     946,302,375    ( 893,393) 468,261,222  106,733,709  574,101,538     

กําไรสําหรับปี -                -                 144,762,300    -                         -                -                -                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -                -                 (3,090,012)       448,752                 -                -                448,752            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี  -                -                 141,672,288    448,752                 -                -                448,752            

ส่วนของผ ู้ มี ส่ว นไ ด้เสียทีไม่มีอ ํ านาจควบคุมของบริษ ัทย่อยเพิมขึน -                -                 -                   -                         -                -                -                   

เงินปันผลจ่ายส่วนทีเป็นของผู้ มี ส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคุมของบริษ ัทย่อย -                -                 -                   -                         -                -                -                   

เงินปันผลจ่าย 24 -                -                 (72,599,965) -                         -                -                -                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที  31 ธันวาคม 2558 145,199,929  14,520,000     1,015,374,698 (444,641) 468,261,222  106,733,709  574,550,290     

การถือหุ้นใน

บริษัทย่อยภายใต้

การคว บคุมเดี ยวกัน

กําไร สะสม

กําไรข าดทุน

เบ็ดเสร็จอืน เปลียนแปลงทีเกิดจากผู้ ถือหุ้น

ร ายการ อืนข องการ

การเปลียนแปลงสัดส่ วน

องค์ประกอบอืนของส่วนข องผู้ถือหุ้น

บริษัท  ไทยชูการ์ เทอร์มิ เนิล จํา กัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย

งบแ สดงการเปลียนแปลงส่วนของผู ้ ถือหุ้น

สําหรั บปีสินสุดวันที 31 ธันวาค ม 2558

งบการเงินรวม

 

ส่ว นข อ งผู้ มี

ร วม ส่ วน ได้ เสีย

ส่ วน ขอ ง ทีไ ม่มี อํา น าจ ร วม

ผู้ถือ หุ ้ น คว บคุ มขอ ง ส่ วน ขอ ง

ขอ งบ ริษั ท ฯ บ ริษั ทย่ อ ย ผู้ถือ หุ ้ น

1,51 4,191,0 76  267 ,0 88,4 82  1 ,78 1,279 ,558  

(6,821,3 97 )       (1 ,0 34,0 47)    (7,855 ,444 )       

1,50 7,369,6 79  266 ,0 54,4 35  1 ,77 3,424 ,114  

20 7,173,1 38     35 ,4 88,6 89    24 2,661 ,827     

429,0 08            -                429, 008            

20 7,602,1 46     35 ,4 88,6 89    24 3,090 ,835     

(3 4,847,9 83 ) -                (3 4,847 ,983 )

-                   (8 ,7 35,6 90) (8,735 ,690 )

1,68 0,123,8 42  292 ,8 07,4 34  1 ,97 2,931 ,276  

14 4,762,3 00     21 ,4 93,8 13    16 6,256 ,113     

(2,641,2 60 ) (83 8,4 36) (3,479 ,696 )

14 2,121,0 40     20 ,6 55,3 77    16 2,776 ,417     

-                   97 ,5 48,9 40    9 7,54 8,940

-                   (6 ,9 89,3 36) (6,989 ,336 )

(7 2,599,9 65 ) -                (7 2,599 ,965 )

1,74 9,644,9 17  404 ,0 22,4 15  2 ,15 3,667 ,332  

(ห น่ วย  :  บ าท )

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ งของงบการเงินนี  
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(หน่วย : บาท)

รวม

จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้ ส่วนเกินทุนจาก องค์ประกอบอืน รวม

ทุนทีออก ทุนสํา รอง จัดสรร การตีราคา ของส่วน ส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว ตามกฎหมาย ทีดิน ของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2557 145,199,929 14,520,000 765,251,092 (1,322,401) 225,038,829   223,716,428   1,148,687,449 

ก ํ าไรสําหรับปี -               -              117,781,424 -              -                 -                  117,781,424    

ก ํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -               -              -                429,008       -                 429,008          429,008           

ก ํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี  -               -              117,781,424 429,008       -                 429,008          118,210,432    

เงินปันผลจ่าย 24 -               -              (34,847,983) -              -                 -                  (34,847,983)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 145,199,929 14,520,000 848,184,533 (893,393) 225,038,829   224,145,436   1,232,049,898 

ก ํ าไรสําหรับปี -               -              89,846,039   -              -                 -                  89,846,039      

ก ํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -               -              (1,697,310) 448,752 -                 448,752 (1,248,558)

ก ํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี  -               -              88,148,729   448,752 -                 448,752 88,597,481

เงินปันผลจ่าย 24 -               -              (72,599,965) -              -                 -                  (72,599,965)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 145,199,929 14,520,000 863,733,297 (444,641) 225,038,829   224,594,188   1,248,047,414 

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สํา หรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ ้ น

กําไรสะสม กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ผลต่างจากการเปลียนแปลง

เงินลงทุน

ในมูลค่ายุติธรรมของ

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ งของงบการเงินนี  
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากก ิจกรรมดําเนินงาน

ก ํ าไรก ่อนภาษีเงินได้ 208,888,198   298 ,824,271   108,357,835   142 ,262,374   

ปรับกระทบกําไรก ่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน

หนีสงสัยจะสูญ (โอนกลับรายก าร) (2,416,045) (6 ,698,822) -                  -                  

ขาดทุนจากราคาทุนของสินค ้าสูงก ว่ามูลค่าสุทธิทีจะได้รับ(โอนกลับรายก าร) 572,188          (361,103) -                  -                  

ขาดทุนจากการลดมูลค่าต ้นทุนพ ัฒนาอสังหาริมทรัพย(์โอนกลับรายการ) -                  (2 ,693,700) -                  (2 ,693,700)

ส่วนเก ินพ ันธบ ัตรต ัดจ ํ าหน่าย 7,301              7,301              3,192              3,193              

ก ําไรจากการจ ํ าหน่ายเงินล งทุนหล ักทรัพย์เผือขาย (298,808) -                  (298,808) -                  

ค่าเสือมราคา 87,400,977     67 ,510,828     15,597,050     11 ,637,855     

(ก ําไร)ขาดทุนจากการจ ํ าหน่ายและต ัดจ ํ าหน่ายสินทรัพย ์ (30,099) (68,053) 3                     -                  

ขาดทุนจากการตัดจําห น่ายสินทรัพย์ไม่มีต ัวตน -                  1,362,889 -                  -                  

ขาดทุนทีย ังไม่เก ิดขึนจากอัตราแลกเปลียน 888,409          145,281 -                  -                  

โอนกลับประมาณการหนี สินจากการคืนค่ าอากร -                  (5 ,996,628) -                  -                  

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 2,705,691       1 ,012,001       1,434,502       742,668          

รายได ้เงินปันผล (24,934) (67,295) (15,835,582) (19 ,830,605)

ดอกเบี ยรับ (669,713) (1 ,352,938) (119,886) (94,320)

ดอกเบี ยจ่าย 38,793,416     20 ,608,092     16,157,131     11 ,831,139     

ก ํ าไรจากก ารดําเนินงานก ่อนก ารเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนี สินดําเนินงาน 335,816,581   372 ,232,124   125,295,437   143 ,858,604   

สินทรัพย ์ดําเนินงาน(เพิมขึ น)ลดลง

ลูกหนี การค ้ าและลูกหนีอืน (27,118,476) 13 ,933,638     15,891,756 (17 ,464,356)

สินค ้ าคงเหลือ (451,317,868) 120 ,538,984   -                  -                  

ต ้นทุนพ ัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ (25,625,984) (1 ,510,907) (25,625,984) (1 ,510,907)

สินทรัพย ์หมุนเวียนอืน (1,127,155) (12 ,001,498) 1,142,539       (328,110)

สินทรัพย ์ไม่หมุนเว ียน อืน (3,876,961) 853,716 (3,881,037) (2 ,332,096)

หนีสินดําเนินงานเพิมขึ น(ลดลง)

เจ ้ าหนี การค ้ าและเจ ้าหนีอืน (2,349,288) 20 ,766,115     (13,682,760) 5 ,662,260       

หนีสินหมุนเวียนอืน (201,819) 4 ,374,793       148,401          1 ,496,033       

เงินม ัดจ ํ ารับจากค่าเช่าโกด ังและทีดิน 103,598 (27,400) 1,057,874       6 ,787,919       

ภาระผูกพ ันผลประโยชน์พนักงาน (2,799,763) (6 ,842,381) (1,918,765) (5 ,093,893)

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (7,001) (16,799) -                  -                  

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน (178,504,136)  512 ,300,385   98,427,461     131 ,075,454   

รับดอกเบี ยรับ 663,497          1 ,353,552       119,886          94,320            

จ่ายดอก เบี ยจ่าย (38,367,576) (20 ,977,477) (15,631,998) (11 ,895,931)

จ่ายภาษีเงินได้ (44,131,945) (35 ,120,193) (21,395,726) (14 ,783,216)

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิ เนิล  จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2558

 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ําเนินงาน (260,340,160)  457,556,267   61,519,623     104,490,627    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากเงินปันผล 24,934            67,295              15,835,582     19,830,605      

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอืน 5,346,000       -                   5,346,000       -                   

เงินสดจ่ายลงทุนเพิ มในเงินลงทุนระยะยาวอืน (2,646,000)      -                   (2,646,000)      -                   

เงินสดจ่ายลงทุนเพิ มในบริษ ัทย่อย -                  -                   (393,451,060)  -                   

เงินสดจ่ายซื ออสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน -                  (28,955,059)     (36,270,331)    (92,939,063)     

เงินสดจ่ายซื อทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (467,312,926)  (501,470,694)   (67,014,047)    (9,118,711)       

เงินสดจ่ายดอกเบี ยซึงรวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ (4,993,718)      (8,032,128)       (325,475)         (134,350)          

เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ 324,340          1,463,397         -                  -                   

เงินสดจ่ายซื อสินทรัพย์ไม่มีต ัวตน -                  (1,054,777)       -                  (453,818)          

เงินสดจ่ายเงินมัดจําสินทรัพย์ (12,756,175)    -                   -                  -                   

เงินสดจ่ายเจ้ าหนี ทรัพย์สิน (3,637,905)      -                   -                  -                   

เงินสดสุทธิใช ้ไปในก ิจกรรมลงทุน (485,651,450)  (537,981,966)   (478,525,331)  (82,815,337)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เพิ มขึน(ลดลง)ในเงินกู ้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน 774,568,175   (262,641,330)   65,000,000     (32,000,000)     

เงินสดรับจากการกู ้ ยืมระยะยาวจากกิจการทีเก ียวข้องก ั น -                  -                   68,000,000     52,000,000      

เงินสดจ่ายเงินกู ้ ยืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้องก ั น -                  -                   (8,000,000)      (37,000,000)     

เงินสดรับจากการกู ้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 513,745,630   486,542,520     462,271,200   112,600,000    

เงินสดจ่ายเงินกู ้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (442,860,000)  (102,260,000)   (97,460,000)    (77,460,000)     

เงินสดจ่ายหนี สินตามสัญญาเช่าระยะยาว (2,576,163)      (1,717,292)       (1,902,488)      (1,085,868)       

เงินปันผลจ่าย (72,599,965)    (34,847,983)     (72,599,965)    (34,847,983)     

เงินสดจ่ายปันผลให้ ผู ้มีส่วนได้ เสียทีไม่มีอํ านาจควบคุมของบริษ ัทย่อย (6,989,336)      (8,735,690)       -                  -                   

เงินสดรับค่าหุ้นเพิ มทุนจากผู ้มีส่วนได้เสียทีไม่มีอ ํ านาจควบคุมของบริษ ัทย่อย 97,548,940     -                   -                  -                   

เงินสดสุทธิได ้มาจาก(ใช้ไปใน)ก ิจกรรมจัดหาเงิน 860,837,281   76,340,225       415,308,747   (17,793,851)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ มขึน(ลดลง)สุทธิ 114,845,671   (4,085,474)       (1,696,961)      3,881,439        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 65,987,515     70,072,989       12,205,050     8,323,611        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 180,833,186   65,987,515       10,508,089     12,205,050      

 งบการเงินรวม

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2558

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ มเติม

รายการทีไม่ เป็นตัวเงินทีมีสาระสําค ัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดังนี

-  รายการก ํ าไร(ขาดทุน)ทีย ังไม่เกิดขึนในหลักทรัพย์เผือขาย (301,252)         536,260            (301,252)         536,260           

-  โอนองค์ประกอบอืนของส่วนของผู ้ ถือหุ้นเป็นก ํ าไรจากการจําหน่ายหล ักทรัพย์เผือขาย 862,192          -                   862,192          -                   

-  ซื ออสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนซึงยังไม่ได้จ่ายชําระ -                  -                   1,988,506       3,637,905        

-  ซื อสินทรัพย์ซึ งย ั งไม่ได้จ่ายชําระ 24,209,956     3,637,905         -                  -                   

-  ซื อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว 2,890,288       -                   1,641,732       -                   

-  โอนอสังหาริมทรัพย์ เพือการลงทุนเป็นทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -                  127,640,997     -                  579,753           

-  โอนทีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน -                  390,166            49,638,394     -                   

-  โอนเงินมัดจําทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน -                  7,255,250         -                  7,255,250        

-  โอนเงินมัดจําค่าเครืองจักรเป็นทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -                  29,808,550       -                  -                   

-  รับรู้สินทรัพย(์หนี สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีก ั บองค์ประกอบอืน

ของส่วนของผู ้ถือหุ้น 982,112          107,252            312,139          107,252           

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2558

 งบการเงินรวม
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บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที  ธันวาคม 8 

 

 

1. ข้อความทั วไป 
 

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิล จ ํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ํากัด 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมือวนัที  กันยายน  ทะเบียนนิติบุคคลเลขที /  ต่อมาได้

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด เมือวันที  พฤษภาคม  ทะเบียนนิติบุคคลเลขที  

บริษัทฯ จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมือวันที  กรกฎาคม  สํานักงานตั งอยู่เลขที  หมู่  

ซอยสยามไซโล ถนนปู ่ เจ้าสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) โดยบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจให้บริการขนถ่ายและขนส่ง

นํ าตาลและสินค้าเกษตรบางประเภท ให้เช่าคลังสินค้า ประกอบกิจการค้าทีดิน ทําการจัดสรรทีดิน และทําการก่อสร้าง

สิงปลูกสร้างอย่างอืนบนทีดินเพือจ ําหน่าย ให้เช่า เช่าซือเพือเป็นสถานทีอยู่อาศ ัย สถานทีทําการ อาคารพาณิชย์และ

บริษัทย่อยด ําเนินธุรกิจหลักตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที 4.1 

บริษัทฯ เป็นบริษัทย่อยของบริษัท นํ าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) (“นํ าตาลขอนแก่น”) ซึ งถือหุ้นใน

บริษัทฯ ร้อยละ .  และมีส่วนร่วมในอํานาจการควบคุมบริษัทฯ สํานักงานตั งอยู่เลขที  อาคาร เค.เอส.แอล ทาว

เวอร์ ชั น  ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โรงงานตั งอยู่เลขที    หมู่  ตําบลนํ าพอง อําเภอนํ าพอง 

จังหวัดขอนแก่น ดําเนินธุรกิจหลักเกียวกับการผลิตและจําหน่ายนํ าตาลทราย และกากนํ าตาล อย่างไรก็ตาม ตั งแต่วันที 

 พฤศจิกายน  นํ าตาลขอนแก่น เริมถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที  เรือง งบการเงิน

รวม ฝ่ายบริหารของนํ าตาลขอนแก่นได้ประเมินเรืองอํานาจการควบคุมในบริษัท และพบว่าไม่มีส่วนร่วมในอํานาจ

การควบคุมบริษัทฯ ดังนั นจากเดิมที นํ าตาลขอนแก่น ถือว่าบริษัทฯ เป็นบริษัทย่อย จึงเปลียนสถานะเป็นบริษัทร่วม  

2. หลักเกณฑ์การจัดท ํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี นําเสนอเพือวัตถุประสงค์ของการรายงานเพือใช้ในประเทศไทย และจัดทําเป็นภาษาไทย งบการเงิน

ฉบับภาษาอังกฤษได้จัดทําขึ นเพือความสะดวกของผู้ อ่านงบการเงินทีไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย 
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2.2  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดท ําขึนตามหล ักการบัญชีทีรับรองทัวไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี 

พ.ศ.  ซึงห มายความถึงมาตรฐานการบ ัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติ       

ทางการบ ัญชีทีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญ ชี ซึ งจัดตั งตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.  ได้มีมติให้ประกาศใช้แล้ว              

และตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงาน

ทางการเงิน 
 

การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามข้อก ําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงว ันที  ก ันยายน  

ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.  

งบการเงินนีได้จัดทําขึ นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืนในนโยบายการบัญชี 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ่

2.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงทีมีผลบ ังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน 

ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ทีออกโดยสภา

วิชาชีพบัญชี ซึ งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลังว ันที  มกราคม  มาถือปฏิบัติ 

ดังนี 

อ้างอิงมาตรฐาน เรือง 

มาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที  (ปรับปรุง ) การนําเสนองบการเงิน 

ฉบ ับที  (ปรับปรุง ) สินค้าคงเหลือ 

ฉบ ับที  (ปรับปรุง ) งบกระแสเงินสด 

ฉบ ับที  (ปรับปรุง ) นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

ฉบ ับที  (ปรับปรุง ) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ฉบ ับที  (ปรับปรุง ) สัญญาก่อสร้าง 

ฉบ ับที  (ปรับปรุง ) ภาษีเงินได ้

ฉบ ับที  (ปรับปรุง ) ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ฉบ ับที  (ปรับปรุง ) สัญญาเช่า 

ฉบ ับที  (ปรับปรุง ) รายได ้

ฉบ ับที  (ปรับปรุง ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ฉบ ับที  (ปรับปรุง ) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกียวก ับความช่วยเหลือ

จากรัฐบาล 

ฉบ ับที  (ปรับปรุง ) ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

ฉบ ับที  (ปรับปรุง ) ต้นทุนการกู ้ ยืม 

ฉบ ับที  (ปรับปรุง ) การเปิดเผยข้อมูลเกียวก ับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องก ั น 

ฉบ ับที  (ปรับปรุง ) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือออกจากงาน 
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อ้างอิงมาตรฐาน เรือง 

มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)  

ฉบับที  (ปรับปรุง ) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ฉบับที  (ปรับปรุง ) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

ฉบับที  (ปรับปรุง ) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบับที  (ปรับปรุง ) ก ํ าไรต่อหุ้น 

ฉบับที  (ปรับปรุง ) งบการเงินระหว่างกาล 

ฉบับที  (ปรับปรุง ) การด้อยค่าของสินทรัพย ์

ฉบับที  (ปรับปรุง ) ประมาณการหนีสิน หนี สินทีอาจเกิดขึ น และสินทรัพย์ทีอาจเกิดขึ น 

ฉบับที  (ปรับปรุง ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ฉบับที  (ปรับปรุง ) อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 
  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที 2 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

ฉบับที 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 

ฉบับที 4 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาประกันภัย 

ฉบับที 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขายและการดําเนินงานทียกเลิก 

ฉบับที 6 (ปรับปรุง 2557) การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

ฉบับที 8 (ปรับปรุง 2557)   ส่วนงานดําเนินงาน 

ฉบับที 10  งบการเงินรวม 

ฉบับที 11  การร่วมการงาน 

ฉบับที 12  การเปิดเผยข้อมูลเก ียวก ับส่วนได้เสียในกิจการอืน 

ฉบับที 13 การวัดมูลค่ายุติธรรม 
  

การตีความมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที 10 (ปรับปรุง 2557) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีทีไม่มีความเกียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงก ับกิจกรรม

ดําเนินงาน 

ฉบับที 15 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิงจูงใจทีให้แก่ผู้ เช่า 

ฉบับที 25 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได-้การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 

ฉบับที 27 (ปรับปรุง 2557) การประเมินเนือหาสัญญาเช่าทีทําขึนตามรูปแบบกฎหมาย 

ฉบับที 29 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 

ฉบับที 31 (ปรับปรุง 2557) รายได-้รายการแลกเปลียนเกียวก ับบริการโฆษณา 

ฉบับที 32 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ 
  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที 1 (ปรับปรุง 2557) การเปลียนแปลงในหนี สินทีเกิดขึ นจากการรือถอน การบูรณะ และหนีสินทีมีลักษณะ

คล้ายคลึงก ัน 

ฉบับที 4 (ปรับปรุง 2557) การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 

ฉบับที 5 (ปรับปรุง 2557) สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรือถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
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อ้างอิงมาตรฐาน เรือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ) 

ฉบับที 7 (ปรับปรุง 2557) การปรับปรุงย ้อนห ลังภายใต ้มาตรฐานกา รบัญ ชีฉบ ับที 29 (ปรับปรุง ) 

เรือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบับที 10 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 

ฉบับที 12 (ปรับปรุง 2557) ข้อตกลงสัมปทานบริการ 

ฉบับที 13 (ปรับปรุง 2557) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

ฉบับที 14 ข้อจ ําก ัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ข้อก ํ าหนดเงินทุนขั นตํ าและปฏิสัมพันธ์

ของรายการเหล่านี  สําหรับมาตรฐานการบัญ ชีฉบับที 19 (ปรับปรุง ) เรือง 

ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ฉบับที 15 (ปรับปรุง 2557) สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 

ฉบับที 17 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายสินทรัพย์ทีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 

ฉบับที 18 (ปรับปรุง 2557) การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 

ฉบับที 20 ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 

 

2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่ทีย ังไม่มีผลบังคับใช้ 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ

มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีทีเริมต้นในหรือหลังวันที  มกราคม  กลุ่มบริษัทไม่ได้นํามาตรฐานที

ปรับปรุงใหม่ด ังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันทีมีผลบังคับใช้ ซึงมีดังต่อไปนี 
 

อ้างอิงมาตรฐาน เรือง 
 

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) 
 

มาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที 1 (ปรับปรุง 2558) การนําเสนองบการเงิน 

ฉบับที 2 (ปรับปรุง 2558) สินค้าคงเหลือ 

ฉบับที 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 

ฉบับที 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

ฉบับที 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ฉบับที 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญาก่อสร้าง 

ฉบับที 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้

ฉบับที 16 (ปรับปรุง 2558) ทีดิน อาคารและอุปกรณ ์

ฉบับที 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่า 

ฉบับที 18 (ปรับปรุง 2558) รายได ้

ฉบับที 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ฉบับที 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเก ียวก ับความช่วยเหลือ

จากรัฐบาล 



17 ส่วนที  งบการเงินประจําปี  

 

อ้างอิงมาตรฐาน เรือง 
 

มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)  

ฉบับที 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

ฉบับที 23 (ปรับปรุง 2558) ต้นทุนการกู ้ ยืม 

ฉบับที 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมูลเกียวก ับบุคคล หรือกิจการทีเกียวข ้องก ัน 

ฉบับที 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือออกจากงาน 

ฉบับที 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะก ิจการ 

ฉบับที 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

ฉบับที 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบับที 33 (ปรับปรุง 2558) ก ํ าไรต่อหุ้น 

ฉบับที 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหว่างกาล 

ฉบับที 3  (ปรับปรุง 2558) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ฉบับที 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหนี สิน หนีสินทีอาจเกิดขึ น และสินทรัพย์ทีอาจเก ิดขึ น 

ฉบับที 3  (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ฉบับที 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพย์ เพือการลงทุน 

ฉบับที 41 เกษตรกรรม 

  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที  (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

ฉบับที 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 

ฉบับที 4 (ปรับปรุง 2558) สัญญาประกันภัย 

ฉบับที 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขายและการดําเนินงานทียกเลิก 

ฉบับที 6 (ปรับปรุง 2558) การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

ฉบับที 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงานดําเนินงาน 

ฉบับที 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม 

ฉบับที 11 (ปรับปรุง 2558) การร่วมการงาน 

ฉบับท ี12 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมูลเกียวก ับส่วนได้เสียในกิจการอืน 

ฉบับที 13 (ปรับปรุง 2558) การวัดมูลค่ายุติธรรม 

  

การตีความมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีทีไม่มีความเกียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงก ับกิจกรรม

ดําเนินงาน 

ฉบับที 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิงจูงใจทีให้แก่ผู้ เช่า 

ฉบับที 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได้-การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 

ฉบับที 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเนือหาสัญญาเช่าทีทําขึนตามรูปแบบกฎหมาย 

ฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 

ฉบับที 31 (ปรับปรุง 2558) รายได-้รายการแลกเปลียนเกียวก ับบริการโฆษณา 

ฉบับที 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต ์



18 ส่วนที  งบการเงินประจําปี  

 

อ้างอิงมาตรฐาน เรือง 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที 1 (ปรับปรุง 2558) การเปลียนแปลงในหนี สินทีเก ิดขึ นจากการรือถอน การบูรณะ และห นี สินทีมี

ลักษณะคล้ายคลึงก ัน 

ฉบับที 4 (ปรับปรุง 2558) การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 

ฉบับที 5 (ปรับปรุง 2558) สิ ทธิใน ส่วนได้ เสี ยจากกองทุ น การรื อถอน การบู รณ ะและการปรับปรุ ง

สภาพแวดล้อม 

ฉบับที 7 (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงย ้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที 29 (ปรับปรุง 2558) เรือง 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบับที 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 

ฉบับที 12 (ปรับปรุง 2558) ข้อตกลงสัมปทานบริการ 

ฉบับที 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

ฉบับที 14 (ปรับปรุง 2558) ข้อจําก ัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์  ข้อก ําหนดเงินทุนขั นตํ าและ

ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี  สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที 19 (ปรับปรุง 2558) 

เรือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ฉบับที 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 

ฉบับที 17 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายสินทรัพย์ทีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 

ฉบับที 18 (ปรับปรุง 2558) การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 

ฉบับที 20 (ปรับปรุง 2558) ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 

ฉบับที 21  เงินทีนําส่งรัฐ 
 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท เชือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน

อย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินเมือนํามาถือปฏิบัติในปีทีมีผลบ ังคับใช้ 
 

2.4 ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามหล ักการบัญชีทีรับรองท ัวไป ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและ

ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึงมีผลกระทบต่อการก ําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินทีเกียวก ับสินทรัพย์ หนี สิน 

รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์และปัจจัยต่างๆ ทีผู ้บริหารมีความเชือม ัน

อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั น ดังนั น ผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างจากทีประมาณไว ้ 
 

ประมาณการและข้อสมมติฐานทีใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ าเสมอการปรับประมาณ

การทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีทีประมาณการดังกล่าวได ้รับการทบทวน และในงวดอนาคตทีได้รับผลกระทบ 

การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทีสําคัญมีดังนี 
 

สัญญาเช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้

ดุลยพินิจในการประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือพิจารณาว่ากลุม่บริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสียงและ

ผลประโยชน์ในสินทรัพย์ทีเช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่ 

 

 



19 ส่วนที  งบการเงินประจําปี  

 

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนี 

ในการประมาณค่าเผือหนี สงสัยจะสูญของลูกหนี  ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณ

การผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึ นจากลูกหนี แต่ละราย โดยค ํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี     

ทีคงค้างและสภาวะเศรษฐกิจทีเป็นอยู่ในขณะนั น เป็นต้น 

 

ค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

ค่าเผือมูลค่าลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือเกิดจากการปรับมูลค่าของสินค้าจากผลขาดทุนทีอาจเกิดขึ น 

ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึ นโดยใช้การวิเคราะห์อายุสินค้าคงเหลือ 

และสถานะการขายสินค้าคงเหลือรายตัวในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานทีแตกต่าง

กัน อาจมีผลต่อการเปลียนแปลงจํานวนค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือในอนาคต 

 

อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือมราคา 

ในการคํานวณค่าเสือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้อง

ทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใช้งานของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน อาคาร

และอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเกิดขึน 

 

นอกจากนี  ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน ทีดิน อาคาร

และอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนตํากว่ามูลค่า

ตามบัญชีของสินทรัพย์นั น ในการนี ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจทีเกียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ

ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึงเกียวเนืองกับสินทรัพย์นั น 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั วคราวทีใช้หักภาษแีละขาดทุน

ทางภาษีทีไม่ได้ใช้เมือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้

ประโยชน์จากผลแตกต่างชั วคราวและขาดทุนนั น ในการนี ฝ่ายบริหารจ ําเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัท

ควรรับรู้จ ํานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ ํานวนกําไรทางภาษี    

ทีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 

 

 

 

 

 



20 ส่วนที  งบการเงินประจําปี  

 

ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย ซึงข้อสมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด จ ํานวนเงินเดือนทีคาดว่าจะ

เพิมขึ นในอนาคต อัตราการหมุนเวียนพนักงานและปัจจัยทีเกียวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ ในการกําหนด

อัตราคิดลดฝ่ายบริหารได้พิจารณาถึงอัตราดอกเบี ยทีสะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน อย่างไรก็

ตามผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานทีเกิดขึ นจริงนั นอาจแตกต่างไปจากทีประมาณไว้ 

 

คดีความ 

กลุ่มบริษัทมีหนี สินทีอาจจะเกิดขึ นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึงฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน

การประเมินผลของคดี ทีถูกฟ้องร้องแล้ว และเชือว่าจะไม่มีความเสียหายทีเป็นสาระสําคัญเกิดขึ นจึงไม่ได้

บันทึกประมาณการหนี สินดังกล่าว ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน 

 

การประมาณการในเรืองอืนๆ ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนทีเกียวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี 

 

3 การแก้ไขข้อผิดพลาด 

 

กลุ่มบริษัทมีการแก้ไขข้อผิดพลาดทีเกิดขึ นในอดีต จากการรับรู้หนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และค่า

เสือมราคาอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนตํ าไป กลุ่มบริษัทแก้ไขข้อผิดพลาดโดยการปรับย้อนหลังงบการเงินรวมที

แสดงเปรียบเทียบ ซึ งแสดงผลกระทบได้ดังนี 

 (หน่วย : บาท)

 งบการเงินรวม 

 ก่อนปรับปรุง ปรับปรุง หลังปรับปรุง 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที  1 มกราคม 2557    

อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 290,874,724 (495,580) 290,379,144 

หนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (100,836,695) (7,359,864) (108,196,559) 

กําไรสะสมย ังไม่จัดสรร (780,798,617) 6,821,397 (773,977,220) 

ส่วนของผู ้ มีส่วนได้เสียทีไม่มีอ ํานาจควบคุมของบริษัทย่อย (267,088,482) 1,034,047 (266,054,435) 
    

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที  31 ธันวาคม 2557    

อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 320,260,322 (665,017) 319,595,305 

หนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (102,278,048) (13,832,413) (116,110,461) 

กําไรสะสมยังไม่จัดสรร (959,444,183) 13,141,808 (946,302,375) 

ส่วนของผู ้ มีส่วนได้เสียทีไม่มีอ ํานาจควบคุมของบริษ ัทย่อย (294,163,056) 1,355,622 (292,807,434) 

 

 (หน่วย : บาท)
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 งบการเงินรวม 

 ก่อนปรับปรุง ปรับปรุง หลังปรับปรุง 

งบกําไรขาดทุน    

สําหรับปีสินสุดวันที 3  ธันวาคม     

ต้นทุนการบริการ 166,869,211 169,438 167,038,649 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 49,689,896 6,472,548 56,162,444 

การแบ่งปันกําไรสําหรับงวด    

-  ส่วนของบริษ ัทฯ 213,493,549 (6,320,411) 207,173,138 

-  ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียทีไม่มีอ ํานาจควบคุมของบริษ ัทย่อย 35,810,264 (321,575) 35,488,689 

กําไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.74 (0.03) 0.71 

    

4 หลักเกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวม 
 

4.1 งบการเงินรวมนี จ ัดทําขึ นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 5 แห่ง (รวมกันเรียกว่า       

“กลุ่มบริษัท”) โดยมีสัดส่วนโครงสร้างของกลุ่มบริษัท ดังนี 
 

 อัตราร้อยละ 

ของการถือหุ้น 

จัดตั งขึ น 

ในประเทศ 

ประเภทกิจการ 

 2558 2557   

บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จ ําก ัด 79.78 79.78 ไทย ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํ ามัน จ ําก ัด 97.16 97.16 ไทย ธุรกิจซื อ-ขาย ให้เช่า และพ ัฒนาอสังหาริมทรัพย์และ

ประกอบธุรกิจโรงกลั นนํ ามันปาล์ม (ปัจจุบ ันให้เช่าโรง

กลั นนํ ามันปาล์ม แทนการผลิตเพือขาย) 

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ ําก ัด (มหาชน) 69.34 69.34 ไทย ธุรกิจผลิตและจ ําหน่ายแป้งข้าวสาลี 

บริษัท ที เอส คลังสินค้า จ ําก ัด 64.13 64.13 ไทย ธุรกิจรับฝากและขนถ่ายสินค้า 

บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ําก ัด 85.90 

 

85.90 

 

ไทย ธุรกิจผลิตและจ ําหน่ายกระสอบพลาสติก เส้นใยพลาสติก 

และผลิตภัณฑ์จากเม็ดพลาสติก รวมทั งซื อและจําหน่าย

ผลิตภัณฑ์จากเม็ดพลาสติก ให้บริการรกัษาความปลอดภัย 

และให้บริการขนถ่ายสินค้าสําหรับเรือบรรทุกสินค้า 
 

4.2 บริษัทฯ นํางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั งแต่วันทีบริษ ัทมีอ ํานาจ       

ในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงว ันทีบริษัทสินสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั น 
 

4.3 งบการเงินของบริษัทย่อยได้จ ัดทําขึ นโดยใช้นโยบายการบัญชีทีสําคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ  
 

4.4 รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทย่อยสิ นสุดว ันเดียวกันกับบริษัทฯ 
 

4.5 ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันทีมีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวม      

นี แล้ว 



22 ส่วนที  งบการเงินประจําปี  

 

5 สรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ 
 

5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั นทีมีสภาพ

คล่องสูง ซึ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน  เดือนนับจากว ันทีได้มาและไม่มีข้อจําก ัด          

ในการเบิกใช้ 
 

5.2 ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืนแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี หักค่าเผือหนี สงสัยจะสูญ ค่าเผือหนีสงสัยจะ

สูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประว ั ติการชําระหนี และคาดการณ์เกียวกับการรับชําระหนี ในอนาคตจาก

ลูกหนี แต่ละรายทีคาดว่าจะไม่ได้รับชําระ และลูกหนี จะถูกตัดจําหน่ายออกจากบัญชีเมือทราบว่าเป็น   

หนีสูญ 

 

5.3 สินค้าคงเหลือ แสดงมูลค่าในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ ากว่า และปรับด้วยค่า

เผือสินค้าเคลือนไหวช้าหรือล้าสมัย ซึงประมาณการจากสินค้าแต่ละชนิดทีคาดว่าจะเสือมสภาพ (ถ้ามี) 

วิธีการคํานวณต้นทุนของสินค้ามีดังนี 

- ว ัตถุดิบ วัสดุสินเปลือง และว ัสดุโรงงานคํานวณตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน ยกเว้นว ัตถุดิบนํ ามันปาล์ม

คํานวณตามวิธีถัวเฉลียถ่วงนํ าหนัก 

- สินค้าระหว่างผลิตและสินค้าสําเร็จรูป-แป้งสาลี และกระสอบคํานวณตามวิธีเข ้าก่อนออกก่อน 

- สินค้าระหว่างผลิตและสินค้าสําเร็จรูปนํ ามันปาล์มคํานวณตามวิธีถัวเฉลียถ่วงนํ าหนัก 

ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนทีซือ ต้นทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอืนเพือให้สินค้าอยู่ใน

สถานทีและสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสําเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตทีผลิตเอง ต้นทุนสินค้า

รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ 

มูลค่าสุทธิทีจะได้รับเป็นการประมาณราคาทีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่าย       

ทีจ ําเป็นในการขาย 
 

5.4 ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่าตามวิธี

เฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย มูลค่าทีดิน ค่าถมทีดิน ค่าก่อสร้าง ค่าพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และ

ค่าใช้จ่ายโดยตรงเพือให้ได้มาซึงสินค้าและพร้อมทีจะขาย 
 

5.5 เงินลงทุนระยะยาวอืน 
 

5.5.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุนสุทธิด้วยค่าเผือ 

การด้อยค่าและจะบันทึกรับรู้การเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในกําไรหรือขาดทุนเมือจําหน่าย

เงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า 
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5.5.2 เงินลงทุนในตราสารหนี และตราสารทุนในความต้องการของตลาด ซึ งบันทึกเป็นหลักทรัพย์     

เผือขาย เป็นเงินลงทุนทีไม่ระบุช่วงเวลาทีจะถือไว ้ ซึ งอาจขายเมือต้องการเสริมสภาพคล่องและ

แสดงรวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว ้นแต่ผู ้บริหารจะแสดงเจตจํานงเพือถือหลักทรัพย์ไว ้    

น้อยกว่า  เดือน นับจากว ันทีในงบแสดงฐานะการเงิน หรือผู้บริหารต้องการขายเพือเพิมเงินทุน   

ในการประกอบกิจการซึ งจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ฝ่ายบริหารกําหนดการจัดประเภท    

ทีเหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาทีลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็นปกติอย่างสมํ าเสมอ 

โดยเงินลงทุนนี แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมซึงคํานวณจากราคาเสนอซือครั งสุดท้าย ณ วันสิ นรอบระยะเวลา

รายงาน และรับรู้การเปลียนแปลงมูลค่าในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน

เมือมีการจําหน่ายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า โดยต้นทุนของเงินลงทุนทีจําหน่ายใช ้  

วิธีถ ัวเฉลียถ่วงนํ าหนัก 
 

5.5.3 เงินลงทุนในตราสารหนี ทีจะถือจนครบกําหนดแยกประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสั นหรือระยะยาว   

ตามอายุคงเหลือ แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายและหักด้วยค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี)     

กลุ่มบริษัทตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนตํ ากว่ามูลค่าตราสารหนี ตามวิธีเส้นตรง ซึงจ ํานวนทีตัดจําหน่าย

จะรับรู้รายการในกําไรหรือขาดทุน 
 

5.5.4 เงินลงทุนทัวไปเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความต้องการของตลาด แสดงมูลค่า       

ด ้วยราคาทุนสุทธิด้วยค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี) และจะบันทึกรับรู้การเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

ทัวไปในกําไรหรือขาดทุนเมือจําหน่ายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า 
 

5.6 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน ได้แก่อสังหาริมทรัพยที์ถือครองเพือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือ

มูลค่าทีเพิมขึ นหรือทั งสอง ทั งนี ไม่ได้มีไว้เพือขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้า

หรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริมแรกของอสังหาริมทรัพย ์           

เพือการลงทุนในราคาทุน หล ังจากนั นกลุ่มบริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนด้วยราคาทุนหัก

ค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือผลขาดทุนการด้อยค่า (ถ้ามี) 

ค่าเสือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนคํานวณจากราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของ

สินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุ การให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี 

- อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 16-72 ปี 

- ส่วนปรับปรุงทีดิน 30 ปี 

- ถนน 5 ปี 

- ท่าเรือ 20 ปี 
 

ค่าเสือมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงานและไม่มีการคิดค่าเสือมราคาอสังหาริมทรัพย์

เพือการลงทุนประเภททีดิน และงานระหว่างก่อสร้าง 



24 ส่วนที  งบการเงินประจําปี  

 

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินทีได้รับสุทธิจากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์ในกําไรหรือขาดทุนในงวดทีตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนออกจากบัญชี 
 

5.7 ทีดินแสดงด้วยราคาทีตีใหม่หักด้วยค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ราคาทีตีใหมห่มายถึงมูลค่า

ยุติธรรมซึ งกําหนดจากราคาตลาด ณ วันทีมีการตีราคาใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหัก   

ค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ทีเกียวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้าง        

ทีกิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของว ัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอืนๆ ทีเกียวข้องกับ    

การจัดหาสินทรัพย์นั นให้อยู่ในสภาพทีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรือถอน 

การขนย้าย การบูรณะสถานทีตั งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม 

ส่วนประกอบของรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการทีมีอายุการให้ประโยชน์       

ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบทีมีนัยสําคัญแยกต่างหากจากกัน 

การตีราคาใหม่ดําเนินการโดยผู ้ประเมินราคาอิสระ ซึ งมีนโยบายทีจะให้ผู้ประเมินราคาอิสระ

ประเมินราคาสินทรัพย์ด ังกล่าวเป็นครั งคราว เพือมิให้ราคาตามบัญชี ณ ว ันทีในงบแสดงฐานะการเงิน

แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ ส่วนทีเพิมขึ นของราคาทีประเมินใหม่จะถูกบันทึกในกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน สําหรับส่วนทีลดลงของราคาทีประเมินใหม่จากราคาทุนจะถือเป็นรายการขาดทุน

จากการตีราคาสินทรัพย์ลดลงในกําไรหรือขาดทุน 

ต้นทุนทีเกิดขึ นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึงของมูลค่า

ตามบัญชีของรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีกลุ่มบริษัทจะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั น และสามารถว ัดมูลคา่ต้นทุนของรายการนั นได ้       

อย่างน่าเชือถือ ชิ นส่วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนทีเกิดขึ นในการซ่อม

บํารุงทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึ นเป็นประจําจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมือเกิดขึ น 

ค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์    

โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละ

รายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ด ังนี 

- อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและสิงปลูกสร้าง 4-70 ปี 

- ส่วนปรับปรุงทีดินเช่า  30 ปี 

- ถนน   และ  ปี 

- ท่าเรือ 13-45 ปี 

- เครืองจักรและอุปกรณ์ 5-30 ปี 

- ยานพาหนะ 5-20 ปี 
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ค่าเสือมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงานและไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสําหรับทีดิน

งานระหว่างก่อสร้าง และเครืองจักรระหว่างติดตั ง 

ดอกเบี ยจ่ายทีเกดิจากเงินทีกู้ยืมมาโดยเฉพาะเพือใช้ในโครงการระหว่างก่อสร้างและระหว่างติดตั ง   

ได้นําไปรวมเป็นราคาทุนของงานระหว่างก่อสร้างดังกล่าวจนกว่าจะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน               

ตามว ัตถุประสงค ์

กลุ่มบริษัทตัดรายการทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมือจําหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่า    

จะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจําหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกําไรหรือ

ขาดทุนจากการจ ําหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุนเมือกลุ่มบริษัทตัดรายการ

สินทรัพย์นั นออกจากบัญชี 
 

5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผือการด้อยค่า(ถ ้ามี) ของ

สินทรัพย์นั น ค่าตัดจําหน่ายคํานวณโดยนําราคาทุนของสินทรัพย์หักด้วยมูลค่าคงเหลือ ค่าตัดจําหน่ายรับรู้    

ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธี เส้นตรงซึ งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์          

ในอนาคตจากสินทรัพย์นั นตามระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีต ัวตน        

โดยเริมตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีต ัวตนเมือสินทรัพย์นั นพร้อมทีจะให้ประโยชน์ในอนาคต ระยะเวลาที

คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ด ังนี 

- โปรแกรมบัญชี  10  ปี 
 

5.9 สัญญาเช่าทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอน

ไปให้กับผู ้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพย์ทีเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจํานวนเงินทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใด          

จะตํ ากว่า โดยจํานวนเงินทีต้องจ่ายจะแยกเป็นส่วนทีเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนทีจะหักจากหนี   

ตามสัญญา เพือทําให้อ ัตราดอกเบี ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงทีสําหรับยอดคงเหลือของหนี สิน ค่าใช้จ่าย  

ทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรือขาดทุนเมือมีการขายและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่าการเงิน 

กําไรจากการขายจะถูกทยอยรับรู้ตามระยะเวลาของสัญญาเช่า สินทรัพย์ทีเกิดจากสัญญาเช่าการเงิน      

จะคิดค่าเสือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั น 

สัญญาเช่าสินทรัพย์โดยทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยู่ก ับ   

ผู ้ให้เช่าจะจัดเป็นสัญญาเช่าดําเนินงาน เงินทั งหมดทีต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานจะบันทึก      

ในกําไรหรือขาดทุน โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั น  

ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดําเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี ยปรับทีต้องจ่าย

ให้แก่ผู ้ให้เช่า จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีทีการยกเลิกนั นเกิดขึ น 
 

 



26 ส่วนที  งบการเงินประจําปี  

 

5.10 การด้อยค่าของสินทรัพย ์ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุ่มบริษัท ได้รับการทบทวน ณ สินรอบ

ระยะเวลารายงานว่า มีข้อบ่งชี เรืองการด้อยค่าหรือไม่ในกรณีทีมีข้อบ่งชี จะทําการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที

คาดว่าจะได้รับคืน การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า จะรับรู้เมือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่า   

ตามบัญชีของหน่วยทรัพย์สินทีก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่า

บันทึกในกําไรหรือขาดทุน 
 

มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์  หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย์ หรือมูลค่าจากการ

ใช้ของสินทรัพย์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณ

การกระแสเงินสดทีจะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อ ัตราคิดลดก่อนคํานึงภาษี

เงินได้เพือให้สะท้อนมูลค่าทีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ งแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมี    

ต่อสินทรัพย์ สําหรับสินทรัพย์ทีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อืน ให้พิจารณา

มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดทีสินทรัพย์นั น               

มีความเกียวข้องด้วย 
 

กลุ่มบริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพือให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย ์  

ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสือมราคาหรือค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึงไม่เคยมีการบันทึก

ขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน 
 

5.11 เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืนแสดงมูลค่าราคาทุน 
 

5.12 หนีสินทีมีภาระดอกเบี ย บันทึกเริมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการเกิดหนีสิน ภายหลัง

จากการบันทึกหนี สินทีมีภาระดอกเบี ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี

เริมแรกและยอดหนี เมือครบกําหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธี

อ ัตราดอกเบี ยทีแท้จริง 
  

5.13 ผลประโยชน์พนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั นของพนักงาน 

กลุ่มบริษัท รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช ้จ่ายตาม

เกณฑ์คงค้าง 
 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั งกองทุนสํารองเลียงชีพ ซึงประกอบด้วยเงินทีพนักงานจ่าย

สะสมและเงินทีกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลยีงชีพไดแ้ยกออก

จากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินทีกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกําไร

หรือขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเกียวข้อง 
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)  

กลุ่มบริษัทมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน

และผลประโยชน์จากการทํางานเป็นระยะเวลานานตามจํานวนปีทีกําหนด ซึงกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยและ

ผลประโยชนด์ังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน 

กลุ่มบริษัทคํานวณหนี สินโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย     

ทีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีได้รับอนุญาต       

วิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้พิจารณาว่าการบริการในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในการได้รับ

ผลประโยชน์เพิมขึ น และว ัดมูลค่าแต่ละหน่วยแยกจากกันเพือรวมเป็นภาระผูกพันงวดสุดท้าย ต้นทุน

บริการในอดีตรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายุงานเฉลียจนกว่าผลประโยชน์ทีปรับเปลียนนั น             

จะตกเป็นสิทธิขาดของพนักงาน  

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and 

losses) รับรู้เป็นรายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ในรอบระยะเวลาบัญชีทีเกิดขึ น 
 

5.14 ประมาณการหนี สิน จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมือกลุ่มบริษัทมีภาระหนี สินเกิดขึ น           

จากข้อพิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพันซึ งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพือช ําระภาระหนี สินดังกล่าว โดยภาระ

หนี สินดังกล่าวสามารถประมาณจํานวนเงินได้อย่างน่าเชือถือ ถ ้าผลกระทบดังกล่าวเป็นนัยสําคัญ 

ประมาณการกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อ ัตราคิดลดในตลาด

ปัจจุบันก่อนคํานึงภาษีเงินได้ เพือให้สะท้อนมูลค่าทีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ งแปรไปตามเวลา   

และความเสียงทีมีต่อหนี สิน 
 

5.15 การเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยภายใต้การควบคุมเดียวกัน เป็นผลต่างระหว่างเงิน

ลงทุนตามสัดส่วนของบริษัทย่อยทีเปลียนแปลงกับมูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย ซึ งเกิดจากการ

เปลียนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย โดยผลต่างดังกล่าวได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้

ส่วนของผู ้ถือหุ้นและตัดจําหน่ายเมือมีการขายเงินลงทุน 
 

5.16 ส่วนของผู ้มีส่วนได้เสียทีไม่มีอ ํานาจควบคุมของบริษัทย่อย หมายถึง มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ

ของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นทีไม่ได้เป็นของกลุ่มบริษัท ส่วนของผู ้มีส่วนได้เสียทีไม่มีอ ํานาจ

ควบคุมของบริษัทย่อยแยกแสดงรายการในส่วนของผู ้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวมและรายการกําไร

(ขาดทุน)สุทธิของส่วนของผู ้มีส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อยแยกแสดงในงบกําไร

ขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
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5.17 รายได้ทีรับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม แสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า โดยมีนโยบายดังนี 

5.17.1 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมือได้โอนความเสียงและผลตอบแทนทีเป็น

สาระสําคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าทีมีนัยสําคัญไปให้กับผู้ซือแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้หาก

ฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าทีขายไปแล้วนั นหรือมีความไม่แน่นอนทีมีนัยสําคัญ

ในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้านั นหรือไม่อาจว ัดมูลค่าของจํานวนรายได้

และต้นทุนทีเกิดขึ นได้อย่างน่าเชือถือหรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีจะต้องรับคืนสินค้า 

5.17.2 รายได้จากการขนถ่ายสินค้า รายได้ค่าฝากสินค้าและบริการอืนๆ รับรู้เมือมีการให้บริการแล้วเสร็จ 

5.17.3 รายได้ค่าเช่าและบริการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามอัตราทีระบุในสัญญาตามวิธีเส้นตรง       

ในแต่ละสัญญาบริการ 

5.17.4 รายได้จากการขายบ้านพร้อมทีดิน รับรู้เป็นรายได ้เมืองานก่อสร้างเสร็จตามสัญญา และมีการ

โอนกรรมสิทธิ แก่ผู ้ซือเรียบร้อยแล้ว 

5.17.5 เงินปันผลรับรู้รายได้เมือมีสิทธิได้รับเงินปันผล 

5.17.6 รายได้ดอกเบียรับและส่วนลดรับจากการซือลดตั วเงินรับรับรู้รายได้ตามงวดระยะเวลา 

5.17.7 รายได้อืนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 
 

5.18 การรับรู้ค่าใช้จ่ายมีดังน ี

5.18.1 ต้นทุนขายบ้านพร้อมทีดิน คํานวณโดยแบ่งสรรต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั งหมดทีคาดว่า    

จะเกิดขึน (โดยค ํานึงถึงต้นทุนทีเกิดขึ นจริง) ให้กับบ้านพร้อมทีดินทีขายได้ตามเกณฑ์พืนทีที

ขายแล้วจึงรับรู้เป็นต้นทุนขายในกําไรหรือขาดทุน 

5.18.2 รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า 

5.18.3 ต้นทุนทางการเงิน ได้แก่ ดอกเบียจ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดียวกันบันทึกในกําไรหรือขาดทุน  

ในงวดทีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ น ยกเว ้นในกรณีทีมีการบันทึกเป็นส่วนหนึ งของต้นทุน

สินทรัพย์อ ันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์

ด ังกล่าวเพือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือเพือขาย  

5.18.4 ค่าใช้จ่ายอืนบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 
 

5.19 ภาษีเงินได ้ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รับรู้ในกําไรหรือ

ขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้รอต ัดบัญชีทีเกียวข้องกับรายการทีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนหรือรับรู้

โดยตรงในส่วนของผู ้ถือหุ้นซึ งจะรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของ           

ผู ้ถือหุ้นเช่นเดียวกัน 

 

 



29 ส่วนที  งบการเงินประจําปี  

 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจํานวนทีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษขีอง

รัฐโดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของ

สินทรัพย์และหนี สิน ณ วันสินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีสินทีเกียวข้องนั น 

โดยใช้อ ัตราภาษีทีมีผลบังคับใช้อยู่ หรือทีคาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังค ับใช้ภายในสินรอบระยะเวลา

ทีรายงาน และคาดว่าอ ัตราภาษีด ังกล่าวจะนําไปใช้เมือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเกียวข้อง

ได้รับประโยชน์ หรือหนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชําระ 
 

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัวคราวทีต้องเสียภาษีทุกรายการ      

แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั วคราวทีใช้หักภาษี รวมทั งผลขาดทุนทาง

ภาษีทีย ังไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าทีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีกลุม่จะมีกําไรทางภาษีในอนาคต          

เพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั วคราวทีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทีย ังไม่ได้ใช้นั น 
 

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ นรอบ

ระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า    

กลุ่มบริษัทจะไม่มีกําไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั งหมดหรือ

บางส่วนมาใช้ประโยชน ์
 

ในงบการเงินรวม สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      

จะแยกพิจารณาของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท และบริษัทจะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของ

บริษัทหนึงในกลุ่มบริษัทมาหักกลบกับหนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของอีกบริษัทหนึงในกลุ่มบริษัท

ได้ก็ต่อเมือบริษัททั งสองมีสิทธิตามกฏหมายทีจะจ่ายชําระหรือรับคืนภาษีด้วยจํานวนสุทธิจํานวนเดียวได้ 

และบริษัททั งสองต ั งใจทีจะจ่ายชําระหรือรับคืนภาษีเงินได้ด้วยจํานวนสุทธิจํานวนเดียว และบริษัททั งสอง

ตั งใจจะรับชําระสินทรัพย์หรือชําระหนี สินในเวลาเดียวกัน 
 

5.20 กําไรต่อหุ้นขั นพืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปีทีเป็นของผู ้ถือหุ้นสาม ัญ (ไม่รวมกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน) ด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนํ าหนักทีออกและเรียกชําระในระหว่างปี 
 

5.21 รายการทีมีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ บันทึกโดยแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลียน ณ วันทีเกิด

รายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี สินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสินปี แปลงค่าเป็นเงินบาท

ตามอ ัตราแลกเปลียน ณ ว ันนั น ผลกําไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าดังกล่าวแสดงรวมไว้เป็นรายได้

หรือค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปี 
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5.22 บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอ ํานาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือ

ถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่ม

บริษัท นอกจากนี บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคล ซึ งถือหุ้นทีมี

สิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักับกลุ่มบริษัทผู้บริหารทีสําค ัญ 

กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัททีมีอ ํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของกลุ่ม

บริษัท ตลอดทั งสมาชิกในครอบครัวทีใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว ซึ งมีอ ํานาจช ักจูงหรืออาจช ักจูงให้

ปฏิบ ัติตามบุคคลด ังกล่าว และกิจการทีบุคคลด ังกล่าวมอีํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็น

สาระสําคัญไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 

5.23 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน เปิดเผยแยกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยส่วนงานธุรกิจเป็น       

ส่วนธุรกิจทีจัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการทีมีความเสียงและผลตอบแทนซึ งแตกต่างไปจากความเสียง     

และผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรือบริการทีให้ของส่วนธุรกิจอืน 
 

5.24 เครืองมือทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงินและหนี สินทางการเงินทีปรากฏในงบการเงิน ประกอบด้วย     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี และเจ้าหนี การค้า ลูกหนี และเจ้าหนี อืน เงินลงทุน เงินให้กู้ยืม     

และเงินกู้ยืม นโยบายการบัญชีทีสําค ัญ และเกณฑ์การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี สิน

ทางการเงินดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีของรายการทีเกียวข้องแล้ว 
 

5.25 สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นการป้องกันความเสียงทีเกิดจากความผันผวนของ        

อ ัตราแลกเปลียนโดยกําหนดอัตราแลกเปลียนในอนาคตทีสินทรัพย์และหนี สินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ

จะได้รับหรือต้องจ่ายชําระ กําไรหรือขาดทุนจากสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะบันทึก       

ในกําไรหรือขาดทุนเมือมีการปิดสถานะของสัญญาหรือเมอืสัญญาสินสุดลงตามอาย ุ
 

5.26 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาทีจะต้องจ่าย   

เพือโอนหนี สินให้ผู้อืนโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการทีเกิดขึ นในสภาพปกติระหว่างผู ้ซือและผู ้ขาย     

(ผู ้ร่วมในตลาด) ณ ว ันทีว ัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวัดมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี สินซึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้องกําหนดใหต้้องวัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนีสินทีมีล ักษณะ

เดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่า

ยุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้้อมูลทีสามารถ

สังเกตได้ทีเกียวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี สินทีจะว ัดมูลค่ายุติธรรมนั นให้มากทีสุด  
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ล ําดับชั นของมูลค่ายุติธรรมทีใช้ว ัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี สิน       

ในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลทีนํามาใช้ในการว ัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี 
 

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซือขายของสินทรัพย์หรือหนีสินอย่างเดียวกันในตลาดทีมีสภาพคล่อง 

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอืนทีส ามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อ มูลทางตร ง              

หรือทางอ้อม 

ระดับ 3 ใช้ข ้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ข้อมูลเกียวกับกระแสเงินในอนาคตทีกิจการประมาณขึ น 
 

ทุกว ันสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจําเป็นในการโอนรายการระหว่าง   

ล ําดับชั นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพย์และหนี สินทีถืออยู่ ณ ว ันสิ นรอบระยะเวลารายงานทีมี    

การวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ นประจํา 

 

6 รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน 

 

บริษัทฯ มีรายการบัญชีทีเกิดขึ นกับกิจการและบุคคลทีเกียวข้องกันโดยมีผู ้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน  

หรือมีกรรมการร่วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามทีตกลงร่วมกัน

ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเหล่านั น ซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี 
 

6.1 สินทรัพย์และหนี สินระหว่างกัน 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

- ลูกหนี การค้า        

บริษัท ที เอส คลังสินค้า จ ํากัด -  -  -  92,610 

บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ํากัด -  -  267  535 

บริษัท นํ าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) 3,359,167  2,760,608  -  - 

บริษัท นํ าตาลราชบุรี จ ํากัด 5,296,599  2,158,047  3,790,582  1,589,642 

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จําก ัด 1,810  1,336,734  -  1,204,820 

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จําก ัด 141,973  2,018,318  83,460  1,170,888 

บริษัท โรงงานนํ าตาลนิวกรุงไทย จํากัด 27,451  93  -  - 

บริษัท นํ าตาลท่ามะกา จํากัด 52,106  2,621,500  -  2,621,500 

บริษัท นํ าตาลนิวกว ้ างสุ้นหลี จําก ัด -  374,500  -  374,500 

บริษัท มิตรเกษตรอุทัยธานี จํากัด 214,195  -  127,758  - 

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั นแนล 

     ชูการ์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 3,286,052 

 

- 

 

826,999 

 

- 

รวม 12,379,353  11,269,800  4,829,066  7,054,495 
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  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

- ลูกหนี อืน        

บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด -  -  19,034  16,682 

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ ํากัด (มหาชน) -  -  -  14,164 

บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ํากัด -  -  1,883  2,974 

บริษัท ที เอส คลังสินค้า จ ํากัด -  -  -  660,000 

บริษัท นํ าตาลราชบุรี จ ํากัด 6,313  11,770  6,313  11,770 

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จําก ัด 696  4,815  696  4,815 

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จําก ัด -  5,136  -  5,136 

บริษัท มิตรเกษตรอุทัยธานี จํากัด 80  -  80  - 

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั นแนล 

     ชูการ์ คอร์ปอเรชัน จําก ัด (มหาชน) 

 

1,567 

 
- 

  

1,567 

  

- 

รวม 8,656  21,721  29,573  715,541 
        

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน (รายได้ค่าเช่าค้างรับ)        

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ ํากัด (มหาชน) -  -  11,339,138  7,455,672 
        

- เจ้าหนี การค้า        

บริษัท ที เอส คลังสินค้า จ ํากัด -  -  64,200  1,038,601 
        

- เจ้าหนี อืน        

บริษัท ที เอส คลังสินค้า จ ํากัด -  -  -  3,113,180 

บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ํากัด -  -  -  8,560 

รวม -  -  -  3,121,740 
        

- ซือสินทรัพย ์        

บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํ ามัน จําก ัด -  -  -  37,383 
        

- ส่วนลดค้างจา่ย        

บริษัท นํ าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) 330,803  122,536  330,803  122,536 

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จําก ัด 236,096  2,591,825  236,096  2,591,825 

บริษัท โรงงานนํ าตาลนิวกรุงไทย จํากัด 3,691  3,691  3,691  3,691 

บริษัท นํ าตาลท่ามะกา จํากัด 483,983  1,043,983  483,983  1,043,983 

บริษัท นํ าตาลนิวกว ้ างสุ้นหลี จํากัด 134,433  234,433  134,433  234,433 

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จําก ัด -  67,500  -  67,500 

รวม 1,189,006  4,063,968  1,189,006  4,063,968 
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  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

- ดอกเบี ยค้างจ่าย        

บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด -  -  29,829  - 

บริษัท ที เอส คลังสินค้า จ ํากัด -  -  270,240  112,757 

รวม -  -  300,069  112,757 

        

- เงินม ัดจํารับค่าเช่าโกดัง ค่าเช่าทีดินและค่าเช่าถ ัง        

บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํ ามัน จําก ัด -  -  1,392,390  1,392,390 

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ ํากัด (มหาชน) -  -  1,738,300  2,143,300 

บริษัท ที เอส คลังสินค้า จ ํากัด -  -  10,189,400  8,819,800 

บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ํากัด -  -  660,600  660,600 

รวม -  -  13,980,690  13,016,090 

        

- เงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้องกัน        

บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด        

ยอดต้นปี -  -  -  - 

กู้ยืมเพิมระหว่างปี -  -  18,000,000  - 

จ่ายชําระระหว่างปี -  -  (8,000,000)  - 

ยอดปลายปี -  -  10,000,000  - 

บริษัท ที เอส คลังสินค้า จ ํากัด        

ยอดต้นปี -  -  40,000,000  25,000,000 

กู้ยืมเพิมระหว่างปี -  -  50,000,000  52,000,000 

จ่ายชําระระหว่างปี -  -  -  (37,000,000) 

ยอดปลายปี -  -  90,000,000  40,000,000 

รวม -  -  100,000,000  40,000,000 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้องกันเป็นการกู้ยืมจากบริษัทย่อยสองแห่ง ตามสัญญาเงินกู้

กําหนดจ่ายคืนเงินต้นภายใน 3 ปี และ  ปี จ่ายชําระดอกเบี ยทุก  ๆ3 เดือน ในอัตราร้อยละของเงินฝาก

ประจํา 3 เดือน บวกร้อยละ 0.75 ต่อปี และพิจารณาอัตราดอกเบี ยทุกๆ 3 เดือน เมือครบกําหนดชําระ

ดอกเบี ย 
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6.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 

- รายได้และค่าใช้ จ่ายสําหรับปีสิ นสุดวันที 3  ธันวาคม 255  และ  

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

- รายได้ค่าเช่าโกดัง        

บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํ ามัน จํากัด -  -  3,213,840  3,213,840 

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) -  -  9,077,633  10,516,357 

บริษัท ที เอส คลังสินค้า จํากัด -  -  64,820,663  63,406,623 

บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด -  -  1,890,000  1,890,000 

รวม -  -  79,002,136  79,026,820 

        

- รายได้ค่าเช่าทีดินและเช่าถัง        

บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด -  -  2,738,400  1,341,500 

บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํ ามัน จํากัด -  -  6,350,100  5,716,500 

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) -  -  5,410,958  5,410,958 

บริษัท ที เอส คลังสินค้า จํากัด -  -  7,860,370  2,450,985 

บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด -  -  810,000  810,000 

รวม -  -  23,169,828  15,729,943 

        

- รายได้ค่าธรรมเนียมขนถ่ายและบริการ        

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) -  -  1,283,395  8,693,789 

บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด -  -  5,650  - 

บริษัท นํ าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) 13,525,801  8,553,871  12,597,301  7,895,936 

บริษัท นํ าตาลราชบุรี จํากัด 10,050,204  11,225,574  9,544,151  10,608,427 

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จํากัด 4,999,923  8,646,255  4,804,923  8,526,129 

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด 10,975,741  10,647,023  10,657,255  10,207,788 

บริษัท โรงงานนํ าตาลนิวกรุงไทย จํากัด 10,233,047  12,346,643  9,891,868  11,953,025 

บริษัท นํ าตาลท่ามะกา จํากัด 11,702,016  12,945,034  10,798,355  11,683,101 

บริษัท นํ าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 350,000  6,213,237  350,000  5,692,913 

บริษัท นํ าตาลและอ้อยตะวันออก จํากัด -  207,068  -  207,068 

บริษัท นํ าตาลตะวันออก จํากัด 320,712  -  320,712  - 

บริษัท มิตรเกษตรอุทัยธานี จํากัด 10,905,345  -  10,905,345  - 

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั นแนล 

     ชูการ์ คอร์ปอเรชั น จ ํากัด (มหาชน) 

 

10,681,730 

  

- 

  

9,507,613 

  

- 

รวม 83,744,519  70,784,705  80,666,568  75,468,176 
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  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

- รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้า        

บริษัท นํ าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) 4,127,093  5,981,017  -  - 

บริษัท นํ าตาลราชบุรี จํากัด 8,201,107  5,134,535  -  - 

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จํากัด 1,173,271  2,066,903  -  - 

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด 9,554,444  7,292,637  -  - 

บริษัท โรงงานนํ าตาลนิวกรุงไทย จํากัด 2,089,436  2,971,973  -  - 

บริษัท นํ าตาลท่ามะกา จ ํากัด 4,288,300  13,800,640  -  - 

บริษัท นํ าตาลนิวกว้างสุ ้นหลี จ ํากัด -  4,618,112  -  - 

บริษัท มิตรเกษตรอุทัยธานี จํากัด 7,988,375  -  -  - 

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั นแนล 

     ชูการ์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 17,887,114 

 

- 

 

- 

 

- 

รวม 55,309,140  41,865,817  -  - 

- รายได้ค่าขายถุงกระสอบ        

บริษัท นํ าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) 13,801,936  11,383,623  -  - 

บริษัท นํ าตาลราชบุรี จํากัด -  492,400  -  492,400 

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จํากัด -  1,774,004  -  - 

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั นแนล 

     ชูการ์ คอร์ปอเรชั น จํากัด (มหาชน) 9,065 

 

- 

 

9,065 

 

- 

รวม 13,811,001  13,650,027  9,065  492,400 

- รายได้อืน        

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) -  -  40,447  195,048 

บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด -  -  30,100  40,560 

บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จ ํากัด -  -  212,307  239,784 

บริษัท นํ าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) 22,126  53,795  22,126  53,795 

บริษัท นํ าตาลราชบุรี จํากัด 28,010  -  28,010  - 

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จํากัด 17,518  -  17,518  - 

บริษัท โรงงานนํ าตาลนิวกรุงไทย จํากัด 36,844  -  36,844  - 

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด 43,930  -  43,930  - 

บริษัท นํ าตาลท่ามะกา จ ํากัด 10,434  -  10,434  - 

บริษัท มิตรเกษตรอุทัยธานี จํากัด 47,175    47,175  - 

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั นแนล 

     ชูการ์ คอร์ปอเรชั น จํากัด (มหาชน) 

 

91,915 

  

- 

  

91,915 

  

- 

รวม 297,952  53,795  580,806  529,187 
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  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

-รายได้เงินปันผล        

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน -  -  15,810,648  19,763,310 

บริษัท นํ าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) 24,934  67,295  24,934  67,295 

 24,934  67,295  15,835,582  19,830,605 

-ดอกเบี ยรับ        

บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด -  -  10,240  - 

- ค่าขนถ่ายและให้บริการ        

บริษัท ที เอส คลังสินค้า จํากัด -  -  8,037,490  13,305,304 

- ส่วนลดจ่าย        

บริษัท นํ าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) 1,308,271  1,293,590  1,308,271  1,293,590 

บริษัท นํ าตาลราชบุรี จํากัด 816,579  530,686  816,579  530,686 

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จํากัด 164,096  745,437  164,096  745,437 

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด 558,667  997,257  558,667  997,257 

บริษัท โรงงานนํ าตาลนิวกรุงไทย จํากัด 634,417  1,097,908  634,417  1,097,908 

บริษัท นํ าตาลท่ามะกา จํากัด 1,830,654  2,552,249  1,830,654  2,552,249 

บริษัท นํ าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 100,000  1,684,913  100,000  1,684,913 

บริษัท นํ าตาลและอ้อยตะวันออก จํากัด -  75,760  -  75,760 

รวม 5,412,684  8,977,800  5,412,684  8,977,800 

- ค่าใช้ จ่ายอืน        

บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด -  -  3,553,000  3,560,000 

- ดอกเบี ยจ่าย        

บริษัท ที เอส คลังสินค้า จํากัด -  -  959,863  595,075 

บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด -  -  28,048  - 

บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด -  -  107,651  - 

รวม -  -  1,095,562  595,075 

- ค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหารสําคัญ        

ผลประโยชน์ระยะสั นของพนักงาน 60,327,950  57,336,340  23,465,210  22,223,280 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 1,321,444  551,121  593,214  247,845 

รวม 61,649,394  57,887,461  24,058,424  22,471,125 
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นโยบายการกําหนดราคา 

- รายได้จากการขายสินค้าและบริการ รายได้อืน และค่าใช้จ่ายอืนระหว่างกันเป็นราคาและเงือนไข

ทางการค้าเดียวกันกับบุคคลภายนอกทั วไป 

- รายได้ค่าเช่าระหว่างกันเป็นไปตามเงือนไขของสัญญาเช่าทั วไปซึงมีอายุระหว่าง  เดือน ถึง  ปี 

- ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการคํ าประกันวงเงินสินเชือระหว่างกัน 

 

6.3 ล ักษณะความสัมพันธ์ของกิจการทีเกียวข้องกัน 
 

รายชือบริษัท ล ักษณะความสัมพันธ์ 
 

บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด บริษัทย่อย 

บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํ าม ัน จํากัด บริษัทย่อย 

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ ํากัด (มหาชน) บริษัทย่อย 

บริษัท ที เอส คลังสินค้า จ ํากัด บริษัทย่อย 

บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด บริษัทย่อย 

บริษัท นํ าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) บริษัททีเกียวข้องกันโดยเป็นผู ้ถือหุน้ของบริษัท 

บริษัท นํ าตาลราชบุรี จ ํากัด บริษัททีเกียวข้องกันโดยผู้ถือหุ้นและผู ้บริหารร่วมกัน 

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จํากัด บริษัททีเกียวข้องกันโดยผู้ถือหุ้นและผู ้บริหารร่วมกัน 

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด บริษัททีเกียวข้องกันโดยผู้ถือหุ้นและผูบ้ริหารร่วมกัน 

บริษัท โรงงานนํ าตาลนิวกรุงไทย จํากัด บริษัททีเกียวข้องกันโดยผู ้บริหารร่วมกัน 

บริษัท นํ าตาลท่ามะกา จํากัด บริษัททีเกียวข้องกันโดยผู ้บริหารร่วมกัน 

บริษัท นํ าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ํากัด บริษัททีเกียวข้องกันโดยผู ้บริหารร่วมกัน 

บริษัท นํ าตาลและอ้อยตะว ันออก จํากัด บริษัททีเกียวข้องกันโดยผู ้บริหารร่วมกัน 

บริษัท มิตรเกษตรอุทัยธานี จ ํากัด บริษัททีเกียวข้องกันโดยผู ้บริหารร่วมกัน 

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั นแนล 

   ชูการ์ คอร์ปอเรชั น จ ํากัด (มหาชน) 

บริษัททีเกียวข้องกันโดยผู ้บริหารร่วมกัน 

 

กิจการทีเกียวข้องกันข้างต้นจัดตั งขึ นทีประเทศไทยและมีสัญชาติไทย 
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7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

เงินสด 103,541 104,000 50,000 50,000 

เงินฝากกระแสรายวัน 158,679,119 60,077,805 10,269,730 11,977,912 

เงินฝากออมทรัพย ์ 22,050,526 5,805,710 188,359 177,138 

รวม 180,833,186 65,987,515 10,508,089 12,205,050 

 

8 ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

ลูกหนีการค้ากิจการทีเกียวข้องกัน 12,379,353  11,269,800 4,829,066 7,054,495 

ลูกหนี การค้ากิจการอืน 226,112,954  206,737,195 1,618,536 14,599,607 

รวมลูกหนี การค้า 238,492,307  218,006,995 6,447,602 21,654,102 

หัก  ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญ (16,347,238) (18,763,283) - - 

ลูกหนีการค้า-สุทธิ 222,145,069  199,243,712 6,447,602 21,654,102 

      

ลูกหนี อืนกิจการทีเกียวข้องกัน 8,656  21,721 29,573 715,541 

ลูกหนี อืนกิจการอืน 228,602  211,420 210,858 187,093 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 7,344,583  1,544,630 267,953 291,007 

รายได้ค้างรับกิจการอืน 986,525  11,315 3,582 3,581 

เงินมัดจ ําจ่าย 208,500  302,000 - - 

เงินทดรองจ่าย 81,229  127,629 - - 

รวมลูกหนี อืน 8,858,095  2,218,715 511,966 1,197,222 

   รวมลูกหนี การค้าและลูกหนีอืน 231,003,164  201,462,427 6,959,568 22,851,324 
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การวิเคราะห์อายุของลูกหนี การค้า มีดังนี 
 

8.1 ลูกหนีการค้า-กิจการทีเกียวข้องกัน 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

ลูกหนี การค้าในประเทศ        

ย ังไม่ถึงกําหนดชําระ 9,620,144  10,330,649  4,033,964  6,470,697 

เกินกําหนดชําระไม่เกิน  เดือน 2,759,209  939,151  795,102  583,798 

รวม 12,379,353  11,269,800  4,829,066  7,054,495 
 

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชือแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท มีระยะเวลาต ั งแต่  ว ันถึง  ว ัน 
 

8.2 ลูกหนีการค้า-กิจการอืน 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

ลูกหนี การค้าในประเทศ        

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 131,143,437  120,556,125  1,307,189  13,343,766 

เกินกําหนดชําระ        

ไม่เกิน  เดือน 76,896,339  64,708,312  311,317  1,255,811 

มากกว่า  เดือนถึง  เดือน 3,100,948  487,203  -  - 

มากกว่า  เดือนถึง  เดือน 246,002  -  -  - 

มากกว่า  เดือนถึง  เดือน -  -  -  - 

มากกว่า  เดือนขึ นไป 14,726,228  20,985,555  30  30 

รวม 226,112,954  206,737,195  1,618,536  14,599,607 

หัก  ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญ (16,347,238) (18,763,283)  -  - 

สุทธิ 209,765,716  187,973,912  1,618,536  14,599,607 
 

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชือแก่ลูกค้าของกิจการอืน มีระยะเวลาตั งแต่ 5 ว ันถึง 45 วัน และ

สําหรับปีสินสุดว ันที  ธันวาคม  และ 7 หนี สูญและหนี สงสัยจะสูญมีรายละเอียด ด ังนี 
 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

หนีสูญและหนี สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ) (2,416,045)  (6,698,822)  -  - 
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9 สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2558  2557 

ว ัตถุดิบ 411,631,657  141,404,682 

งานระหว่างทํา 42,314,739  21,313,997 

สินค้าสําเร็จรูป 18,480,754  17,134,895 

ว ัสดุสิ นเปลือง 2,303,655  2,003,740 

สินค้าระหว่างทาง 230,688,640  72,244,263 

รวม 705,419,445  254,101,577 

หัก ค่าเผือการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (1,006,714)  (434,526) 

สุทธิ 704,412,731  253,667,051 
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับปีสินสุดวันที  ธันวาคม 

 2558  2557 

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือทีบันทึกเป็นค่าใช้ จ่ายและ 

    ได้รวมในบ ัญชีต้นทุนขาย สําหรับปี 

   

-  ต้นทุนขาย 1,147,391,970  972,900,039 

-  ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (โอนกลับรายการ) 572,188  (361,103) 

สุทธิ 1,147,964,158  972,538,936 

 

10 ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

ต้นทุนพัฒนาโครงการ        

ทีดิน 66,000,000  66,000,000  66,000,000  66,000,000 

งานระหว่างก่อสร้าง 37,078,960  11,452,976  37,078,960  11,452,976 

อสังหาริมทรัพย์พร้อมขาย        

ทีดินเปล่า 31,461,852  31,461,852  31,461,852  31,461,852 

รวม 134,540,812  108,914,828  134,540,812  108,914,828 

หัก ค่าเผือการลดมูลค่าต ้นทุน        

 พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ (5,540,352)  (5,540,352)  (5,540,352)  (5,540,352) 

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย-์สุทธิ 129,000,460  103,374,476  129,000,460  103,374,476 
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11 เงินลงทุนระยะยาวอืน 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2558  2557 

 ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 

- หลักทรัพย์เผือขาย        

ตราสารทุนในความต้องการของตลาด 4,469,402  3,051,408  4,469,402  3,352,660 

ซือระหว่างปี 2,646,000  2,646,000  -  - 

ขายระหว่างปี (5,047,192)  (4,185,000)  -  - 

ก ํ าไร(ขาดทุน)ทีย ังไม่เก ิดขึ นทีรับรู้ในก ํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (555,802)  -  (1,116,742)  - 

ตราสารทุนในความต้องการของตลาดทีเป็นหลักทรัพย์เผือขาย-สุทธิ 1,512,408  1,512,408  3,352,660  3,352,660 

- ตราสารหนีทีจะถือจนครบก ํ าหนด 867,711  860,410  875,012  867,711 

บวก การลงทุนเพิมในระหว่างงวด -  -  -  - 

หัก ไถ่ถอนพ ันธบัตร -  -  -  - 

ส่วนเก ินพันธบัตรตัดจ ําหน่าย (7,301)  -  (7,301)  - 

สุทธิ 860,410  860,410  867,711  867,711 

รวมเงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ 2,372,818  2,372,818  4,220,371  4,220,371 

 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557 

 ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 

- หลักทรัพย์เผือขาย        

ตราสารทุนในความต้องการของตลาด 4,469,402  3,051,408  4,469,402  3,352,660 

ซือระหว่างปี 2,646,000  2,646,000  -  - 

ขายระหว่างปี (5,047,192)  (4,185,000)  -  - 

ก ํ าไร(ขาดทุน)ทีย ังไม่เก ิดขึนทีรับรู้ในก ํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (555,802)  -  (1,116,742)  - 

ตราสารทุนในความต้องการของตลาดทีเป็นหลักทรัพย์เผือขาย-สุทธิ 1,512,408  1,512,408  3,352,660  3,352,660 

- ตราสารหนี ทีจะถือจนครบก ํ าหนด 379,600  376,408  382,793  379,600 

บวก การลงทุนเพิมในระหว่างงวด -  -  -  - 

หัก ไถ่ถอนพ ันธบัตร -  -  -  - 

ส่วนเก ินพันธบัตรตัดจ ําหน่าย (3,192)  -  (3,193)  - 

สุทธิ 376,408  376,408  379,600  379,600 

รวมเงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ 1,888,816  1,888,816  3,732,260  3,732,260 

 

ณ วันที 31 ธันวาคม 8 และ 2557 ตราสารหนี ทีจะถือจนครบกําหนดทั งจํานวน นําไปคํ าประกัน     

การใช้ไฟฟ้า 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 (หน่วย : บาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      

ชือบริษัท ทุนชําระแล้ว 

(หน่วย : พันบาท) 

สัดส่วนร้อยละ 

การลงทนุ 

เงินลงทุน 

วิธีราคาทุน 

 เงินปันผล 

สําหรับปีสินสุด 

 2558 2557 2558 2557 2558  2557  2558  2557 

บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จ ําก ัด 50,000 50,000 79.78 79.78 40,611,143  40,611,143  -  - 

บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํ ามัน จ ําก ัด 500,000 500,000 97.16 97.16 488,543,862  488,543,862  -  - 

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ ําก ัด(มหาชน) 342,000 285,000 69.34 69.34 316,374,644  197,794,784  15,810,648  19,763,310 

บริษัท ที เอส คลังสินค้า จ ําก ัด 12,500 12,500 64.13 64.13 10,073,145  10,073,145  -  - 

บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ําก ัด 160,000 80,000 85.90 85.90 343,589,000  68,717,800  -  - 

รวม     1,199,191,794  805,740,734  15,810,648  19,763,310 
 

บริษัทฯ ได้นําเงินลงทุนในบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จําก ัด(มหาชน) ส่วนหนึ งจํานวน .  ล ้านหุ้น     

คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อยร้อยละ .  ไปคํ าประกันหนีสินตามสัญญาเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน

แห่งหนึง ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที  
 

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ ํ ากัด (มหาชน) 

ในระหว่างปี บริษ ัทฯ มีการจ่ายเงินค่าหุ้นเพิมทุน ทีบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)      

ซึงเป็นบริษัทย่อยได้มีการเพิมทุนจดทะเบียนเป็น .  ล้านบาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตรา

ร้อยละ .  คิดเป็นจํานวนเงิน .  ล้านบาท ทําให้เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิมเป็น .  ล้านบาท ทั งนี

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ ํ ากัด (มหาชน) ได้ด ําเนินการจดทะเบียนเพิมทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวง

พาณิชย์เรียบร้อยแล้วเมือว ันที  ตุลาคม  

ณ วันที  ธันวาคม  งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ 

จ ํากัด (มหาชน) จ ํานวน .  ล้านหุ้น และมีเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิซือหุ้น TMILL-W  จํานวน .  

ล้านหน่วย ซึงเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีมูลค่ายุติธรรมรวม เป็นจํานวน 

603.57 ล้านบาท (ใบสําคัญแสดงสิทธิซือหุ้น TMILL-W  มีอัตราการใช้สิทธิ  หน่วยต่อ  หุ้นสามัญใหม่ ราคาใช้

สิทธิ เท่ากับ .  บาทต่อหุ้น โดยมีกําหนดการใช้สิทธิครั งสุดท้าย ในวันที  ตุลาคม ) 
 

บริษัท ที เอส ขนส่งและ โลจิสติกส์ จ ํากัด 

ในระหว่างปี บริษ ัทฯ มีการจ่ายเงินค่าหุ้นเพิ มทุนทีบริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จําก ัด       

ซึ งเป็นบริษัทย่อย ได้มีการเพิมทุนจดทะเบียนเป็น .  ล้านบาท และได้มีการเรียกชําระค่าหุ้นตามสัดส่วน      

การถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราร้อยละ .  คิดเป็นจํานวนเงิน .  ล้านบาท ทําให้เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เพิมเป็น .5  ล้านบาท ทั งนี  บริษ ัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด ได้ดําเนินการจดทะเบียนเพิมทุน      

กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมือวันที  กรกฎาคม  
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13 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ทีดินและ 

ส่วนปรับปรุงทีดิน 

 อาคารและ 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 

 ถนน  รวม 

ราคาทุน :        

ณ วันที  มกราคม  118,339,491  206,830,878  4,691,619  329,861,988 

ซือเพิม 28,703,250  251,809  -  28,955,059 

โอนเข้า 7,255,250  432,927  -  7,688,177 

จําหน่าย/ตัดจ ําหน่าย (140,586)  (543,852)  -  (684,438) 

โอนออกไป PPE (126,001,291)  (1,798,471)  -  (127,799,762) 

ณ วันที  ธันวาคม  28,156,114  205,173,291  4,691,619  238,021,024 

ณ วันที  ธันวาคม  28,156,114  205,173,291  4,691,619  238,021,024 
        

ค่าเสือมราคาสะสม :        

ณ วันที  มกราคม  (2,150,000)  (34,906,530)  (1,706,353)  (38,762,883) 

โอนเข้า -  (42,762)  -  (42,762) 

จําหน่าย/ตัดจ ําหน่าย -  174,445  -  174,445 

โอนออก -  158,766  -  158,766 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี -  (5,124,208)  (110,407)  (5,234,615) 

ณ วันที  ธันวาคม  (2,150,000)  (39,740,289)  (1,816,760)  (43,707,049) 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี -  (5,137,901)  (110,407)  (5,248,308) 

ณ วันที  ธันวาคม  (2,150,000)  (44,878,190)  (1,927,167)  (48,955,357) 
        

ค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพย์  :        

ณ วันที  ธันวาคม  -  (719,961)  -  (719,961) 

ณ วันที  ธันวาคม  -  (719,961)  -  (719,961) 
        

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :        

ณ วันที  ธันวาคม  26,006,114  164,713,041  2,874,859  193,594,014 

ณ วันที  ธันวาคม  26,006,114  159,575,140  2,764,452  188,345,706 

        

ค่าเสือมราคาทีอยู่ในก ํ าไรหรือขาดทุนสําหรับปี        

สิ นสุดวันที 3  ธันวาคม 2557       5,234,615 

สิ นสุดวันที 3  ธันวาคม 2558       5,248,308 
        

มูลค่ายุติธรรม :        

ณ วันที  ธันวาคม        242,408,757 

ณ วันที  ธันวาคม        242,408,757 



44 ส่วนที  งบการเงินประจําปี  

 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทีดิน  อาคารและ 

ส่วนปรับปรุงอาคาร

 ท่าเรือ  งานระหว่าง 

ก่อสร้าง 

 รวม 

ราคาทุน :          

ณ ว ันที  มกราคม  147,803,413  211,375,304  -  18,953,879  378,132,596 

ซือเพิ ม 28,703,250  -  -  67,873,718  96,576,968 

ดอกเบี ยจ่ายซึ งรวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย ์ -  -  -  134,350  134,350 

โอนเข้า 7,267,250  69,426,898  -  -  76,694,148 

โอนออก -  -  -  (70,018,651)  (70,018,651) 

ณ ว ันที  ธันวาคม  183,773,913  280,802,202  -  16,943,296  481,519,411 

ซือเพิม -  -  -  38,258,837  38,258,837 

ดอกเบี ยจ่ายซึ งรวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ -  62,461  -  263,014  325,475 

โอนเข้า -  23,190,933  79,494,014  49,646,000  152,330,947 

โอนออก -  -  -  (102,692,553)  (102,692,553) 

ตัดจ ําหน่าย -  (28,757,334)  -  -  (28,757,334) 

ณ ว ันที  ธันวาคม  183,773,913  275,298,262  79,494,014  2,418,594  540,984,783 

          

ค่าเสือมราคาสะสม :          

ณ ว ันที  มกราคม  -  (155,088,092)  -  -  (155,088,092) 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี -  (6,434,916)  -  -  (6,434,916) 

ณ ว ันที  ธันวาคม  -  (161,523,008)  -  -  (161,523,008) 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี -  (7,784,802)  (664,265)  -  (8,449,067) 

ตัดจ ําหน่าย   28,757,331  -   -  28,757,331 

ณ ว ันที  ธันวาคม  -  (140,550,479)  (664,265)  -  (141,214,744) 

          

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :          

ณ ว ันที  ธันวาคม  183,773,913  119,279,194  -  16,943,296  319,996,403 

ณ ว ันที  ธันวาคม  183,773,913  134,747,783  78,829,749  2,418,594  399,770,039 

          

ค่าเสือมราคาทีอยู่ในงบก ํ าไรขาดทุนสําหรับปี          

สินสุดวันที 3  ธันวาคม 2557         6,434,916 

สินสุดวันที 3  ธันวาคม 2558         8,449,067 

          

มูลค่ายุติธรรม :          

ณ ว ันที  ธันวาคม          758,354,680 

ณ ว ันที  ธันวาคม          761,009,232 
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สําหรับปีสินสุดว ันที  ธันวาคม  และ  อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนก่อให้เกิดรายได้

ค่าเช่า ซึ งรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนตามงบการเงินรวมจํานวน 16.95 ล ้านบาท และ .  ล้านบาท ตามลําด ับ 

และงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 104.10 ล้านบาท และ .  ล้านบาท ตามลําดับ 

 

ณ ว ันที  ธันวาคม  และ  กลุ่มบริษัทได้นําอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนราคาตาม

บัญชีตามงบการเงินรวมจํานวน 292.98 ล้านบาท และ .  ล้านบาท ตามล ําดับ และตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการจํานวน 164.95 ล ้านบาท และ .  ล้านบาท ตามลําด ับ ไปคํ าประกันสินเชือกับธนาคารพาณิชย์สองแห่ง

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที 15 

 

ณ วันที  ธันวาคม  และ  อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนของบริษัทย่อยแห่งหนึงราคา

ตามบัญชีจํานวน 113.65 ล้านบาท และ 119.35 ล้านบาท ตามลําดับ ก่อสร้างบนทีดินซึงเช่าจากบริษัทฯ ซึ งเมือ

ครบกําหนดสัญญาหรือสัญญานี ถูกยกเลิก ผู้เช่ามีหน้าทส่ีงมอบทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง (ถ้ามี) ตามสภาพ    

ทีเป็นอยู่ในว ันทีครบกําหนดสัญญาเช่าทีดินให้แก่ผู ้ให้เช่าเว ้นแต่คู่สัญญาจะได้ทําความตกลงเกียวกับสิงปลูก

สร้างในทีดินทีเช่าเป็นประการอืน 

 

สําหรับปีสินสุดวันที  ธันวาคม  และ  บริษ ัทฯ ได้รวมตน้ทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของ

งานระหว่างก่อสร้างจํานวน 0.33 และ 0.13 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ งเป็นต้นทุนการกู้ยืมทีเกิดจากเงินกูท้ีกู้มา

วัตถุประสงค์เพือก่อสร้างโกดังแห่งใหม่ 

 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน คํานวนจากราคาประเมินของผู้ประเมินราคา

อิสระ ซึงได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึงส่วนใหญ่

ใช้วิธีพิจารณาจากวิธีรายได้สําหรับอสังหาริมทรัพย์เพือให้เช่า อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมิน

มูลค่ายุติธรรมครั งใหม่ โดยผู ้ประเมินราคาอิสระ ปัจจุบันรายงานการประเมินราคาย ังไม่แล้วเสร็จ 
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14 ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ทีดินและ 

ส่วนปรับปรุงทีดิน 

อาคารและ 

สิงปลูกสร้าง 

ถนน ท่าเรือ เครืองจักร 

และอุปกรณ์ 

ยานพาหนะ งานระหว่าง 

ก่อสร้างและติดตัง 

รวม 

ราคาทุน :         

ณ วันที  มกราคม  96,032,794 477,609,381 33,240,363 45,388,696 1,005,060,153 57,178,383 60,371,565 1,774,881,335 

ซื อเพิม - 136,389 - - 19,388,833 2,112,150 483,471,227 505,108,599 

ดอกเบียจ่ายซึงรวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย ์ - - - - - - 8,117,011 8,117,011 

โอนเข้า 126,013,291 77,023,689 3,237,038 500,000 1,825,024 - 30,400,303 238,999,345 

จําหน่าย/ตัดจําหน่าย - - - - (902,163) (2,470,818) - (3,372,981) 

โอนออก (12,000) - - - (553,091) - (81,258,870) (81,823,961) 

ณ วันที  ธันวาคม  222,034,085 554,769,459 36,477,401 45,888,696 1,024,818,756 56,819,715 501,101,236 2,441,909,348 

ซื อเพิม - 1,916,867 200,000 - 250,565,474 4,186,748 237,544,081 494,413,170 

ดอกเบียจ่ายซึงรวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย ์ - 62,461 - - - - 4,832,405 4,894,866 

โอนเข้า - 218,048,797 3,247,645 79,494,014 231,038,056 - 143,519,292 675,347,804 

จําหน่าย/ตัดจําหน่าย - (28,757,334) (680,000) - (870,581) (583,415) - (30,891,330) 

โอนออก - - - - (17,531) - (675,330,273) (675,347,804) 

ณ วันที  ธันวาคม  222,034,085 746,040,250 39,245,046 125,382,710 1,505,534,174 60,423,048 211,666,741 2,910,326,054 
         

ผลต่างจากการตีราคาทรัพย์สินเพิม :         

ณ วันที  ธันวาคม  585,326,527 - - - - - - 585,326,527 

ณ วันที  ธันวาคม  585,326,527 - - - - - - 585,326,527 
         

ค่าเสือมราคาสะสม :         

ณ วันที  มกราคม  - (322,995,454) (27,626,533) (43,227,761) (381,890,500) (24,704,707) - (800,444,955) 

โอนเข้า - (11,744) (132,905) - (954,283) - - (1,098,932) 

จ ําหน่าย/ตัดจําหน่าย - - - - 642,121 1,845,509 - 2,487,630 

โอนออก - 2,372 - - 980,557 - - 982,929 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี - (11,580,583) (1,566,666) (127,808) (43,571,530) (5,429,626) - (62,276,213) 

ณ วันที  ธันวาคม  - (334,585,409) (29,326,104) (43,355,569) (424,793,635) (28,288,824) - (860,349,541) 

จ ําหน่าย/ตัดจําหน่าย - 28,757,331 680,000 - 831,683 328,075 - 30,597,089 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี - (18,750,588) (2,678,358) (714,265) (54,753,326) (5,256,132) - (82,152,669) 

ณ วันที  ธันวาคม  - (324,578,666) (31,324,462) (44,069,834) (478,715,278) (33,216,881) - (911,905,121) 
         

ค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพย ์  :         

ณ วันที  ธันวาคม  - (501,207) - - (200,174) - - (701,381) 

ณ วันที  ธันวาคม  - (501,207) - - (200,174) - - (701,381) 
         

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :         

ณ วันที  ธันวาคม  807,360,612 219,682,843 7,151,297 2,533,127 599,824,947 28,530,891 501,101,236 2,166,184,953 

ณ วันที  ธันวาคม  807,360,612 420,960,377 7,920,584 81,312,876 1,026,618,722 27,206,167 211,666,741 2,583,046,079 

         

ค่าเสือมราคาทีอย ู่ในงบก ํ าไรขาดทุนสําหรับปี         

สิ นสุดวันที 3  ธันวาคม 2557        62,276,213 

สิ นสุดวันที 3  ธันวาคม 2558        82,152,669 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทีดินและ 

ส่วนปรับปรุงทีดิน 

อาคารและ 

สิงปลูกสร้าง 

ถนน ท่าเรือ เครืองจักรและ 

อุปกรณ์ 

ยานพาหนะ งานระหว่าง 

ก่อสร้างและติดตัง 

รวม 

ราคาทุน :-         

ณ วันที  มกราคม  45,048,285 16,703,367 28,443,267 45,388,695 79,555,091 23,679,447 1,150,165 239,968,317 

ซื อเพิม - 136,389 - - 558,592 - 8,423,730 9,118,711 

โอนเข้า - 2,141,940 3,237,038 500,000 - - 591,753 6,470,731 

โอนออก (12,000) - - - - - (5,878,978) (5,890,978) 

ณ วันที  ธันวาคม  45,036,285 18,981,696 31,680,305 45,888,695 80,113,683 23,679,447 4,286,670 249,666,781 

ซื อเพิม - - - - 1,854,861 3,830 66,797,088 68,655,779 

โอนเข้า - - 2,567,645 - 3,319,195 - 25,137 5,911,977 

โอนออก - - - - (17,531) - (55,532,840) (55,550,371) 

ณ วันที  ธันวาคม  45,036,285 18,981,696 34,247,950 45,888,695 85,270,208 23,683,277 15,576,055 268,684,166 

ผลต่างจากการตีราคาทรัพย์สินเพิม :-         

ณ วันที  ธันวาคม  281,298,536 - - - - - - 281,298,536 

ณ วันที  ธันวาคม  281,298,536 - - - - - - 281,298,536 

ค่าเสือมราคาสะสม :-         

ณ วันที  มกราคม  - (10,803,657) (23,508,212) (43,227,761) (77,798,152) (3,579,129) - (158,916,911) 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี - (349,263) (1,527,774) (127,808) (724,912) (2,473,182) - (5,202,939) 

ณ วันที  ธันวาคม  - (11,152,920) (25,035,986) (43,355,569) (78,523,064) (6,052,311) - (164,119,850) 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี - (545,855) (2,551,400) (50,000) (1,526,882) (2,473,846) - (7,147,983) 

ณ วันที  ธันวาคม  - (11,698,775) (27,587,386) (43,405,569) (80,049,946) (8,526,157) - (171,267,833) 

ค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพย ์  :-         

ณ วันที  ธันวาคม  - (501,207) - - - - - (501,207) 

ณ วันที  ธันวาคม  - (501,207) - - - - - (501,207) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-         

ณ วันที  ธันวาคม  326,334,821  7,327,569 6,644,319 2,533,126 1,590,619 17,627,136 4,286,670 366,344,260 

ณ วันที  ธันวาคม  326,334,821 6,781,714 6,660,564 2,483,126 5,220,262 15,157,120 15,576,055 378,213,662 

ค่าเสือมราคาทีอยู่ในงบก ํ าไรขาดทุนสําหรับปี         

สิ นสุดวันที 3  ธันวาคม 2557        5,202,939 

สิ นสุดวันที 3  ธันวาคม 2558        7,147,983 
 

ณ ว ันที  ธนัวาคม  และ  ส่วนปรับปรุงอาคาร อาคารและงานระหว่างก่อสร้างอาคาร

โรงงานของบริษัทย่อยสีแห่งราคาตามบัญชีจํานวน 324.02 ล้านบาท และ .  ล้านบาท ตามลําด ับ ก่อสร้างบน

ทีดินซึ งเช่าจากบริษัทฯ ซึ งเมือครบกําหนดสัญญาหรือสัญญานี ถูกยกเลิก ผู ้เช่ามีหน้าทีส่งมอบทีดินพร้อม        

สิงปลูกสร้าง (ถ้ามี) ตามสภาพทีเป็นอยู่ในว ันทีครบกําหนดสัญญาเช่าทีดินให้แก่ผู้ให้เช่าเว้นแต่คู่สัญญาจะได้ทํา

ความตกลงเกียวกับสิงปลูกสร้างในทีดินทีเช่าเป็นประการอืน 

ณ ว ันที  ธ ันวาคม  และ  ตามงบการเงินรวม กลุ่มบริษ ัทมีสินทรัพย์ทีคํานวณ     

ค่าเสือมราคาหมดแล้วแต่ย ังใช้งานอยู่โดยมีราคาทุนจํานวน 273.49 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีจํานวน 3.90      

ล้านบาท และราคาทุนจํานวน .  ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีจํานวน .  ล ้านบาท ตามลําดับ 

ณ ว ันที  ธันวาคม  และ  ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทีค ํานวณ       

ค่าเสือมราคาหมดแล้วแต่ย ังใช้งานอยู่โดยมีราคาทุนจํานวน 154.50 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีจ ํานวน .        

ล้านบาท และราคาทุนจํานวน .  ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีจํานวน 2.53 ล ้านบาท ตามลําดับ 
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ณ วันที  ธันวาคม  และ  กลุ่มบริษัทได้นําทีดิน สิงปลูกสร้าง และเครืองจักรราคาตาม

บัญชีตามงบการเงินรวมจํานวน 511.37 ล้านบาท และ .  ล้านบาท ตามลําด ับ และตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการจํานวน .  ล้านบาท เท่ากันทั งสองปี ไปคํ าประกันสินเชือกับธนาคารพาณิชย์สองแห่งตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อที 15 นอกจากนี บริษ ัทย่อยแห่งหนึงได้ปลดภาระจํานองหลักทรัพย์รวมทั งทรัพย์สินใดๆ   

ทีได้ให้ไว ้เป็นหลักประกันแก่ผู ้ให้กู้รายอืน และมีข้อผูกพันตามหนังสือยืนย ัน (Negative pledge) ทีออกให ้      

กับสถาบันการเงินโดยเฉพาะการไม่ก่อภาระผูกพันในอาคารโรงงาน เครืองจ ักรและอุปกรณ์ทีมีอยู่ในปัจจุบัน     

ณ วันที  ธันวาคม  และ  ราคาตามบัญชีจํานวน .  ล ้านบาท และ .  ล้านบาท ตามลําด ับ 

และทีจะเกิดขึ นในอนาคตตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที 15 
 

ณ วันที  ธันวาคม  และ  ยานพาหนะและอุปกรณ์อืนในงบการเงินรวมราคาตามบัญชี

จํานวน 7.26 ล้านบาท และ .  ล้านบาท ตามลําดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 5.29 ล้านบาท และ 

.  ล้านบาท ตามลําดับ เป็นสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที 19 
 

สําหรับปีสินสุดว ันที  ธันวาคม  และ  บริษทัฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึงได้รวมต้นทุน

การกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของงานระหว่างก่อสร้างจํานวน 4.89 ล้านบาท และ .  ล้านบาท ตามล ําดับ ซึ งเป็น

ต้นทุนการกู้ยืมทีเกิดจากเงินกู้ทีกู้มาว ัตถุประสงค์เพือขยายกําล ังการผลิตและก่อสร้างไซโลแห่งใหม่ตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อที 6 

 

15 สินเชือและการค ํ าประกัน 
 

ณ ว ันที  ธันวาคม  และ  บริษ ัทฯ และบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้รับวงเงินสินเชือต่างๆ 

จากสถาบันการเงินดังนี  วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกู้ยืมระยะสั นและระยะยาว วงเงินเจ้าหนีทรัสต์รีซีท เลต

เตอร์ออฟเครดิต และสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที 6 18 

และ 31.  คํ าประกันโดยจดจํานองทีดินพร้อมอาคารคลังสินค้า อาคารโรงงาน เครืองจักร รวมทั งอาคารโรงงาน

ระหว่างก่อสร้างและเครืองจักรระหว่างติดตั งเมือก่อสร้างและติดตั งแล้วเสร็จ สิทธิการเช่าทีดินทีต ั งอาคารโรงงาน

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที 13 และ 14 พร้อมทั งทําประกันภ ัย สิงปลูก

สร้างและเครืองจักรพร้อมอุปกรณ์ในวงเงินสูงสุดทีบริษัทประกันภัยจะพึงรับได้โดยยกประโยชน์ในสิทธิ

ประกันภัยทรัพย์สินให้แก่ธนาคารผู ้ให้กู้เป็นผู ้รับผลประโยชน์ ซึงมีบริษัทฯ และบริษัทย่อยร่วมคํ าประกันและ     

มีข้อปฏิบัติอืนทีสําคัญตามสัญญาสินเชือ ดังนี 
 

- บริษ ัทฯ ต้องดํารงสัดส่วนอัตราหนี สินต่อส่วนทุนตามงบการเงินรวมไม่เกิน  ต่อ  

- บริษ ัทฯ ต้องดํารงอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี  ไม่ตํ ากว่า . ต่อ 1  
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นอกจากนี  ณ วันที  ธนัวาคม  และ  บริษ ัทย่อยแห่งหนึงได้รับวงเงินสินเชือต่างๆ     

จากสถาบันการเงินดังนี  วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกู้ยืมระยะสั นและระยะยาว วงเงินเจ้าหนี ทรัสต์รีซีท เลต

เตอร์ออฟเครดิต และสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที 6 

18 และ 31.  โดยบริษัทย่อยต้องปลดภาระจํานองหลักทรัพย์รวมทั งทรัพย์สินใดๆ ทีได้ให้ไว้ เป็นหลักประกัน

แก่ผู ้ให้กู้รายอืนและปรับเงือนไขการกู้ยืมเป็น Negative Pledge รวมทั งมีเงือนไขทีสําคัญดังนี 
 

1. บริษัทย่อยผู้กูต้ ้องรักษาอัตราส่วน Debt Service Coverage Ratio ไม่ต ํ ากว่า .  เท่า 

2. บริษัทย่อยผู ้กู้ต้องรักษาอัตราส่วนหนี สินรวมทีมีดอกเบี ย ต่อส่วนของผู ้ถือหุ้นไม่เกิน .  เท่า ในปี - 558 

และในปีต่อไปไม่เกิน  เท่า 

3. บริษัทย่อยผู้กู้จะไม่จ่ายเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ  ของกําไรสุทธิต่อปี 

4. บริษัท นํ าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ ล จํากัด (มหาชน) จะต้องดํารงสัดส่วน

การถือหุ้นในบริษ ัทฯ รวมกันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัดส่วนไม่ตํ ากว่าร้อยละ  

 

16 เงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน 
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

เงินเบิกเกินบัญชี -  3,814  -  - 

เงินกู้ยืมในรูปตัวสัญญาใช้เงิน 483,000,000  68,000,000  130,000,000  68,000,000 

เจ้าหนี ทรัสต์รีซีท 480,656,014  120,689,463  -  - 

รวม 963,656,014  188,693,277  130,000,000  68,000,000 
 

ณ ว ันที  ธันวาคม  และ  กลุ่มบริษัทได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในรูปตั วสัญญา      

ใช้เงิน อายุ 1 ถึง  เดือน จากธนาคารพาณิชย์ ซึงมีอ ัตราดอกเบียร้อยละ 2.30-2.31 และ . - .  ต่อปี ตามลําดับ 
 

ณ ว ันที  ธันวาคม  และ  ตามงบการเงินรวม เงินเบิกเกินบัญชีและเจ้าหนี ทรัสต์รีซีท    

ทั งจํานวนเป็นการกู้ยืมในสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศของบริษัทย่อยแห่งหนึงระยะเวลา -3 เดือน 

อ ัตราดอกเบี ย MOR และอัตราดอกเบี ย Fixed Rate ตามสภาวะตลาดเงิน ตามลําดับ 
 

เงินกู้ยืมในรูปตั วสญัญาใช้เงินและเจ้าหนี ทรัสต์รีซีทใช้หลักทรัพย์ค ํ าประกันตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อที 15 
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17 เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

เจ้าหนี การค้ากิจการทีเกียวข้องกัน - - 64,200 1,038,601 

เจ้าหนี การค้ากิจการอืน 50,605,692 51,742,882 361,571 2,894,035 

รวมเจ้าหนี การค้า 50,605,692 51,742,882 425,771 3,932,636 

เจ้าหนี อืนกิจการทีเกียวข้องกัน - - - 3,121,740 

เจ้าหนี อืน 6,981,822 9,379,276 308,117 331,390 

เจ้าหนีค่าทรัพย์สิน 24,209,956 3,637,905 2,127,701 3,637,905 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการทีเกียวข้องกัน 1,189,006 4,063,968 1,489,075 4,176,725 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 33,489,665 34,041,926 11,331,159 14,366,619 

เงินประกันผลงาน 16,962,928 12,723,555 6,960,017 4,623,000 

อืนๆ 1,823,141 729,101 136,998 - 

รวมเจ้าหนี อืน 84,656,518 64,575,731 22,353,067 30,257,379 

   รวมเจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน 135,362,210 116,318,613 22,778,838 34,190,015 

 

18 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน     

(วงเงินที  :   ล ้านบาท) 8,750,000 56,250,000 8,750,000 56,250,000 

(วงเงินที  :  20  ล ้านบาท) 140,000,000 92,600,000 140,000,000 92,600,000 

(วงเงินท ี  :     ล้านบาท) 18,460,000 28,420,000 18,460,000 28,420,000 

(วงเงินที  :   ล้านบาท) 274,871,200 - 274,871,200 - 

(วงเงินที 5 :   ล้านบาท) 76,133,535 370,059,105 - - 

(วงเงินที 6 :  100 ล้านบาท) 100,000,000 - 100,000,000 - 

รวม 618,214,735 547,329,105 542,081,200 177,270,000 

หัก  ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวทีถึงกําหนด 

         ชําระภายในหนึงปี 

 

(155,710,000) 

 

(196,660,000) 

 

(83,710,000) 

 

(97,460,000) 

สุทธิ 462,504,735 350,669,105 458,371,200 79,810,000 
 

 



51 ส่วนที  งบการเงินประจําปี  

 

การเปลียนแปลงของเงินกู้ยืมสําหรับปีสินสุดวันที 3  ธันวาคม  และ  มีดังนี 
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

ยอดคงเหลือ ณ วันที  มกราคม 547,329,105  163,046,585  177,270,000  142,130,000 

กู้เพิมระหว่างปี 513,745,630  486,542,520  462,271,200  112,600,000 

ชําระคืนระหว่างปี (442,860,000)  (102,260,000)  (97,460,000)  (77,460,000) 

ราคาตามบัญชี ณ วันที  ธันวาคม 618,214,735  547,329,105  542,081,200  177,270,000 
 

ณ ว ันที  ธันวาคม  และ  กลุ่มบริษัทกูย้ืมเงินจากสถาบันการเงิน โดยแบ่งเงินกู้เป็น      

 วงเงิน และมีเงือนไขทีสําคัญด ังนี 
 

18.1 วงเงินที  เป็นเงินกูข้องบริษัทฯ วงเงิน .  ล้านบาท 

- กําหนดชําระคืนเงินต้นเป็นงวดทุก  เดือน โดยชําระในว ันทําการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และ

ธันวาคมของทุกปี รวม  งวดๆ ละ .  ล้านบาท โดยชําระเงินต้นงวดแรกในเดือนธันวาคม  

- อ ัตราดอกเบี ยร้อยละ MLR-2.00 ต่อปี กําหนดชําระดอกเบียทุกสินเดือน 

- มีหลักทรัพย์ค ํ าประกันและข้อปฏิบัติอืนทีสําค ัญตามสัญญาตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที 15 
 

18.2 วงเงินที  เป็นเงินกู้ของบริษัทฯ วงเงิน .  ล้านบาท 

- กําหนดชําระคืนเงินต้นเป็นงวดทุก  เดือน โดยชําระในว ันทําการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และ

ธันวาคมของทุกปี รวม  งวดๆ ละ  ล้านบาท โดยชําระเงินต้นงวดแรกในเดือนธันวาคม  

- อ ัตราดอกเบี ยร้อยละ MLR-2.00 ต่อปี กําหนดชําระดอกเบียทุกสินเดือน 

- มีหลกัทรัพย์ค ํ าประกันและข้อปฎิบัติอืนทีสําค ัญตามสัญญาตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที 15 
 

18.3 วงเงินที  เป็นเงินกูข้องบริษัทฯ วงเงิน .  ล้านบาท 

- กําหนดชําระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน โดยชําระทุกว ันสุดท้ายของเดือน รวม  งวด โดยงวดที  ถึงงวด

ที  ชําระงวดละ .  ล้านบาท และงวดสุดท้ายชําระคืนส่วนทีเหลือทั งหมด โดยชําระเงินต้นงวด

แรกในเดือนพฤศจิกายน   

- อ ัตราดอกเบี ยร้อยละ AMLR ต่อปี กําหนดชําระดอกเบี ยทุกสิ นเดือน (อ ัตราดอกเบี ย AMLR คือ อัตรา

ดอกเบี ย MLR เฉลียของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย) 

- มีหลักทรัพย์ค ํ าประกันและข้อปฎิบัติอืนทีสําค ัญตามสัญญาตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที 15 
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18.4 วงเงินที  เป็นเงินกู้ของบริษัทฯ วงเงิน .  ล้านบาท 

- กําหนดชําระคืนเงินต้นเป็นงวดทุก  เดือน โดยชําระในวันทําการสุดท้ายของเดือนกันยายน และ

มีนาคมของทุกปี รวม  งวดๆ ละ  ล ้านบาท โดยชําระเงินต้นงวดแรกในเดือนกันยายน  

- อ ัตราดอกเบี ยร้อยละ MLR- .  ต่อปี กําหนดชําระดอกเบี ยทุกสินเดือน 

- มีหลักทรัพย์ค ํ าประกันและข้อปฏิบัติอืนทีสําค ัญตามสัญญาตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที 15 
 

18.5 วงเงินที  เป็นเงินกู้ของบริษัทย่อยวงเงิน .  ล้านบาท 

- กําหนดชําระคืนเงินต้นส่วนทีหนึ ง จํานวน .  ล้านบาท เพือขยายกําล ังการผลิตของบริษัทย่อย 

เป็นรายไตรมาส ๆ ละ .  ล้านบาท และเงินต้นส่วนทีสองจํานวน .  ล้านบาท เพือก่อสร้าง

ไซโลแห่งใหม่ เป็นรายไตรมาส ๆ ละ .  ล้านบาท โดยชําระภายในว ันทําการสุดท้ายของแต่ละ      

ไตรมาส เริมช ําระเงินต้นงวดแรกในว ันสุดท้ายของเดือนธันวาคม  และชําระให้ครบถ้วนภายใน    

ว ันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม  

- อ ัตราดอกเบี ยร้อยละ MLR-ส่วนต่าง (MARGIN) .  ต่อปี ก ําหนดชําระดอกเบี ยทุกว ันสินเดือน 

- มีหลักทรัพย์ค ํ าประกันและข้อปฏิบัติอืนทีสําค ัญตามสัญญาตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที 5 
 

18.6 วงเงินที  เป็นเงินกู้ของบริษัทฯ วงเงิน 100.  ล้านบาท 

- ก ําหนดชําระคืนเงินต้นเป็นงวดทุก  เดือน โดยชําระในวันทําการสุดท้ายของเดือน โดยชําระเงิน       

ต ้นงวดแรกในเดือนมีนาคม 2559 

- อ ัตราดอกเบี ยคงทีร้อยละ 4.00 ต่อปี กําหนดชําระดอกเบียทุกสินเดือน 

- มีหุ้นบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ ํากัด (มหาชน) จํานวน 85 ล้านหุ้น เป็นหลักทรัพย์คํ าประกัน 
 

19 หนี สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 
 

ประกอบด้วย จํานวนเงินขั นตํ าทีต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว มีดังน ี
   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

หนี สินตามสัญญาเช่าระยะยาว        

-  ครบก ําหนดไม่เกิน  ปี 5,477,730  2,097,805  4,136,502  1,304,948 

-  ครบก ําหนด -  ปี 1,436,531  4,715,687  688,681  3,639,258 

รวมหนี สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 6,914,261  6,813,492  4,825,183  4,944,206 

หัก  ดอกเบียจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าระยะยาว (461,933)  (675,289)  (352,840)  (453,163) 

มูลค่าปัจจุบันของหนี สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 6,452,328  6,138,203  4,472,343  4,491,043 

หัก  ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี (5,089,644)  (1,791,898)  (3,817,366)  (1,124,855) 

หนี สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ 1,362,684  4,346,305  654,977  3,366,188 
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ณ  ว ัน ที   ธ ัน วาค ม  แ ละ  ก ลุ ่มบ ริษ ัทม ีส ัญ ญาเช ่าการเงินก ับบริษัทลิซซิ ง                   

โดยมีระยะเวลาเช่า -  ปี คิดดอกเบี ยในอัตราร้อยละ 3.96-5.65 ต่อปี และร้อยละ . - .  ต่อปี ตามลําด ับ          

ซึ งกรรมสิทธิ ในยานพาหนะยังเป็นของผู ้ให้เช่าจนกว่ากลุ่มบริษัทจะจ่ายเงินค่าเช่าหรือจ่ายเงินซือเมือครบ    

ตามภาระผูกพันในสัญญา 

20 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
 

กลุ่มบริษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบําเหน็จ ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติ

คุ ้มครองแรงงาน พ.ศ.  ในการให้ผลประโยชน์เมือเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน 
 

การเปลียนแปลงในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสําหรับปีสินสุดว ันที  ธันวาคม    

และ  มีดังนี 

    (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะก ิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที 1 มกราคม 12,176,863  18,007,243  7,602,610  11,953,835 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 2,031,872  641,825  1,052,992  474,696 

ต้นทุนดอกเบี ย 673,819  370,176  381,510  267,972 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประก ันภัย 4,910,560  -  2,121,637  - 

ผลประโยชน์จ่าย (2,799,763)  (6,842,381)  (1,918,765)  (5,093,893) 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนกังาน ณ วันที  ธันวาคม 16,993,351  12,176,863  9,239,984  7,602,610 

 

ค่าใช้จ่ายทีรับรู้ในงบกําไรขาดทุน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ นสุดว ันที  ธันวาคม 

2558 และ 2557 มีดังนี 

    (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะก ิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

รับรู้ในก ํ าไรหรือขาดทุน        

ต้นทุนขาย 880,400  594,484  488,352  417,828 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,825,291  417,517  946,150  324,840 

รวม 2,705,691  1,012,001  1,434,502  742,668 

     

    (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะก ิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

รับรู้ในก ํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน        

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประก ันภัย 4,910,560  -  2,121,637  - 
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ข้อสมมติฐานหลักทีสําคัญในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ ว ันที

รายงานมีดังนี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อ ัตราคิดลด 3.29%-4.03% 3.54% 

อัตราการเพิมขึ นของเงินเดือน 5.00% 5.00% 

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน ตามช่วงอายุของพนักงาน ตามช่วงอายุของพนักงาน 

อายุเกษียณ  ปี  ปี 

 

ข ้อสมมติเกียวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติทีเผยแพร่ทั วไป และอ ัตราดอกเบี ย   

คิดลดใช้อ ัตราดอกเบี ยพันธบัตรรัฐบาลซึงมีระยะเวลาครบกําหนดใกล้เคียงกับกําหนดชําระของหนี สิน

ค่าตอบแทนพนักงาน 

 

21 สินทรัพย์(หนี สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

สินทรัพย์และหนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบ ัญชี-สุทธิ ณ ว ันที 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี 

 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,825,112  4,484,405  -  - 

หนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (124,976,442)  (120,594,866)  (58,649,218)  (57,476,222) 

สุทธิ (123,151,330)  (116,110,461)  (58,649,218)  (57,476,222) 
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รายการเคลือนไหวของสินทรัพย์และหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิทีเกิดขึ นในระหว่าง        

ปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ ว ันท ี

 มกราคม 

2558 

 บ ันทึกเป็น 

รายได้หรือ 

ค่าใช ้จ่าย 

ในงบก ํ าไร 

ขาดทุน 

(หมายเหตุ 8) 

 บ ันทึกเป็น 

รายได้หรือ 

ค่าใช ้จ่ายใน 

งบก ําไรขาดทุน 

เบ ็ดเสร็จ 

(หมายเหตุ 8) 

 ณ ว ันท ี

 ธันวาคม 

2558 

 ณ ว ันท ี

 มกราคม 

2558 

 บ ันทึกเป็น 

รายได้หรือ 

ค่าใช ้จ่าย 

ในงบก ําไร 

ขาดทุน 

(หมายเหตุ 8)

 บ ันทึกเป็น 

รายได้หรือ 

ค่าใช ้จ่ายใน 

งบก ําไรขาดทุน 

เบ ็ดเสร็จ 

(หมายเหตุ 8) 

 ณ ว ันท ี

 ธันวาคม 

2558 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี               

ลูกหนี การค้า 2,577,362  (2,067,485)  -  509,877 -  -  -  - 

สินค้าคงเหลือ 86,905  114,438  -  201,343 -  -  -  - 

ภาระผูกพ ันผลประโยชน์พนักงาน 579,329  (141,632)  659,883  1,097,580 -  -  -  - 

อืนๆ 1,240,809  (1,224,497)  -  16,312 -  -  -  - 

รวม 4,484,405  (3,319,176)  659,883  1,825,112  -  -  -  - 
              

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี               

ลูกหนี การค้า 1,175,295  1,584,276  -  2,759,571 -  -  -  - 

ต้นทุนพ ัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1,108,070  -  -  1,108,070 1,108,070  -  -  1,108,070 

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (119,843,080)  (3,673,250)  -  (123,516,330) (56,774,885)  (44,436)  -  (56,819,321) 

ภาระผูกพ ันผลประโยชน์พนักงาน 1,779,418  199,443  322,229  2,301,090 1,520,522  (96,852)  424,327  1,847,997 

อืนๆ (4,814,569)  (2,702,086)  (112,188)  (7,628,843) (3,329,929)  (1,343,847)  (112,188)  (4,785,964) 

รวม (120,594,866)  (4,591,617)  210,041  (124,976,442) (57,476,222)  (1,485,135)  312,139  (58,649,218) 

สุทธิ (116,110,461)  (7,910,793)  869,924  (123,151,330) (57,476,222)  (1,485,135)  312,139  (58,649,218) 
               

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ ว ันท ี

 มกราคม 

2557 

 บ ันทึกเป็น 

รายได้หรือ 

ค่าใช ้จ่าย 

ในงบก ํ าไร 

ขาดทุน 

(หมายเหตุ 8) 

 บ ันทึกเป็น 

รายได้หรือ 

ค่าใช ้จ่ายใน 

งบก ําไรขาดทุน 

เบ ็ดเสร็จ 

(หมายเหตุ 8) 

 ณ ว ันท ี

 ธันวาคม 

2557 

 ณ ว ันท ี

 มกราคม 

2557 

 บ ันทึกเป็น 

รายได้หรือ 

ค่าใช ้จ่าย 

ในงบก ําไร 

ขาดทุน 

(หมายเหตุ 8)

 บ ันทึกเป็น 

รายได้หรือ 

ค่าใช ้จ่ายใน 

งบก ําไรขาดทุน 

เบ ็ดเสร็จ 

(หมายเหตุ 8) 

 ณ ว ันท ี

 ธันวาคม 

2557 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี               

ลูกหนี การค้า 3,900,439  (1,323,077)  -  2,577,362 -  -  -  - 

สินค้าคงเหลือ 159,126  (72,221)  -  86,905 -  -  -  - 

ภาระผูกพ ันผลประโยชน์พนักงาน 925,835  (346,506)  -  579,329 -  -  -  - 

อืนๆ 4,543,216  (3,302,407)  -  1,240,809 -  -  -  - 

รวม 9,528,616  (5,044,211)  -  4,484,405  -  -  -  - 
              

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี               

ลูกหนี การค้า 1,191,982  (16,687)  -  1,175,295 -  -  -  - 

ต้นทุนพ ัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1,646,810  (538,740)  -  1,108,070 1,646,810  (538,740)  -  1,108,070 

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (119,612,128)  (230,952)  -  (119,843,080) (56,659,424)  (115,461)  -  (56,774,885) 

ภาระผูกพ ันผลประโยชน์พนักงาน 2,675,613  (896,195)  -  1,779,418 2,390,767  (870,245)  -  1,520,522 

อืนๆ (3,627,452)  (1,079,865)  (107,252)  (4,814,569) (1,974,215)  (1,248,462)  (107,252)  (3,329,929) 

รวม (117,725,175)  (2,762,439)  (107,252)  (120,594,866) (54,596,062)  (2,772,908)  (107,252)  (57,476,222) 

สุทธิ (108,196,559)  (7,806,650)  (107,252)  (116,110,461) (54,596,062)  (2,772,908)  (107,252)  (57,476,222) 
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ณ วันที 1 ธันวาคม 8 และ 7 บริษัทย่อยสองแห่ง มีผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดจากขาดทุน   

ทางภาษีทียังไม่ได้ใช้จ ํ านวน 152.61 ล้านบาท และ172.92 ล้านบาท ตามลําดับ ซึงไม่ได้นําไปรวมในการคํานวณ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  เพือรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน (เนืองจากความไม่แน่น อนที                  

จะใช้ประโยชน์ทางภาษีจากรายการดังกล่าวในอนาคต) 

 

22 ทุนเรือนหุ้น 
 

 ราคาตาม  2558  2557 

 มูลค่าหุ้น  จํานวนหุ้น  จํานวนเงิน  จํานวนหุ้น  จํานวนเงิน 

 (บาท)  (หน่วย : หุ้น)  (หน่วย : บาท)  (หน่วย : หุ้น)  (หน่วย : บาท) 

ทุนจดทะเบียน          

หุ้นสามัญต้นปี 1.00  145,199,967  145,199,967  145,199,967  145,199,967 

บวก  เปลียนแปลงมูลค่าหุ้น 0.50  145,199,967  -  -  - 

หุ้นสามัญปลายปี 0.50  290,399,934  145,199,967  145,199,967  145,199,967 

ทุนทีออกและชําระแล้ว          

หุ้นสามัญต้นปี 1.00  145,199,929  145,199,929  145,199,929  145,199,929 

บวก  เปลียนแปลงมูลค่าหุ้น 0.50  145,199,929  -  -  - 

หุ้นสามัญปลายปี 0.50  290,399,858  145,199,929  145,199,929  145,199,929 

 

ตามรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ครั งที /  เมือว ันที  ก ันยายน  มีมติอนุมัติ

เปลียนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญทีตราไว ้ของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ .  บาท เป็น .  บาท ทําให้หุ้นสามัญของ

บริษัทเพิมขึ นจากเดิม , ,967 หุ้น เป็น , ,  หุ้น บริษัทฯ ได้ดําเนินการจดเปลียนแปลงมูลค่าหุ้น 

และจํานวนหุ้นของบริษัท พร้อมทั งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

เรียบร้อยแล้ว เมือวันที  ตุลาคม  

 

23 ทุนสํารองตามกฎหมาย 
 

ภายใต้พระราชบัญญัติบริษ ัทมหาชนจํากัด พ.ศ.  มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรทุนสํารอง  

ตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ  ของกําไรสุทธิประจําปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองจะมี

จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทุนสํารองตามกฎหมายไม่สามารถนํามาจ่าย         

เงินปันผลได ้ซึงในปี  บริษ ัทฯ ได้จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว 
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24 เงินปันผลจ่าย 
 

  เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่าย  

เงินปันผล อนุมัติโดย (หน่วย : บาท) ต่อหุ้น(บาท) วันทีจ่ายเงินปันผล 

     

เงินปันผลประกาศจ่ายจาก 

กําไรของปี 7 

ทีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 

ประจําปี 8 เมือว ันที 23 เมษายน  

 

72,599,964 

 

0.50 

 

23 พฤษภาคม  

     

เงินปันผลประกาศจ่ายจาก 

กําไรของปี  

ทีประชุมสามัญผู ้ ถือหุ้นประจําปี 

ครั งที /  เมือว ันที 4 เมษายน  

 

34,847,983 

 

0.24 

 

 พฤษภาคม  
 

25 การบริหารจัดการทุน 
 

ว ัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทางการเงินคือ การดํารงไว้ซึงความสามารถในการ

ดําเนินงานอย่างต่อเนือง การดํารงไว้ซึ งโครงสร้างของทุนทีเหมาะสม และการรักษาอัตราส่วนทางการเงินไม่ให้

เกินข้อกําหนดของสัญญากู้ยืม 
 

ณ วันที  ธันวาคม  และ  งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี สินต่อทุนเป็น 0.89 : 1.00 

และ .53 : 1.00 ตามลําด ับ และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอัตราส่วนหนีสินต่อทุนเป็น 0.71 : 1.00 และ .  

: 1.00 ตามลําดับ 

26 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสิ นสุดว ันที  ธันวาคม  สําหรับปีสิ นสุดว ันที  ธันวาคม 

 2558  2557  2558  2557 

เงินเดือนและค่าแรง และผลประโยชน์อืนของพนักงาน 159,701,424  140,220,158  51,337,565  47,905,522 

ว ัตถุดิบและว ัสดุสิ นเปลืองใช้ไป 1,070,590,965  909,525,858  -  - 

ซือสินค้าสําเร็จรูป 4,818,336  -  -  - 

การเปลียนแปลงในสินค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างทํา (22,346,601)  (2,624,999)  -  - 

การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับรายการ) 572,188  (361,103)  -  - 

ค่าเสือมราคา 87,400,977  67,510,828  15,597,050  11,637,855 

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 17,899,334  19,166,693  -  - 

ค่าใช้จ่ายดําเนินงานคลังสินค้า 33,210,204  49,185,105  34,705,222  54,478,883 

ค่าสาธารณูปโภค 71,538,826  63,282,636  4,712,559  5,324,849 

ต้นทุนทางการเงิน 39,278,648  21,067,166  16,160,324  11,831,139 

ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอืน 30,228,229  32,084,972  15,328,232  15,145,166 

รวม 1,492,892,530  1,299,057,314  137,840,952  146,323,414 
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27 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้
 

ภาษีเงินได้ทีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปีสิ นสุดว ันที 3  ธันวาคม 255  และ       

มีรายละเอียดดังนี 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 34,721,292 48,355,794 17,026,661 21,708,042 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 21)     

การเปลียนแปลงของผลต่างช ั วคราว 7,910,793 7,806,650 1,485,135 2,772,908 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 42,632,085 56,162,444 18,511,796 24,480,950 

 

ภาษีเงินได้ทีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปีสิ นสุดว ันที 3  ธันวาคม 255  และ         

มีรายละเอียดดังนี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2558  2557 

   รายได ้     รายได ้   

 ก ่อนภาษี  (ค่าใช้จ่าย)  สุทธิจาก  ก ่อนภาษี (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจาก 

 เงินได ้ ภาษีเงินได ้ ภาษีเงินได ้ เงินได ้ ภาษีเงินได ้ ภาษีเงินได ้

ผลต่างจากประมาณการ       

   ผลประโยชน์พนักงาน (4,910,560) 982,112 (3,928,448) - - - 

การเปลียนแปลงในมูลค่า       

   ยุติธรรมของเงินลงทุน 560,940 (112,188) 448,752 536,260 (107,252) 429,008 

รวม (4,349,620) 869,924 (3,479,696) 536,260 (107,252) 429,008 

  

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557 

   รายได ้     รายได ้   

 ก ่อนภาษี  (ค่าใช้จ่าย)  สุทธิจาก  ก ่อนภาษี (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจาก 

 เงินได ้ ภาษีเงินได ้ ภาษีเงินได ้ เงินได ้ ภาษีเงินได ้ ภาษีเงินได ้

ผลต่างจากประมาณการ       

   ผลประโยชน์พนักงาน (2,121,637) 424,327 (1,697,310) - - - 

การเปลียนแปลงในมูลค่า       

   ยุติธรรมของเงินลงทุน 560,940 (112,188) 448,752 536,260 (107,252) 429,008 

รวม (1,560,697) 312,139 (1,248,558) 536,260 (107,252) 429,008 
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รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตรา

ภาษีทีใช้สําหรับปีสินสุดว ันที  ธันวาคม  และ  สามารถแสดงได้ด ังนี 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2558  2557 

กําไรทางบัญชีก่อนภาษเีงินได้นิติบุคคล 208,888,198  298,824,271 

อ ัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ   ร้อยละ 20 

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 41,777,640  59,764,854 

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:    

รายได้ทีได้รับการยกเว้นภาษี (4,969,282)  (7,389,618) 

ค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถนํามาหักภาษีได ้ 2,447,024  1,189,718 

ขาดทุนทางภาษี (4,062,613)  (4,650,179) 

อืนๆ (471,477)  (558,981) 

รวม 34,721,292  48,355,794 

การเปลียนแปลงผลแตกต่างชัวคราว 7,910,793  7,806,650 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 42,632,085  56,162,444 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินฉพาะกิจการ 

 2558  2557 

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 108,357,835  142,262,374 

อ ัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ   ร้อยละ 20 

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 21,671,567  28,452,474 

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:    

รายได้ทีได้รับการยกเว้นภาษี (3,943,810)  (4,635,097) 

ค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถนํามาหักภาษีได้ 359,980  76,959 

อืนๆ (1,061,076)  (2,186,294) 

รวม 17,026,661  21,708,042 

การเปลียนแปลงผลแตกต่างชั วคราว 1,485,135  2,772,908 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 18,511,796  24,480,950 
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28 กําไรต่อหุ้น 
 

กําไรต่อหุ้นขั นพืนฐานค ํานวณโดยหารกําไรสําหรับปีทีเป็นของผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) ด้วยจํานวนหุ้นสามัญทีออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 

 2558  2557  2558  2557 

กําไรสําหรับปี (หน่วย : บาท) 144,762,300  207,173,138 89,846,039  117,781,424 

จ ํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนํ าหนัก (หน่วย : หุ้น) 290,399,858  145,199,929 290,399,858  145,199,929 

จ ํานวนหุ้นสามัญหลังการเปลียนแปลงมูลค่าหุ้น 

   จาก .  บาท เป็น .  บาท (หน่วย:หุ้น) 

 

- 

  

290,399,858 

 

- 

  

290,399,858 

กําไรต่อหุ้นขั นพืนฐาน (บาท / หุ้น) 0.50  0.71 0.31  0.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 ส่วนที  งบการเงินประจําปี  

 

29. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานในงบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวันที 3  ธันวาคม  และ  มีดังนี 
(หน่วย : พ ันบาท) 

 ธุรกิจบริการขนถ่าย 

และให้เช่าคล ั งสินค้า 

ธุรกิจให้เช่าโรงงาน 

และอาคารชุด 

ธุรกิจผลิตและจําหน่าย 

นํ าม ันปาล์ม 

ธุรกิจผลิตและจําหน่าย 

แป้งสาลีและกระสอบ 

ธุรกิจ 

อสงัหาริมทรัพย ์

ธุรกิจอืน  ๆ รายการระหว่างก ัน รวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

รายได้จากลูกค้าภายนอก                 

รายได้จากการขาย - - - - - - 1,330,374 1,158,728 - - - - - - 1,330,374 1,158,728 

รายได้จากการบริการ 230,762 300,483 111,304 109,712 - - - - - - - - - - 342,066 410,195 

รายได้ระหว่างส่วนงาน 118,698 127,645 2,330 2,938 - - 16,222 14,535 - - 7,152 7,522 (144,402) (152,640) - - 

รวมรายได ้ 349,460 428,128 113,634 112,650 - - 1,346,596 1,173,263 - - 7,152 7,522 (144,402) (152,640) 1,672,440 1,568,923 

ก ําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน 175,006 242,590 47,060 46,704 - - 172,974 165,999 - - 7,152 1,363 (23,265) (27,311) 378,927 429,345 

รายได้อืน               29,341 28,958 

ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการ               (32,991) (30,044) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร               (127,110) (108,368) 

ต้นทุนทางการเงิน               (39,279) (21,067) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้               (42,632) (56,162) 

ก ําไรจากการดําเนินงาน               166,256 242,662 

(หัก) ก ํ าไรส่วนทีเป็นของผู้มีส่วนได้เสีย                 

  ทีไม่มีอ ํานาจควบคุมของบริษ ัทย่อย               (21,494) (35,489) 

ก ําไรสําหรับปี               144,762 207,173 

สินทรัพย์ทีใช้ในส่วนงาน :-                 

ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน 15,365 46,209 2,974 2,812 9 2,008 214,857 157,517 - - - - (2,202) (7,084) 231,003 201,462 

สินค้าคงเหลือ - - - - 529 529 703,917 253,188 - - - - (33) (50) 704,413 253,667 

ต้นทุนพ ัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - - - - - - - - 129,000 103,375 - - - - 129,000 103,375 

อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 6,776 132,777 181,570 186,818 - - - - - - - - - - 188,346 319,595 

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ :                 

- ส่วนทีจ ําแนกได ้ 1,121,738 890,052 287,231 309,983 - - 853,013 820,303 - - 282,522 - 2,311 (209) 2,546,815 2,020,129 

- ส่วนกลาง 36,231 20,054 - - - - - - - - - - - - 36,231 20,054 

สินทรัพย์อืน               227,123 96,365 

สินทรัพย์รวม               4,062,931 3,014,647 
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สําหรับปีสิ นสุดว ันที  ธันวาคม  และ  กลุ่มบริษัทไม่มีลูกค้ารายใหญ่ทีมีมูลค่าการขาย     

สูงกว่าร้อยละ  ของรายได้จากการขายและบริการ 

 

30. ภาระผูกพันและหนี สินทีอาจจะเกิดขึ น 
 

30.1 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันและหนี สินทีอาจเกิดขึ นดังนี 
 

 สกุลเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (หน่วย) ณ วันที  ธันวาคม ณ วันที  ธันวาคม 

  2558 2557 2558 2557 

เลตเตอร์ออฟการันตี (เบิกใช้แล้ว) พันบาท 12,979 12,305 6,198 6,198 

เลตเตอร์ออฟเครดิต (เบิกใช้แล้ว) พันบาท 823,427 452,568 - - 

เลตเตอร์ออฟเครดิต (เบิกใช้แล้ว) 

 

พันดอลลาร์ 

สหรัฐ 

 

11,485 

 

2,500 

 

- 

 

- 

สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (เบิกใช้แล้ว) พันบาท 165,817 248,153 - - 

เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท เงินกู ้ ระยะสั นและ 

   สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (ย ังไม่เบิกใช้) 

 

พันบาท 

 

3,816,945 

 

3,611,275 

 

72,000 

 

107,000 

เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท เงินกู ้ ระยะสั น 

และสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (ย ังไม่เบิกใช้) 

พันดอลลาร์ 

สหรัฐ 

 

6,515 

 

15,500 

 

- 

 

- 

วงเงินกู ้ ยืมระยะยาว (ย ังไม่เบิกใช้) พันบาท 208,795 267,341 105,129 87,400 

ค ํ าประก ั นวงเงินกู ้ ยืมระยะสั นแก่บริษัทย่อย พันบาท - - 380,000 - 
 

วงเงินสินเชือดังกล่าวข้างต้นใช้หล ักทรัพย์คํ าประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที 15 
 

30.2 กลุ่มบริษ ัทมีภาระผูกพ ันจากการทําสัญญาก่อสร้างและออกแบบตกแต่งภายในโรงงานและติดตั ง

เครืองจักรดังนี 
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หน่วยและสกุลเงิน 2558 2557 2558 2557 

มูลค่างานตามสัญญา พันบาท 301,831 332,616 117,570 24,717 

ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา พันบาท 122,659 92,143 78,074 6,099 

      

มูลค่างานตามสัญญา พันยูโร 6,008 - - - 

ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา พันยูโร 537 - - - 
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30.3 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกียวกับการทําสัญญาซือและขายสินค้าล่วงหน้าทีย ังไม่ส่งมอบดังนี 
 

    งบการเงินรวม 

    ณ วันท ี31 ธันวาคม 

  หน่วยและสกุลเงิน  2558  2557 

สัญญาซือว ัตถุดิบล่วงหน้า  พันดอลลาร์สหรัฐฯ  3,382  8,741 
 

30.4 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกียวกับสัญญาเช่าดําเนินงานด้านผู้ให้เช่าซึงจะก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าในอนาคต

สําหรับระยะเวลาแต่ละช่วงดังนี 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

ภายในหนึงปี 27,173  72,483  63,429  89,273 

-  ปี -  27,000  50,093  57,696 

 ปี ขึ นไป -  -  346,027  356,701 

รวม 27,173  99,483  459,549  503,670 
 

30.5 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกียวกับสัญญาเช่าดําเนินงานด้านผูเ้ช่าซึ งจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายค่าเช่าในอนาคต

สําหรับระยะเวลาแต่ละช่วงดังนี 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

ภายในหนึงปี 11,844  -  -  - 

-  ปี 18,441  -  -  - 

 ปี ขึ นไป 11,412  -  -  - 

รวม 41,697  -  -  - 
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31. เครืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบริหารความเสียงทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทมีความเสียงอันเกียวเนืองกับการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบี ย อัตราแลกเปลียนในตลาด 

และจากการที คู่ส ัญญาไม่ปฏิบ ัติตามสัญ ญา ซึงกลุ ่มบริษ ัทจะพิจารณาใช ้เครืองมือท างการเงินที เหมาะสม          

เพือป้องกันความเสียงดังกล่าว อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายทีจะถือหรือออกเครืองมือทางการเงินเพือการ   

เก็งกํ าไรหรือเพือการค้า 

 

ความเสียงด้านการให้สินเชือ 

กลุ่มบริษัทมีความเสียงด้านการให้สินเชือทีเกียวเนืองกับบัญชีลูกหนี การค้า ซึ งส่วนใหญ่เกิดจากการขาย

และการให้บริการกับลูกค้า อย่างไรก็ตามเนืองจากกลุ่มบริษัทมีนโยบายการให้สินเชือทีระมัดระว ัง นอกจากนี ลูกหนี ของ

กลุ่มบริษัทประกอบด้วยลูกหนี หลายราย ดังนั นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระสําคัญ

จากการเก็บหนี 

 

ความเสียงจากอัตราดอกเบี ย 

กลุ่มบริษัทมีความเสียงจากอัตราดอกเบี ยทีเกิดขึ นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ยในตลาดในอนาคต 

ซึ งจะส่งผลกระทบต่อผลการด ําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทบริหารความเสียง  

จากอัตราดอกเบี ยโดยใช้วิธีการต่างๆ รวมถึงการจัดสรรเงินกู้ยืมทีเป็นอัตราดอกเบี ยคงที และลอยตัวให้เหมาะสม    

และสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัทซึงมีรายละเอียดส่วนใหญ่ ดังนี 
 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ว ันที 3  ธันวาคม  

 อัตราดอกเบียคงที  อัตราดอกเบีย     

     ปรับขึ นลง  ไม่ม ี   

 ภายใน  ปี   ถึง  ปี  ตามราคาตลาด ดอกเบี ย  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  158,300,242  22,532,944  180,833,186 

เงินลงทุนระยะยาวอืน-พนัธบัตรรัฐบาล -  860,410  -  -  860,410 

ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน -  -  -  231,003,164  231,003,164 

รวม -  860,410  158,300,242  253,536,108  412,696,760 
         

หนีสินทางการเงิน          

เงินกู ้ ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน 480,656,014  -  483,000,000  -  963,656,014 

เงินกู ้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -  -  618,214,736  -  618,214,735 

หนี สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 5,089,644  1,362,684  -  -  6,452,328 

เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน -  -  -  135,362,210  135,362,210 

รวม 485,745,658  1,362,684  1,101,214,734  135,362,210  1,723,685,287 
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ว ันที 3  ธันวาคม  

 อัตราดอกเบียคงที  อัตราดอกเบีย     

     ปรับขึ นลง  ไม่ม ี   

 ภายใน  ปี   ถึง  ปี  ตามราคาตลาด ดอกเบี ย  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  60,077,805  5,909,710  65,987,515 

เงินลงทุนระยะยาวอืน-พนัธบัตรรัฐบาล -  867,711  -  -  867,711 

ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน -  -  -  201,462,427  201,462,427 

รวม -  867,711  60,077,805  207,372,137  268,317,653 
         

หนีสินทางการเงนิ          

เงินกู ้ ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน 120,693,277  -  68,000,000  -  188,693,277 

เงินกู ้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -  -  547,329,105  -  547,329,105 

หนี สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 1,791,898  4,346,305  -  -  6,138,203 

เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน -  -  -  116,318,613  116,318,613 

รวม 122,485,175  4,346,305  615,329,105  116,318,613  858,479,198 

 

ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน 

ความเสียงด้านอัตราแลกเปลียนของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เกียวข้องกับการซือสินทรัพยเ์ป็นเงิน    

ตราต่างประเทศ ณ ว ันที  ธันวาคม 8 และ 7 กลุ่มบริษัทมีหนี สินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึงไม่ได้ทํา

สัญญาป้องกันความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน โดยมีรายละเอียดดังนี 
 

  งบการเงินรวม 

สกุลเงิน (หน่วย : พัน)  2558 2557 

ยูโร  537,150 - 
 

ณ ว ันที  ธันวาคม  และ  บริษ ัทย่อยแห่งหนึงได้ทําสัญญาซื อเงินตราต่างประเทศ    

ล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ งเพือป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนในการจ่ายชําระหนี สิน             

ในรูปเงินตราต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี 

  งบการเงินรวม 

 หน่วยและสกุลเงิน 2558 2557 

จํานวนเงินทีทําสัญญา ดอลล่าร์สหรัฐฯ 10,539,048 10,011,603 

มูลค่าตามสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า บาท 373,617,232 330,828,109 

มูลค่ายุติธรรมตามสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า บาท 381,556,199 330,815,718 
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มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคํานวณโดยใชอ้ ัตราทีกําหนดโดยธนาคาร

คู่สัญญาเหล่านั น ณ ว ันทีในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายุติธรรม 

เนืองจากสินทรัพย์และหนี สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั นและเงินกู้ย ืม    

มีอ ัตราดอกเบี ยใกล้เคียงกับอัตราในตลาด ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทจึงเชือว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และ

หนี สินทางการเงินดังกล่าวแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ 

 

32. กองทุนสํารองเลี ยงชีพ 
 

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั งกองทุนสํารองเลี ยงชีพขึ นตามพระราชบัญญัติกองทุน

สํารองเลี ยงชีพ พ.ศ.  โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราทีขึ นอยู่กับ

อายุงานของพนักงาน กองทุนสํารองเลี ยงชีพนี มีสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึงเป็นผู ้บริหารจัดการกองทุน

และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมือพนักงานนั นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัทสําหรับ        

ปีสินสุดวนัที  ธันวาคม  และ  ตามงบการเงินรวมได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ ํานวน 0.71 ล้าน

บาท และ .  ล้านบาท ตามลําดับ และตามงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน .  ล ้านบาท และ .  ล้านบาท 

ตามล ําดับ 

 

33. ล ําดับชั นของมูลค่ายุติธรรม 
 

ณ วันที 3  ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ทีว ัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง

ตามลําดับชั นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

ทีดินทีแสดงด้วยราคาทีตีใหม ่ - 807,360,612 - 807,360,612 
     

สินทรัพย์ทีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย 1,512,408 - - 1,512,408 

เงิน ลงทุ น ใน บ ริษัทย่อยและใบ สําคัญ

แสดงสิทธิซือหุ้น 

 

603,571,487 

 

- 

 

- 

 

603,571,487 

อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน - - 242,408,757 242,408,757 
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 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

ทีดินทีแสดงด้วยราคาทีตีใหม ่ - 326,334,821 - 326,334,821 
     

สินทรัพย์ทีเปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย 1,512,408 - - 1,512,408 

เงิน ลงทุ น ใน บริษัทย่อยและใบ สําคัญ

แสดงสิทธิซือหุ้น 

 

603,571,487 

 

- 

 

- 

 

603,571,487 

อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน - - 761,009,232 761,009,232 
 

ในระหว่างงวดปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั นของมูลค่ายุติธรรม 

 

34. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

บริษัทย่อยแห่งหนึง ได้รับส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที - 293-1-00- -      

ลงวันที  สิงหาคม  ในกิจการขนถ่ายสินค้าสําหรับเรือบรรทุกสินค้า จากคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน โดยได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.  ตามมาตรา , 26, 28,  

และ  และให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิทีได้จากการประกอบกิจการทีได้รับการ

ส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ  ของเงินลงทุนไม่รวมค่าทีดินและทุนหมุนเวียนมีกําหนดเวลา  ปี แต่ไม่เกิน 

.  ล้านบาท ทั งนี จะปรับเปลียนตามจํานวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าทีดินและทุนหมุนเวียนทีแท้จริง นับ

แต่ว ันทีเริมมีรายได้จากการประกอบกิจการนั น บริษัทย่อยย ังไม่มีรายได้จากกิจการทีได้รับการส่งเสริม 

 

35. คดีฟ้องร้อง 
 

บริษัทย่อยแห่งหนึง มีคดีความจากการถูกเจ้าหนี ฟ้องร้อง เรืองผิดสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้า โดยให้

ชําระค่าเสียหายเป็นเงิน .  ล้านบาท พร้อมคิดดอกเบี ยในอัตราร้อยละ .  ต่อปี นับแต่ว ันถัดจากวันฟ้อง

จนกว่าจะได้ชําระหนีเสร็จสิน 
 

ต่อมาเมือว ันที  มกราคม  ศาลชั นต้นได้พิพากษาให้บริษ ัทย่อย ชําระเงินแก่เจ้าหนี          

เป็นจ ํานวนเงิน .  ล้านบาท บริษัทย่อยอยู่ระหว่างดําเนินการขึ นอุทธรณ์คัดค้านคําพิพากษาศาลชั นต้น      

ทั งนี  จํานวนเงินค่าเสียหายซึ งถูกเรียกร้องมาย ังไม่เป็นทียุติ บริษ ัทย่อย จึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี สิน

ดังกล่าว 
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36. การจัดประเภทรายการ 
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที  ธันวาคม  ได้มีการจัดประเภท

รายการใหม่ เพือให้สอดคล้องกับการนําเสนองบการเงินสําหรับปีสิ นสุดว ันที  ธันวาคม  โดยไม่มี

ผลกระทบต่อกําไรขาดทุนสําหรับปีหรือส่วนของผู ้ถือหุ้นตามทีรายงานไปแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี 
 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ก่อนการ 

จัดประเภทใหม่ 

จัดประเภทใหม่ 

เพิม(ลด) 

หล ังการ 

จัดประเภทใหม ่

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 1 มกราคม     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - 9,528,616 9,528,616 

หนี สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (108,196,559) (9,528,616) (117,725,175) 
    

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที  ธันวาคม     

อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 319,595,305 (126,001,291) 193,594,014 

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,040,183,662 126,001,291 2,166,184,953 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - 4,484,405 4,484,405 

หนี สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (116,110,461) (4,484,405) (120,594,866) 

 

37. การอนุมัติงบการเงิน 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุม ัติให้ออกงบการเงินแล้ว เมือว ันที 25 กุมภาพันธ์  

 

 

 

     

 

 

 

 

 


