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          (หน่วย: ล้านบาท) 
2559 2560 2561

สนิทรพัยร์วม 1,547 1,520 1,361 
หน้ีสนิรวม 397 451 311 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,150 1,069 1,050

รายไดจ้ากการขาย 946 763 628 
รายไดร้วม 972 781 683 
กาํไรขัน้ตน้ 150 54 59 
กาํไร (ขาดทุน) สทุธ ิ 72 (18) 14

  อตัราส่วนทางการเงิน          (หน่วย: %) 
2559 2560 2561

อตัรากาํไร (ขาดทุน) สทุธติ่อรายไดร้วม 7.41 (2.30) 2.05 
อตัราผลตอบแทน (ขาดทุน) ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 6.26 (1.68) 1.33 
อตัราผลตอบแทน (ขาดทุน)จากสนิทรพัยร์วม 4.65 (1.18) 1.03 

  ข้อมลูตวัเลขต่อหุ้น      (หน่วย: บาท) 
2559 2560 2561

กาํไร (ขาดทุน) สทุธติ่อหุน้ 0.22 (0.06)              0.04 
เงนิปนัผลจา่ยต่อหุน้ 0.10 0.15               0.10 
เงนิปนัผลต่อหุน้ (ตามงวดผลการดาํเนินงาน) 0.15 0.10   0.08(1) 
มลูคา่ตามบญัชตี่อหุน้ 3.55 3.30               3.24 

  หมายเหต ุ:     (1)ตามมตจิากการประชุมคณะกรรมการเมือ่วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2562 เพือ่นําเสนอทีป่ระชุมสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ 
           ครัง้ที ่42 ต่อไป 

การเคล่ือนไหวของราคาหุ้นในปี 2561 
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ภาพรวมปี 2561

ปรมิาณผลผลติปาลม์น้ํามนัและน้ํามนัปาลม์ดบิของโลกในปี 2561 ยงัคงอยูใ่นระดบัสงู ประกอบกบัม ี
ปรมิาณน้ํามนัปาล์มคงเหลอืในระบบสะสมเป็นจํานวนมาก โดยปรมิาณน้ํามนัปาล์มดบิของโลกในปี 
2561 เพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 13  เป็น 70 ลา้นตนั (2560 : 62 ลา้นตนั) 

ในขณะที่ปรมิาณผลปาล์มสดของไทยที่ออกสู่ตลาดมปีระมาณ 15 ล้านตนั ใกลเ้คยีงกบัปีที่ผ่านมา 
ปรมิาณน้ํามนัปาลม์ดบิทีผ่ลติไดใ้นปี 2561 สงูสดุเป็นประวตักิารณ์ที ่2.8 ลา้นตนั (2560 : 2.6 ลา้น
ตนั) ปรมิาณน้ํามนัปาลม์ดบิคงเหลอืทัง้ระบบอยูใ่นระดบัสงูตลอดทัง้ปี ราคาน้ํามนัปาลม์ดบิเฉลีย่ในปี 
2561 อยูท่ี ่19.57 บาท/กโิลกรมั (2560 : 24.88 บาท/กโิลกรมั) โดยระหวา่งปี ราคาเฉลีย่รายเดอืน
เคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 16.22 – 23.20 บาท/กโิลกรมั ระดบัราคาเฉลีย่ดงักล่าวนับเป็นราคาทีต่ํ่าทีสุ่ด
ใน 12 ปี อย่างไรกต็าม ในบางเดอืน ราคาเคลื่อนไหวมาอยูใ่นระดบัใกลเ้คยีงกบัราคาตลาดโลก ทํา
ใหใ้นปี 2561 มกีารส่งออกน้ํามนัปาล์มจํานวน 372,950 ตนั ไปยงัตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศอนิเดยี  

อุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ไดร้บัผลกระทบจากปจัจยัลบหลายดา้น ไดแ้ก่ การรณรงคเ์พื่อต่อตา้นการ
ใช้น้ํามนัปาล์มในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปและประเทศแถบตะวนัตก, ความตึงเครยีดทางด้าน
การค้าระหว่างสหรฐัฯและจนี, และการปรบัขึ้นภาษีนําเขา้น้ํามนัปาล์มของอินเดยี ปจัจยัลบต่างๆ 
เหลา่น้ีไดส้ง่ผลใหร้าคาน้ํามนัปาลม์ดบิปรบัตวัลดลงจนแตะระดบัตํ่าสดุในรอบ 2 ปีตัง้แต่ปี 2559 

ในระหว่างปี รฐับาลได้พยายามบรหิารจดัการระดบัน้ํามนัปาล์มดบิคงเหลอืในระบบให้อยู่ในระดบั
เหมาะสม โดยมมีตอินุมตัมิาตรการเพื่อเร่งการส่งออกน้ํามนัปาล์มดบิจํานวน 300,000 ตนั และได้
สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งและอื่นๆ ให้กับโรงสกัดน้ํามันปาล์มดิบที่เข้าร่วมโครงการ 
นอกจากน้ี ยงัไดส้นบัสนุนใหม้กีารใชน้ํ้ามนัไบโอดเีซล B20 สาํหรบัรถบรรทุกขนาดใหญ่ มผีลตัง้แต่
วนัที ่1 กรกฎาคม 2561 อย่างไรกต็าม มาตรการดงักล่าวไม่ไดร้บัความร่วมมอืเท่าทีค่วร เน่ืองจาก
ตดิขดัเงื่อนไขหลายประการ และต่อมาในช่วงปลาปี 2561 กระทรวงพลงังานได้มแีผนที่จะดูดซบั
น้ํามนัปาล์มดบิออกจากระบบจํานวน 160,000 ตนั เพื่อทดแทนการใชน้ํ้ามนัเชือ้เพลงิสาํหรบัการ
ผลติไฟฟ้าทีโ่รงไฟฟ้าบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา  

มาตรการต่างๆ ทีอ่อกมาขา้งตน้ ไมส่ามารถทาํใหส้ถานการณ์น้ํามนัปาลม์ดขีึน้ ราคาน้ํามนัปาลม์ดบิ
ยงัคงปรบัตวัลดลงอย่างต่อเน่ืองจนถงึสิน้ปี (ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิใน “ภาวะอตุสาหกรรมและการ
แข่งขนั”)  

จากการที่ราคาขายเฉลี่ยของน้ํามนัปาล์มดบิและน้ํามนัเมลด็ในปาล์มดบิได้ปรบัตวัลดลงในขณะที่
บรษิทัต้องซื้อผลปาล์มสดจากภายนอกในสดัส่วนที่สูงขึน้เน่ืองจากมพีื้นที่สมัปทานที่หมดอายุ และ
ไดร้บัการต่ออายุออกไปเพยีงแค่ครึง่หน่ึงของพืน้ทีท่ีท่ําประโยชน์เดมิ รวมถงึการปลูกปาลม์ทดแทน
ในพืน้ทีส่มัปทานทีไ่ดร้บัการต่ออายุแลว้ ทาํใหผ้ลประกอบการในปีทีผ่่านมาไดร้บัผลกระทบ อยา่งไร
กต็าม เพื่อสรา้งความแขง็แกร่งใหก้บัผลการดําเนินงาน บรษิทัจงึไดม้กีารกําหนดทศิทางกลยุทธใ์น
ระดบัองค์กร โดยมุ่งเน้นการกํากบัดูแลกิจการที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ยืน และเพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมาย บรษิัทได้มกีารสํารวจพื้นที่ปลูกปาล์มใหม่ๆ รวมถึงการปลูกพชืประเภทอื่นเพื่อเติม
นอกเหนือจากปาลม์น้ํามนั 
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ผลการดาํเนินงาน 

ราคาขายเฉลี่ยของน้ํามนัปาล์มดบิและน้ํามนัเมลด็ในปาล์มลดลงรอ้ยละ 18.3 และ 22.7 ตามลําดบั 
ดา้นปรมิาณการขายน้ํามนัปาลม์ดบิลดลงรอ้ยละ 4.5 ทาํใหบ้รษิทัมรีายไดจ้ากการขายลดลงเป็น 628 
ลา้นบาท (2560 : 763 ลา้นบาท) หรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 17.7 ถงึแมจ้ะเผชญิกบัปญัหาหลายดา้น 
บรษิทัยงัมผีลการดาํเนินงานทีด่ขี ึน้จากปีทีผ่า่นมา โดยมกีาํไรสทุธ ิ14 ลา้นบาท (2560 : ขาดทุนสทุธ ิ
18.3 ลา้นบาท)  

ปรมิาณผลปาลม์สดรวมทีเ่ขา้สูก่ระบวนการผลติทีโ่รงสกดัลดลงรอ้ยละ 7.2 จากปี 2560 
(i) ผลปาลม์ทีม่าจากสวนทีเ่ป็นพืน้ทีข่องบรษิทัลดลงรอ้ยละ 9.4
(ii) ผลปาลม์ทีม่าจากสวนทีเ่ป็นพืน้ทีส่มัปทาน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 21.5
(iii) ผลปาลม์ทีซ่ือ้จากภายนอก ลดลงรอ้ยละ 12.9

โดยสดัสว่นการซือ้ผลปาลม์สดจากภายนอกและผลผลติจากสวนของบรษิทัในปี 2561 คดิเป็นรอ้ยละ 
57.3 และ 42.7 ของผลปาลม์สดทีใ่ชใ้นการผลติทัง้หมด  (2560 : รอ้ยละ 61.0 และ 39.0)  

จากกรณีที่อยัการจงัหวดักระบี่ได้ยื่นคําฟ้องต่อศาลว่าบรษิทัเขา้ใช้ประโยชน์ในที่ดนิ 4,376 ไร่ ซึ่ง
กําหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งในปจัจุบนั คดีดงักล่าวอยู่ในระหว่างขัน้ตอนการนัดสบืพยาน ใน
ระหว่างปี บรษิทัได้ตัง้สํารองเป็นจํานวนเงนิ 28.5 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการตัง้
สาํรองขา้งตน้ คดดีงักลา่วไมไ่ดส้ง่ผลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อผลประกอบการของบรษิทั 

การลงทนุ  

ในปี 2561 บรษิทัไม่มกีารลงทุนในโครงการที่ต้องการใชเ้งนิลงทุนเป็นจํานวนมาก แต่จะเน้นไปใน
เรือ่งของการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ การเกบ็เกีย่วและการซ่อมบาํรงุเป็นหลกั 

ปาลม์น้ํามนัทีไ่ดด้าํเนินการปลกูทดแทนในปี 2558 บนพืน้ที ่1,246 ไร ่ไดเ้ริม่ใหผ้ลผลติไดใ้นปี 2561 
แมว้่าจะยงัมผีลผลติไม่มากนัก แต่จะค่อยๆ เพิม่มากขึน้จนอตัราผลผลติต่อไร่เขา้สูภ่าวะปกตใินอกี 
2-3 ปีขา้งหน้า ในสว่นของพืน้ทีท่ีม่กีารปลูกปาลม์ทดแทนในปี 2559 คาดว่าจะเริม่เกบ็เกี่ยวผลผลติ
ไดใ้นกลางปี 2562 โดยบรษิทัมแีผนจะดาํเนินการปลกูปาลม์ทดแทนอกีจาํนวน 1,434 ไร ่ในปี 2563
ซึ่งในระยะเวลาดงักล่าวจะมผีลให้ผลปาล์มในพื้นที่ดงักล่าวลดลง แต่จะส่งผลต่อประสทิธภิาพการ
ผลติของบรษิทัในระยะยาว

ความรบัผิดชอบต่อชมุชน สงัคม และส่ิงแวดล้อม 

บริษัทยงัคงมุ่งมัน่ในการปฎิบัติงานภายใต้การกํากับดูแลองค์กรที่ดี ควบคู่กับการปฎิบัติตาม
มาตรฐานการผลติปาลม์น้ํามนั และน้ํามนัปาลม์อยา่งยัง่ยนื (RSPO) โดยดาํเนินงานดว้ยสาํนึกความ
รบัผิดชอบต่อผลกระทบด้านต่างๆ ทัง้สิง่แวดล้อม สงัคมและชุมชนจากการประกอบกิจการของ
องค์กร อกีทัง้ยงัคงยดึหลกัการดําเนินธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เคารพต่อหลกั
สทิธิมนุษยชน ปฎิบตัิตามข้อกําหนดของกฎหมาย โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มสี่วนได้เสยี
รวมทัง้มคีวามมุ่งมัน่พฒันาปรบัปรุง เพื่อสรา้งรากฐานของความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างต่อเน่ือง
และยัง่ยนื 
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สาํหรบัโครงการ CSR ต่างๆ ที่ไดด้ําเนินการในปี 2561 ประกอบดว้ย การส่งเสรมิและพฒันา
คุณภาพชีวติของสงัคมและชุมชน ในการพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและแหล่งน้ําพร้อมกบัสร้าง
สมัพนัธภาพทีด่รีะหวา่งโรงงาน รว่มกบัชุมชนโดยรอบภายใตป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ด้านทรพัยากรมนุษยแ์ละวฒันธรรมองคก์ร 

บรษิทัตระหนักถงึความสาํคญัของทรพัยากรบุคคลซึ่งถอืเป็นสนิทรพัยท์ี่มสีว่นสาํคญัต่อความสาํเรจ็
และการเตบิโตในระยะยาวขององค์กร โดยมุ่งมัน่ไปยงัเป้าหมายที่จะรกัษาพนักงานที่มศีกัยภาพ มี
จรยิธรรมการทาํงานทีเ่ป็นมอือาชพี และลดอตัราการหมนุเวยีนของพนกังาน 

บรษิทัได้จดัให้มกีารดูแลด้านสุขภาพอนามยั สภาพแวดล้อม ความปลอดภยั สวสัดกิาร  แรงงาน
สมัพนัธ์ที่ดเีพื่อสร้างความสมคัรสมานสามคัค ีการเพิม่ผลติผลและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดใีนการ
ทาํงานในองคก์ร 

บุคลากรทีม่ศีกัยภาพไดถู้กสนับสนุนและกระตุน้ใหม้กีารขยายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบเพื่อเป็นโอกาส
ในการเตบิโตในสว่นบุคคล และความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน ซึ่งจะนํามาซึ่งแรงจูงใจ และกําลงัใจ
ในการทํางาน นํามาซึ่งประสทิธผิล ความจงรกัภกัดตี่อองค์กร และเป็นแรงผลกัดนัในการถ่ายทอด
ความรู้และทกัษะที่สําคัญไปยงัรุ่นสู่รุ่นอย่างไร้รอยต่อ บริษัทได้สนับสนุนให้บุคลากรมีการวาง
แผนการเตบิโตในสายอาชพีรว่มกบับรษิทั 

บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการทํางานเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลากรทุกคนมี
ความสามารถทีป่ฏบิตังิานในระดบัสงู อาท ิมอก. 9001 , มอก. 14001 และมาตรฐานการผลติปาลม์
น้ํามนั และน้ํามนัปาลม์อยา่งยัง่ยนื (RSPO)  นอกจากน้ีเพื่อใหบุ้คลากรทีเ่ขา้มาร่วมงานใหมส่ามารถ
ปฎิบตัตินได้สอดคลอ้งกบันโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และค่านิยมขององค์กร บรษิทัจงึไดบ้รรจุ  
“จรรยาบรรณธุรกจิ” เป็นหน่ึงหวัขอ้ในการปฐมนิเทศน์สาํหรบัพนักงานใหม่ ตลอดจนมกีารอบรม
ความรูเ้กี่ยวกบักฎหมายต่าง ๆ และมาตรการทางวนิยั เพื่อใหผู้บ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใช้
เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานทีด่ ี

ปี 2561 บรษิทัไดร้บัรางวลัสถานประกอบกจิการดเีดน่ดา้นแรงงานสมัพนัธแ์ละสวสัดกิารแรงงาน โดย
กรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถอืเป็นสิง่ยนืยนัในความมุ่งมัน่ของบรษิทัใน
การดแูลพนกังานไดเ้ป็นอยา่งด ีพรอ้มทัง้สรา้งความน่าเชื่อถอื เพือ่เป็นองคก์รทีน่่าอยูต่่อไป 

ในนามของคณะกรรมการบรษิัท ผู้บรหิาร และพนักงาน ใคร่ถือโอกาสน้ีขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น 
ลกูคา้ และคูค่า้ ทีใ่หค้วามไวว้างใจ และใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินงานของบรษิทัดว้ยดตีลอดมา 

นายธรีะ วภิชูนิน          นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ
ประธานกรรมการ         รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 ทา่น ดงัต่อไปน้ี 
นายธรีะ วภิชูนิน  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
นายเสงีย่ม สนัทดั  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
นายวศนิ ปจัจกัขะภตั ิ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
นายยทุธ ศกัดิเ์ดชยนต ์  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขตการปฏบิตังิาน หน้าที ่และความรบัผดิชอบตามขอ้กําหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงความรบัผิดชอบที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยบรษิัทมีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 4 ครัง้ สรปุสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

1. อนุมตัิงบการเงนิรายไตรมาสและสอบทานงบการเงนิประจําปี ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิของ
บรษิทั เพือ่นําเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณารบัทราบวา่งบการเงนิไดแ้สดงฐานะการเงนิของบรษิทัเป็นไปตามมาตรฐาน
การบญัชทีี่รบัรองโดยทัว่ไป รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลสําคญัอย่างเพยีงพอ ถูกต้องและครบถ้วน ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิ 

2. พจิารณารายงานผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายใน ในเรื่องระบบการควบคุมภายในและ
ระบบบรหิารความเสี่ยงของบรษิทั ซึ่งได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจําปี และนําเสนอต่อฝ่าย
บรหิาร เพื่อพจิารณาปรบัปรุงและแกไ้ขตามความเหมาะสม โดยในปี 2561 สรุปไดว้่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในในสว่น
สาํคญัและระบบบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล มกีารกํากบัดูแลกจิการทีม่คีวามโปร่งใส ไม่พบขอ้บกพร่องที่
เป็นสาระสาํคญั 

3. ประชุมร่วมกบัผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชภีายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ขอ้เสนอแนะที่มปีระโยชน์ต่อการ
บรหิารงาน โดยฝา่ยบรหิารไดท้ําการปรบัปรุงแกไ้ขขัน้ตอนการปฏบิตังิานตามขอ้เสนอแนะอย่างเหมาะสม ทําใหก้ารทํางานมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  

นอกจากน้ี ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดม้กีารประชุมกบัผูส้อบบญัชภีายนอก โดยไม่มผีูบ้รหิารเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยจาํนวน 1 ครัง้ ซึง่ผูบ้รหิารมกีารเปิดเผยขอ้มลูต่อผูส้อบบญัชภีายนอกอยา่งครบถว้นและไมพ่บขอ้บกพรอ่งใดๆ  

4. ประชุมร่วมกบัผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชภีายนอกในประเดน็มาตรฐานการบญัชฉีบบัใหม่ทีจ่ะมผีลบงัคบัใช ้และ
การเตรยีมความพรอ้มของบรษิทั 

5. พจิารณาแผนงานตรวจสอบภายในประจาํปี 2561 และพจิารณาต่ออายุสญัญาจา้งสาํนกังาน ดร.วริชั แอนด ์แอส
โซซิเอทส์ เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทออกไปอีก 2 ปี สิ้นสุดสญัญาครัง้ต่อไปในวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมถึง
กาํหนดคา่ตรวจสอบ 

6. พจิารณาหลกัเกณฑ์การสํารวจและแนวทางการกํากบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย ซึ่งสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดป้รบัปรงุเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์อง ASEAN CG Scorecard   

7. รายงานผลการประชุมและผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรษิทั
8. นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อขออนุมตัทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 เพื่อแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก

บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัสาํหรบัปี 2562 ต่อไป พรอ้มกบัเสนอคา่สอบบญัชสีาํหรบัปี 2562 
9. พจิารณาแบบประเมนิตนเองเรื่องการปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Corporate Government Self

Assessment) เพื่อเป็นเครื่องมอืใหบ้รษิทัใชเ้ป็นการภายในในการพฒันาระบบการกํากบัดูแลกจิการใหเ้ป็นไปตามหลกัการ
กาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี 
คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า ผู้บรหิารของบรษิทัได้ปฏบิตังิานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ด ีไม่พบว่ามกีาร
ละเมดิกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัต่างๆ ซึง่บรษิทัตอ้งพงึปฏบิตั ิ

นายธรีะ วภิชูนิน 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
21 กุมภาพนัธ ์2562
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คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณางบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย และขอ้มลูทีป่รากฏในรายงานประจาํปีแลว้ เหน็วา่งบ
การเงนิดงักล่าวจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีี่เหมาะสมและถอื
ปฏบิตัอิยา่งสมํ่าเสมอ และใชดุ้ลยพนิิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการทีด่ทีีส่ดุในการจดัทํา รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูสาํคญั
อย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ คณะกรรมการบรษิทัได้จดัให้มกีารดํารงรกัษาไวซ้ึ่งระบบควบคุมภายในที่มี
ประสทิธผิล เพือ่ใหม้ ัน่ใจไดว้า่การบนัทกึขอ้มลูทางบญัชมีคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอทีจ่ะรกัษาไวซ้ึง่ทรพัยส์นิและเพื่อ
ป้องกนัไมใ่หเ้กดิการทุจรติหรอืการดาํเนินการทีผ่ดิปกตอิยา่งมสีาระสาํคญั 

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รบัผดิชอบเกี่ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงนิและ
ระบบการควบคุมภายใน รวมถงึกระบวนการต่างๆ ใหม้กีารจดัทาํอยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานทางบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และมกีาร
เปิดเผยขอ้มลูอยา่งโปรง่ใส  

ในการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้ เหน็วา่คณะกรรมการตลอดจนผูบ้รหิาร มี
ความมุ่งมัน่ในการปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รไดใ้หค้วามสาํคญัอย่างยิง่ต่อการดําเนินงานภายใตร้ะบบการ
ควบคุมภายในทีด่ ีมกีารบรหิารความเสีย่งที่เหมาะสม มรีะบบสารสนเทศการสื่อสารขอ้มูลสนับสนุนการกํากบัดูแลกจิการที่มี
ประสทิธผิล โดยไม่พบการละเมดิกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัต่างๆ ที่เป็นสาระสาํคญัซึ่งบรษิทัต้องพงึปฏบิตั ิกล่าวคอื ระบบการ
ควบคุมภายในของบรษิทัโดยรวมอยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ และสามารถสรา้งความเชื่อมัน่อยา่งมเีหตุผลต่อความเชื่อถอืไดข้องงบ
การเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัเรื่องน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวใ้นรายงาน
ประจาํปีและแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) แลว้ 

นายธรีะ วภิชูนิน นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
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ดว้ยคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) โดยความรว่มมอืของคณะทาํงานเพื่อการพฒันาความยัง่ยนื
ของบรษิทัจดทะเบยีนไดอ้อกหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่สีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 (Corporate Governance Code : 
“CG CODE”) โดยไดบู้รณาการประเดน็ทางสงัคม สิง่แวดลอ้ม และการกํากบัดูแลกจิการ (environmental, social and 
governance : ESG) เขา้ไปในกระบวนการทางธุรกจิ เพื่อใหค้ณะกรรมการในฐานะผูนํ้าองคก์รสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการ
กํากบัดูแลให้บริษัทจดทะเบียนดําเนินงานอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และรบัผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสยี พฒันาหรือลด
ผลกระทบดา้นลบต่อสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนปรบัตวัไดภ้ายใต้ปจัจยัการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดรบักบัการพฒันาที่ย ัง่ยนืตามหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ จํากดั (มหาชน) ไดต้ระหนักถงึความสาํคญัของหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ดีงักล่าว อนั
เป็นปจัจยัในการเสรมิสรา้งใหอ้งคก์รดําเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม และปฏบิตัติ่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอย่างเท่าเทยีม
กนั มรีะบบการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ ควบคู่ไปกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยมเีป้าหมายเพื่อสรา้ง
คุณค่าใหก้จิการอย่างยัง่ยนื คณะกรรมการจงึไดพ้จิารณาความเหมาะสมของการนําหลกัปฏบิตัติาม CG CODE และมมีติ
เหน็ชอบใหนํ้าไปปรบัใชต้ามบรบิททางธุรกจิของบรษิทั หากมหีลกัปฏบิตัใิดที่ยงัไม่สามารถหรอืยงัมไิดนํ้าไปปรบัใช ้จะมกีาร
ชีแ้จงเหตุผลในการประชุมคณะกรรมการ  

หลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 8 หลกัการ  

หลกัปฏบิตั ิ1 ตระหนักถงึบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรที่สรา้งคุณค่าให้แก่กจิการ
อยา่งยัง่ยนื 

หลกัปฏบิตั ิ2  กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพือ่ความยัง่ยนื  
หลกัปฏบิตั ิ3 เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีม่ปีระสทิธผิล  
หลกัปฏบิตั ิ4 สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบุคลากร  
หลกัปฏบิตั ิ5 สง่เสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกจิอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ  
หลกัปฏบิตั ิ6 ดแูลใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม  
หลกัปฏบิตั ิ7 รกัษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู  
หลกัปฏบิตั ิ8 สนบัสนุนการมสีว่นรว่มและการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้  

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดแผนปฏบิตัแิละมาตรการตดิตาม เพื่อให้มกีารปฏบิตัติาม
หลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ี และประเมนิผลการปฏบิตัติามหลกัการ รวมทัง้ใหค้าํแนะนําเพื่อปรบัปรุงหลกัการดงักล่าวตาม
ความเหมาะสม 

หลกัปฏิบติั 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองคก์รท่ีสร้างคณุค่าให้แก่
กิจการอย่างยัง่ยืน  

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั

องค์ประกอบของคณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยจํานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยคณะกรรมการ
จะตอ้งเป็นผูม้คีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจาํกดั และกฎหมายอื่น
ทีเ่กี่ยวขอ้ง และมคีุณสมบตัทิี่หลากหลายทัง้ดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณสมบตัเิฉพาะ
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ดา้น ตลอดจนเพศและอายุ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการจะต้องมจีํานวนกรรมการอสิระอย่างน้อย
หน่ึงในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และจะต้องมีคุณสมบตัิตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

2. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

1. มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ หรอืให้ความเหน็ชอบในการกําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ์ เป้าหมาย
ความเสีย่ง แผนงาน และงบประมาณของบรษิทั

2. ควบคุมกํากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายและเพิม่
ความมัง่คัง่แก่ผูถ้อืหุน้

3. กําหนดหลกัการกํากบัดูแลกจิการ และสง่เสรมิใหทุ้กคนในองคก์รปฏบิตัติามหลกัการทีก่ําหนด รวมถงึ
การประเมนิผลการปฏบิตั ิและทบทวนหลกัการดงักลา่วอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้

4. กําหนดจรรยาบรรณธุรกจิ โดยใหค้รอบคลุมผูป้ฏบิตัทิ ัง้ในระดบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน และ
สง่เสรมิใหทุ้กคนในองคก์รปฏบิตัติามนโยบายทีก่าํหนด รวมถงึกาํหนดมาตรการตดิตามการปฏบิตั ิและ
การประเมนิประสทิธผิลการปฏบิตัเิป็นประจาํ

5. จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้มกีาร
ตดิตามการดาํเนินการในเรือ่งดงักลา่วอยา่งสมํ่าเสมอ

6. แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงการกําหนดบทบาทหน้าที่ และความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดยอ่ยนัน้ๆ

7. จดัให้มกีารสื่อสารอย่างชดัเจนต่อบทบาท หน้าที่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา คณะเจา้หน้าบรหิารความเสีย่ง ฝา่ยจดัการ
และพนกังาน

8. รบัผดิชอบต่อการเปิดเผยฐานะการเงนิของบรษิทัในรายงานงบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อยใน
รายงานประจําปี  และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี (แบบ 56-1) รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลและ
สารสนเทศต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง

9. กําหนดแนวทางสําหรบัการพิจารณาความเหมาะสมของการทํารายการที่อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์

10. จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครัง้เป็นอยา่งน้อย และการประชุมผูถ้อืหุน้อยา่งน้อยปีละ
1 ครัง้

11. ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมด
จงึจะครบองคป์ระชุม

ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรอืไม่สามารถปฏบิตัิหน้าที่ได้ ถ้ามรีองประธาน
คณะกรรมการ ใหร้องประธานคณะกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่รีองประธานคณะกรรมการหรอืมแีต่ไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หก้รรมการซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชุม

12. หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบอื่นทีก่าํหนดโดยกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
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3. อาํนาจดาํเนินการของคณะกรรมการ

1. กรรมการคนหน่ึงมเีสยีงหน่ึงในการลงคะแนน และให้ถือเสยีงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม โดยถ้า
คะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชี้ขาด เว้นแต่การ
เลอืกตัง้กรรมการแทนตําแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระให้ถือ
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจาํนวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่

2. กรรมการคนใดมสีว่นไดเ้สยีในการประชุมเรือ่งใด ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้
3. กรรมการสองคนเป็นผูม้อีาํนาจลงลายมอืชื่อรว่มกนัพรอ้มทัง้ประทบัตราสาํคญัของบรษิทั
4. คณะกรรมการอาจแต่งตัง้บุคคลอื่นใดใหด้ําเนินกจิการของบรษิทัภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ

หรอือาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมอีํานาจตามที่คณะกรรมการเหน็สมควรและภายในเวลาที่
กรรมการเหน็สมควร และคณะกรรมการอาจยกเลกิเพกิถอนเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขอาํนาจนัน้ๆ ได้

5. คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถอืหุน้ได้เป็นครัง้คราว ในเมื่อเหน็ว่าบรษิทัมผีล
กาํไรสมควรพอทีจ่ะทาํเชน่นัน้ และรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป

6. แม้ว่ากิจการทัง้หลายของบรษิัทย่อมอยู่ในอํานาจของคณะกรรมการบรษิัทที่จะกระทําได้ แต่มบีาง
ประการทีข่อ้บงัคบัของบรษิทั กาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี

(1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชุมแสดงถงึผลการดําเนินการของบรษิทั
ในรอบปีทีผ่า่นมา

(2) พจิารณาและอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของรอบปีบญัชทีี่
ผา่นมา

(3) พจิารณาจดัสรรเงนิกาํไร เงนิบาํเหน็จรางวลั และจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทุนสาํรอง
(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ
(5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่ตอบแทน
(6) การขาย หรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่าํคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น
(7) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่น หรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั
(8) การทํา แก้ไข หรอืเลิกสญัญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนที่

สาํคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื่น
โดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบง่กาํไรขาดทุนกนั

(9) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบั
(10) การเพิม่ หรอืลดทุนของบรษิทั หรอืการออกหุน้กู้
(11) การควบ หรอืเลกิบรษิทั
(12) กจิการอื่นๆ

4. ประธานคณะกรรมการบริษทั

ประธานคณะกรรมการบรษิทัเป็นกรรมการอสิระ หรอืเป็นกรรมการทีไ่มไ่ดท้าํหน้าทีบ่รหิาร สาํหรบัตําแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบรษิทัและกรรมการผูจ้ดัการจะตอ้งไมเ่ป็นบุคคลเดยีวกนั เพื่อใหม้กีารแบ่งแยกหน้าที่
ใหอ้ยา่งชดัเจน  โดยประธานคณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัน้ี

1. ประธานคณะกรรมการ หรอืผูท้ี่ประธานคณะกรรมการมอบหมายมหีน้าที่เรยีกประชุมคณะกรรมการ
บรษิทั โดยส่งหนังสอืนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม (เวน้แต่ในกรณีจําเป็น หรอืรบีด่วน
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เพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทั จะแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื่น และกําหนดวนัประชุมเพื่อให้
เรว็กว่านัน้กไ็ด)้ เพื่อใหก้รรมการบรษิทัมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะศกึษา พจิารณา และตดัสนิใจอย่างถูกตอ้งใน
เรือ่งต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั  

2. มบีทบาทในการกาํหนดระเบยีบวาระการประชุมรว่มกบักรรมการผูจ้ดัการ
3. มหีน้าที่ควบคุมการประชุมให้มปีระสทิธภิาพ จดัสรรเวลาให้เพยีงพอที่ฝ่ายจดัการจะนําเสนอขอ้มูล

สนับสนุนและเปิดโอกาสใหก้รรมการซกัถามและแสดงความคดิเหน็อย่างอสิระ ควบคุมประเดน็ในการ
อภปิราย และสรปุมตทิีป่ระชุม

4. มบีทบาทสาํคญัในการสง่เสรมิใหก้รรมการบรษิทัปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการ เช่น การแสดง
ตน งดออกเสยีงลงมต ิและการออกจากหอ้งประชุม เมื่อมกีารพจิารณาระเบยีบวาระทีก่รรมการมคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์

5. สือ่สารขอ้มลูสาํคญัต่างๆ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดร้บัทราบ
6. สนับสนุนใหก้รรมการบรษิทัเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ และทําหน้าทีเ่ป็นประธานในที่ประชุมเพื่อควบคุม

การประชุมใหม้ปีระสทิธภิาพ และตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้
7. สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบรษิทัตามกฎหมาย และตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ี

5. กรรมการผูจ้ดัการ

กรรมการผูจ้ดัการ ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ใหท้าํหน้าทีเ่กีย่วกบัการดาํเนินธุรกจิตามปกติ
ของบรษิทั โดยบรหิารงานตามแผนและงบประมาณที่ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัอย่างเคร่งครดั
ซื่อสตัย ์สุจรติ และหน้าที่ในการกํากบัดูแลกจิการใหม้กีารดําเนินธุรกจิใหเ้กดิประโยชน์แก่บรษิทั ผู้ถอืหุ้น
และผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งเหมาะสมและเทีย่งธรรม รวมถงึการดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูดา้น
การเงนิของบรษิทัตามแนวทางที่พงึปฏบิตัทิี่ด ีและไม่ทําการใดที่มสี่วนได้เสยีหรอืมผีลประโยชน์ลกัษณะ
ขดัแยง้กบับรษิทัและบรษิทัยอ่ย

6. เลขานุการบริษทั

บรษิทัจดัใหม้เีลขานุการบรษิทัตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.
2551 โดยมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัน้ี

1. จดัทาํและเกบ็เอกสารดงัต่อไปน้ี
ทะเบยีนกรรมการ
หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ และผูถ้อืหุน้
รายงานการประชุมคณะกรรมการ และผูถ้อืหุน้
รายงานประจาํปีของบรษิทั

2. ตดิตามใหม้กีารนํามตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ/ผูถ้อืหุน้ไปปฏบิตัิ
3. เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการ หรอืผูบ้รหิาร และจดัสง่สาํเนาใหแ้ก่ประธาน

คณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัทําการ นับจากวนัที่ไดร้บัรายงาน
ดงักลา่ว
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4. ใหค้าํแนะนําแก่กรรมการเกีย่วกบัขอ้กฎหมาย และระเบยีบปฏบิตัติ่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึการกาํกบั
ดแูลใหบ้รษิทั คณะกรรมการ และฝา่ยจดัการปฏบิตัติามอยา่งถกูตอ้ง

5. ดแูลใหบ้รษิทัมกีารเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศตามระเบยีบปฏบิตัขิองตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย และสาํนกังาน ก.ล.ต.  รวมถงึกฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

6. ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานกาํกบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง
7. ดาํเนินการอื่นตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย และ/หรอืคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด

นอกจากน้ี เลขานุการบรษิทัได้รบัมอบหมายให้ทําหน้าที่ในฐานะหน่วยงานที่กํากบัดูแลการปฏิบตัิตาม
กฎเกณฑ ์(compliance unit) โดยทําหน้าทีดู่แลใหบ้รษิทั กรรมการ และผูบ้รหิารปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามกฎ
ข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย ์
(ก.ล.ต.) พรบ.บรษิทัมหาชน รวมทัง้กฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

7. คณุสมบติัของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการไดก้าํหนดคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระไวด้งัน้ี
(ก) ถอืหุ้นไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย

บรษิทัร่วม การร่วมคา้ ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิทั ทัง้น้ี ใหน้ับรวมการถอืหุ้น
ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

(ข) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งนิเดอืนประจํา 
หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบริษัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัทร่วม การร่วมค้า บรษิัทย่อยลําดบั
เดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ทัง้น้ี ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่
รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั 

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น
บดิามารดา คูส่มรส พีน้่อง และบุตร  รวมทัง้คูส่มรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีํานาจควบคุม
ของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

(ง) ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม การรว่มคา้ ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่าง
อสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม การร่วมค้า ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจ
ควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัทีย่ ื่นคาํขอ
อนุญาตต่อสาํนกังาน 

 “ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิ” ขา้งต้น รวมถงึ การทํารายการทางการคา้ที่กระทําเป็นปกตเิพื่อประกอบ
กจิการ การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบั
ความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื คํ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสนิ 
รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นทํานองเดยีวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิทัหรอืคู่สญัญามภีาระหน้ีทีต่้องชําระต่ออกีฝา่ย
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หน่ึง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสนิทรพัย์ที่มีตวัตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่
จาํนวนใดจะตํ่ากวา่   

ทัง้น้ี การคํานวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวธิกีารคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกนัโดยอนุโลม  
แต่ในการพจิารณาภาระหน้ีดงักลา่วใหน้บัรวมภาระหน้ีทีเ่กดิขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธ์
ทางธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

(จ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม การร่วมคา้ ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที่มนีัย ผูม้อีํานาจควบคุม  หรอืหุน้ส่วนของ
สาํนักงานสอบบญัช ีซึ่งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม การรว่มคา้ ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัทีย่ ืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน  

(ฉ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่
ปรึกษาทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บรษิทัรว่ม การรว่มคา้ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้ี
อํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิารทางวิชาชีพนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะ
ดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัทีย่ ืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

(ช) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
ถอืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่  

(ซ) ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทั
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ที่ปรกึษาที่รบัเงนิเดอืนประจํา หรอืถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึ่งประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการ
ของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย 

(ฌ) ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 

ในกรณีที่บุคคลที่บรษิัทแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทาง
ธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีเกนิมลูคา่ทีก่าํหนดตามวรรคหน่ึง (ง) หรอื (ฉ) ใหบ้รษิทัไดร้บัการผ่อนผนั
ขอ้ห้ามการมหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรอืการให้บรกิารทางวชิาชีพเกิดมูลค่าดงักล่าว ก็ต่อเมื่อ
บรษิทัไดจ้ดัให้มคีวามเหน็คณะกรรมการบรษิทัที่แสดงว่าไดพ้จิารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แลว้ว่า การ
แต่งตัง้บุคคลดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อการปฏิบตัหิน้าที่และการให้ความเหน็ที่เป็นอสิระ และจดัให้มกีาร
เปิดเผยขอ้มลูต่อไปน้ีในหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ในวาระพจิารณาแต่งตัง้กรรมการอสิระดว้ย 
 (ก)  ลักษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทําให้บุคคลดังกล่าวมี
คุณสมบตัไิมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนด 
  (ข)  เหตุผลและความจาํเป็นทีย่งัคงหรอืแต่งตัง้ใหบุ้คคลดงักลา่วเป็นกรรมการอสิระ 
  (ค)  ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัในการเสนอให้มกีารแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการ
อสิระ 
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เพื่อประโยชน์ตามวรรคหน่ึง (จ) และ (ฉ) คาํวา่ “หุน้สว่น” หมายความวา่บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากสาํนัก
งานสอบบญัช ีหรอืผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี ใหเ้ป็นผูล้งลายมอืชื่อในรายงานการสอบบญัช ีหรอืรายงานการ
ใหบ้รกิารทางวชิาชพี (แลว้แต่กรณี) ในนามของนิตบุิคคลนัน้ 

ทัง้น้ี  คณะกรรมการไดก้ําหนดคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ ไวเ้ขม้กวา่ขอ้กําหนดขัน้ตํ่าของคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยกาํหนดใหก้รรมการอสิระถอืหุน้บรษิทัไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 0.5 

8. วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษทั

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 12 ในการประชุมสามญัประจําปีผูถ้อืหุน้ทุกครัง้ ใหม้กีารเลอืกตัง้กรรมการชุด
ใหมท่ัง้คณะ

9. การดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของกรรมการบริษทั

เพื่อใหก้รรมการแต่ละท่านสามารถทีจ่ะมเีวลาในการทาํหน้าทีไ่ดอ้ย่างเตม็ที ่บรษิทัจงึคํานึงถงึจาํนวนบรษิทั
ทีก่รรมการดาํรงตาํแหน่ง โดยกาํหนดจาํนวนบรษิทัจดทะเบยีนสงูสดุทีป่ระธานคณะกรรมการ และกรรมการ
จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นไดด้งัน้ี

ประธานกรรมการ ใหด้าํรงตาํแหน่งไดไ้มเ่กนิ 3 บรษิทั
กรรมการบรษิทั ใหด้าํรงตาํแหน่งไดไ้มเ่กนิ 5 บรษิทั

ทัง้น้ี บรษิทัไม่มขีอ้จํากดัสําหรบักรรมการที่ไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่นที่ไม่ได้จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เน่ืองจากกรรมการบรหิารสว่นใหญ่ดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัย่อย  
บรษิทัรว่ม  การรว่มคา้ หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัในกลุม่บรษิทั 

10. การดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของผูบ้ริหารระดบัสงู

ผูบ้รหิารระดบัสูงสามารถจะไปดํารงตําแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม  การร่วมค้า
หรอืบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนัในกลุ่มบรษิทัได ้ ในกรณีที่เป็นการดํารงตําแหน่งในบรษิทัอื่นนอกเหนือจากกลุ่ม
บรษิทัดงักลา่วแลว้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากกรรมการผูจ้ดัการ

หลกัปฏิบติั 2 กาํหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 

คณะกรรมการไดก้ําหนดใหบ้รษิทัมวีตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัในการดําเนินงานเป็นไปเพื่อความยัง่ยนื โดยไดจ้ดัทําเป็น
วสิยัทศัน์  พนัธกิจ และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทัง้ส่งเสรมิให้มกีารสื่อสารให้กบับุคลากรทุกระดบัในองค์กรขบัเคลื่อนไปใน
ทศิทางเดยีวกนั นอกจากนัน้ คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มกีารนํากลยุทธ์ของบรษิัทไปปฏิบตัิ โดยในการประชุม
คณะกรรมการอย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้ คณะกรรมการไดต้ดิตามผลการดาํเนินงานของฝา่ยบรหิาร โดยกําหนดใหม้กีารรายงาน
ผลการดาํเนินงานและผลประกอบการของบรษิทั โดยเฉพาะในสว่นของเป้าหมายทางการเงนิและแผนงานต่างๆ เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามกลยทุธท์ีว่างไว ้
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1. วิสยัทศัน์

เป็นบรษิทัชัน้นําในธุรกจิน้ํามนัปาลม์ทีม่กีารเตบิโตอยา่งยัง่ยนื ภายใตก้ารดาํเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพ ตามมาตรฐาน
ระดบัสากล เพือ่เสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ในดา้นการแขง่ขนัระดบัโลก 

2. พนัธกิจ

1) สรา้งศกัยภาพในธุรกจิน้ํามนัปาล์มตัง้แต่การเพาะเมลด็พนัธุ์ การผลติตน้กลา้ การเพาะปลูก การสกดั
น้ํามนั ตลอดจนธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองใหส้ามารถแขง่ขนัไดแ้ละเป็นทีย่อมรบัในอนาคต

2)  ดําเนินธุรกิจน้ํามนัปาล์มที่ให้มูลค่าสูงด้วยการมุ่งเน้นในด้านงานค้นควา้วจิยั พฒันาสายพนัธุ์ปาล์ม
น้ํามนัทีใ่หผ้ลผลติสงู ปรบัตวัไดด้ใีนทุกพืน้ทีก่ารเพาะปลกู ตรงตามความตอ้งการของเกษตรกร รวมถงึ
การใหบ้รกิารทีด่เียีย่มต่อลกูคา้

3) ใชเ้ทคโนโลยกีารผลติและการค้นควา้วจิยัที่ทนัสมยั ดว้ยระบบการบรหิารจดัการที่ไดม้าตรฐานสากล
พรอ้มกบัการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม ความหลากหลายทางชวีภาพ ชุมชนและสงัคม

4) ใหค้วามสาํคญัอยู่เสมอต่อสุขภาพ ความปลอดภยั และสวสัดกิารของพนักงาน รวมถงึการสรา้งความ
เชื่อมัน่ใหก้บัลกูคา้ เกษตรกรและจดัสรรประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้ และผูเ้กีย่วขอ้งอยา่งเหมาะสม

3. จรรยาบรรณธรุกิจ

บริษัทตระหนักดีว่าการปฏิบตัิตามจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานทุกคนเป็นสิ่งจําเป็นต่อความมัน่คงและ
ความสาํเรจ็ขององค์กรในระยะยาว บรษิทัเชื่อมัน่ว่าการมหีลกัปฏบิตัเิกี่ยวกบัจรยิธรรมธุรกจิเป็นพืน้ฐานที่สาํคญัใน
การเสรมิสรา้ง และยกระดบัการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีบรษิทัจงึไดม้กีารปรบัปรุงจรยิธรรมธุรกจิ เพื่อใหเ้หมาะสมกบั
สภาพธุรกิจในปจัจุบัน โดยถือเป็นการประมวลความประพฤติในทางที่ดีงาม และได้ร ับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบรษิทั  พร้อมทัง้ประกาศให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิทัได้รบัทราบ และได้จดัให้มี
กระบวนการตดิตามการปฏบิตัติามแนวทางดงักลา่วอยา่งเครง่ครดัและต่อเน่ือง 

จรรยาบรรณธุรกจิของกลุ่มบรษิทัได้จดัทําขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษรครัง้แรกเมื่อปี 2552  โดยฉบบัปจัจุบนัเป็นฉบบั
ปรบัปรุงครัง้ที ่1 ซึ่งมกีารแบ่งหมวดหมู่ และปรบัปรุงเน้ือหาใหช้ดัเจน ครอบคลุมกฎเกณฑน์โยบายทีเ่กี่ยวขอ้ง และ
แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่กว้างขวางขึ้น รวมถึงได้มีการจัดทํานโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิในปจัจุบนัยิง่ขึน้ 

หลกัปฏิบติั 3 เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

1. กระบวนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาทาํหน้าทีเ่สนอชือ่บุคคลทีเ่หมาะสม เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและเสนอทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้เลอืกตัง้ตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในขอ้บงัคบัของบรษิทั คณะกรรมการสรรหาดาํเนินการสรรหา ประเมนิ เลอืกสรร 
และเสนอชื่อผูท้ีผ่า่นการพจิารณาต่อคณะกรรมการ  
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คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาถงึประสบการณ์ทีเ่หมาะสมสาํหรบัการทําหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั ตลอดจน
พิจารณาถึงความสามารถที่จะช่วยให้การดําเนินการของคณะกรรมการเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น 
ความสามารถในการตดัสนิใจทางธุรกจิอยา่งมเีหตุผล ความสามารถในการคดิเชงิกลยทุธ ์ความเป็นผูนํ้า รวมทัง้ความ
ชาํนาญในวชิาชพี ความซื่อสตัย ์ตลอดจนคุณสมบตัสิว่นบุคคลอื่นๆ ทีเ่หมาะสม 

2. หลกัเกณฑท่ี์สาํคญั

หลกัเกณฑท์ีส่าํคญัในการสรรหาผูท้ีจ่ะไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการบรษิทั ไดแ้ก่ ทกัษะและความชาํนาญ, ประวตัิ
การทํางาน, ความรอบรูแ้ละประสบการณ์ในธุรกจิ รวมถงึคุณสมบตัอิื่นๆ และความซื่อสตัยส์ุจรติ การพจิารณา
คดัเลอืกยงัใหค้วามสาํคญัถงึการไดร้บัประโยชน์จากความหลากหลายในดา้นต่างๆ เช่น ความหลากหลายทางเพศ, 
อาย,ุ เชือ้ชาต ิและสญัชาต ิ

3. คณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอสิระอยา่งน้อย 3 คน โดยไดร้บัแต่งตัง้จาก
คณะกรรมการบรษิทั ซึง่ตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้และประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะทาํหน้าทีใ่นการสอบทานความ
น่าเชื่อถอืของงบการเงนิไดไ้ม่น้อยกว่า 1 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนตอ้งเป็นกรรมการบรษิทัทีม่ ี
คุณสมบตัเิป็น “กรรมการอสิระ” ตามนิยามทีบ่รษิทัประกาศ และภายใตข้อ้กําหนดของคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทุน และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเป็น
บุคคลคนเดยีวกบัประธานคณะกรรมการบรษิทั วาระการดํารงตําแหน่ง1 ปี สิน้สุดในวนัประชุมสามญั
ประจําปีผู้ถือหุ้น ทัง้น้ี หลงัจากการประชุมสามญัประจําปีผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลง บริษัทจะกําหนดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการขึน้ทนัทเีพือ่แต่งตัง้คณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละชุด

ผู้จ ัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหน้าที่ช่วยเหลือ
สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัการนัดหมายประชุม จดัเตรยีมวาระการ
ประชุม นําส่งเอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุม และอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบมอบหมาย

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้งและเพยีงพอ
2. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการนําสง่งบการเงนิรายไตรมาสของบรษิทัต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย
3. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน

(internal audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนการใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้โยกยา้ย การประเมนิผลงาน การเลกิจา้ง
งานหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน
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4. สอบทานให้บรษิทัปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั

5. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเลกิจา้ง บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระในการทาํหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษิทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้รว่มประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝีา่ย
จดัการเขา้รว่มประชุมดว้ยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้น้ี เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั

7. รายงานผลการดําเนินงานเกีย่วกบัการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจาํทุกไตรมาส
ซึ่งรายงานระบุเกี่ยวกบัความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ของการตรวจสอบภายใน
ความเหน็ต่อรายงานทางการเงนิ ความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานอื่นทีเ่หน็ว่า
คณะกรรมการบรษิทัควรทราบ

8. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีของบรษิทั ซึ่งรายงาน
ดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดงัต่อไปน้ี

8.1  ความเหน็เกีย่วกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
8.2  ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 
8.3  ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนด
ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
8.4  ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
8.5  ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
8.6  จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละทา่น 
8.7  ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎ
บตัร (charter) 
8.8  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

9. ดาํเนินการใหฝ้า่ยจดัการจดัใหม้กีระบวนการรบัและกาํกบัดแูลการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน
10. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ตอ้งเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เพื่อ

ชีแ้จงในเรือ่งเกีย่วกบัคณะกรรมการตรวจสอบ หรอื การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
11. ประเมนิผลการปฏบิตังิาน (Self-Assessment) ของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลให้

คณะกรรมการบรษิทัทราบ โดยประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทัง้คณะ (as
a whole) และประเมนิตนเองเป็นรายบุคคล (individual basis)

12. พจิารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอ
13. ดาํเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมาย
14. กาํหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ ซึง่ในการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบตอ้งมกีรรมการตรวจสอบมาประชุมไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนกรรมการตรวจสอบทัง้หมด
ทีค่ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้จงึจะเป็นองคป์ระชุม
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15. คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามคําสัง่ของ
คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบการดําเนินงานของบรษิทัโดยตรงต่อผูถ้อื
หุน้ ผูม้สีว่นไดเ้สยีและบุคคลทัว่ไป

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประชุมทัง้หมด 4 ครัง้ สามารถประมวลจํานวนครัง้ในการเขา้
รว่มประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละทา่นไดด้งัน้ี  

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
วาระการดาํรง

ตาํแหน่ง 
จาํนวนครัง้ในการ
เข้าร่วมประชมุ 

1. นายธรีะ วภิูชนิน ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

2561-2562 4/4

2. นายเสงีย่ม สนัทดั กรรมการอสิระ 2561-2562 4/4 
3. นายวศนิ ปจัจกัขะภตัิ กรรมการอสิระ 2561-2562 4/4 

3.2 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  

องคป์ระกอบของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัอย่างน้อย 3 คน โดย
สมาชกิสว่นใหญ่ควรเป็นกรรมการอสิระ  มปีระธานคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอสิระ  
และไม่เป็นบุคคลคนเดยีวกบัประธานคณะกรรมการบรษิทั วาระการดาํรงตําแหน่ง 1 ปี สิน้สดุในวนัประชุม
สามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ ทัง้น้ี หลงัจากการประชุมสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้เสรจ็สิน้ลง บรษิทัจะกําหนดใหม้กีาร
ประชุมคณะกรรมการขึน้ทนัท ีเพือ่แต่งตัง้คณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละชุด 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
1. กําหนดนโยบายและแนวทางในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการ

ผูจ้ดัการ พรอ้มทัง้นําเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและ
อนุมตัิ

2. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการเปรียบเทียบกับบริษัทจด
ทะเบยีนอื่นๆ ที่มกีารประกอบธุรกิจอย่างเดยีวกนั เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบรหิารงานให้
เจรญิกา้วหน้า

3. พจิารณาเสนอแนวทางการประเมนิผลและค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อ
พจิารณาอนุมตัิ

4. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครัง้หลังมีการประชุม
คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนอยา่งสมํ่าเสมอ

5. ประเมนิผลการปฏบิตังิาน (Self-Assessment) ของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน และรายงาน
ผลใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ โดยประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน
โดยรวมทัง้คณะ (as a whole) และประเมนิตนเองเป็นรายบุคคล (individual basis)

6. พจิารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนอยา่งสมํ่าเสมอ
7. ดาํเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย
8. กําหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน

หรอืประธานคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนเหน็วา่จาํเป็นและเหมาะสม อยา่งไรกต็าม ตอ้งจดัใหม้ี
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การประชุมอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ โดยในการประชุมคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนตอ้งมกีรรมการ
พจิารณาค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนทัง้หมด
และควรเป็นกรรมการอสิระ จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในปี 2561 คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนไดม้กีารประชุมทัง้หมด 2 ครัง้ สามารถประมวลจาํนวนครัง้
ในการเขา้รว่มประชุมของกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนแต่ละทา่นไดด้งัน้ี  

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
วาระการดาํรง

ตาํแหน่ง 
จาํนวนครัง้ในการ
เข้าร่วมประชมุ 

1. นายเสงีย่ม สนัทดั ประธานคณะกรรมการ
พจิารณาคา่ตอบแทน 

2561-2562 2/2

2. นายธรีะ วภิูชนิน กรรมการอสิระ 2561-2562 2/2 
3. นายวศนิ ปจัจกัขะภตัิ กรรมการอสิระ 2561-2562 2/2 
4. นายวงั ชาง ยงิ กรรมการ 2561-2562 2/2 

3.3 คณะกรรมการสรรหา  

องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหา ประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัอยา่งน้อย 3 คน โดยสมาชกิสว่นใหญ่
ควรเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกบัประธาน
คณะกรรมการบรษิทั วาระการดาํรงตําแหน่ง 1 ปี สิน้สดุในวนัประชุมสามญัประจําปีผูถ้อืหุน้ ทัง้น้ี หลงัจาก
วนัประชุมสามญัประจําปีผูถ้อืหุ้นเสรจ็สิน้ลง บรษิทัจะกําหนดให้มกีารประชุมคณะกรรมการขึน้ทนัท ีเพื่อ
แต่งตัง้คณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละชุด 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 
1. พจิารณาและทบทวนโครงสรา้งของคณะกรรมการในปจัจุบนัว่ามคีวามเหมาะสมกบัความจาํเป็นเชงิกล

ยุทธ์ของบรษิทัหรอืไม่ อย่างไร และเสนอแนวทางในการปรบัปรุง รวมทัง้เสนอแนวทางในการสรรหา
กรรมการใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งดงักล่าว โดยจดัทําเป็นตารางความรูค้วามชํานาญเฉพาะดา้นของ
คณะกรรมการ (Director Qualifications และ Skills Matrix) เพื่อพจิารณาวา่คณะกรรมการทีด่าํรง
ตําแหน่งอยู่ในปจัจุบนัประกอบดว้ยกรรมการทีม่คีวามรูค้วามชํานาญครบถว้นตามความจําเป็นหรอืไม่
อย่างไร และสมควรสรรหากรรมการที่มคีวามรูค้วามชํานาญในดา้นใดเพิม่เตมิเพื่อใหม้คีวามครบถว้น
มากยิง่ขึน้หรอืไมอ่ยา่งไร

2. กําหนดกระบวนการและหลกัเกณฑใ์นการสรรหาบุคคล ใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งและคุณสมบตัติามที่
กาํหนดไวใ้นขอ้ 1

3. พจิารณาคุณสมบตัขิองบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอสิระใหม้คีวามเหมาะสมกบับรษิทัและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีส่าํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด

4. คดัเลอืก ประเมนิและเสนอรายชื่อผูท้ีจ่ะเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการโดยการกลัน่กรองและสมัภาษณ์
บุคคลทีม่คีุณธรรม ยดึมัน่ในการทาํงานอยา่งมหีลกัการ สง่เสรมิและปฏบิตัติามมาตรฐานสงูสดุอยา่งมอื
อาชพี



รายงานการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

20 

5. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหา
พิจารณา โดยกําหนดระยะเวลาในการเสนอชื่อให้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณากลัน่กรองตาม
กระบวนการทีค่ณะกรรมการกาํหนด (Due Diligence) ก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้

6. เปิดเผยนโยบายในการสรรหาและขัน้ตอนกระบวนการในการเสนอชื่อกรรมการใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพื่อให้
มัน่ใจในความโปร่งใสในขัน้ตอนการสรรหากรรมการ รวมทัง้จดัเตรยีมแบบฟอรม์ในการเสนอชื่อทีร่ะบุ
ถงึขอ้มลูทีจ่าํเป็นในการพจิารณาเหตุผลสนบัสนุน รวมทัง้ความเตม็ใจของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อไวใ้นแบบ
เสนอชื่อนัน้ดว้ย

7. พิจารณาคุณลักษณะของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสม โดยใช้แนวทาง
ดงัต่อไปน้ีในการคดัเลอืกกรรมการ

7.1 คุณลกัษณะทัว่ไปทีต่อ้งการในกรรมการแต่ละทา่น 

• ความมคีุณธรรมและความรบัผดิชอบ

• การตดัสนิใจดว้ยขอ้มลูและเหตุผล

• ความมวีฒุภิาวะและความมัน่คง กลา้แสดงความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างและเป็นอสิระ

• ยดึมัน่ในการทาํงานอยา่งมหีลกัการและมาตรฐานเยีย่งมอือาชพี

• คุณสมบตัอิื่นตามทีค่ณะกรรมการสรรหาเหน็สมควร
7.2 คุณลกัษณะอื่นๆ ทีค่ณะกรรมการสรรหาเหน็วา่มคีวามสาํคญัความรูค้วามชาํนาญในดา้น
ต่างๆ เพือ่ใหไ้ดอ้งคป์ระกอบของคณะกรรมการทีเ่หมาะสม 

• ความรูท้างบญัชแีละการเงนิ

• การบรหิารจดัการองคก์รซึง่รวมถงึการบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรบุคคล

• การบรหิารความเสีย่ง

• การจดัการในภาวะวกิฤติ

• ความรูด้า้นกฎหมาย

• ความรูเ้กีย่วกบัธุรกจิของบรษิทั

• การตลาดระหวา่งประเทศ

• การกาํหนดวสิยัทศัน์และกลยทุธ์

• ความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นอื่นๆ ทีค่ณะกรรมการสรรหาเหน็วา่จาํเป็น
8. พจิารณาและทบทวนแผนพฒันากรรมการ ดแูลใหก้รรมการทุกท่านไดร้บัการอบรมอยา่งเหมาะสมและ

ต่อเน่ือง เพื่อใหท้ราบถงึการพฒันาในทางธุรกจิของบรษิทั และการเปลีย่นแปลงของระเบยีบปฏบิตัแิละ
ขอ้กําหนดที่เกี่ยวขอ้ง โดยมกีารจดัตัง้งบประมาณในการฝึกอบรมกรรมการในแต่ละปีไว้ในระดบัที่
เหมาะสม

9. กํากบัดูแลให้บรษิทัจดัให้มกีารปฐมนิเทศ และมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที่ให้แก่
กรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหม่

10. ประเมนิผลการปฏบิตังิาน (Self-Assessment) ของคณะกรรมการสรรหา และรายงานผลให้
คณะกรรมการบรษิทัทราบ โดยประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหาโดยรวมทัง้คณะ (as a
whole) และประเมนิตนเองเป็นรายบุคคล (individual basis)

11. พจิารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาอยา่งสมํ่าเสมอ
12. วางแผนและดําเนินการสรรหาผูส้บืทอดตําแหน่งกรรมการผู้จดัการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั

พจิารณา



รายงานการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

21 

13. กํากบัดแูลใหม้กีารสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงูทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม การพฒันาและการรกัษาผูบ้รหิารไว้
ใหอ้ยูก่บัองคก์ร

14. ดาํเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย
15. กําหนดให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาตามที่คณะกรรมการสรรหาหรือประธาน

คณะกรรมการสรรหาเหน็วา่จาํเป็นและเหมาะสม อยา่งไรกต็าม ตอ้งจดัใหม้กีารประชุมอยา่งน้อยปีละ 2
ครัง้โดยในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ต้องมกีรรมการสรรหามาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของ
จาํนวนกรรมการสรรหาทัง้หมดและควรเป็นกรรมการอสิระ จงึจะเป็นองคป์ระชุม

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาไดม้กีารประชุมทัง้หมด 3 ครัง้ สามารถประมวลจํานวนครัง้ในการเขา้ร่วม
ประชุมของกรรมการสรรหาแต่ละทา่นไดด้งัน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
วาระการดาํรง

ตาํแหน่ง 
จาํนวนครัง้ในการ
เข้าร่วมประชมุ 

1. นายเสงีย่ม สนัทดั ประธานกรรมการสรรหา 2561-2562 3/3 
2. นายธรีะ วภิูชนิน กรรมการอสิระ 2561-2562 3/3 
3. นายวศนิ ปจัจกัขะภตัิ กรรมการอสิระ 2561-2562 3/3 
4. นายวงั ชาง ยงิ กรรมการ 2561-2562 3/3 

3.4 คณะเจ้าหน้าท่ีบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรษิทัมมีตเิมื่อวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2561 อนุมตัใิห้จดัตัง้คณะเจ้าหน้าที่บรหิารความเสีย่ง 
โดยมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีร่ะบุไวด้า้นลา่ง ปจัจุบนัมสีมาชกิ 2 คนดงัน้ี  

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
วาระการดาํรง

ตาํแหน่ง 
จาํนวนครัง้ในการ
เข้าร่วมประชมุ 

1. นางสาวปิยธดิา  สขุจนัทร์ กรรมการบรหิาร 2561-2562 1/1 

2. นายอาํพล สมิะโรจนา
(ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่วนัที ่9 สงิหาคม 
2561 แทนนางสาวจริสดุา สาํเภาทอง) 

กรรมการทีไ่มเ่ป็น
ผูบ้รหิาร 

2561-2562 1/1 

องค์ประกอบของคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 2 คนที่แต่งตัง้โดย
คณะกรรมการบรษิทั จากกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร, ผูบ้รหิารอาวุโส และกรรมการผู้จดัการ  มวีาระการ
ดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี สิ้นสุดในวนัประชุมสามญัประจําปีผู้ถือหุ้น ทัง้น้ีหลงัจากการประชุมสามญั
ประจาํปีผูถ้อืหุน้เสรจ็สิน้ลง บรษิทัจะกาํหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการขึน้ทนัทเีพือ่แต่งตัง้คณะกรรมการ
ชุดยอ่ยแต่ละชุด คณะเจา้หน้าทีบ่รหิารความเสีย่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยผ่านการกลัน่กรอง
จากคณะกรรมการตรวจสอบ 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะเจ้าหน้าท่ีบริหารความเส่ียง   
1. ช่วยเหลอืคณะกรรมการในการกําหนดนโยบายบรหิารความเสีย่ง รวมถงึพจิารณาขอบเขตและระดบั

ความเสีย่งทีย่อมรบัไดท้ีเ่หมาะสมในแต่ละปี โดยใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการ
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บรหิารจดัการ และความน่าเชื่อถอืในการดําเนินธุรกจิ ซึ่งเชื่อมโยงกบัประเดน็ความเสีย่งที่เกี่ยวเน่ือง
กบัความเชื่อมัน่ในการบรหิารจดัการ และการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทั 

2. กํากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการจดัทํานโยบาย พรอ้มทัง้แผนงานสําหรบัระบบบรหิารความเสีย่งที่เหมาะสม
นําเสนอเพือ่ขออนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และเผยแพรภ่ายในบรษิทัอยา่งทัว่ถงึ

3. พจิารณาทบทวนและประเมนิผลดา้นคุณภาพ ความโปร่งใส และประสทิธภิาพของแผนงานและระบบ
บรหิารความเสีย่งของบรษิทัเป็นประจําทุกปี รวมถงึกํากบัดูแลใหฝ้า่ยจดัการสามารถบรหิารจดัการให้
เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธด์า้นความเสีย่ง ภายใตข้อบเขตและระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ

4. พจิารณาทบทวนและประเมนิผลเกีย่วกบัลกัษณะการดาํเนินงาน  บทบาทหน้าที ่ ความรบัผดิชอบ และ
อาํนาจหน้าทีข่องหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบับรหิารจดัการความเสีย่ง รวมถงึกําหนดแนวทางและขอบเขต
ดา้นการบรหิารความเสีย่งภายในบรษิทั

5. กํากบัดูแลใหม้กีารดําเนินการภายใต้กระบวนการที่มปีระสทิธภิาพในการระบุประเดน็ความเสีย่งของ
บรษิทัอย่างต่อเน่ือง  และกําหนดให้มกีารประเมนิถงึผลกระทบจากกรณีที่เกดิเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไป
ตามสมมตฐิานทีก่าํหนดไว ้จากนัน้จดัสรรทรพัยากรทีจ่าํเป็นในการจดัการเชงิรุกเกีย่วกบัประเดน็ความ
เสีย่งเหล่านัน้ โดยคํานึงถึงขอบเขตและระดบัความเสีย่งที่ยอมรบัได้ของบรษิทั  รวมถึงกําหนดให้มี
แนวทาง และกระบวนการในการคาดการณ์ความเสีย่งทีไ่มแ่น่นอนทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต

6. กํากบัดูแลให้มกีารจดัทําระบบควบคุมที่เป็นเอกสารการประเมนิผลด้านกระบวนการทํางาน  และผล
การดาํเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัปจัจยัความเสีย่งทีส่าํคญั อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้

7. ดําเนินการตรวจสอบ และทบทวนการดําเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัประสทิธภิาพด้านการจดัการ
ความเสี่ยง และกระบวนการควบคุมความเสี่ยงภายในขององค์กร โดยกําหนดให้มกีารจดัทําระบบ
ควบคุมความเสี่ยงที่มคีวามครอบคลุม เพื่อให้มัน่ใจว่าได้มีการจดัการเพื่อบรรเทาความเสี่ยง และ
สามารถบรรลุเป้าหมายทีอ่งคก์รกาํหนด

8. พจิารณาทบทวนกระบวนการ และขัน้ตอนการทํางานเพื่อให้มัน่ใจถงึประสทิธภิาพของระบบควบคุม
ความเสีย่งภายในขององค์กร ที่ช่วยสนับสนุนความสามารถในการตดัสนิใจ รวมถงึความถูกต้องของ
การเปิดเผยขอ้มลู และฐานะทางการเงนิของบรษิทัใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม

9. ตดิตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวทางปฏบิตัใินดา้นความรบัผดิชอบในการ
ดาํเนินธุรกจิ และการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัความเสีย่งโดยเฉพาะ ซึง่รวมถงึประเดน็ความเสีย่งใหม่ที่
เกดิขึน้ และการคาดการณ์ผลกระทบทีม่ตี่อบรษิทั

10. นําเสนอขอ้มลูอย่างเป็นอสิระ ตรงตามวตัถุประสงค ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความรบัผดิชอบของบรษิทัใน
การดําเนินธุรกจิ รวมถงึประเดน็ความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งของบรษิทั เพื่อนําเสนอต่อคณะตรวจสอบ และ
ตอ่คณะกรรมการบรษิทั เกีย่วกบัความเสีย่งทุกประเภททีบ่รษิทัตอ้งเผชญิ ตามลาํดบั

11. พจิารณาทบทวนกลยุทธ์  นโยบาย  ระดบัและขอบเขตของความเสีย่งทีย่อมรบัได ้ที่นําเสนอโดยฝ่าย
จดัการ โดยคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง จะกํากบัดูแลให้นโยบายต่างๆ มีความสอดคล้องกบั
ภาพรวมความเสีย่งของบรษิทั ทัง้น้ีคณะเจ้าหน้าที่บรหิารความเสีย่ง จะเป็นผู้พจิารณาประเดน็ความ
เสีย่งในลกัษณะทีก่วา้งทีส่ดุ เชน่ ความเสีย่งทีค่รอบคลุมทัง้องคก์ร เป็นตน้

12. พจิารณาทบทวนรายงานของฝ่ายจดัการในดา้นรายละเอยีด  ความเพยีงพอของขอ้มูล  ภาพรวมของ
ประสทิธภิาพด้านการบรหิารความเสีย่ง  การปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการ  การเปิดเผยขอ้มูลด้านการ
ควบคุมภายใน และขอ้เสนอแนะต่างๆ พรอ้มกบักาํกบัดแูลใหม้กีารดาํเนินการทีเ่หมาะสม
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13. บ่งชี้ประเดน็ความเสีย่งที่สําคญั รวมถงึการกําหนดดชันีชี้วดั (KPI) สําหรบับรษิทั และดําเนินการ
ตดิตามตรวจสอบปจัจยัต่างๆ โดยกาํหนดใหเ้ป็นสว่นหน่ึงของการทบทวนกระบวนการ และขัน้ตอนการ
ทาํงาน เพือ่ใหม้ ัน่ใจถงึประสทิธภิาพของระบบควมคุมความเสีย่งภายในของบรษิทั

14. ช่วยเหลอืคณะกรรมการบรษิทัเกี่ยวกบัความรบัผดิชอบในการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิาร
จดัการความเสีย่งในรายงานประจําปี และรบัรองความถูกต้องของขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งกบัการดําเนินงาน
ดา้นการบรหิารความเสีย่ง

4. การประชมุคณะกรรมการ

บรษิทักําหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครัง้เป็นอยา่งน้อย หรอืประธานคณะกรรมการจะ
พจิารณาเหน็สมควรเรยีกประชุมเป็นวาระพเิศษเพิม่เตมิตามความจําเป็น กรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปอาจ
รอ้งขอใหป้ระธานคณะกรรมการเรยีกประชุมคณะกรรมการได ้ในกรณีที่มกีรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปรอ้ง
ขอใหป้ระธานคณะกรรมการกาํหนดวนัประชุมภายใน 14 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัการรอ้งขอ

บรษิทัจะมกีารกาํหนดตารางการประชุมลว่งหน้าเป็นรายปีสาํหรบัการประชุมวาระปกต ิและแจง้ใหก้รรมการ
แต่ละทา่นไดร้บัทราบกาํหนดการดงักลา่วในเดอืนพฤศจกิายนของทุกปี

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้เสนอวาระการประชุมทัว่ไปที่ต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง ส่วนวาระทีน่อกเหนือจากวาระดงักล่าว ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการจะร่วมกนั
พจิารณา ทัง้น้ีกรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเขา้สู่วาระการประชุมได ้ โดยส่งวาระที่ตอ้งการเสนอ
ผ่านทางเลขานุการบรษิทัก่อนวนัประชุมล่วงหน้า 14 วนั เลขานุการบรษิทัจะเป็นผู้รวบรวมวาระที่เสนอ
ดงักลา่วใหป้ระธานคณะกรรมการพจิารณาก่อนบรรจุเป็นวาระการประชุม

บรษิทัจะจดัส่งเอกสารทีใ่ชป้ระกอบวาระการประชุมคณะกรรมการพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม โดยระบุอย่าง
ชดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา แล้วแต่กรณีให้แก่กรรมการทุกท่าน
ก่อนการประชุมไมน้่อยกวา่ 7 วนั (เวน้แต่ในกรณีจาํเป็น หรอืรบีดว่นเพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทั
จะแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื่น และกําหนดวนัประชุมเพื่อใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด)้ ทัง้น้ี เพื่อใหก้รรมการแต่ละ
ทา่นไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูก่อนการประชุม ในระหวา่งการประชุม ประธานคณะกรรมการจะจดัสรรเวลาอยา่ง
เพยีงพอแก่ผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งในการนําเสนอรายละเอยีด เพื่อใหก้รรมการสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ
รวมถงึการจดัสรรเวลาใหก้รรมการสามารถอภปิรายปญัหาสาํคญัอยา่งเพยีงพอ

ในปี 2561 คณะกรรมการมกีารประชุมตามวาระปกต ิ6 ครัง้ สามารถประมวลจํานวนครัง้ในการเขา้ร่วม
ประชุมของกรรมการบรษิทัแต่ละทา่นไดด้งัน้ี
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รายงานการประชุมได้มีการจดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยมกีารระบุวนัเวลาเริ่ม-เวลาเลิกประชุม  ชื่อ
กรรมการที่เขา้ประชุมและกรรมการที่ลาประชุม สรุปสาระสําคญัของเรื่องที่เสนอรวมถึงประเด็นที่มกีาร
อภปิรายและขอ้สงัเกตของกรรมการ มตคิณะกรรมการและความเหน็ของกรรมการที่ไม่เหน็ด้วย ชื่อผู้จด
รายงาน และ ผู้รบัรองรายงาน และหลงัจากที่ผ่านการรบัรองจากที่ประชุมแล้ว เลขานุการบรษิทัจะเป็นผู้
จดัเกบ็ เพือ่ใหพ้รอ้มสาํหรบัการตรวจสอบโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

กรรมการทีไ่มใ่ช่ผูบ้รหิารมปีระชุมกนัเองตามความจาํเป็นโดยไมม่ฝีา่ยจดัการรว่มอยูด่ว้ย ทัง้น้ีเพื่ออภปิราย
ปญัหาต่างๆ เกี่ยวกบัการจดัการที่มปีระเด็นที่น่าสนใจ และจะต้องมกีารแจ้งผลการประชุมให้กรรมการ
ผู้จ ัดการได้ร ับทราบ โดยในปี 2561 กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมีโอกาสได้ประชุมกันเองโดยไม่มี
กรรมการบรหิารร่วมอยู่ด้วยจํานวน 1 ครัง้ ในประเด็นเกี่ยวกบัเรื่องมาตรฐานบญัชใีหม่ต่างๆ ที่จะมี
ผลกระทบต่อบรษิทั รวมถงึการทาํงานของฝา่ยบรหิารรว่มกบัผูส้อบบญัชภีายนอก และเรือ่งทัว่ไปอื่นๆ 

5. การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ

กําหนดให้มกีารประเมนิผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการด้วยตนเองตามแบบการประเมนิของศูนย์
พฒันาการกํากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน โดยไดม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานปีละ 1 ครัง้ ในเดอืน
กุมภาพนัธข์องทุกปี และใหก้รรมการแต่ละท่านนําสง่แบบประเมนิทีเ่ลขานุการบรษิทั เพื่อรวบรวมผลการ
ประเมนิและแจง้คณะกรรมการไดร้บัทราบเพือ่กาํหนดแนวทางปรบัปรงุในการทาํงานต่อไป

5.1 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อย (รายบุคคล)

หลกัเกณฑ์

แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล) เพื่อใชป้ระเมนิการทาํหน้าที่
อยา่งเหมาะสมของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล  เป็นเครือ่งมอืชว่ยใหก้รรมการไดท้บทวน และ

รายช่ือ 
วาระการ 

ดาํรงตาํแหน่ง 
จาํนวนครัง้ในการเข้าร่วมประชมุ 

วาระปกติ วาระพิเศษ รวม 
1. นายธรีะ วภิูชนิน 2561-2562 6/6 - 6/6 
2. นายเสงีย่ม สนัทดั 2561-2562 6/6 - 6/6 
3. นายวศนิ ปจัจกัขะภตัิ 2561-2562 5/6 - 5/6 
4. นายวงั ชาง ยงิ 2561-2562 4/6 - 4/6 
5. นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริิ 2561-2562 6/6 - 6/6 
6. นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร์ 2561-2562 6/6 - 6/6 
7. นางสาวจริสดุา สาํเภาทอง

(ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบรษิทั โดยมผีลตัง้แต่
วนัที ่20  มถุินายน 2561)  

 นายอาํพล สมิะโรจนา  
(เขา้รบัตาํแหน่งแทนนางสาวจริสดุา เมือ่วนัที ่ 
20  มถุินายน 2561) 

2561-2562 

2561-2562 

3/3 

3/3 

- 3/3 

3/3 
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พฒันาการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนเองใหเ้กดิประสทิธภิาพ และประสทิธผิลยิง่ขึน้ โดยมหีวัขอ้ในการประเมนิที่
สอดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีดงัน้ี 

1. โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

ในปี 2561 ผลการประเมนิในภาพรวมทัง้ 3 ดา้น อยูใ่นระดบั ดีมาก 

5.2 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยรายคณะ  

หลกัเกณฑ ์

แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ เพื่อใชป้ระเมนิการทํางานของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยในภาพรวมขององคค์ณะ  โดยนําแนวทางจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยมาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะและโครงสรา้งของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
ซึง่ผลการประเมนิจะเป็นสว่นสาํคญัในการพฒันาการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการดาํเนินงานเกีย่วกบัคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดยอ่ยใหม้ปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลยิง่ขึน้ โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ยอ่ยประเมนิระดบัคะแนนความเหน็ หรอืระดบัการดาํเนินการใน 6 หวัขอ้ประเมนิไดแ้ก่ 

1. โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย
3. การประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย
4. การทาํหน้าทีข่องกรรมการ
5. ความสมัพนัธข์องฝา่ยจดัการ
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร

ในปี 2561 ผลการประเมนิในภาพรวมทัง้ 6 ดา้น อยูใ่นระดบั ดีมาก  

ผลการประเมินเฉล่ียปี 2561 ของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะ ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการบรษิทั ไดค้ะแนนอยูใ่นเกณฑ ์ดีมาก
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ไดค้ะแนนอยูใ่นเกณฑ ์ดีมาก
3. คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน ไดค้ะแนนอยูใ่นเกณฑ ์ดีมาก
4. คณะกรรมการสรรหา ไดค้ะแนน อยูใ่นเกณฑ ์ดีมาก

5.3  การประเมินกรรมการผูจ้ดัการ  

คณะกรรมการได้ประเมนิผลงานประจําปี ของกรรมการผู้จดัการในรูปแบบกําหนดดชันีชี้วดัที่สําคญัอนั
สะท้อนมาจากผลประกอบการที่เป็นผลงานทัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพ ทัง้น้ี คณะกรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยสมาชกิส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และมปีระธานเป็นกรรมการอิสระ ทํา
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หน้าทีพ่จิารณาดชันีชีว้ดัทีส่าํคญัดงักล่าว ซึง่มคีวามโปรง่ใส และมคีวามเหมาะสมกบัธุรกจิของบรษิทั โดยมี
หวัขอ้ในการประเมนิ ดงัน้ี 

1. ความเป็นผูนํ้า
2. การกาํหนดและปฏบิตัติามแผนกลยทุธ์
3. การวางแผนและผลปฏบิตัทิางการเงนิ
4. ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ
5. การบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน
6. การสรา้งมลูคา่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

หลกัปฏิบติั 4 สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร 

1. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูท้ําหน้าทีพ่จิารณาหลกัเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทน
 กรรมการ และนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้น้ี ค่าตอบแทนกรรมการ
 จะพจิารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรบัผดิชอบโดยเปรยีบเทยีบกบั
 บรษิทัอื่นทีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมเดยีวกนั และจะใชผ้ลการสาํรวจการจ่ายค่าตอบแทนของบรษิทัจดทะเบยีนใน
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเป็นเกณฑใ์นการเปรยีบเทยีบในแต่ละปี ทัง้น้ี เพื่อใหค้่าตอบแทนดงักล่าว
เพยีงพอทีจ่ะจงูใจและรกัษากรรมการทีม่คีุณภาพตามทีบ่รษิทัตอ้งการ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั 
และคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ 

2560 2561 

จาํนวน 
กรรมการ 

บาท 
จาํนวน
กรรมการ 

บาท 

คณะกรรมการบรษิทั 7 4,369,200 8 4,369,200
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 1,900,800 3 1,900,800
คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 4 - 4 -
คณะกรรมการสรรหา 4 - 4 -

นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิแล้ว กรรมการต่างประเทศที่มาเขา้ร่วมประชุมจะได้รบัค่าตัว๋เครื่องบนิ 
ค่าทีพ่กัและอาหาร  รวมถงึกรมธรรมป์ระกนัความรบัผดิของกรรมการและผูบ้รหิารเพื่อคุม้ครองความเสีย่ง
ของกรรมการและผูบ้รหิารในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หบ้รษิทั แต่ทัง้น้ีจะไมใ่หค้วามคุม้ครองในกรณีกระทาํการโดย
จงใจ หรอืประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรงหรอืทุจรติ  
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1.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสงู  

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงูจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน
กําหนดในแต่ละครัง้ซึ่งสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและผลการดําเนินงานของบริษัท  โดย
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และนําเสนอจํานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อ
คณะกรรมการเพื่อพจิารณาอนุมตัิ  โดยโครงสร้างค่าตอบแทนถือว่าเป็นเครื่องจูงใจให้กรรมการบรหิาร 
กรรมการผู้จดัการ และผู้บรหิารระดบัสูง ปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของ
องคก์รและสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกจิการในระยะยาว 

ในปี 2561 กรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงู ไดร้่วมกนักําหนดค่าเป้าหมายของตวั
วดัผลการดําเนินงานหลกั (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อนํามาใชใ้นการประเมนิผลการ
 ปฏิบตัิงานของกรรมการบรหิาร กรรมการผู้จดัการ และผู้บรหิารระดบัสูง ทัง้น้ี คณะกรรมการพจิารณา
 คา่ตอบแทนไดก้าํหนดใหนํ้าผลการประเมนิดงักลา่วมาพจิารณาคา่ตอบแทน  

ค่าตอบแทน 
2560 2561 

จาํนวนผูบ้ริหาร บาท จาํนวนผูบ้ริหาร บาท 

ผูบ้รหิารระดบัสงู 7 18,859,595 7 13,212,355

นอกเหนือจากเงนิเดอืนและโบนัส ผูบ้รหิารระดบัสงูไดร้บัค่าตอบแทนอื่น ไดแ้ก่ เงนิกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 
รถประจําตําแหน่งและค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวกบัรถประจําตําแหน่ง บ้านพกัพนักงาน ค่าประกนัสุขภาพ และค่า
ประกนัอุบตัเิหตุ ทัง้น้ี กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบรหิารจะไมไ่ดร้บัรบัคา่ตอบแทนอื่นๆ  

กรรมการบางท่านที่ไปดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย และการร่วมคา้จะไม่ไดร้บั
คา่ตอบแทนจากบรษิทัดงักลา่ว  

2. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร

บรษิทัจดัใหม้กีารปฐมนิเทศสาํหรบักรรมการและผูบ้รหิารใหม ่ โดยจดัใหเ้ยีย่มชมโรงงานเพื่อดกูระบวนการ
ผลติสนิคา้ของบรษิทั รวมถงึการแนะนําถงึลกัษณะธุรกจิและภาพรวมการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั และบรษิทั
ยอ่ย  นอกจากน้ี ยงัจดัใหม้เีอกสารดงัต่อไปน้ี สง่มอบใหก้รรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหม่

1. คู่มอืกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน ซึง่มหีวัขอ้ต่างๆ ทีส่าํคญั ไดแ้ก่ บทบาทและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
ขอ้หา้มกระทาํของกรรมการบรษิทัตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการชุด
ยอ่ยต่างๆ

2. หลกัการกาํกบักจิการทีด่ ีและจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทั
3. หนงัสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทั
4. รายงานประจาํปี และแบบ 56-1 ฉบบัลา่สดุ
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นอกจากนัน้ คณะกรรมการมนีโยบายส่งเสรมิและสนับสนุนใหก้รรมการ กรรมการผู้จดัการ ผูบ้รหิาร และ
พนักงานได้รบัการอบรมและพฒันา เพื่อเพิม่พูนความรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏบิตังิาน รวมถงึเป็นประโยชน์ในภาคธุรกจิ อนัจะเป็นตวัขบัเคลื่อนองคก์รไปสูเ่ป้าหมาย 

โดยในปี 2561 มกีรรมการและผูบ้รหิารไดเ้ขา้รบัการอบรมสมัมนาหลกัสตูรทีส่าํคญั ไดแ้ก่ 

ลาํดบั กรรมการ ตาํแหน่ง หลกัสตูรท่ีอบรมปี 2561 
วตัถปุระสงคก์าร

ฝึกอบรม 

1. นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร ์ กรรมการบรหิาร 1. Palm & Lauric Oils Price
Outlook Conference & 
Exhibition (POC 2018
ที่กัวลาลัม เปอร์  ประ เทศ
มาเลเซยี

2. 14th Indonesian Palm Oil
Conference and 2019 Price
Outlook (IPOC 2018)
ทีบ่าหล ีประเทศอนิโดนีเซยี

เพื่อไดท้ราบถงึสถานการณ์
น้ํามนัปาลม์ในตลาดโลกใน
ปีปจัจุบัน รวมถึงปจัจัยที่
กําหนดทศิทางราคาน้ํามนั
ปาลม์ในอนาคต 

3. แผนสืบทอดงาน

บรษิทัมกีารวางแผนการสบืทอดงาน โดยการรบัพนกังานในตําแหน่ง Management Trainees เพื่อพฒันา
ความรู้ ความสามารถให้เป็นผู้บรหิารของบรษิัทต่อไปในอนาคต นอกจากน้ี บรษิัทได้กําหนดให้บุคคล
ดงัต่อไปน้ีปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนกรรมการผูจ้ดัการ ในกรณีทีก่รรมการผูจ้ดัการไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้
1. นางสาวโสมรกัษ์ กระจ่างสด เป็นผูดู้แลและตดัสนิใจในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเงนิและบญัช ีของบรษิทั

และบรษิทัยอ่ย
2. นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร ์เป็นผูด้แูลและตดัสนิใจในเรือ่งอื่นๆ ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย

หลกัปฏิบติั 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

1. การส่งเสริมนวตักรรม

คณะกรรมการใหค้วามสาํคญัและสนับสนุนการทําวจิยั พฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมการผลติทีก่่อใหเ้กดิมลูค่าแก่
ธุรกจิควบคู่ไปกบัการสรา้งคุณประโยชน์ต่อลูกคา้หรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้ง และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 
รวมทัง้คอยตดิตามดแูลใหฝ้า่ยจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดย
คาํนึงถงึผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย (value chain) เพื่อใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายหลกัขององคก์ร
ไดอ้ยา่งยัง่ยนื
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2. การคาํนึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย

บรษิทัมนีโยบายรกัษาสทิธแิละผลประโยชน์ของผู้มสี่วนได้เสยีกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้ี 
ลกูคา้ คูค่า้ คูแ่ขง่ ชุมชนและสงัคม แต่เน่ืองจากความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอาจแตกต่างกนั ดงันัน้ บรษิทัจะ
พจิารณาถงึสทิธติามกฎหมายทีแ่ต่ละกลุม่พงึไดร้บัอยา่งละเอยีดรอบคอบ และดแูลใหม้ ัน่ใจวา่สทิธดิงักล่าวไดร้บัความ
คุม้ครองและปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงั โดยไดก้าํหนดแนวทางการตอบสนองความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไว้
เป็นนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยไดเ้ผยแพรอ่ยูใ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั ไดแ้ก่  

- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัผูถ้อืหุน้
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัลกูคา้
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัคูค่า้
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัคูแ่ขง่ทางการคา้
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัเจา้หน้ี
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัพนกังาน
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการเคารพสทิธมินุษยชน
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปญัญา และลขิสทิธิ ์
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัคุณภาพ ความปลอดภยั และอาชวีอนามยั
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่และการใหส้นิบน

นอกจากน้ี บรษิทัยงัคาํนึงถงึบทบาทสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยมกีารกําหนดแนวปฏบิตัติามระบบมาตรฐานต่างๆ ที่
ไดร้บั ไดแ้ก่  

- มาตรฐาน ISO 9001 เป็นมาตรฐานการจดัวางระบบบรหิารงาน เพือ่การประกนัคุณภาพซึง่เป็นระบบทีท่าํให้
เชื่อมัน่ไดว้่ากระบวนการต่างๆ ไดร้บัการควบคุม และสามารถตรวจสอบไดโ้ดยผ่านเอกสารทีร่ะบุขัน้ตอน
และวธิกีารทํางาน เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าบุคลากรในองค์กรรูห้น้าที่ความรบัผดิชอบและขัน้ตอนต่างๆ ในการ
ปฏบิตังิาน

- OHSAS 18001 เป็นมาตรฐานเกี่ยวกบัระบบการจดัการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในสถานที่
ทํางาน ซึ่งเป็นเครื่องมอืที่ใช้ในการควบคุมและลดอนัตรายและความเสี่ยงที่เกิดจากองค์กรที่อาจส่งผล
กระทบต่อสขุภาพ ชวีติ และทรพัยส์นิได้

- มาตรฐาน ISO 14001 เป็นมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม โดยมุง่เน้นใหอ้งคก์รมกีารพฒันาปรบัปรุง
ตลอดจนรกัษาสิง่แวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง

- มาตรฐานการผลติน้ํามนัปาลม์อยา่งยัง่ยนืภายใตก้รอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)
เป็นแนวปฏบิตัทิีม่กีารปรบัปรุงการผลติน้ํามนัปาลม์อย่างยัง่ยนื ทัง้ทางเศรษฐกจิ สงัคม ชุมชน สิง่แวดลอ้ม
และถกูตอ้งตามกฎหมายของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลายภาคสว่นตัง้แต่ตน้น้ําถงึปลายน้ํา

บรษิทัไดด้ําเนินกจิกรรมต่างๆ โดยคํานึงถงึความปลอดภยั สุขภาพอนามยั และสิง่แวดลอ้ม ผูบ้รหิารทุกระดบั และ
พนกังานทุกคนมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตังิานตามหน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ โดยในปี 2561 มอุีบตัเิหตุ 9 ครัง้ อยา่งไร
กต็ามไมม่กีารเสยีชวีติในทีท่าํงาน 



รายงานการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

30 

3. นโยบายการพฒันาบคุลากร

บรษิทัมุง่ทีจ่ะสนบัสนุนและรกัษาสภาพแวดลอ้มทีพ่รอ้มจะสง่เสรมิใหเ้กดิประสทิธภิาพทีด่ใีนการทาํงาน โดยบรษิทัยดึ
หลกัในการทาํงานเป็นทมีและการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพือ่ใหเ้กดิประสทิธผิลสงูสดุของบุคลากร โดยบรษิทัเชื่อวา่การ
พฒันาอยา่งต่อเน่ืองจะชว่ยยกระดบัขดีความสามารถและศกัยภาพของบุคลากร อกีทัง้ยงัช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิาน และสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ ตลอดจนถงึการปลูกฝงัจรยิธรรมในการทํางานทีด่ใีหก้บับุคลากรของ
บรษิทั ซึ่งในปี 2561 พบว่าจํานวนชัว่โมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงาน 23.46 ชัว่โมง/คน และมจีํานวนหลกัสตูร
การอบรมทัง้สิน้ 31 หลกัสตูร รวมทัง้ไดร้บัการฝึกอบรมในเรือ่งการจดัการสิง่แวดลอ้ม  

4. นโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่

กลุ่มบรษิัทมนีโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่อย่างเป็นทางการซึ่งได้ผ่านการทบทวนและอนุมตัิจากคณะกรรมการ
บรษิทั ดงัน้ี 

“กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ต้องไม่เรยีกร้อง ดําเนินการ หรือยอมรบัการคอร์รปัชัน่ในทุก
รปูแบบทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม โดยครอบคลุมถงึทุกธุรกจิ และทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งของกลุ่มบรษิทั และใหม้กีาร
สอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบตัิ และข้อกําหนดในการ
ดําเนินการ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกจิ กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้กําหนดของกฎหมาย ทัง้น้ี 
หากมกีารฝ่าฝืนกระทําการใดๆ อนัเป็นการสนับสนุนช่วยเหลอื หรอืให้ความร่วมมอืกบัการคอร์รปัชัน่จะได้รบัการ
พจิารณาโทษตามระเบยีบของกลุม่บรษิทั” 

กลุม่บรษิทักาํหนดใหม้กีารบอกกลา่วประชาสมัพนัธน์โยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้ช่องทางการแจง้เบาะแสขอ้
รอ้งเรยีน หรอืขอ้เสนอแนะภายในกลุ่มบรษิทั ผ่านสื่อทัง้ภายในและภายนอก เช่น จดหมายอเิลคโทรนิคส ์ประกาศ 
เวบ็ไซต์กลุ่มบรษิทั รายงานประจาํปี การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน อกีทัง้จดัใหม้กีารอภปิราย และทาํความ
เขา้ใจกบัพนกังานเป็นประจาํทุกปี  โดยนโยบายดงักล่าวของกลุ่มบรษิทัเป็นการปฏบิตัภิายใตก้ฎหมายของประเทศ
ไทยในการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่  

ในแต่ละปี คณะเจ้าหน้าที่บรหิารความเสีย่งได้ประเมนิความเสีย่งในเรื่องการทุจรติที่อาจเกิดขึน้และมกีารรายงาน
ความเสีย่งไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั  

5. แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการกาํกบัดแูลและควบคมุดแูลเพ่ือป้องกนัและติดตามความเส่ียงจากการทจุริต

บรษิทักําหนดใหม้แีนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการกํากบัดแูลและควบคุมดูแลเพือ่ป้องกนัและตดิตามความเสีย่งจากการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ สรปุไดด้งัน้ี  

1. จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายใน (internal control) ระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) และการ
บรหิารความเสีย่งทีค่รอบคลุมระบบงานสาํคญัต่างๆ เช่น ระบบการบนัทกึบญัช ีการชําระเงนิ การจดัซื้อจดัจา้ง เป็น
ตน้ ทัง้น้ีเพื่อป้องกนัและตดิตามความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัแนวทางทีแ่กไ้ขที่
เหมาะสม 
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2. จดัให้มีช่องทางการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมตัง้แต่การรบัเรื่องร้องเรียน การ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และการสรุปผล รวมถงึการคุม้ครองผูแ้จง้เรื่องและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อรบัเรื่องรอ้งเรยีน หรอื
ขอ้คดิเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะจากผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่ดร้บัผลกระทบ หรอืมคีวามเสีย่งทีจ่ะไดร้บัผลกระทบจากการดาํเนิน
ธุรกจิของกลุ่มบรษิทั หรอืจากการปฏบิตัหิน้าที่ของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน เกี่ยวกบัการกระทําผดิ
กฎหมาย หรอืจรรยาบรรณ รวมถงึพฤตกิรรมทีอ่าจสอ่ถงึการทุจรติ  

กลุ่มบรษิทัจะเกบ็รกัษาขอ้รอ้งเรยีนเป็นความลบั ไม่เปิดเผยต่อผูไ้ม่เกี่ยวขอ้ง เวน้แต่ที่จําเป็นต้องเปิดเผย
ตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย  

บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รบัทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน จะต้องรกัษาข้อมูลให้เป็น
ความลบั และไมเ่ปิดเผยต่อบุคคลอื่น เวน้แต่ทีจ่ําเป็นตอ้งเปิดเผยตามขอ้กําหนดของกฎหมาย หากมกีารจงใจฝา่ฝืน
นําขอ้มลูออกไปเปิดเผย กลุม่บรษิทัจะดาํเนินการลงโทษตามระเบยีบขอ้บงัคบัของกลุ่มบรษิทัและ/หรอืดาํเนินการทาง
กฎหมายแลว้แต่กรณี  

3. ผูบ้รหิารในแต่ละหน่วยงานรบัผดิชอบในการตดิตามความคบืหน้าการดําเนินการเกี่ยวกบัขอ้รอ้งเรยีน
นัน้ๆ และนําเสนอรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัไดร้บัทราบ 

6. แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติเพ่ือการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการ
คอรร์ปัชัน่

บรษิทักาํหนดใหม้แีนวทางในการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัการมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการคอรร์ปัชัน่ ดงัน้ี 

1. หน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทั ดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปีที่ได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสําคัญและข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

2. กําหนดให้หน่วยงานที่รบัผดิชอบดําเนินการทดสอบและประเมนิความเสี่ยงจากการทุจรติคอร์รปัชัน่
อย่างต่อเน่ือง เพื่อใหนํ้ามาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ไปปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธผิล ตลอดจนตดิตาม ทบทวน 
และปรบัปรุงมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่อย่างสมํ่าเสมอ โดยนําเสนอผลการประเมนิต่อคณะเจ้าหน้าที่
บรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทั ตามลาํดบั อยา่งทนัเวลาและสมํ่าเสมอ  

3. หากการสบืสวนขอ้เทจ็จรงิแล้วพบว่าขอ้มูลจากการตรวจสอบ หรอืขอ้รอ้งเรยีน มหีลกัฐานที่เชื่อว่ามี
รายการ หรอืการกระทาํซึง่อาจมผีลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อฐานะการเงนิ และผลการดาํเนินงานของบรษิทั รวมถงึ
การฝา่ฝืนการกระทําผดิกฎหมาย หรอืจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทั หรอืขอ้สงสยัในรายงานการเงนิ หรอืระบบการ
ควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ดาํเนินการปรบัปรงุแกไ้ข 

หลกัปฏิบติั 6 ดแูลให้มีระบบบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

1. การบริหารความเส่ียง

คณะกรรมการไดใ้หค้วามสาํคญักบัการบรหิารความเสีย่ง จงึไดม้กีารแต่งตัง้คณะเจา้หน้าทีบ่รหิารความเสีย่งขึน้ ในปี 
2561 ซึง่ประกอบไปดว้ยผูบ้รหิารระดบัสงู โดยมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามทีก่ําหนดไวใ้นหลกัปฏบิตั ิ3 ขอ้ 3.4 ทัง้น้ี 
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เพือ่ใหฝ้า่ยจดัการประเมนิความเสีย่งของแต่ละหน่วยงานและกระบวนการทาํงาน ประเมนิประสทิธภิาพของมาตรการ
ควบคุมทีม่อียู ่พรอ้มทัง้นําเสนอแผนงานและวธิกีารในการลดความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรษิทั   

2. การควบคมุและการตรวจสอบภายใน

เพือ่ใหง้านตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระ สามารถทาํหน้าทีต่รวจสอบไดอ้ยา่งเตม็ที ่คณะกรรมการตรวจสอบจงึได้
พจิารณาใหบ้รษิทัว่าจา้งบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นบรษิทัตรวจสอบบญัช ีและอยู่ในรายชื่อของผูต้รวจสอบบญัชทีีไ่ดร้บั
ความเหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ทําหน้าที่ตรวจสอบภายในของบรษิทั ทัง้น้ี เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าการปฏบิตังิานและ
กิจกรรมทางการเงนิของบรษิทัได้ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมปีระสทิธภิาพ รวมถึงการตรวจสอบการ
ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้ง (Compliance Controls)  

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้อนุมตัใิหบ้รษิทัต่อสญัญาว่าจ้าง บรษิทั สาํนักงาน ดร.วริชั แอนด์ แอสโซซิ
เอทส ์จํากดั ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทั และกําหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํรายไตรมาส โดยสญัญามอีายุคราวละ 2 ปี สิน้สดุสญัญาครัง้
ต่อไปในวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

3. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์

3.1 มาตรการการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของบริษทั

เพื่อป้องกนัไม่ใหก้รรมการและผูบ้รหิารนําขอ้มูลภายในของบรษิทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนและเปิดเผย
ขอ้มลูแก่บุคคลภายนอก บรษิทัจงึไดก้าํหนดหลกัเกณฑไ์วด้งัน้ี

กาํหนดใหผู้บ้รหิารรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทั และรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครอง
หลกัทรพัยข์องบรษิทัต่อสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ก.ล.ต.) ตาม
มาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทาํการนบัจาก
วนัทีซ่ือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอน และสง่สาํเนารายงานดงักล่าวใหก้บัเลขานุการบรษิทั รวมถงึใหผู้บ้รหิาร
รายงานการถือหลกัทรพัย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส ทัง้น้ี ให้รวมถึงการปฏิบตัิตาม
บทบญัญตักิฎหมายทีจ่ะมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงในอนาคตดว้ย (ถา้ม)ี

คาํวา่ “ผูบ้รหิาร” หมายถงึ กรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืผูด้าํรงตําแหน่งระดบับรหิาร 4 รายแรกนบัต่อจาก
กรรมการผูจ้ดัการลงมา ผูซ้ึง่ดาํรงตาํแหน่งเทยีบเท่าผูบ้รหิารรายที ่4 ทุกราย และใหห้มายความรวมถงึ
ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝา่ยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่าซึง่
มหีน้าทีต่อ้งจดัทําและสง่รายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัทัง้ในนามของตนเอง คู่สมรสและ
บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะต่อ ก.ล.ต.

หา้มไมใ่หก้รรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการ และพนกังานทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายในของบรษิทัเปิดเผยขอ้มลู
ภายในดงักลา่วแก่บุคคลภายนอกหรอืบุคคลทีไ่มม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้ง และหา้มไมใ่หซ้ือ้ขายหลกัทรพัยข์อง
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บรษิทัในช่วง 1 เดอืนก่อนและอย่างน้อย 1 วนัหลงัจากวนัที่งบการเงนิของบรษิทัเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน  

กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูต้องแจง้เกี่ยวกบัการซื้อหรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัทุกครัง้ โดยแจง้
อย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนทําการซื้อขายต่อคณะกรรมการหรอืผูท้ี่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อ
รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรพัย์ภายใน 3 วันทําการ ทัง้น้ี ตามที่
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการ และพนักงานใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัทีย่งัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ
ประชาชนอนัเป็นสาระสาํคญัต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัไปใชเ้พื่อแสวงหาประโยชน์
สว่นตน และ/หรอืชกัชวนผูอ้ื่นใหซ้ื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั หากฝา่ฝืนขอ้กําหนดดงักล่าวขา้งต้น
บรษิทัจะดาํเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผูก้ระทาํความผดิ

ในกรณีที่กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการ และพนักงานกระทําการอนัเป็นความผดิอาญาตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยโ์ดยเจตนา บรษิทัจะดาํเนินการลงโทษอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอืหลาย
อยา่งรวมกนัดงัต่อไปน้ี

ตดัเงนิเดอืนคา่จา้งหรอืคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ดร้บั
ใหอ้อก ไล่ออก หรอืปลดออกจากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการหรอืพนักงานโดยถอืว่า
จงใจก่อให้เกดิความเสยีหายแก่บรษิทั ถ้าผู้กระทําความผดิเป็นกรรมการบรษิทัให้นําเสนอที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิารณาลงโทษ
แจง้การกระทาํความผดิต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และหรอื ก.ล.ต.
แจง้ความดาํเนินคดตีามกฎหมาย
ดาํเนินการอื่นใดตามมตขิองคณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

3.2 การอนุมติัรายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

กรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลอื่นที่มกีารตกลงเขา้ทํารายการที่เกี่ยวโยงกนั หรอืรายการที่อาจจะมคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการเกี่ยวกบัการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ่งสนิทรพัยท์ี่สาํคญัของกรรมการ 
ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั ตามความหมายทีก่ําหนดตามประกาศของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ที่ใชบ้งัคบัอยู่ในขณะทํารายการดงักล่าว จะต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีารตามที่
ประกาศดงักล่าวกําหนดในเรื่องนัน้ๆ โดยเครง่ครดั บรษิทัมกีารกําหนดมาตรการหรอืขัน้ตอนการอนุมตักิาร
ทาํรายการดงักลา่วดงัน้ี  

(1) หา้มไมใ่หบุ้คคลทีม่สีว่นไดเ้สยีหรอืทีอ่าจจะมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อนุมตัริายการทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ตนได้

(2) การกําหนดราคาหรอืค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกติทางธุรกจิและเงื่อนไขทางการค้าทัว่ไปโดย
คาํนึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นสาํคญั

(3) คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาใหค้วามเหน็ก่อนทาํรายการดงักล่าว ถา้คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ี
ความชํานาญในการใหค้วามเหน็ในเรื่องหรอืรายการใด บรษิทัจะตอ้งจดัใหผู้เ้ชีย่วชาญอสิระเป็นผูใ้ห้
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ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณากลัน่กรองก่อนจะนําเสนอ
คณะกรรมการบรษิทั และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตั ิ

อย่างไรกต็าม เพื่อใหธุ้รกรรมต่างๆ สามารถดําเนินไปได้ตามปกต ิคณะกรรมการไดอ้นุมตัใินหลกัการให้
ผู้บริหารสามารถทํารายการระหว่างกนัที่เกิดขึ้นเฉพาะบริษัทกบับริษัทย่อย หากธุรกรรมเหล่านัน้เข้า
ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับวิญญูชนจะพึงกระทํากับคู่ส ัญญาทัว่ไปใน
สถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอํานาจต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมลีกัษณะเป็น
กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง

2. เป็นรายการทดรองจ่ายที่สมเหตุสมผลที่เกดิจากการดําเนินการตามปกตทิางธุรกจิ โดยมกีาร
เรยีกเกบ็ตามทีจ่า่ยจรงิ

ทัง้น้ี ผูบ้รหิารจะตอ้งรายงานการทําธุรกรรมทีม่ขีนาดเกนิกวา่ 500,000 บาท ใหค้ณะกรรมการไดร้บัทราบ
ทุกไตรมาส 

(4) บรษิทัจะตอ้งเปิดเผยการทาํรายการดงักล่าวตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทยกาํหนด

3.3 การเปิดเผยข้อมลูส่วนได้เสียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูเ้ก่ียวข้อง  

เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตดัสนิใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบรษิทั และให้กรรมการและผูบ้รหิารที่มี
รายการหรอืธุรกรรมทีม่สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการของบรษิทัไดป้ฏบิตัติามประกาศของคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552 เรื่อง รายงานการมสี่วนได้เสยีของกรรมการ ผูบ้รหิาร และบุคคลที่มคีวาม
เกีย่วขอ้ง บรษิทัจงึไดก้าํหนดหลกัเกณฑไ์วด้งัน้ี  

กรรมการ ผู้บรหิาร และผู้ที่เกี่ยวขอ้งมรีายการหรอืธุรกรรมที่มสี่วนได้เสยีที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิาร
จดัการกจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยทีม่ขีนาดของรายการมากกวา่หรอืเท่ากบั 1 ลา้นบาท หรอืรอ้ย
ละ 0.03 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ(NTA) ของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย แลว้แต่จาํนวนใดจะสงูกวา่ ให้
จดัทาํรายงานดงักลา่วตามแบบฟอรม์ทีก่าํหนด และสง่มอบใหเ้ลขานุการบรษิทัภายใน 7 วนัทาํการ นบั
จากวนัที่มีรายการเกิดขึ้น ในกรณีที่มีรายการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกครัง้ให้แจ้งรายงานการ
เปลีย่นแปลงดงักลา่ว ภายใน 7 วนัทาํการ นบัจากวนัทีม่รีายการเปลีย่นแปลงดงักลา่วเกดิขึน้

ให้เลขานุการบรษิทัจดัส่งสําเนารายงานที่ได้รบัตามวรรค 1 ให้ประธานคณะกรรมการและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัทาํการ นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัรายงานนัน้

กรรมการ และผู้บรหิารที่มสี่วนได้เสยีในเรื่องที่มกีารพจิารณาในที่ประชุมไม่สามารถเขา้ร่วมในการ
พจิารณาและตอ้งออกจากหอ้งประชุม รวมถงึบรษิทัจะไม่จดัสง่เอกสารในเรื่องดงักล่าวใหก้บักรรมการ
และผูบ้รหิารดงักลา่ว
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ใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูการมสีว่นไดเ้สยีในรายงานประจาํปี และแบบ 56-1

3.4 กลไกในการแจ้งเบาะแสการกระทาํผิดหรือแจ้งข้อร้องเรียนของผูมี้ส่วนได้เสีย 

กรณีที่ผู้มสี่วนได้เสยีต้องการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดหรอืแจ้งข้อร้องเรียนใดๆ มายงับรษิัท สามารถ
กระทาํได ้โดยบรษิทักาํหนดเป็นแนวปฏบิตัไิวด้งัน้ี 

1. การเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผูม้สีว่นไดเ้สยีคนใดมคีวามประสงคจ์ะตดิต่อกบัคณะกรรมการบรษิทัโดยตรงโดยไม่ผ่านผูบ้รหิารของบรษิทั 
เพื่อแสดงความคดิเหน็ต่างๆ เกี่ยวกบัการดาํเนินธุรกจิรวมทัง้การแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีนต่างๆ เช่น 
รายงานทางการเงนิทีไ่ม่ถูกตอ้ง การกระทําผดิกฎหมายหรอืจรรยาบรรณ หรอืระบบการควบคุมภายในที่
บกพรอ่ง เป็นตน้ โดยใหส้ง่ไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัโดยตรงดงัน้ี :- 

สง่ทางไปรษณีย ์:  นายธรีะ วภิชูนิน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 
64 ซอยบางนา-ตราด 25  
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 10260 

สง่ทางจดหมายอเิลคโทรนิคส ์: acthira@hotmail.com  

2. การคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผูม้สีว่นไดเ้สยีทีแ่จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนตามขอ้ 1 ขา้งตน้ไมต่อ้งเปิดเผยชื่อแต่อยา่งใด 

3. การดาํเนินการหลงัจากมีผูแ้จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัดําเนินการตรวจสอบขอ้มูลหรอืขอ้เทจ็จรงิตามที่มผีูแ้จง้เบาะแสหรอื
ขอ้รอ้งเรยีนตามขอ้ 1 ขา้งตน้ แลว้นําเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดร้บัทราบภายใน 30 วนันับจากวนัที่
ไดร้บัแจง้ 

4. มาตรการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย

ในกรณีทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บัความเสยีหายจากการละเมดิสทิธติามกฎหมายโดยบรษิทั คณะกรรมการจะรบี
แก้ไขข้อบกพร่อง หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยมิชกัช้า  รวมทัง้หามาตรการป้องกนัมิให้เกิดเหตุการณ์
ดงักลา่วขึน้อกี และจะพจิารณาชดเชยคา่เสยีหายใหผู้ถ้กูละเมดิตามกฎหมายอยา่งเหมาะสม  
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หลกัปฏิบติั 7 รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 

1. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส

บรษิทัใหค้วามสําคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผูถ้อืหุน้ใช้ประกอบการตดัสนิใจลงทุน รวมถงึการ
ตดัสนิใจใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ และมกีารประเมนิประสทิธภิาพของกระบวนการเปิดเผยขอ้มูลเป็น
ระยะๆ โดยไดม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและดาํเนินการในเรือ่งต่างๆ ดงัน้ี 

เปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และมกีารปรบัปรุงขอ้มลูในเวบ็ไซต์ของบรษิทัใหเ้ป็น
ปจัจุบนัเป็นระยะๆ

หลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ี
นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีต่างๆ ไดแ้ก่ นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม, นโยบาย
ต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่, นโยบายดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั และอาชวีอนามยั เป็นตน้
จรรยาบรรณธุรกจิ
ลกัษณะการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั
โครงสรา้งกลุม่ธุรกจิ
โครงสรา้งผูถ้อืหุน้
โครงสรา้งคณะกรรมการ
วสิยัทศัน์/พนัธกจิ
ขอ้บงัคบับรษิทั
รายงานประจาํปี
แบบ 56-1 (เฉพาะภาษาไทย)
งบการเงนิ
หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มเอกสารในการประชุม
รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้
ขา่วทีบ่รษิทัเผยแพร่

จดัสง่รายงานขอ้มลูประจาํงวด อาท ิงบการเงนิ แบบ 56-1 และรายงานประจาํปีต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และ ก.ล.ต. อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้นภายในเวลาทีก่าํหนด
มกีารรายงานขา่วเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัและอาจมผีลกระทบอยา่งมนีัยสาํคญัต่อราคาหลกัทรพัยต์าม
ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
คณะกรรมการเป็นผู้รบัผดิชอบในการดูแลให้ระบบการจดัทํารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูลสําคญั
ต่างๆ ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา เป็นไปตามแนวปฏบิตัทิีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึกฎเกณฑ์ และมาตรฐานการบญัชทีี่
รบัรองทัว่ไปโดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสมกบัธุรกจิและถอืปฏบิตัอิย่างสมํ่าเสมอ  ซึ่งมผีูส้อบบญัชอีสิระ
เป็นผูต้รวจสอบ และไดร้บัการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหม้ ัน่ใจวา่มกีารเปิดเผยขอ้มลูทีส่าํคญั
อยา่งเพยีงพอ และสามารถสะทอ้นฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบรษิทั
กรรมการบรหิารทาํหน้าทีต่ดิต่อสือ่สารกบัผูล้งทุน ทัง้ทีเ่ป็นบุคคลและสถาบนั ผูถ้อืหุน้ นกัวเิคราะหแ์ละภาครฐัที่
เกีย่วขอ้ง โดยตดิต่อขอขอ้มลูบรษิทัไดท้ีโ่ทรศพัท ์02-361 8959-87 หรอืโทรสาร 02-361 8988-9 หรอืจดหมาย
อเิลคโทรนิคส ์ upoic.secretary@upoic.co.th หรอืผา่นทางเวบ็ไซตบ์รษิทั



รายงานการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

37 

2. ความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาํระหน้ี

คณะกรรมการมอบหมายใหฝ้า่ยจดัการมกีารตดิตามและประเมนิผลฐานะทางการเงนิของกจิการและมกีารรายงานต่อ
คณะกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝา่ยจดัการจะรว่มกนัหาทางแกไ้ขโดยเรว็หากเริม่มสีญัญาณบ่งชี้
ถงึปญัหาสภาพคลอ่งทางการเงนิและความสามารถในการชาํระหน้ี 

บรษิทัคาํนึงถงึการสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่กลุ่มเจา้หน้ี โดยเน้นทีค่วามสุจรติและปฏบิตัติามเงื่อนไขการกูย้มืเงนิ และ
สญัญาหรอืขอ้ตกลงตามทีม่ไีวต้่อเจา้หน้ีอย่างเคร่งครดั บรษิทัมกีารชําระเงนิกูแ้ละดอกเบีย้ถูกตอ้ง ตรงต่อเวลา และ
ครบถว้นมาโดยตลอด รวมทัง้ไม่นําเงนิทีกู่ย้มืมาไปใชใ้นทางทีข่ดัต่อวตัถุประสงคก์ารกูย้มื นอกจากนัน้ บรษิทัยงัไม่
ปกปิดขอ้มลูหรอืขอ้เทจ็จรงิอนัทาํใหเ้กดิความเสยีหายแก่เจา้หน้ีของบรษิทัอกีดว้ย 

ในกรณีทีไ่มส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้ใดขอ้หน่ึงได ้บรษิทัจะรบีดาํเนินการแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบโดยเรว็เพื่อรว่มกนั
พจิารณาหาแนวทางแกไ้ขโดยใชห้ลกัความสมเหตุสมผล โดยบรษิทัมุง่ม ัน่ในการรกัษาสมัพนัธภาพทีย่ ัง่ยนืกบัเจา้หน้ี
และคงไวซ้ึ่งความเชื่อถอืซึ่งกนัและกนั อย่างไรก็ตาม บรษิทัมกีารบรหิารจดัการเงนิทุนในระดบัที่เหมาะสม เพื่อ
ป้องกนัมใิหบ้รษิทัอยูใ่นฐานะทีย่ากลาํบากในการชาํระหน้ีคนืแก่เจา้หน้ี อกีทัง้มกีารบรหิารสภาพคล่องทางการเงนิเพื่อ
เตรยีมพรอ้มในการชาํระคนืหน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ีอยา่งทนัท่วงทแีละตรงตามระยะเวลาครบกําหนด โดยฝา่ยจดัการมหีน้าที่
วางแผนตดิตามและควบคุมฐานะการเงนิใหเ้หมาะสมกบักจิกรรมทางการเงนิของกลุ่มธุรกจิ เพื่อทีจ่ะสามารถรองรบั
ความเสีย่งทีม่นียัสาํคญัครอบคลุมทุกดา้น ทัง้ภายใตภ้าวะปกตแิละภาวะวกิฤต ิ

หลกัปฏิบติั 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น 

1. สิทธิของผูถื้อหุ้น

จดัใหม้กีารประชุมสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ภายใน 4 เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั เพื่อพจิารณา
รายงานประจําปีของคณะกรรมการ ซึ่งแสดงถงึผลการดําเนินการของบรษิทัในรอบปีที่ผ่านมา งบแสดงฐานะ
การเงนิ และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็  การจ่ายเงนิปนัผลและจดัสรรเงนิไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย การ
เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระรวมถงึค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนด
คา่ตอบแทน
การประชุมสามญัประจําปีผู้ถือหุ้น ในวาระเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกําหนด
ค่าตอบแทนนัน้  บรษิทัไดแ้ยกเรื่องการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการ ออกจากการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ
โดยบรษิทัได้ใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในการเลอืกตัง้กรรมการ และเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็น
รายบุคคล
จดัใหม้กีารประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้รวมกนันับจํานวนหุน้ไดไ้ม่น้อย
กวา่หน่ึงในหา้ของจํานวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกวา่ 25 คน ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อย
กว่าหน่ึงในสบิของจํานวนหุน้ที่จําหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัทําหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อื
หุน้ ทัง้น้ีต้องระบุชื่อผูถ้อืหุน้ดงักล่าวและเหตุผลในการที่ขอให้เรยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าว โดย
คณะกรรมการตอ้งจดัการประชุมผูถ้อืหุน้ภายใน 1 เดอืนนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้
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เปิดเผยมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ว่าดว้ยเรื่องกําหนดวนัประชุมสามญัประจําปีผูถ้อืหุน้ รวมทัง้เปิดเผย
ระเบยีบวาระการประชุม และสาระสาํคญัของวาระการประชุม ผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบรษิทั ไมเ่กนิวนัทาํการถดัไปนบัจากวนัทีค่ณะกรรมการมมีติ
ในการเรยีกประชุมผู้ถอืหุ้น บรษิทัจะต้องจดัทําเป็นหนังสอืนัดประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบยีบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าวและจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และ
นายทะเบยีนทราบไมน้่อยกวา่ 21 วนัก่อนวนัประชุม
ในการประชุมผูถ้อืหุน้ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชุมไมน้่อยกวา่ 25 คน และตอ้ง
มหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชุม โดยมี
ประธานคณะกรรมการทาํหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุม และจะดาํเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบยีบวาระ
ทีก่ําหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม โดยมนีโยบายทีจ่ะไมเ่พิม่ระเบยีบวาระในทีป่ระชุม โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้
ทราบลว่งหน้า
การใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงจะใชใ้นกรณีที่มผีู้ถอืหุ้นท่านใดลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีงในวาระ
ทัว่ไป และใชใ้นวาระสาํคญั เช่น การแต่งตัง้กรรมการ  การทํารายการที่เกี่ยวโยงกนั การทํารายการไดม้าหรอื
จาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์การแกไ้ขหนงัสอืบรคิณฑส์นธ ิและขอ้บงัคบั เป็นตน้
เปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้มสีทิธใินการเสนอเรื่องที่เหน็ว่าสําคญัและเป็นประโยชน์เพื่อพจิารณาบรรจุเป็นวาระการ
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อเข้ารบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ รวมทัง้สง่คําถามเกี่ยวกบับรษิทัมาล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยบรษิทัได้
กาํหนดหลกัเกณฑผ์า่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั
จดัสรรเวลาประชุมอย่างเพยีงพอ พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมสีทิธิอย่างเท่าเทยีมกนัในการแสดงความ
คดิเหน็ และตัง้คาํถามในทีป่ระชุม
กําหนดเป็นนโยบายในการอํานวยความสะดวกและส่งเสรมิการเขา้ร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น โดยได้มกีารเผยแพร่
นโยบายดงักลา่วผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั
จดัใหม้กีารเผยแพร่เอกสารการประชุมต่างๆ พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านทาง
เวบ็ไซต์ของบรษิทัอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถศกึษาขอ้มลูประกอบการประชุม
ลว่งหน้า
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและบันทึกคําถามและคําตอบที่เป็นประเด็นสําคัญพร้อมทัง้คําชี้แจงของ
คณะกรรมการ  รวมถงึบนัทกึจาํนวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีเ่หน็ชอบ ไมเ่หน็ชอบ และงดออกเสยีงไวอ้ยา่งชดัเจนใน
ทุกๆ วาระทีต่อ้งมกีารลงคะแนนเสยีงในรายงานการประชุม และเชญิตวัแทนผูถ้อืหุน้ 2 ท่าน รว่มเป็นสกัขพียาน
ในการตรวจนับคะแนนเสยีงในที่ประชุม ตลอดจนมกีารบนัทกึวดีโีอในระหว่างการประชุมจนกระทัง่การประชุม
เสรจ็สิน้ลง
เปิดเผยมตทิี่ประชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มทัง้ผลการลงคะแนนเสยีง ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ภายในวนัทาํการถดัไปนบัจากวนัประชุม
บรษิทัมกีารเผยแพรร่า่งรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมเสรจ็
สิน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบความถูกตอ้ง และใชส้ทิธคิดัคา้นไดห้ากจาํเป็นโดยไมต่อ้งรอถงึการประชุม
ครัง้ต่อไป
เขา้ร่วมกิจกรรม “บรษิทัจดทะเบยีนพบผู้ลงทุน” (SET Opportunity Day) ซึ่งจดัโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย มวีตัถุประสงคใ์หบ้รษิทัจดทะเบยีนไดด้ําเนินกจิกรรมนักลงทุนสมัพนัธ ์และไดช้ีแ้จงขอ้มลูเกีย่วกบั
ธุรกจิและการดําเนินงานของบรษิทัแก่นักวเิคราะห์หลกัทรพัย ์นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน บรษิทัเขา้
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ร่วมกจิกรรมเป็นประจําทุกปี อย่างน้อยปีละ  1 ครัง้ โดยมผีูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมประมาณ 20-30 คน (ไม่รวมผูช้ม
ผา่นระบบออนไลน์)   

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั

บรษิัทให้ความสําคญัต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยไม่คํานึงถึง เพศ อายุ สผีิว เชื้อชาติ สญัชาติ ศาสนา ความเชื่อ
ความคดิเหน็ทางการเมอืงหรอืความพกิาร บรษิทัมแีนวปฏบิตัใินการกํากบัดแูลเพื่อปกป้องสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผู้
ถอืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนัและเป็นธรรม รวมถงึใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ในการออกเสยีงลงคะแนนในแบบหน่ึงหุน้ต่อหน่ึง
เสยีง (one share one vote) เพือ่สรา้งความมัน่ใจในการลงทุนกบับรษิทั
จดัส่งหนังสอืมอบฉันทะในรูปแบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสยีงได้ พร้อมกบั
หนังสอืเชญิประชุม โดยระบุเอกสารทีต่้องใชใ้นการมอบฉนัทะและขัน้ตอนในการเขา้ร่วมประชุมอย่างชดัเจน ผู้
ถอืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุม แต่ประสงคจ์ะใชส้ทิธอิอกเสยีงอาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้รว่มประชุมและ
ออกเสยีงแทนตน หรอืจะมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทักไ็ด้
บรษิัทมีการกําหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกบัการป้องกนัการใช้ข้อมูลภายในของบรษิัท และได้แจ้งให้พนักงาน
ผูบ้รหิาร และกรรมการบรษิทัทราบ (ดรูายละเอยีดในหลกัปฏบิตั ิ6 ขอ้ 3.1)

บรษิทัมกีารเปิดเผยการทาํรายการระหวา่งกนัระหวา่งบรษิทักบับรษิทัยอ่ย โดยไดก้ระทาํอยา่งยุตธิรรมตามราคา
ตลาดและเป็นไปตามปกตธิุรกจิการคา้ (Fair and at arms’ length basis) (ดรูายละเอยีดในหลกัปฏบิตั ิ6 ขอ้
3.2)

การนําหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี สาํหรบับริษทัจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) มาปรบัใช้  

บรษิทัไดท้บทวนนโยบายการกํากบัดแูลกจิการ (Corporate Governance Policy) โดยอา้งองิจากหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ี
สาํหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดสีาํหรบับรษิทัจด
ทะเบยีนปี 2560 (CG Code) ของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่คณะกรรมการไดพ้จิารณา
แลว้พบวา่ บรษิทัไดนํ้าหลกัปฏบิตัสิว่นใหญ่ของทัง้ 8 ขอ้มาปรบัใชต้ามบรบิททางธุรกจิของบรษิทั  

อยา่งไรกต็าม มหีลกัปฏบิตับิางขอ้ทีบ่รษิทัยงัไมส่ามารถหรอืยงัมไิดนํ้าไปปรบัใช ้ซึง่ฝา่ยจดัการไดม้กีารชีแ้จงเหตุผลในการ
ประชุมคณะกรรมการ เพือ่ทีจ่ะนําไปเป็นแนวทางในการปรบัใชใ้หเ้หมาะสมในลาํดบัต่อไป ทีส่าํคญัไดแ้ก่ 

ข้อท่ียงัไม่ปฎิบติั เหตผุลท่ียงัไม่สามารถปฏิบติัได้ 
คณะกรรมการควรกําหนดใหก้รรมการอสิระมวีาระการดํารง
ตําแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นับจากวนัที่แต่งตัง้ให้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการอสิระครัง้แรก 

เ น่ื อ ง จ า กก ร รมก า รทุ กท่ า น เ ป็ น ผู้ ที่ มีค ว า ม รู้ แ ล ะ
ความสามารถ ประสบการณ์ มคีวามเขา้ใจลกัษณะการ
ดําเนินธุรกจิเป็นอย่างด ี มคีวามเป็นอสิระในการแสดง
ความเหน็ มขีอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์แก่บรษิทั โดย
ประสบการณ์ของกรรมการจากการดํารงตําแหน่งเป็น
เวลานานจะช่วยสนับสนุนให้กรรมการมีความเข้าใจการ
ดําเนินงานของธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีลกัษณะเฉพาะได้ดี
ยิง่ขึน้ 
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ข้อท่ียงัไม่ปฎิบติั เหตผุลท่ียงัไม่สามารถปฏิบติัได้ 
จดัใหม้กีารประชมุคณะกรรมการมากกวา่ 6 ครัง้ต่อปี ในปี 2561 คณะกรรมการมกีารประชุมวาระปกตริวมทัง้สิน้ 

6 ครัง้ โดยบรษิทัได้กําหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการ
ไตรมาสละ 1 ครัง้เป็นอย่างน้อย ซึ่งถือได้ว่ามคีวาม
เหมาะสม เพยีงพอ และทนัต่อสถานการณ์ 

การกําหนดนโยบายเกี่ยวกบัจํานวนองค์ประชุมขัน้ตํ่า ณ 
ขณะทีค่ณะกรรมการจะลงมตใินทีป่ระชุมคณะกรรมการว่า 
ตอ้งมกีรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 

ตามข้อบังคับของบริษัท  กํ าหนดให้ ในการประชุม
คณะกรรมการต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึง
ของจํานวนกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม ซึง่ถอืได้
วา่เป็นไปตามกฎหมาย และมคีวามเหมาะสมตามหลกัสากล 
อีกทัง้ยังสามารถดําเนินการประชุมได้อย่างเรียบร้อย 
โปรง่ใส มปีระสทิธภิาพ 

การแต่งตัง้คณะกรรมการบรรษทัภบิาล (CG Committee) บรษิทัไม่มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการบรรษทัภบิาลเป็นการ
เฉพา ะ  แ ต่คณะกร รมกา รบ ริษัท ได้ ม อบหมาย ให้
คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าทีพ่จิารณาในเรื่องดงักล่าว 
รวมถึงการกํ าหนดหลักการกํ ากับดู แลกิจการและ
จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบตัิ
ตามหลักการที่กําหนด ซึ่งเพียงพอต่อขอบเขตธุรกิจใน
ปจัจุบนั และยงัคงดาํเนินงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

คณะกรรมการไม่ได้ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ
มากกวา่รอ้ยละ 50 

คณะกรรมการมสีมาชกิจํานวน 7 ท่าน โดยเป็นกรรมการ
อสิระจํานวน 3 ท่าน (คดิเป็นสดัส่วนน้อยกว่ารอ้ยละ 50 แต่
มากกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด) และประธาน
กรรมการเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งถือว่าสะท้อนการถ่วงดุล
อํานาจที่เหมาะสม นอกจากนัน้กรรมการอิสระสามารถ
ทาํงานร่วมกบัคณะกรรมการทัง้หมดไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
และสามารถแสดงความเหน็ไดอ้ยา่งอสิระ 
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เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107536000404 (เดมิเลขที ่บมจ.114) 
เวบ็ไซต์ : www.upoic.co.th
ประเภทธุรกจิ : ทาํสวนปาลม์ และสกดัน้ํามนัปาลม์ดบิ และน้ํามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ 
ทุนจดทะเบยีน : 324,050,000 บาท 
จาํนวนหุน้สามญัทีอ่อกจาํหน่ายแลว้ : 324,050,000 หุน้ 
มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ : 1 บาท 
สาํนกังานใหญ่ : 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ  

  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
  โทรศพัท ์02-744 1046-8 
  โทรสาร  02-361 8989 

สาํนกังานกระบีแ่ละโรงงาน : 98 หมู ่6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5  
  ตาํบลหว้ยยงู อาํเภอเหนือคลอง กระบี ่81130 
  โทรศพัท ์075-666 075 
  โทรสาร  075-666 072 

สวนปาลม์น้ํามนั : พืน้ทีป่ลกูปาลม์น้ํามนัของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย  
  แบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงัน้ี 

1. พืน้ท่ีท่ีเป็นของบริษทั

ซึง่แบง่เป็นพืน้ทีท่ีม่เีอกสารสทิธทิีเ่ป็นโฉนด นส.3ก นส.3 และ สค. 1 ซึง่มจีาํนวน 13,643.14 ไร ่
โดยประกอบไปดว้ยพืน้ที ่ดงัต่อไปน้ี 

1. สวนกระบีน้่อย   78 หมู ่4 ตาํบลกระบีน้่อย อาํเภอเมอืง กระบี ่
2. สวนเขาพนม   38/2 หมู ่8 ตาํบลเขาพนม อําเภอเขาพนม กระบี ่
3. สวนเขาเขน ตาํบลอ่าวลกึใต ้อาํเภออ่าวลกึ กระบี ่
4. สวนบา้นหมาก   65/1 หมู ่6 ตาํบลบางสวรรค ์อาํเภอพระแสง สรุาษฎรธ์านี 
5. สวนเกาะน้อย   904 หมู ่2 ตาํบลบางสวรรค ์อาํเภอพระแสง สรุาษฎรธ์านี 
6. สวนทบัปรกิ ตาํบลทบัปรกิ อาํเภอเมอืง กระบี ่

2. พืน้ท่ีท่ีเป็นของบริษทัย่อย

2.1. พืน้ที่เช่าราชพสัดุ ของกรมธนารกัษ์ ตัง้อยู่เลขที่ 229 หมู่ 2 ตําบลเคยีนซา อําเภอเคยีนซา   
สรุาษฎรธ์านี แบง่เป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ 

สว่นแรกจาํนวน 4,294.34 ไร ่มกีาํหนดระยะเวลาเชา่ 15 ปี นบัแต่วนัที ่9 กรกฎาคม 2557 ถงึวนัที ่
8 กรกฎาคม 2572   

ส่วนที่สองจํานวน 4,294.34 ไร่ กรมธนารกัษ์จะนําไปจดัสรรให้ราษฎรผู้ยากไร้ไม่มทีี่ดินทํากิน
ไดร้บัสทิธกิารเช่ารายละไม่เกนิ 10 ไร่ โดยในระหว่างทีก่รมธนารกัษ์ดําเนินการยงัไม่แลว้เสรจ็ จงึใหบ้รษิทั
ยอ่ยเชา่ และจา่ยคา่เชา่ตามอตัราทีก่รมธนารกัษ์กาํหนด 

2.2 พื้นที่ที่ เ ป็นสัมปทานกับกรมป่าไม้ ตัง้อยู่ เลขที่ 16 หมู่ 5 ตําบลชัยบุรี อําเภอชัยบุร ี
สรุาษฎรธ์านี ซึง่หมดอายเุมือ่วนัที ่1 มกราคม 2558 ในระหวา่งดาํเนินการขอต่ออายุ บรษิทัไดร้บัใบอนุญาต
เกบ็หาของปา่ในเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิจาํนวนพืน้ที ่6,515 ไร ่ โดยใบอนุญาตมอีายคุราวละ 1 ปี   
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นิติบคุคลท่ีบริษทัถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

1. ช่ือบริษทั : บริษทั พนัธศ์รีวิวฒัน์ จาํกดั 
สาํนกังาน : 98 หมู ่6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5 

  ตาํบลหว้ยยงู อาํเภอเหนือคลอง กระบี ่81130 
  โทรศพัท ์075-666 075 
  โทรสาร  075-666 072 

ประเภทธุรกจิ : ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ในบรษิทั พนัธศ์ร ีจาํกดั   
  และบรษิทั ประจกัษ์ววิฒัน์ จาํกดั   
  ทีถ่อืสมัปทานสวนปาลม์น้ํามนั  

ทุนจดทะเบยีน : 27,400 หุน้ (มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10,000 บาท) 
จาํนวนหุน้สามญัทีบ่รษิทัถอือยู ่ : 27,394 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 99.98 

หมายเหตุ :  
บรษิทั พนัธศ์ร ีจาํกดั 

สาํนกังาน : 98 หมู ่6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5 
  ตาํบลหว้ยยงู อาํเภอเหนือคลอง กระบี ่81130 
  โทรศพัท ์075-666 075 
  โทรสาร  075-666 072 

ทีต่ ัง้สวนปาลม์ : ตาํบลชยับุร ีกิง่อาํเภอชยับุร ีสรุาษฎรธ์านี 
พืน้ทีท่ีไ่ดร้บัอนุญาต : 6,515 ไร ่(ภายใตใ้บอนุญาตเกบ็หาของปา่ในเขตปา่สงวนแหง่ชาต)ิ 
ระยะเวลาการใชป้ระโยชน์  : ตัง้แต่วนัที ่27 เมษายน 2561 ถงึวนัที ่26 เมษายน 2562 
ทุนจดทะเบยีน : 500 หุน้ (มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10,000 บาท) 

บรษิทั ประจกัษ์ววิฒัน์ จาํกดั 
สาํนกังาน : 98 หมู ่6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5 

  ตาํบลหว้ยยงู อาํเภอเหนือคลอง กระบี ่81130 
  โทรศพัท ์075-666 075 
  โทรสาร  075-666 072 

ทีต่ ัง้สวนปาลม์   : ตาํบลเคยีนซา และตาํบลคามวาร ีอาํเภอเคยีนซา สรุาษฎรธ์านี 
พืน้ทีเ่ชา่ราชพสัดุ กรมธนารกัษ์ : แบง่เป็น 2 สว่น 

สว่นแรกจาํนวน 4,294.34 ไร ่มกีาํหนดระยะเวลาเชา่ 15 ปี นบัแต่วนัที ่9 กรกฎาคม 2557 ถงึวนัที ่
8 กรกฎาคม 2572   

สว่นทีส่องจาํนวน 4,294.34 ไร ่กรมธนารกัษ์มนีโยบายจะนําไปจดัสรรใหร้าษฎรผูย้ากไรไ้ม่มทีีด่นิ
ทํากนิไดร้บัสทิธกิารเช่ารายละไม่เกนิ 10 ไร่ โดยในระหว่างที่กรมธนารกัษ์ดําเนินการยงัไม่แลว้เสรจ็ จงึให้
บรษิทัยอ่ยเชา่ และจา่ยคา่เชา่ตามอตัราทีก่รมธนารกัษ์กาํหนด 
ทุนจดทะเบยีน   : 5,000 หุน้ (มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท) 
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2. ช่ือบริษทั : บริษทั สยามเอลิทปาลม์ จาํกดั 
สาํนกังานใหญ่ : 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ  

  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  10260 

  โทรศพัท ์02-744 1046-8 
  โทรสาร  02-361 8989 

สาํนกังานกระบี่ : 98 หมู ่6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5 
  ตาํบลหว้ยยงู อาํเภอเหนือคลอง กระบี ่81130 

  โทรศพัท ์075-666 075 
  โทรสาร  075-666 072 

ประเภทธุรกจิ : เพาะเมลด็พนัธุป์าลม์ 
ทุนจดทะเบยีน : 5,000,000 หุน้ (มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท) 
จาํนวนหุน้สามญัทีบ่รษิทัถอือยู ่ : 2,500,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 50.00 
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บคุคลอ้างอิงอ่ืนๆ 

1. นายทะเบยีนหุ้น

ชื่อ : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
สถานทีส่าํนกังาน : 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

  ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 
กรงุเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์02-009 9000 
โทรสาร  02-009 9991 

2. ผูส้อบบญัชี

ชื่อ : นางสาววไิลลกัษณ์ เลาหศรสีกุล 
เลขทะเบยีนผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 6140 

สถานทีส่าํนกังาน   : บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั 
ชัน้ 33 อาคารเลครชัดา  
เลขที ่193/136-137 ถนนรชัดาภเิษก คลองเตย  
กรงุเทพมหานคร 10110   

โทรศพัท ์ 02-264 0777 
โทรสาร   02-264 0789 

จาํนวนปีทีเ่ป็นผูส้อบบญัชใีหบ้รษิทั :  1 
ความสมัพนัธห์รอืการมสีว่นไดเ้สยีกบั : ไมม่ ี

บรษิทั /บรษิทัยอ่ย /ผูบ้รหิาร /ผูถ้อืหุน้    

รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักลา่ว 
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บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) เป็นเจา้ของสวนปาลม์ซึง่ผลติน้ํามนัปาลม์ดบิ (CPO) จากทะลายผลปาลม์
สด (FFB) ของบรษิทัและซือ้จากชาวสวนภายนอกทีม่สีวนอยูใ่กลก้บัโรงสกดัน้ํามนัปาลม์ดบิ ผลผลติรองอื่นๆ คอืน้ํามนัเมลด็ใน
ปาลม์ดบิ (CPKO) ซึง่สกดัจากเมลด็ในปาลม์ (PK) และกากเมลด็ในปาลม์ (PKC) ซึง่เป็นผลพลอยไดจ้ากการผลติน้ํามนัเมลด็
ในปาลม์ดบิ ซึง่ใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารสตัว ์

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมพีืน้ทีป่ลกูปาลม์ในทีด่นิทีบ่รษิทัมเีอกสารสทิธ ิจาํนวน 13,643.14 ไร ่และในพืน้ทีข่องรฐั ซึง่ประกอบดว้ย
สญัญาเชา่และใบอนุญาตเกบ็หาของปา่ จาํนวน 15,103.69 ไรใ่นจงัหวดักระบี ่และจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

บรษิทัมโีรงสกดัน้ํามนัปาลม์ดบิซึง่ตัง้อยูท่ีจ่งัหวดักระบี ่สามารถสกดัทะลายผลปาลม์สดได ้450,000 ตนัต่อปี (75 ตนัต่อชัว่โมง) 
และโรงสกดัน้ํามนัเมลด็ในปาลม์ดบิมกีาํลงัการผลติ 26,500 ตนัของเมลด็ในปาลม์ต่อปี 

รายไดข้องบรษิทัมาจากการขายภายในประเทศจากผลผลติหลกัๆ คอืน้ํามนัปาลม์ดบิ น้ํามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ และกากเมลด็ใน
ปาลม์ ซึง่เป็นวตัถุดบิหลกัสาํหรบัผลติสนิคา้ต่อเน่ืองในอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ เช่น น้ํามนัทีใ่ชใ้นการปรุงอาหาร อาหารสตัว ์
เนย เนยเทยีม สบู่ แชมพ ูผงซกัฟอก น้ํายาลา้งจาน เครื่องสาํอาง และผลติภณัฑอ์าหารอื่นๆ เช่น ขนมและไอศครมี กากเมลด็
ในปาลม์ใชม้ากในฟารม์เป็ดไก่และโรงงานอาหารสตัว ์ 

ในปี 2561 ยอดขายน้ํามนัปาลม์ดบิมสีดัสว่นรอ้ยละ 77.71 ของรายไดร้วม โดยบรษิทัมปีรมิาณการผลติน้ํามนัปาลม์ดบิตํ่ากวา่
รอ้ยละ 5 เมือ่เทยีบกบัปรมิาณการผลติน้ํามนัปาลม์ดบิทัง้ประเทศ เน่ืองจากปรมิาณโรงงานสกดัน้ํามนัทัง้ประเทศทีม่จีาํนวนสงู
ถงึ 108 แหง่  

โครงสร้างรายได้ 

ผลิตภณัฑ/์บริการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

น้ํามนัปาลม์ดบิ 771 81.50 625 85.27 488 77.71 
น้ํามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ 136 14.38 93 12.69 88 14.01 
อื่นๆ 39 4.12 45 2.04 52 8.28 

รวมมลูค่าการจาํหน่าย 946 100.00 763 100.00 628 100.00 
หมายเหตุ : การจาํหน่ายผลติภณัฑข์า้งตน้ดาํเนินการโดย UPOIC  
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การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัในปีท่ีผา่นมา 

1. คณะกรรมการบริษทั : แต่งตัง้กรรมการใหม่

เมื่อวนัที่ 10 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบรษิทัมมีติอนุมตัิแต่งตัง้นายอําพล สมิะโรจนา เป็นกรรมการแทน
นางสาวจริสุดา สาํเภาทอง ซึ่งไดล้าออกจากตําแหน่งกรรมการของบรษิทั โดยมผีลตัง้แต่วนัที่ 20 มถุินายน 2561 
เป็นตน้ไป ทัง้น้ีเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการสรรหาเสนอ 

2. คณะเจ้าหน้าท่ีบริหารความเส่ียง : แต่งตัง้สมาชิกใหม่

เมื่อวนัที่ 9 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิแต่งตัง้นายอําพล สิมะโรจนา เป็นสมาชิกในคณะ
เจา้หน้าทีบ่รหิารความเสีย่งแทนนางสาวจริสดุา สาํเภาทอง ซึง่ไดล้าออก โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่9 สงิหาคม 2561 

3. คดีความฟ้องร้อง : อยัการจงัหวดักระบี่ย่ืนฟ้องคดีต่อบริษทั

ในเดอืนกรกฎาคม 2561 อยัการจงัหวดักระบีไ่ดย้ื่นคําฟ้องต่อศาลว่าบรษิทัไดเ้ขา้ใชป้ระโยชน์ในทีด่นิแปลงหน่ึงเพื่อ
ปลูกปาล์มน้ํามนัคดิเป็นเน้ือที่ 4,376 ไร่ซึ่งได้กําหนดให้เป็นเขตปฏริูปที่ดนิ โดยบรษิทัได้เปิดเผยอยู่ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลสาํหรบังวด 3 เดอืนและ 6 เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2561 เป็นตน้ไป อยา่งไรก็
ตาม ผูส้อบบญัชมีไิดแ้สดงความเหน็เกี่ยวกบัผลกระทบอนัมสีาระสาํคญัต่อผลการดําเนินงานของบรษิทัทีเ่กดิจากคดี
ฟ้องรอ้งดงักลา่วแต่อยา่งใด 

จากคําฟ้องรอ้งดงักล่าว ในกรณีที่บรษิทัตอ้งสง่มอบพืน้ทีแ่ปลงดงักล่าวตามคําพพิากษาของศาล ความเสยีหายทีจ่ะ
เกดิขึน้ทัง้หมดจากมลูค่าทีด่นิและตน้ทุนสวนปาลม์ คดิเป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 28.5 ลา้นบาท ซึ่งบรษิทัไดพ้จิารณาตัง้
สาํรองความเสยีหายดงักล่าวทัง้จํานวนในงบการเงนิงวดปจัจุบนัแลว้ ดงัปรากฏตามคําอธบิายในหมายเหตุประกอบ
งบการเงนิขอ้ 27.5 
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1. พืน้ท่ีปลกูปาลม์มากกว่าร้อยละ 50 เป็นพืน้ท่ีของรฐั

พื้นที่ปลูกปาล์มของบรษิทัย่อยสองแห่ง มจีํานวนประมาณ 15,103.69 ไร่ โดยแบ่งเป็นสวนเคยีนซา
8,588.69 ไรแ่ละสวนชยับุรจีาํนวน 6,515 ไร ่ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 52.5 ของพืน้ทีป่ลกูปาลม์ทัง้หมดของบรษิทัและบรษิทั
ยอ่ย  

(ก) สวนเคียนซาได้รบัอนุญาตจากกรมธนารกัษ์ได้รบัสทิธิการเช่าที่ราชพสัดุจํานวน 4,294.34 ไร่ เป็น
ระยะเวลา 15 ปี โดยสญัญามผีลตัง้แต่วนัที ่9 กรกฎาคม 2557 ถงึ วนัที ่8 กรกฎาคม 2572 ในปี 2558 และ 2559 
บรษิทัไดเ้ริม่ปลกูปาลม์ทดแทนในพืน้ทีท่ีไ่ดท้าํสญัญาเช่าไปแลว้จาํนวน 1,246 และ 1,410 ไร ่ตามลาํดบั สว่นทีเ่หลอื
อกีจาํนวน 1,434 ไร ่จะดาํเนินการปี 2563 ซึง่ในระยะเวลาดงักล่าวจะมผีลใหผ้ลปาลม์ในพืน้ทีด่งักล่าวลดลง มผีลให้
บรษิทัตอ้งรบัซือ้ผลปาลม์สดจากบุคคลภายนอกในสดัสว่นสงูขึน้ สง่ผลใหต้น้ทุนวตัถุดบิสงูขึน้ 

สว่นพืน้ทีอ่กีจาํนวน 4,294.34 ไร ่ทางกรมธนารกัษ์จะดาํเนินการนําไปจดัสรรใหร้าษฎรผูย้ากไรไ้มม่ทีีด่นิทาํ
กนิไดร้บัสทิธกิารเชา่รายละไมเ่กนิ 10 ไร ่ ในระหวา่งทีก่ารดาํเนินการเรือ่งการจดัสรรพืน้ทีย่งัไมแ่ลว้เสรจ็นัน้ กรมธนา
รกัษ์ได้อนุญาตให้บรษิทัย่อยครอบครองทําประโยชน์โดยชําระค่าเช่าในอตัราที่กําหนด จนกว่าการจดัสรรที่ดนิจะ
ดาํเนินการแลว้เสรจ็ อย่างไรกต็าม เน่ืองจากตน้ปาลม์ทีป่ลูกในพืน้ทีแ่ปลงดงักล่าวมอีายุมากกว่า 30 ปี และบางสาย
พนัธุก์ม็คีวามสงูจนเกนิกวา่ทีจ่ะเกบ็เกีย่วได ้มผีลใหผ้ลผลติต่อไรล่ดลง 

(ข) สวนชยับุร ีอยูใ่นระหวา่งดาํเนินการขออนุญาตเขา้ทาํประโยชน์ในพืน้ทีจ่าํนวน 6,515 ไร ่ในกรณีทีไ่มไ่ด้
รบัอนุญาตใหเ้ขา้ทาํประโยชน์ มผีลใหบ้รษิทัตอ้งรบัซือ้ผลปาลม์สดจากบุคคลภายนอกในสดัสว่นสงูขึน้เพื่อทดแทนผล
ปาลม์สดทีข่าดไปจากพืน้ทีส่มัปทาน สง่ผลใหต้น้ทุนวตัถุดบิสงูขึน้  

ในระหว่างรอการดําเนินการดงักล่าว บรษิทัย่อยได้รบัใบอนุญาตเกบ็หาของป่าในพืน้ที่แปลงดงักล่าว โดย
บรษิทัยอ่ยตอ้งชาํระเงนิคา่ภาคหลวงในอตัรารอ้ยละ10 ของราคาตลาดและคา่บาํรุงป่าในอตัรา 2 เท่าของค่าภาคหลวง 
เมือ่มกีารเกบ็เกีย่วผลปาลม์สด บรษิทัยอ่ยไดร้บัใบอนุญาตดงักล่าว เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2558 โดยใบอนุญาตมอีายุ
คราวละ 1 ปี ซึง่ใบอนุญาตปจัจุบนัจะสิน้สุดวนัที ่26 เมษายน 2562 อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากตน้ปาลม์ทีป่ลกูในพืน้ที่
แปลงดงักล่าวมอีายุมากกว่า 30 ปี และบางสายพนัธุก์ม็คีวามสงูจนเกนิกว่าที่จะเกบ็เกี่ยวได ้ มผีลใหผ้ลผลติต่อไร่
ลดลง 

2. พืน้ท่ีปลกูปาลม์ส่วนหน่ึงเป็นพืน้ท่ีท่ีถกูประกาศเป็นเขตปฏิรปูท่ีดิน

บรษิทัมพีื้นที่ปลูกปาล์ม 2 แปลงถูกประกาศเป็นที่ทบัซ้อนกบัเขตปฏริูปที่ดนิ ภายหลงัจากที่บรษิทัเขา้ไป
ดาํเนินการปลกูปาลม์แลว้เป็นเวลา 7 ปี และ 18 ปี ตามลาํดบั โดยในปี 2547 สาํนกังานปฏริปูทีด่นิจงัหวดักระบีไ่ดม้ี
หนงัสอืแจง้ใหบ้รษิทัเขา้สูก่ระบวนการตามกฎหมายปฏริปูทีด่นิ ในปี 2548 บรษิทัทาํหนงัสอืแจง้สาํนกังานปฏริปูทีด่นิ 
พร้อมส่งหลกัฐานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อขอพสิูจน์สทิธใินที่ดนิแปลงดงักล่าว เน่ืองจากบรษิทัเป็นผู้ครอบครองและเขา้ทํา
ประโยชน์พืน้ที่ดงักล่าวก่อนมกีารประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาตแิละก่อนประกาศเป็นเขตปฏริูปที่ดนิ ต่อมาปี 2551 
สาํนกังานปฏริปูทีด่นิจงัหวดักระบี ่มหีนงัสอืแจง้มายงับรษิทัเพื่อใหเ้ขา้สูก่ระบวนการกระจายสทิธ ิซึง่การกระจายสทิธิ
บางสว่นไดเ้สรจ็สิน้ลงในปี 2553 มพีืน้ทีป่ระมาณ 4,994.1 ไร ่และในจาํนวนน้ี บรษิทัไดต้รวจสอบพบในภายหลงัวา่มี
พื้นที่ประมาณ 1,459 ไร่ เป็นพืน้ที่ที่ทบัซ้อนกบัโฉนดที่ดนิของบรษิทั ซึ่งบรษิทัอยู่ในระหว่างการดําเนินการขอให้
สาํนกังานปฏริปูทีด่นิยกเลกิพืน้ทีท่ีท่บัซอ้นดงักลา่วน้ี   

เมื่อวนัที ่5 กรกฎาคม 2559 ไดม้ปีระกาศคาํสัง่คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่36/2559 ให ้สาํนกังานการ
ปฏริปูทีด่นิกาํหนดพืน้ทีเ่ป้าหมายทีด่นิทีย่งัไมเ่ขา้สูก่ระบวนการปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมทีม่เีน้ือทีต่ ัง้แต่ 500 ไรข่ึน้
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ไป โดยให้ผู้ครอบครองที่ดนิในพืน้ที่เป้าหมายดงักล่าว ยื่นคํารอ้งเพื่อแสดงสทิธใินที่ดนิตามประมวลกฎหมายที่ดนิ
หรอืกฎหมายอื่น ต่อสาํนกังานการปฏริปูทีด่นิจงัหวดั และใหส้าํนกังานการปฏริปูทีด่นิจงัหวดัตรวจสอบหลกัฐานแสดง
สทิธใินที่ดนิของผูค้รอบครองทีด่นิในพืน้ที่เป้าหมาย หากผูค้รอบครองที่ดนิไม่มายื่นคํารอ้งแสดงสทิธใินทีด่นิ หรอื
สาํนักงานการปฏริปูทีด่นิจงัหวดัพจิารณาแลว้ไม่เหน็ชอบกบัคํารอ้งดงักล่าว ใหเ้จา้หน้าทีซ่ึ่งเลขาธกิารสาํนักงานการ
ปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมแต่งตัง้มอีํานาจสัง่ใหผู้ค้รอบครองทีด่นิออกจากพืน้ทีเ่ป้าหมายภายในเวลาทีก่ําหนด และ
งดเวน้กระทาํการใดๆ ในบรเิวณพืน้ทีเ่ป้าหมาย 

ในเดอืนกรกฎาคม 2561 อยัการจงัหวดักระบีไ่ดย้ื่นคําฟ้องต่อศาลว่าบรษิทัไดเ้ขา้ใชป้ระโยชน์ในทีด่นิแปลง
หน่ึงเพือ่ปลกูปาลม์น้ํามนัคดิเป็นเน้ือที ่4,376 ไรซ่ึง่ไดก้าํหนดใหเ้ป็นเขตปฏริปูทีด่นิ ดงัปรากฏตามรายละเอยีดในหน้า 
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ในส่วนของพื้นที่อีกแปลง หากสํานักงานการปฏิรูปที่ดินกําหนดให้พื้นที่ดังกล่าวของบริษัทเป็นพื้นที่
เป้าหมายตามประกาศคําสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่36/2559  และบรษิทัไม่สามารถแสดงหลกัฐาน
แสดงสทิธใินที่ดนิ บรษิทัอาจจําเป็นต้องส่งคนืพืน้ที่ดงักล่าวใหส้ํานักงานการปฏริูปที่ดนิ ซึ่งกรณีดงักล่าวจะมผีลให้
บรษิทัจะตอ้งรบัซือ้ผลปาลม์สดจากบุคคลภายนอกเพื่อทดแทนผลปาลม์สดทีข่าดไปจากพืน้ทีด่งักล่าวสง่ผลใหต้น้ทุน
วตัถุดบิสงูขึน้ และตอ้งตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์มลูคา่ 15.7 ลา้นบาทออกจากบญัช ี

3. ความผนัผวนของราคาน้ํามนัปาลม์และการแทรกแซงจากภาครฐั

น้ํามนัปาล์มดบินับเป็นสนิค้าโภคภณัฑ์ซึ่งมรีาคาผนัผวน  บางช่วงเกิดปญัหาขาดแคลนหรอืบางช่วงล้น
ตลาดในปี 2561 ราคาเฉลีย่รายเดอืนแกวง่ตวัอยูใ่นช่วงกวา้งระหวา่ง 16.22 - 23.20 บาท/กโิลกรมั (2560 : 19.12 - 
31.97 บาท/กโิลกรมั) โดยมรีาคาเฉลีย่ทัง้ปีที ่19.57 บาท/กโิลกรมั ลดลงรอ้ยละ 21.34 จากปี 2560 ในขณะทีร่าคา
เฉลีย่ในตลาดโลกอยูท่ี ่18.05 บาท/กโิลกรมั ความผนัผวนของราคาในประเทศในระหวา่งปีนับเป็นอุปสรรคสาํคญัต่อ
การบรหิารจดัการสนิคา้คงคลงัของบรษิทั นอกจากนัน้ ในช่วงฤดูกาลที่มผีลผลติปาล์มน้ํามนัออกสู่ตลาดในปรมิาณ
มาก  ปรมิาณน้ํามนัปาล์มดบิสะสมอยู่ในระดบัสูง ทําให้ราคาผลปาล์มสดและน้ํามนัปาล์มดบิลดลงอย่างมาก อาจ
นําไปสูเ่หตุการณ์ประทว้งจากเกษตรกรผูป้ลกูปาลม์ จนหลายครัง้ภาครฐัตอ้งเขา้มาแทรกแซงตลาดน้ํามนัปาลม์  

ในปี 2560 สาํนักงานคณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร (ส.กกร.) มกีารกําหนดราคาแนะนํา
ขัน้ตํ่าในการซื้อผลปาลม์ทะลายและผลปาลม์รว่งทุกๆ 30 วนั (โดยประมาณ) อยา่งต่อเน่ือง ต่อมาในปี 2561 ตัง้แต่
เดอืนพฤษภาคมเป็นตน้มา ทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการเพื่อบรหิารจดัการปาลม์น้ํามนัและน้ํามนัปาลม์ดา้นการตลาดมี
มตยิกเลกิการกําหนดราคาแนะนําขัน้ตํ่า โดยใหเ้หตุผลวา่การประกาศราคาแนะนําดงักล่าวไมไ่ดส้รา้งประโยชน์ใหแ้ก่
เกษตรหรอืผูร้บัซื้อผลปาลม์ทะลายแต่อย่างใด เน่ืองจากประกาศราคาแนะนําจะออกมาชา้และประกาศเพยีงเดอืนละ
ครัง้ ซึง่ไมส่ะทอ้นกบัราคาซือ้ขายตามความเป็นจรงิของตลาดทีม่กีารปรบัเปลีย่นตลอด 

4. สภาพภมิูอากาศ

เน่ืองจากวตัถุดบิหลกัของบรษิทัมาจากผลผลติทางการเกษตร แนวโน้มผลการดําเนินงานของบรษิทัยงัคง
ขึน้อยู่กบัปจัจยัทีค่วบคุมไม่ได ้ไดแ้ก่ สภาพภูมอิากาศ ปรมิาณน้ําฝน และผลผลติของวตัถุดบิที่ออกสู่ตลาดในแต่ละ
ฤดูกาล ปจัจุบนัมคีวามผนัแปรของภูมอิากาศเกดิขึน้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน บางปีเกดิอุทกภยัอย่างหนัก บางปี
ประสบภัยแล้ง ทําให้ปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมีความผันผวนในแต่ละปีหรือระหว่างปี ซึ่งอาจนําไปสู่การ
แทรกแซงจากภาครฐั   
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5. กาํลงัการผลิตส่วนเกินของโรงงานสกดัน้ํามนัปาลม์ดิบ

ปจัจุบนั โรงงานสกดัน้ํามนัปาล์มดบิมจีํานวนประมาณ 142 แห่ง (เปิดดําเนินการจํานวน 108 แห่ง) ส่วน
ใหญ่อยู่ในเขตจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี กระบี ่ชุมพร  มกีําลงัการผลติของโรงงานรวมทัง้สิน้ประมาณ 30 - 35 ลา้นตนัผล
ปาลม์สดต่อปี ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัผลปาลม์สดในปี 2561 ทีม่ปีรมิาณ 15 ลา้นตนั จากพืน้ทีเ่พาะปลกูปาลม์ทีใ่หผ้ลผลติ
แลว้ทีม่อียูป่ระมาณ 5 ลา้นไร ่ทาํใหอ้ตัราการใชก้ําลงัการผลติโดยรวมของโรงสกดัทัง้หมดอยูต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 50 สง่ผล
ใหม้กีารแขง่ขนักนัซือ้ผลปาลม์สดในราคาสงู โดยไมค่าํนึงถงึคุณภาพเทา่ทีค่วร  

6. การจาํหน่ายน้ํามนัปาลม์ดิบให้แก่ลกูค้ารายใหญ่

ในปี 2560 และปี 2561 บรษิทัมกีารจําหน่ายน้ํามนัปาล์มดบิ และน้ํามนัเมลด็ในปาล์มดบิ ใหก้บัลูกคา้ราย
ใหญ่รายเดยีว ซึง่ไดแ้ก่ บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (LST) คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 40 และรอ้ยละ 75 
ตามลําดบั ทําให้อาจเกิดความเสี่ยงในด้านการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหน่ึงเป็นสําคญั แต่เน่ืองจาก LST มี
ความสมัพนัธท์ีด่กีบับรษิทัมาเป็นเวลานานและเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั รวมทัง้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมฐีานะการเงนิที่แขง็แกร่ง และมชีื่อเสยีงเป็นที่ยอมรบัในอุตสาหกรรมน้ํามนัปาล์ม 
บรษิทัจงึเชื่อมัน่วา่ความเสีย่งจากการสญูเสยีลูกคา้รายน้ีไป หรอืลูกคา้รายน้ีจะประสบปญัหาทางการเงนิจงึเกดิขึน้ได้
น้อย นอกจากนัน้ บรษิทัยงัมคีวามสามารถในการขายสนิคา้ใหก้บัลกูคา้รายอื่นไดอ้กีดว้ย โดยเฉพาะในปจัจุบนัน้ํามนั
ปาลม์มไิดนํ้ามาใชเ้พือ่การบรโิภคเพยีงอยา่งเดยีว แต่ยงัสามารถนํามาใชเ้ป็นพลงังานทดแทนไดอ้กีดว้ย  

7. มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุ้นสามญัทัง้หมดท่ีออกและเรียกชาํระแล้ว

จากการที่บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (LST) ถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นรอ้ยละ 69.96 ของ
จํานวนหุ้นสามญัทัง้หมดที่ออกและเรยีกชําระแล้ว ถือว่ามอีํานาจในการควบคุมเชงินโยบาย รวมถึงอํานาจในการ
บรหิารงาน ประกอบกบัการมกีรรมการผูจ้ดัการเป็นบุคคลคนเดยีวกนั อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน
ระหวา่งสองบรษิทั เน่ืองจากทัง้สองบรษิทัมกีารทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

อยา่งไรกต็าม การทาํธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ โดยเฉพาะการขายน้ํามนัปาลม์ดบิให ้ LST นัน้ ผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัไดม้กีารสอบทานรายการดงักล่าววา่เป็นราคาซือ้ขายเดยีวกนักบับุคคลภายนอก นอกจากน้ี บรษิทัได้
มกีารเปิดเผยรายการดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 6 แล้ว รวมถงึการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่งการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั  
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รปูท่ี 1 : เหตกุารณ์สาํคญัรายไตรมาส 

ปี 2561 
ปริมาณการผลิต (‘000 ตนั) ราคา (บาท/กิโลกรมั) 

เหตกุารณ์สาํคญั 
ผลปาลม์สด น้ํามนัปาลม์ดิบ ผลปาลม์สด 

(คณุภาพน้ํามนั 18%) 
น้ํามนัปาลม์ดิบ 

ไตรมาสที ่1 
4,376 
(2,501) 

778 
(431) 

3.73 
(5.80) 

20.34 
(30.78) 

ปรมิาณผลปาล์มสดทัง้ประเทศที่ออกสู่ตลาดเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 75 เมือ่เทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีทีผ่า่น
มา ทําใหร้าคาผลปาล์มสดและน้ํามนัปาล์มดบิโดย
เฉลีย่รายเดอืนทัง้ประเทศ ปรบัตวัลดลงอย่างมาก มา
อยูท่ี ่3.73 และ 20.34 บาทต่อกโิลกรมั ตามลาํดบั 

รฐับาลกลางประเทศอนิเดยีประกาศปรบัขึน้อตัราภาษี
นําเขา้น้ํามนัปาล์มเป็นครัง้ที ่4 ในรอบ 6 เดอืน เมื่อ
วนัที่ 1 มนีาคม 2561 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรของ
ประเทศตนเอง นอกจากน้ี ยงัมขี่าวที่รฐัสภายุโรปมี
มตใิหย้กเลกิการใชเ้ชื้อเพลงิชวีภาพจากน้ํามนัปาล์ม 
ภายในปี 2564 เน่ืองจากเป็นพชืทีก่่อใหเ้กดิการตดัไม้
ทาํลายปา่  
(หน้า 56 - 57) 

ไตรมาสที ่2 
3,864 
(4,026) 

695 
(706) 

3.63 
(4.66) 

20.76 
(25.84) 

ภาครฐัเขา้มาบรหิารจดัการปรมิาณสต๊อกน้ํามนัปาลม์ 
ใชม้าตรการปรบัสมดุลน้ํามนัปาลม์ในประเทศ โดยเรง่
ผลกัดนัการส่งออกน้ํามนัปาล์มดบิจํานวน 300,000 
ตนั และส่งเสรมิการใชไ้บโอดเีซลบ ี20 ในรถบรรทุก
ขนาดใหญ่ โดยใหม้ผีลเมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2561   

ราคาน้ํามนัดบิในตลาดโลกไดม้ปีรบัตวัลดลงเน่ืองจาก
ความวิตกเกี่ยวกับการทําสงครามการค้าระหว่าง
สหรฐัฯ และจนี 
(หน้า 52) 

ไตรมาสที ่3 
3,126 
(3,695) 

566 
(657) 

3.54 
(4.18) 

20.24 
(22.43) 

ราคาน้ํามนัปาล์มดบิในมาเลเซยีโดยเฉลี่ยรายเดอืน
อยู่ที่ระดบั 17.36 บาท/กิโลกรมั (Q3/2560: 21.12 
บาท/กโิลกรมั) (ทีม่า: กรมการคา้ภายใน) ปรมิาณสต๊อก
น้ํามันปาล์มดิบรวม ทัง้ในประเทศมาเลเซียและ
อนิโดนีเซยีอยู่ในระดบัสูงทีป่ระมาณ 7.5 – 8.0 ล้าน
ตนั ในขณะทีป่รมิาณสต๊อกน้ํามนัปาลม์ดบิในประเทศ
ไทย อยู่ทีร่ะดบั 387,162 ตนัในเดอืนกนัยายน 2561 
ซึง่ยงัคงสงูกวา่ระดบัสต๊อกทีเ่หมาะสม 
(หน้า 53 - 54) 

ไตรมาสที ่4 
4,031 
(4,694) 

739 
(832) 

2.90 
(3.81) 

16.94 
(20.48) 

เพือ่ลดปรมิาณสต๊อกน้ํามนัปาลม์ในประเทศและแกไ้ข
ราคาตกตํ่า ภาครฐัออก 3 มาตรการ ไดแ้ก่ การดดูซบั
น้ํามนัปาล์มดิบออกจากระบบจํานวน 160,000 ตนั
เพื่อนําไปผลติกระแสไฟฟ้า การปรบัเพิม่สดัส่วนการ
ผสมน้ํามนัปาล์มในไบโอดเีซลจากรอ้ยละ 6.5 เป็น 7 
รวมถงึยงัคงสนับสนุนใหม้กีารส่งออกน้ํามนัปาล์มดบิ
จํานวน 300,000 ตนัโดยการชดเชยค่าใช้จ่าย 1.75 
บาท/กโิลกรมั 
(หน้า 52) 

รวม 
15,396 
(14,916) 

2,778 
(2,626) 

3.45 
(4.62) 

19.57 
(24.88) 

(      ) หมายถงึในชว่งเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหน้า (ไตรมาสหรอืปี แลว้แต่กรณ)ี  
ทีม่า : ตวัเลขจากกรมการคา้ภายใน 
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ในปจัจุบนั พื้นที่ปลูกปาล์มน้ํามนัในประเทศไทยที่ให้ผลผลิตมปีระมาณ 5 ล้านไร่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ของพื้นที่ปลูกปาล์ม
ทัง้หมดอยู่ที่บรเิวณภาคใต้ เน่ืองจากมสีภาพภูมอิากาศที่เหมาะสม  ตัง้แต่ปลายปี 2559 ต่อเน่ืองมาตลอดทัง้ปี 2561 สภาพ
อากาศอยู่ในระดบัที่ดี ปรมิาณน้ําฝนมีต่อเน่ือง รวมทัง้พื้นที่ที่ให้ผลผลิตได้ขยายตวัมากขึ้น ทําให้ปรมิาณผลผลิตปาล์มสด
โดยรวมทัง้ประเทศเพิม่ขึน้อย่างมนีัยสาํคญั โดยเฉพาะจาก 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ สุราษฎรธ์านี กระบี่ ชุมพร นครศรธีรรมราช และ
พงังา ปรมิาณผลผลติปาลม์สดในปี 2561 มจีาํนวนกวา่ 15 ลา้นตนั (2560 : 14.91 ลา้นตนั) และคาดการณ์วา่จะเพิม่ขึน้ต่อเน่ือง
ในปี 2562  

รปูท่ี 2 : เน้ือท่ีให้ผลผลิตและปริมาณผลผลิตปาลม์น้ํามนั 

ทีม่า : สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ในระหว่างปี ผลผลติปาลม์สดสงูสุดในเดอืนมนีาคมทีป่ระมาณ 1.7 ลา้นตนัและตํ่าสุดในเดอืนกรกฎาคมที ่9 แสนตนั ราคาผล
ปาลม์สดเฉลีย่ทัง้ปีอยูท่ี ่3.45 บาท/กโิลกรมั (2560 : 4.62 บาท/กโิลกรมั) โดยมรีาคาเฉลีย่รายเดอืนสงูสดุที ่4.29 บาท/กโิลกรมั
ในเดอืนมถุินายน และตํ่าสดุที ่2.76 บาท/กโิลกรมัในเดอืนพฤศจกิายน ราคาโดยเฉลีย่ในปี 2561 นบัวา่ตํ่าทีส่ดุในรอบ 12 ปี  

รปูท่ี 3 : ปริมาณและราคาผลปาลม์สดรายเดือน (คณุภาพน้ํามนั 18%) 

ทีม่า : กรมการคา้ภายใน 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

2560 629 716 1,156 1,398 1,484 1,145 1,093 1,234 1,368 1,570 1,614 1,510 

2561 1,403 1,321 1,652 1,495 1,324 1,045 885 1,077 1,164 1,366 1,295 1,370 

2560 5.77 6.14 5.49 4.89 4.78 4.32 4.24 4.10 4.21 4.09 3.98 3.37 

2561 3.44 4.06 3.69 3.16 3.45 4.29 3.89 3.43 3.29 3.11 2.76 2.82 
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ผลผลติน้ํามนัปาลม์ดบิทัง้ประเทศในปี 2561 อยูท่ี ่2,778,108 ตนั (2560 : 2,626,006 ตนั) โดยมคีวามตอ้งการใชน้ํ้ามนัปาลม์ดบิ 
ดงัน้ี 

(ตนั) 2560 2561 
การเปล่ียนแปลง  

(ร้อยละ) 
เพือ่การบรโิภค 1,165,633 1,227,350 5.29 

เพือ่ผลติไบโอดเีซล 971,177 1,199,671 23.53 

จากปรมิาณผลผลติปาล์มน้ํามนัที่เพิม่ขึน้ ซึ่งส่งผลให้เกดิสภาวะอุปทานส่วนเกนิ รวมทัง้ข่าวลบในตลาดโลกที่ปรากฏออกมา
อยา่งต่อเน่ือง ทาํใหร้าคาผลปาลม์สดและราคาน้ํามนัปาลม์ดบิปรบัตวัลดลง  ภาครฐัจงึพยายามออกมาตรการมาหลายมาตรการ 
เพือ่ลดแรงกดดนัดา้นราคาและลดปรมิาณสต๊อกน้ํามนัปาลม์ดบิใหอ้ยูใ่นระดบัเหมาะสมทีป่ระมาณ 250,000 ตนั ไดแ้ก่ 
1. สนบัสนุนใหม้กีารสง่ออกน้ํามนัปาลม์ดบิจาํนวน 300,000 ตนั โดยการชดเชยคา่ใชจ้า่ย 1.75 บาท/กโิลกรมั
2. สง่เสรมิการใชไ้บโอดเีซลบ ี20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยใหม้ผีลเมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2561
3. ดดูซบัน้ํามนัปาลม์ดบิออกจากระบบจาํนวน 160,000 ตนัเพือ่นําไปผลติกระแสไฟฟ้า

นอกจากนัน้ ในช่วง 5 - 6 ปีทีผ่่านมา ภาครฐัโดยกระทรวงพลงังานสามารถแกป้ญัหาโดยการปรบัเปลีย่นสว่นผสมน้ํามนัปาลม์
ในไบโอดเีซล ทัง้น้ี เพื่อรกัษาระดบัปรมิาณน้ํามนัปาล์มคงเหลอืในประเทศใหเ้หมาะสมและเพื่อใหเ้กดิความสมดุลในดา้นราคา
ระหวา่งการใชน้ํ้ามนัปาลม์เพื่อการบรโิภคและไบโอดเีซล แต่ในปจัจุบนั การกําหนดสว่นผสมน้ํามนัปาลม์ในไบโอดเีซลแตะระดบั
เพดานที ่B7 ซึ่งเป็นระดบัของการรบัประกนัสงูสุดของค่ายรถยนต์สว่นใหญ่ ดงันัน้ การปรบัเพิม่สว่นผสมน้ํามนัปาลม์ในไบโอ
ดเีซลตอ้งเป็นในลกัษณะตามความสมคัรใจ ซึ่งทีผ่่านมา กระทรวงพลงังานกไ็ดม้กีารสง่เสรมิใหใ้ชไ้บโอดเีซล B20 ในรถบรรทุก
ขนาดใหญ่ โดยใหม้ผีลเมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม 2561 แต่กไ็มไ่ดร้บัความรว่มมอืเท่าทีค่วร การเรง่บงัคบัใช ้B10 ภายในปี 2562 มี
แนวโน้มจะเป็นไปไดย้าก เน่ืองจากจากปญัหาดา้นเทคนิค รวมถงึผดิเงือ่นไขการรบัประกนั 

การปรบัเปลีย่นสว่นผสมน้ํามนัปาลม์ในไบโอดเีซลในชว่ง 5 - 6 ปีทีผ่า่นมา สรปุไดด้งัน้ี 

ปี มีผลบงัคบัใช้ ส่วนผสมน้ํามนัปาลม์ในไบโอดีเซล 
2556 ปลายปี ประกาศชะลอการบงัคบัใช ้B7 ออกไปก่อน และใหใ้ช ้B4 
2557 ตน้เดอืนพฤษภาคม ปรบัเพิม่เป็น B7 

2558 
เดอืนมกราคม 
เดอืนเมษายน  
เดอืนสงิหาคม  

ปรบัลดเป็น B3.5 
ปรบัเพิม่เป็น B6 
ปรบัเพิม่เป็น B6.5-7 

2559 
เดอืนกรกฎาคม  
เดอืนสงิหาคม  
เดอืนพฤศจกิายน  

ปรบัลดเป็น B5 
ปรบัลดเป็น B3 
ปรบัเพิม่เป็น B5 

2560 เดอืนพฤษภาคม  ปรบัเพิม่เป็น B6.5-7 
2561 เดอืนตุลาคม ปรบัเพิม่เป็น B7 หรอื B7 plus 

มาตรการดงักลา่วขา้งตน้สว่นใหญ่เป็นแนวทางการแกป้ญัหาระยะสัน้ ดงันัน้ ปญัหาน่าจะยงัคงมตี่อเน่ืองต่อไปในปี 2562 ซึง่เป็น
ปีทีม่กีารคาดการณ์วา่ปรมิาณผลผลติปาลม์น้ํามนัจะเพิม่ขึน้อกี  
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รปูท่ี 4 : ปริมาณการผลิตน้ํามนัปาลม์ดิบในประเทศไทย

ทีม่า : กรมการคา้ภายใน 

การเคลื่อนไหวของราคาน้ํามนัปาล์มดบิในประเทศเฉลี่ยรายเดอืนในปี 2561 อยู่ในช่วงระหว่าง 16.22 – 23.20 บาท/กโิลกรมั 
(2560 : 19.12 – 31.97  บาท/กโิลกรมั)  โดยมรีาคาเฉลีย่ทัง้ปีที ่19.57 บาท/กโิลกรมั (2560 : 24.88 บาท/กโิลกรมั) ซึง่นบัเป็น
ระดบัราคาเฉลีย่ตํ่าสดุในรอบ 12 ปี โดยแตะระดบัตํ่าสดุทีป่ระมาณ 14 บาท/กโิลกรมัในเดอืนพฤศจกิายน สว่นต่างราคาเฉลีย่เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัตลาดโลกลดลงเหลอืกโิลกรมัละ 1 - 2 บาท (2560 : 2 - 3 บาท)  

โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 ราคาน้ํามนัปาล์มดบิในประเทศอยู่ในระดบัใกล้เคยีงกบัมาเลเซยี ผู้ประกอบการจงึเริม่
สง่ออกได ้โดยมตีลาดสง่ออกหลกัคอื ประเทศอนิเดยี โดยมปีรมิาณการสง่ออกน้ํามนัปาลม์ดบิอยูท่ี ่300,000 ตนั สว่นในช่วงครึง่
ปีหลงั ราคาน้ํามนัปาล์มดบิของประเทศมาเลเซยีลดลงต่อเน่ือง ทําใหส้่วนต่างราคาในประเทศเมื่อเทยีบกบัตลาดโลกเริม่กวา้ง
มากขึน้ สง่ผลใหก้ารสง่ออกชะลอตวัลง  
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รปูท่ี 5 : ราคาน้ํามนัปาลม์ดิบขายส่งตลาด กทม. เปรียบเทียบตลาดมาเลเซีย

ทีม่า : กรมการคา้ภายใน 

ในช่วงครึ่งหลงัของปี 2561 ปรมิาณการส่งออกน้ํามนัปาล์มดบิลดลงอย่างมนีัยสําคญัเมื่อเทยีบกบัครึ่งปีแรก ในขณะที่ความ
ตอ้งการใชบ้รโิภคภายในประเทศและสาํหรบัใชผ้ลติไบโอดเีซล B100 เพื่อนําไปเป็นสว่นผสมของ B7 ตามขอ้กําหนด มปีรมิาณ
คงที ่จงึทาํใหป้รมิาณน้ํามนัปาลม์ดบิคงเหลอืในระบบเกดิการสะสมถงึ 466,076 ตนัในชว่งสิน้ปี  

รปูท่ี 6 : ปริมาณน้ํามนัปาลม์ดิบคงเหลือและการเคล่ือนไหวของราคารายเดือน

ทีม่า : กรมการคา้ภายใน 
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สรปุเหตกุารณ์สาํคญั 

(1) ปริมาณน้ํามนัปาลม์คงเหลือสงูสดุเป็นประวติัการณ์ : ณ สิน้ปี 2561 สต๊อกน้ํามนัปาลม์คงเหลอืทัว่โลกอยูใ่นระดบัสงูกวา่
8 ล้านตนั ทัง้น้ีมาจากประเทศอินโดนีเซียจํานวน 4 ล้านตนั และจากประเทศมาเลเซียจํานวน 3.2 ล้านตนั ซึ่งถือเป็น
ระดบัสงูทีสุ่ดเป็นประวตักิารณ์ สง่ผลใหร้าคาเฉลีย่น้ํามนัปาลม์ดบิในตลาดโลกปี 2561 ปรบัตวัตํ่ากว่าปี 2560  อา้งองิจาก
ราคาน้ํามนัปาลม์ดบิในตลาดล่วงหน้ากําหนดสง่มอบเดอืนทีส่ามของประเทศมาเลเซยี (Bursa Malaysia Derivatives : 3rd
Month) ซึง่อยูท่ีป่ระมาณ 2,299 รงิกติต่อตนั ตํ่ากวา่ปี 2560 (2,703 รงิกติต่อตนั) คดิเป็นรอ้ยละ 15 ทัง้น้ีราคาไดป้รบัลดลง
ไปแตะระดบัตํ่าสดุของปีที ่1,965 รงิกติต่อตนัเมือ่วนัที ่26 พฤศจกิายน 2561

รปูท่ี 7 : ราคาน้ํามนัปาลม์ในประเทศมาเลเซีย รายเดือน

รปูท่ี 8 : ปริมาณน้ํามนัปาลม์คงเหลือของประเทศมาเลเซีย 
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รปูท่ี 9 : ปริมาณผลผลิตน้ํามนัปาลม์ดิบของประเทศมาเลเซีย 

ทีม่า : Malaysian Palm Oil Board 

(2) ราคาน้ํามนัปิโตรเลียม: อกีหน่ึงปจัจยัทีส่าํคญั คอืราคาน้ํามนัปิโตรเลยีม ในปี 2561 อุปทานของน้ํามนัปิโตรเลยีมทีเ่พิม่ขึน้
จากผูผ้ลติน้ํามนัรายใหญ่ 3 ราย ไดแ้ก่ สหรฐัอเมรกิา รสัเซยี และซาอุดอิาระเบยี นัน้เตบิโตสงูกวา่การเพิม่ขึน้ของอุปสงคใ์น
ตลาดโลก อยา่งไรกต็าม ในระหวา่งปี ราคาน้ํามนัดบิในตลาดโลกไดป้รบัขึน้จนถงึระดบัสงูสดุในรอบ 4 ปี โดย WTI อยูท่ี ่76
ดอลลารส์หรฐัฯ/บารเ์รล ในขณะที ่Brent อยูท่ี ่81 ดอลลารส์หรฐัฯ/บารเ์รล ในช่วงสิน้เดอืนกนัยายนถงึตน้เดอืนตุลาคม ทัง้น้ี
สาเหตุมาจากการที่ประเทศสหรฐัอเมรกิาได้รื้อฟ้ืนมาตรการควํ่าบาตรการส่งออกน้ํามนัจากประเทศอิหร่าน ซึ่งถือเป็น
ประเทศผู้ผลติน้ํามนัที่มกีารเติบโตเรว็ที่สุดในโลกในช่วงปีที่ผ่านมา ในขณะที่ประเทศกลุ่มโอเปคและประเทศพนัธมติร
ตดัสนิใจที่จะรกัษาปรมิาณการผลติน้ํามนัเอาไวใ้นระดบัคงที่ หลงัจากนัน้ราคาน้ํามนัดบิกลบัมกีารปรบัตวัลดลง เน่ืองจาก
ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดผ้ลติน้ํามนัออกมามากจนเกดิภาวะลน้ตลาด ทําใหร้าคาปิดเฉลี่ยของน้ํามนัดบิ WTI ในปี 2561
ลดลงรอ้ยละ 25 จากปี 2560 มาอยูท่ี ่65 ดอลลารส์หรฐัฯ/บารเ์รล รายงานการวเิคราะหอ์งคก์รขอ้มลูดา้นพลงังาน (EIA) ระบุ
การคาดการณ์วา่ ราคาเฉลีย่น้ํามนัดบิ WTI จะอยูท่ี ่54 ดอลลารส์หรฐัฯ/บารเ์รลในปี 2562 และน้ํามนัดบิ Brent จะมรีาคา
เฉลีย่ทีส่งูกวา่ราคาน้ํามนัดบิ WTI ประมาณ 7 ดอลลารส์หรฐัฯ/บารเ์รล

(3) อินเดียเปล่ียนแปลงอตัราภาษีนําเข้าน้ํามนัพืช: ในปี 2561 รฐับาลกลางของประเทศอนิเดยีไดป้ระกาศปรบัเพิม่อตัรา
ภาษนํีาเขา้น้ํามนัพชืเกอืบทุกประเภท โดยเฉพาะน้ํามนัปาลม์ดบิ ทัง้น้ี เพือ่ปกป้องเกษตรกรในประเทศอนิเดยี

อย่างไรกต็าม ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 รฐับาลอนิเดยีไดป้ระกาศปรบัลดอตัราภาษนํีาเขา้น้ํามนัปาล์มดบิจากประเทศ
มาเลเซยี อนิโดนีเซยี และประเทศอื่นในกลุ่มสมาชกิอาเซยีน จากรอ้ยละ 44 เหลอื 40 สว่นน้ํามนัปาลม์ทีผ่่านกระบวนการ
กลัน่ลดลงจากรอ้ยละ 54 เหลอืรอ้ยละ 45 ในกรณีนําเขา้จากประเทศมาเลเซยี และเหลอืรอ้ยละ 50 หากนําเขา้จากประเทศ
อินโดนีเซีย การปรบัลดลงอตัราภาษีนําเข้าดงักล่าวเพื่อให้สอดคล้องกบัสญัญาความร่วมมอืทางเศรษฐกิจที่ทําร่วมกนั
ระหวา่งประเทศมาเลเซยีและอนิเดยีเมือ่หลายปีทีผ่า่นมา
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ตราบใดทีร่ฐับาลอนิเดยียงัคงรกัษาอตัราภาษนํีาเขา้น้ํามนัพชืชนิดอื่นไวเ้ท่าเดมิ จะสามารถเพิม่โอกาสในการสง่ออกน้ํามนั
ปาลม์ เพื่อลดปรมิาณสต๊อกน้ํามนัปาลม์คงเหลอืสะสม และช่วยยกระดบัราคาน้ํามนัปาลม์ใหป้รบัสงูขึน้ได ้ถอืเป็นโอกาสทีด่ี
สาํหรบัน้ํามนัปาลม์ทีจ่ะไดส้ว่นแบง่การตลาดกลบัคนืมาหลงัจากทีส่ญูเสยีไปก่อนหน้าน้ี 

(4) ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรฐัอเมริกา: สงครามการคา้ระหวา่งจนีและสหรฐัอเมรกิาไดนํ้าไปสูก่าร
ตัง้กําแพงภาษขีองถัว่เหลอืงซึง่สง่ผลกระทบต่อตลาดน้ํามนัพชืทัว่โลก ประเทศจนีถอืเป็นประเทศทีซ่ือ้ถัว่เหลอืงมากทีส่ดุใน
โลก และโดยส่วนใหญ่จะนําเข้าเมล็ดถัว่เหลืองจากสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ปริมาณการนําเข้าถัว่เหลืองจาก
สหรฐัอเมรกิาของจนีนัน้ไดล้ดลงอย่างรวดเรว็จนถงึจุดทีไ่ม่มกีารนําเขา้ถัว่เหลอืงจากสหรฐัอเมรกิาเลยในเดอืนพฤศจกิายน
2561 ซึ่งนับเป็นครัง้แรกตัง้แต่เกดิสงครามการคา้ขึน้ และจนีไดท้ดแทนดว้ยการหนัไปนําเขา้ถัว่เหลอืงจากบราซลิจํานวน
5.07 ลา้นตนัในเดอืนพฤศจกิายน โดยเพิม่ขึน้กว่ารอ้ยละ 80 จากปรมิาณการนําเขา้ถัว่เหลอืงจากบราซลิที่มจีํานวน 2.76
ลา้นตนัในปีทีผ่า่นมา อยา่งไรกต็าม ประเทศจนีไดก้ลบัไปซือ้เมลด็ถัว่เหลอืงจากอเมรกิาอกีครัง้เมื่อเดอืนธนัวาคม หลงัจากที่
ทัง้สองประเทศไดท้าํขอ้ตกลงกนัเมื่อวนัที ่1 ธนัวาคมเพื่อระงบัขอ้พพิาทชัว่คราว สง่ผลใหร้าคาน้ํามนัถัว่เหลอืงปรบัตวัลดลง
ในชว่งปลายปี

(5) สหภาพยุโรปขยายเวลายกเลิกการใช้น้ํามนัปาลม์จนถึงปี 2573: สบืเน่ืองจากนโยบายของสหภาพยุโรปเกี่ยวกบัการ
กําหนดกรอบนโยบายการใชเ้ชื้อเพลงิชวีภาพใหบ้รรลุผลก่อนปี 2563 โดยเมื่อวนัที ่13 พฤศจกิายน 2561 สภายุโรปมมีติ
กําหนดขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการสง่เสรมิการใชพ้ลงังานทางเลอืกฉบบัที ่2 (Renewable Energy Directive : RED II) ซึง่ได้
กําหนดเป้าหมายการใชพ้ลงังานหมุนเวยีนของสหภาพยุโรปไวท้ีอ่ยา่งน้อยรอ้ยละ 32 ของการใชพ้ลงังานทัง้หมดในสหภาพ
ยุโรปภายในปี 2573 และกําหนดเป้าหมายการใช้พลงังานหมุนเวยีนในภาคขนส่งไว้ที่ร้อยละ 14 ภายในปี 2573 แต่
กาํหนดใหก้ลุม่ประเทศสมาชกิใชเ้ชือ้เพลงิชวีภาพทีผ่ลติจากพชืไดไ้มเ่กนิระดบัทีใ่ชอ้ยูใ่นปี 2563 และปรบัเพิม่ขึน้ไดส้งูสดุไม่
เกนิรอ้ยละ 7 นอกจากน้ี การใชเ้ชือ้เพลงิชวีภาพทีผ่ลติมาจากพชืทีป่ลกูในพืน้ทีท่ีม่คี่าคารบ์อนสงู จะตอ้งลดลงอยา่งต่อเน่ือง
จนเป็นศูนยใ์นปี 2573 ซึ่งมนีัยถงึการใชน้โยบาย “Zero Palm Oil” จากเชื้อเพลงิภาคการขนส่งภายในปี 2573 ทัง้น้ีมี
จุดประสงคเ์พื่อปฏริปูดา้นพลงังานและลดการใชพ้ลงังานเพื่อแสดงถงึความพยายามในการบรรลุเป้าหมายดา้นการอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม ในปี 2559 ไดม้กีารเผยแพรก่ารศกึษาทีไ่ดร้บัทุนสนบัสนุนจากสหภาพยโุรป ซึง่ไดร้ะบุวา่เชือ้เพลงิชวีภาพทีผ่ลติ
จากน้ํามนัปาลม์ไดก้่อมลพษิมากกวา่น้ํามนัดเีซลปกตถิงึ 3 เทา่ ซึง่ถอืวา่เป็นการสรุปทีนํ่ามาซึง่ความเขา้ใจผดิ เน่ืองจากการ
ทําธุรกจิสวนปาล์มน้ํามนัทุกแห่งไม่ไดส้่งผลใหเ้กดิการตดัไมท้ําลายป่าเสมอไป ดงันัน้ การกําหนดใหใ้ชเ้ชือ้เพลงิชวีภาพที่
ผลติมาจากพชืไดไ้ม่เกนิระดบัทีใ่ชอ้ยู่ในปี 2563 จงึเป็นบทลงโทษที่ไม่เป็นธรรมอย่างยิง่สาํหรบัเชื้อเพลงิชวีภาพทีผ่ลติมา
จากพชืทีม่กีารปลกูตามเงือ่นไขและมาตรฐานความยัง่ยนื นอกเหนือจากกระแส “Zero Palm Oil” ในภาคการขนสง่แลว้ ในปี
2561 ยงัไดม้กีารนําขอ้ความ “Palm Oil Free” มาใชร้ะบุบนฉลากสนิคา้ในยุโรปอยา่งกวา้งขวาง โดยมคีวามเชื่อว่าน้ํามนั
ปาลม์เป็นแหลง่ของไขมนัอิม่ตวั มสีารปนเป้ือน และมสีารก่อมะเรง็ในปรมิาณมาก

กาํลงัการผลิต  

การเพิม่ขึน้ของจาํนวนโรงสกดัน้ํามนัปาลม์จาก 91 แห่งในปี 2556 เป็นประมาณ 142 แห่งในปจัจุบนั โดยเปิดดาํเนินการจาํนวน 
108 แห่ง ทําใหก้ําลงัการผลติรวมของโรงสกดัมปีระมาณ 30 - 35 ลา้นตนั-ผลปาลม์สดต่อปี นบัว่ายงัคงสงูกวา่ปรมิาณผลปาลม์
สดทีอ่อกสูต่ลาดในปี 2561 ที ่15 ลา้นตนัเป็นอยา่งมาก จะเหน็วา่อตัราการใชก้าํลงัการผลติของโรงสกดัน้ํามนัปาลม์ดบิอยูต่ํ่ากวา่
รอ้ยละ 50 จากภาวะความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานมอียู่ในระดบัสูง ส่งผลต่อเสถยีรภาพราคาและคุณภาพของผล
ปาลม์สด ซึง่เป็นอุปสรรคสาํคญัต่อการพฒันาอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ของประเทศไทย 
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คาดการณ์ปริมาณและแนวโน้มราคาน้ํามนัปาลม์ปี 2562 

พืน้ทีป่ลกูปาลม์น้ํามนัในประเทศไทยเพิม่ขึน้เฉลีย่ปีละประมาณ 3 แสนไร ่จากการสง่เสรมิใหเ้กษตรกรปลูกปาลม์น้ํามนัแทนพชื
ชนิดอื่น โดยเฉพาะการโค่นลม้ยางพารามาเป็นการปลกูปาลม์น้ํามนัทดแทนอนัเน่ืองมาจากผลกระทบจากวกิฤตริาคายางตกตํ่า
เป็นเวลานานหลายปี เหตุผลดงักล่าวทาํใหผ้ลผลติโดยเฉลีย่เพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ืองในแต่ละปี นอกจากนัน้ ปจัจยัจากสภาพอากาศ 
ยงัเป็นสิง่ทีส่ง่ผลดตี่อผลผลติโดยรวม ดงันัน้ คาดวา่สถานการณ์ปรมิาณผลผลติปาลม์น้ํามนัจะออกสูต่ลาดมากขึน้ต่อเน่ืองจากปี 
2561 เป็นประมาณ 16 ลา้นตนั และสง่ผลใหป้รมิาณน้ํามนัปาลม์ดบิอยูท่ีป่ระมาณ 2.8 - 3 ลา้นตนัในปี 2562 

ในปี 2562 คาดว่าความต้องการใช้น้ํามนัปาล์มเพื่อการบรโิภคในประเทศจะคงที่ในระดบัประมาณ 1 ล้านตนั สําหรบัความ
ตอ้งการใชน้ํ้ามนัปาลม์เพือ่ผลติไบโอดเีซล คาดวา่จะมปีระมาณ 1 ลา้นตนัเช่นกนั การสง่เสรมิใหม้กีารใชไ้บโอดเีซล B20 สาํหรบั
รถบรรทุกขนาดใหญ่ และปรบัส่วนผสมน้ํามนัปาล์มในไบโอดเีซลขึน้เป็น B10 ภายในปี 2562 ยงัคงเป็นไปได้ยาก ดงันัน้ 
สถานการณ์ปรมิาณน้ํามนัปาล์มดบิคงเหลอืสะสมในประเทศจงึจะยงัคงอยู่ในระดบัสงูต่อไปในปี 2562 โดยเฉพาะในครึง่ปีแรก  
การส่งออกน้ํามนัปาล์มดบิจงึดูเหมอืนจะเป็นวธิเีดยีวที่จะสามารถระบายสต๊อกสะสมภายในประเทศได้ ภายใต้กลไกตลาดที่
เหมาะสม หรอือกีหนทางหน่ึง ตอ้งอาศยัมาตรการจากภาครฐัในการเขา้มาแกป้ญัหาอย่างเร่งด่วน เพื่อปรบัสมดุลปรมิาณน้ํามนั
ปาลม์คงเหลอืในประเทศ 

ในขณะทีผ่ลผลติน้ํามนัปาลม์ของโลกปี 2562 จะอยูใ่นระดบัสงูเช่นกนั กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา (USDA) ไดร้ายงานสภาวะ
ที่เอื้อต่อการเจรญิเติบโตของของปาล์มน้ํามนัในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ และผลผลติต่อไร่ที่อยู่ในระดบัสูง จะทําให้
ปรมิาณผลผลติน้ํามนัปาล์มของโลกขยายตวัรอ้ยะ 4.5 จากปี 2560/61 เป็น 72.8 ลา้นตนั โดยมาจากประเทศอนิโดนีเซยีเป็น
หลกั  

โดยรวมแลว้ การเคลื่อนไหวของราคาน้ํามนัปาลม์ดบิในประเทศในปี 2562 คาดวา่จะสอดคลอ้งและใกลเ้คยีงกบัราคาน้ํามนัปาลม์
ดบิตลาดโลก โดยอยูท่ีร่ะดบั 16 - 18 บาท/กโิลกรมั และราคาผลปาลม์สดทีป่ระมาณ 3.00 - 3.50 บาท/กโิลกรมั ตราบใดทีร่าคา
น้ํามนัปิโตรเลยีมโดยเฉลีย่ทรงตวัอยูใ่นระดบัไมเ่กนิ 55 - 60 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อบารเ์รล และราคาน้ํามนัปาลม์ดบิในตลาดโลก
โดยเฉลีย่ในปี 2562 คาดวา่จะอยูท่ีป่ระมาณ 2,000 - 2,300 รงิกติต่อตนั (2561 : 2,299 รงิกติต่อตนั) อยา่งไรกต็าม ยงัมปีจัจยั
อกีหลายปจัจยัทีย่งัคงสง่ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ เชน่ กระแสการต่อตา้นน้ํามนัปาลม์จากสหภาพยุโรปและอเมรกิา 
ความตงึเครยีดทางการคา้ระหว่างสหรฐัฯและจนี รวมถงึอตัราภาษีนําเขา้น้ํามนัปาลม์ของประเทศอนิเดยีซึ่งยงัคงอยใูนระดบัสงู 
เป็นตน้  
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ภาพรวมทางด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม   

บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) มกีารดาํเนินงานทีแ่สดงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม เพื่อ
ความยัง่ยนืของกจิการและสงัคมโดยรวม โดยการกําหนดวสิยัทศัน์และพนัธกจิ เพื่อให้สะทอ้นออกมาในการดําเนินงาน
ตามธุรกจิปกต ิดงัน้ี 

วิสยัทศัน์ 
เป็นบรษิทัชัน้นําในธุรกจิน้ํามนัปาลม์ทีม่กีารเตบิโตอยา่งยัง่ยนื ภายใตก้ารดาํเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพ ตามมาตรฐานระดบั
สากล เพือ่เสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ในดา้นการแขง่ขนัระดบัโลก 

พนัธกิจ 
1. สรา้งศกัยภาพในธุรกจิน้ํามนัปาลม์ตัง้แต่การเพาะเมลด็พนัธุ ์การผลติตน้กลา้ การเพาะปลกู การสกดัน้ํามนั ตลอดจน
ธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองใหส้ามารถแขง่ขนัไดแ้ละเป็นทีย่อมรบัในอนาคต
2. ดาํเนินธุรกจิน้ํามนัปาลม์ทีใ่หม้ลูค่าสงูดว้ยการมุง่เน้นในดา้นงานคน้ควา้วจิยั พฒันาสายพนัธุป์าลม์น้ํามนัทีใ่หผ้ลผลติ
สงู ปรบัตวัไดด้ใีนทุกพืน้ทีก่ารเพาะปลกู ตรงตามความตอ้งการของเกษตรกร รวมถงึการใหบ้รกิารทีด่เียีย่มต่อลกูคา้
3. ใชเ้ทคโนโลยกีารผลติและการคน้ควา้วจิยัที่ทนัสมยั ดว้ยระบบการบรหิารจดัการที่ไดม้าตรฐานสากล พรอ้มกบัการ
ดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม ความหลากหลายทางชวีภาพ ชุมชนและสงัคม
4. ให้ความสําคญัอยู่เสมอต่อสุขภาพ ความปลอดภยั และสวสัดกิารของพนักงาน รวมถงึการสรา้งความเชื่อมัน่ให้กบั
ลกูคา้ เกษตรกรและจดัสรรประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้ และผูเ้กีย่วขอ้งอยา่งเหมาะสม

บรษิทัมนีโยบายทีเ่น้นการผลติน้ํามนัปาลม์อยา่งยัง่ยนืตามกรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) โดยใน
สว่นของสวนปาลม์และโรงงานสกดัของบรษิทัไดร้บัการรบัรองมาตรฐานดงักล่าวในรปูแบบ Mass Balance (MB) เมื่อวนัที ่
14 กุมภาพนัธ ์2556 บรษิทัยงัมกีารผลติกระแสไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีภาพและชวีมวล  และไดร้บัการขึน้ทะเบยีนโครงการ
กลไกการพฒันาทีส่ะอาด (Clean Development Mechanism : CDM)  นอกจากนัน้ บรษิทัยงัมนีโยบายและแนวปฏบิตัิ
เพือ่รกัษาสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่ต่างๆ ไมว่า่จะเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ พนกังาน หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก 
ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ เจา้หน้ี ลูกคา้ คู่คา้ คู่แขง่ ชุมชนและสงัคม กําหนดไวอ้ย่างชดัเจน โดยบรษิทัเคารพในความเท่าเทยีมกนั 
ไมเ่ลอืกปฏบิตัติ่อพนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ หรอืบุคคลใดบุคคลหน่ึง เน่ืองจากความเหมอืน หรอืความแตกต่างในเรื่องสญัชาต ิ
เชือ้ชาต ิศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส หรอืเรื่องอื่นใด อย่างไรกต็าม ความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยีอาจ
แตกต่างกนั ดงันัน้ บรษิทัจะพจิารณาถงึสทิธติามกฎหมายทีแ่ต่ละกลุ่มพงึไดร้บัอยา่งละเอยีดรอบคอบ และดแูลใหม้ัน่ใจวา่
สทิธดิงักล่าวไดร้บัความคุม้ครอง และปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงั โดยไดก้ําหนดแนวทางการตอบสนองความตอ้งการของ
ผูม้สีว่นไดเ้สยีไวใ้นนโยบายดงักลา่ว  

บรษิทักาํหนดแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคมตามหลกัการ 8 ขอ้ดงัน้ี 
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1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บรษิทัยดึหลกัการปฏบิตัทิีเ่สมอภาค ภายใตก้ารแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรมต่อคู่คา้ทุกราย  รวมถงึการปฏบิตัติามสญัญา เงื่อนไข
ทางการค้าในการซื้อขายสนิค้าและบรกิารจากคู่ค้า และการกําหนดนโยบายในการจดัซื้อและจดัจ้าง เพื่อให้การดําเนิน
ธุรกจิกบัคูค่า้เป็นไปอยา่งเหมาะสม มปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส และตรงไปตรงมา 

2. การต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชัน่

บรษิทัมนีโยบายให้พนักงานดําเนินงานอย่างมคีุณธรรมและเป็นพลเมอืงที่ดขีองสงัคม รวมทัง้ส่งเสรมิใหคู้่ค้าของบรษิทั
ดําเนินธุรกจิที่ถูกต้องด้วยความโปร่งใสด้วยเช่นกนั บรษิทัจงึได้กําหนดให้การต่อต้านการทุจรติและการตดิสนิบนเป็น
นโยบายทีส่าํคญัอกีนโยบายหน่ึง โดยมกีารกาํหนดหลกัเกณฑเ์ป็นแนวปฏบิตัไิวใ้นนโยบายดงักลา่ว 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะใหค้วามเป็นธรรมต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกราย โดยปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัและ
ปฏบิตัติามหลกัการเกี่ยวกบัสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐานตามเกณฑส์ากล โดยไม่แบ่งแยกถิน่กําเนิด เชือ้ชาต ิเพศ อายุ สผีวิ 
ศาสนา ความพกิาร ฐานะทางการเงนิ ชาตติระกูล สถานศกึษา หรอืสถานะอื่นใดทีม่ไิดเ้กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการปฏบิตังิาน 
รวมทัง้ใหค้วามเคารพต่อความเป็นปจัเจกชนและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์

4. การปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

บรษิทัตระหนักดวี่าพนกังานเป็นปจัจยัแห่งความสาํเรจ็กา้วหน้าของบรษิทั บรษิทัจงึสนับสนุนพฒันาใหพ้นักงานมคีวามรู้
ความสามารถ มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเน่ือง มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ  ให้
ผลตอบแทน และสวสัดกิารทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม เคารพสทิธขิองพนกังานตามหลกัสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐานตามหลกั
สากลและตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ รวมทัง้ยงัใหค้วามสาํคญักบัสุขภาพ อาชวีอนามยั ความปลอดภยัใน
ชวีติ และทรพัยส์นิ และสภาพแวดลอ้มการทาํงานของพนกังาน ตลอดจนเสรมิสรา้งวฒันธรรมและบรรยากาศการทาํงานที่
ดแีละสง่เสรมิการทาํงานเป็นทมี 

5. ความรบัผิดชอบต่อลกูค้า

บรษิทัมุ่งมัน่สรา้งความพงึพอใจและความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ โดยเน้นการผลติสนิค้าที่มคีุณภาพและมาตรฐานตามระบบ
บรหิารจดัการดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

- มาตรฐาน ISO 9001 เป็นมาตรฐานการจดัวางระบบบรหิารงานเพือ่การประกนัคุณภาพ
- มาตรฐาน OHSAS 18001 เป็นระบบการจดัการดา้นชวีอนามยัและความปลอดภยัในสถานทีท่าํงาน
- มาตรฐาน ISO 14001 เป็นมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้องค์กรมกีารพฒันา
ปรบัปรงุตลอดจนรกัษาสิง่แวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง

- มาตรฐานการผลติน้ํามนัปาลม์อยา่งยัง่ยนืภายใตก้รอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)
ซึง่เป็นแนวปฏบิตัทิีม่กีารปรบัปรุงการผลติน้ํามนัปาลม์อยา่งยัง่ยนื ทัง้ทางเศรษฐกจิ สงัคม ชุมชน สิง่แวดลอ้ม
และถกูตอ้งตามกฎหมายของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลายภาคสว่นตัง้แต่ตน้น้ําถงึปลายน้ํา
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นอกจากนัน้ บรษิัทยงัมุ่งเน้นทําการตลาดและสญัญาที่เป็นธรรม รวมถึงรกัษาข้อมูลที่เป็นความลบัของลูกค้า และมี
หน่วยงานซึง่ทาํหน้าทีร่บัขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้ เพือ่ใหล้กูคา้เกดิความเชื่อมัน่และพงึพอใจสงูสดุ 

6. การใส่ใจส่ิงแวดล้อม

บรษิทัมนีโยบายในการประกอบธุรกจิโดยคาํนึงถงึสิง่แวดลอ้ม และปฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้บงัคบัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มที่
บงัคบัใชอ้ยู ่โดยบรษิทัไดด้าํเนินการ ดงัน้ี  

- สง่เสรมิใหพ้นกังานของบรษิทัมจีติสาํนึก และความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม
- ร่วมพฒันาสิ่งแวดล้อม รวมทัง้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับหน่วยงานอื่น เพื่อให้มีการรกัษา
สิง่แวดลอ้ม และปรบัปรงุการปฏบิตังิานใหเ้หมาะสมต่อสิง่แวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ

- ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดํา เ นินธุรกิจของบริษัท  ทบทวนและติดตาม
ความกา้วหน้าเพือ่ใหแ้น่ใจวา่บรษิทัไดป้ฏบิตัติามนโยบายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ

7. การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม

ปี 2561 บรษิทัไดส้นบัสนุนกจิกรรมต่างๆ ซึง่เป็นโครงการดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมมลูค่ารวม 1.57 ลา้นบาท (2560 : 
0.93 ลา้นบาท) เพือ่สรา้งสมัพนัธอ์นัดตี่อชุมชนและสงัคม  

การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม 

ไตรมาสท่ี 1 
สนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เยน็เป็นสขุ 

เมื่อวนัที่ 5 มกราคม 2561 บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาล์ม 
จํากัด (มหาชน)  ร่วมมือกับหมู่บ้านประชาธรรม ตําบลเคียนซา 
อําเภอเคยีนซา จ.สรุาษฎรธ์านี เพื่อจดัตัง้โครงการหมูบ่า้นเศรษฐกจิ
พอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้มีการรวมกลุ่ม
ครัวเรือน สัมมาชีพชุมชน มีการจัดการงานด้านสาธารณสุข 
การจราจรและเรื่องการเกบ็ขยะเพื่อพฒันาหมูบ่า้นใหส้ะอาด ซึ่งการ
เขา้ร่วมในครัง้น้ีบรษิทัเป็นตวัแทนสถานประกอบการสนันสนุนงาน
ดา้นความสะอาดเพือ่ความสงบเรยีบรอ้ยใหก้บัชุมชนรอบๆ โรงงาน 
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การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม (ต่อ) 

สนับสนุนรถไถเพ่ือซ่อมแซมและปรบัปรงุถนนของชมุชนบ้าน
หมาก  

เมื่อวนัที ่ 10 กุมภาพนัธ ์ 2561 บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ 
จาํกดั (มหาชน) สนบัสนุนรถไถ ในการซ่อมแซมและปรบัปรุงถนน
ภายในชุมชน ถนนสายบา้นหมาก ตําบลบางสวรรค ์ อําเภอพระแสง 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนทีส่ญัจร
และการขนสง่ผลติผลทางการเกษตร  

สนับสนุนทะลายเปล่าให้กบักลุ่มเกษตรกร 

เมื่อวนัที ่ 12 กุมภาพนัธ ์ 2561 บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์
จํากดั (มหาชน) สนับสนุนทะลายเปล่าให้กบักลุ่มเกษตรกรปลูก
ปาลม์น้ํามนับา้นปลายคลอง ต.ชยับุร ีอ.ชยับุร ี 

โดยมกีารจดัอบรมการทําปุ๋ ยหมกัจากทะลายปาล์มเพื่อลดรายจ่าย
จากการใชปุ้๋ ยเคมแีละชว่ยลดตน้ทุนการผลติ  

สนับสนุนช่วยซ้ือปุ๋ ยหมกัของโครงการหมู่บ้านท่ีได้รบัความ
ช่วยเหลือจากรฐั  

เมื่อวนัที ่ 28 กุมภาพนัธ ์ 2561 บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์
จาํกดั (มหาชน) สนบัสนุนชุมชนในการซือ้ปุ๋ ยหมกัจาํนวน 61.94 ตนั 
จากโครงการปุ๋ ยหมกับา้นสระแกว้ ตําบลบางสวรรค ์อําเภอพระแสง 
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  

ซึง่เป็นโครงการทีไ่ดร้บัความชว่ยเหลอืจากรฐั ซึง่ช่วยใหบ้รษิทัไดปุ้๋ ย
หมกัราคาถูกและมีคุณภาพ ในขณะเดียวกันก็เพิ่มรายได้ให้กับ
ทอ้งถิน่ ภายใตแ้นวทางการพฒันาธุรกจิเพือ่ความยัง่ยนืของบรษิทั 
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การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม (ต่อ) 

สนับสนุนงบประมาณการจดัซ้ือชดุของอาสาสมคัรรกัษาความ
ปลอดภยั  

เมื่อวนัที่ 10  มีนาคม 2561 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาล์ม
จํากัด (มหาชน)  ได้สนับสนุนงบประมาณจํานวน 10,000 บาท 
สาํหรบัการจดัซื้อชุดของเจา้หน้าที่อาสาสมคัรรกัษาความปลอดภยั 
ความสงบในหมูบ่า้นใกลเ้คยีงพืน้ทีส่วนของบรษิทั เพื่อสอดสอ่งดูแล 
เฝ้ายาม รกัษาความสงบในหมูบ่า้นของชาวบา้นในพืน้ที ่ 

ไตรมาสท่ี 2 ต้อนรบันักศึกษาจากมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศ เพชรบรีุ 

เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2561  บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาล์ม 
จํากัด (มหาชน) ต้อนรับนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ีในเขา้ศกึษาดู
งานในเรื่อง “แนวทางการทํางานที่มรีะบบและประสทิธภิาพของ
บุคลากรในองคก์ร”เพื่อใหน้กัศกึษาไดร้บัขอ้มลูจากการประสบการณ์
จรงิและเป็นการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งสถานศกึษากบับรษิทั 

สนับสนุนรถตกัเพ่ือปรบัภมิูทศัน์โรงเรียน 

เมื่อวนัที ่ 11 พฤษภาคม 2561 บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ 
จาํกดั (มหาชน) สนับสนุนรถตกัเพื่อปรบัปรุงภูมทิศัน์ของโรงเรยีน
บา้นหมาก ตาํบลบางสวรรค ์อาํเภอพระแสง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ซึง่
การดําเนินงานครัง้น้ีเป็นการร่วมกนัของผู้นําชุมชน ชาวบ้าน 
บุคลากรของโรงเรยีน ซึ่งแสดงให้เหน็ถงึสรา้งความสามคัคขีอง
ชุมชน 
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การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม (ต่อ) 

สนับสนุนต้นปาลม์ให้แก่วดัดอนพยอม 

วนัที ่14 พฤษภาคม 2561 สวนเคยีนซาไดบ้รจิาคตน้ปาลม์ จํานวน 
60 ตน้ในใหก้บัวดัดอนยายหอม เน่ืองดว้ยมพีืน้ทีว่า่งเปล่าอยูจ่าํนวน 
5 ไร่ เพื่อจะไดใ้หเ้กดิประโยชน์และสรา้งรายได ้(เป็นเงนิปจัจยั) ใน
การใช้สอยภายในวดั นอกจากน้ี พุทธศาสนิกชนของสวนเคยีนซา 
ยงัไดร้่วมทําบุญทํากุศล และเขา้ร่วมทํากจิกรรมกบัชุมชนซึ่งวดันัน้
ถอืเป็นศนูยร์วมจติใจของชุมชน  

ไตรมาสท่ี 3 กิจกรรมปล่อยพนัธุป์ลาเน่ืองในวโรกาส 12 สิงหาคม   

บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาล์ม จํากดั (มหาชน) ได้ร่วมกบั
ชุมชนบ้านนาปง ตําบลหว้ยยูง และ องค์การบรหิารส่วนตําบลหว้ย
ยูง  จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่แหล่ง น้ําธรรมชาติ เพื่อ
เทิดพระเกียรติวนัแม่แห่งชาติ ณ ตําบลบ้านห้วยยูง อําเภอเหนือ
คลอง จงัหวดักระบี ่ 

สนับสนุนปุ๋ ยหมกัจากทะลายปาลม์เปล่า ให้กบัชุมชนในตาํบล
บ้านห้วยยงู 

เดือนกันยายน 2559 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาล์ม จํากัด 
(มหาชน) สนับสนุนปุ๋ ยหมกัจากทะลายปาล์มเปล่า ให้กบัชุมชนใน
ตําบลบ้านห้วยยูง อําเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ สําหรบัใช้ใน
ชุมชน  
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การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม (ต่อ) 

ไตรมาสท่ี 4 
บริจาคเคร่ืองเรือนให้กบัชมุชนบ้านห้วยคราม 

เดือนตุลาคม 2561 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาล์ม จํากัด 
(มหาชน) บรจิาคโต๊ะ และเก้าอี้ ให้กบัชุมชนบ้านห้วยคราม ตําบล
ห้วยยูง อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อใช้ในการประชุม
ประจาํเดอืนของสมาชกิในชุมชน  

8. การพฒันาและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการดาํเนินงานท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม

ในปจัจุบัน บริษัทสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวมวล โดยมีน้ําเสียและของเสียจาก
กระบวนการผลติของโรงงานสกดัน้ํามนัปาลม์เป็นวตัถุดบิ และโครงการดงักล่าวเป็นแหล่งเรยีนรูใ้นการจดัการของเสยีของ
นกัเรยีน นกัศกึษาและชุมชนของโรงงาน 

นอกจากน้ี บรษิทัยงัมสีว่นรว่มในการพฒันาสายพนัธุป์าลม์น้ํามนัทีใ่หผ้ลผลติต่อไรส่งู (ประมาณ 4-5 ตนัผลปาลม์สดต่อไร่
ต่อปี ภายใตส้ภาพอากาศปกต)ิ มภีาวะทนความแลง้ไดด้ ีและเป็นพนัธุป์าลม์ทีม่อีตัราการเตบิโตดา้นความสงูของลําตน้ที่
ตํ่าสง่ผลใหส้ามารถเกบ็เกีย่วผลผลติไดม้ากกวา่ 30 ปี ซึง่ดว้ยคุณสมบตัโิดยรวมดงักล่าวสง่ผลใหส้ามารถใชพ้ืน้ทีเ่พาะปลกู
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลมากขึน้ มอีตัราผลตอบแทนจากการลงทุนทีด่ ีนบัเป็นการดแูลสภาพแวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 
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ภาพรวมทางด้านการเงิน  

คาํอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

1. ผลการดาํเนินงาน

ผลการดาํเนินงานของสวน 

ปรมิาณผลปาลม์สดของสวน ในปี 2561 มปีรมิาณใกลเ้คยีงกบัปี 2560 โดยผลปาลม์สดทีม่าจากสวนทีเ่ป็นพืน้ทีข่องบรษิทั
ลดลงร้อยละ 9.4 และในส่วนของผลปาล์มที่มาจากสวนที่เป็นพื้นที่สมัปทาน เพิม่ขึ้นร้อยละ 21.5 ซึ่งแม้ว่าในปี 2561 
สภาพอากาศอยู่ในระดบัทีด่ ีปรมิาณน้ําฝนมตี่อเน่ือง แต่มกีารปลูกตน้ปาลม์ทดแทนสาํหรบัตน้ปาลม์ทีม่อีายุมาก ในพืน้ที่
ของบรษิทัและพืน้ทีส่มัปทานทีไ่ดร้บัการต่ออายแุลว้ ซึง่เป็นไปตามแผนการปลกูทดแทนของบรษิทั 

ในส่วนพืน้ทีส่มัปทานของบรษิทัจํานวนทัง้สืน้ 21,348.94 ไร่ ไดห้มดอายุลงแลว้ โดยนโยบายภาครฐัในปจัจุบนั หากจะมี
การพจิารณาต่อใบอนุญาตเขา้ทําประโยชน์ในพืน้ทีส่มัปทาน กจ็ะพจิารณาใหพ้ืน้ทีเ่พยีงแค่ครึง่หน่ึงของพืน้ทีท่ีเ่คยไดเ้ขา้
ทาํประโยชน์ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

ทีต่ ัง้และขนาดพืน้ที ่ วนัสิน้สุดอายุสมัปทาน สถานการณ์ปจัจบุนั 
1) สวนเคยีนซา

จาํนวนพืน้ที ่8,588 ไร่
8 กรกฎาคม 2557 สญัญาเชา่ทีด่นิกบักรมธนารกัษ ์เมือ่วนัที ่11 ธนัวาคม 2557 :- 

• บรษิทัยอ่ยไดร้บัการต่ออายุสญัญา จาํนวนพืน้ที ่4,294 ไร ่ คดิเป็นรอ้ย
ละ 50 ของพืน้ทีท่ ีเ่คยไดเ้ขา้ทาํประโยชน์จากใบอนุญาตเดมิกบักรมปา่
ไมเ้มือ่วนัที ่9 กรกฎาคม 2527 ซึง่สญัญามผีลตัง้แต่วนัที ่9 กรกฎาคม
2557 ถงึ วนัที ่8 กรกฎาคม 2572

• สว่นพืน้ทีอ่กีครึง่หน่ึงใหนํ้าไปจดัใหร้าษฎรผูย้ากไรไ้มม่ทีีด่นิทาํกนิไดร้บั
สทิธกิารเชา่รายละไมเ่กนิ 10 ไร ่ในระหวา่งทีก่ารดาํเนินการเรือ่งการ
จดัสรรพืน้ทีย่งัไมแ่ลว้เสรจ็นัน้ กรมธนารกัษไ์ดอ้นุญาตใหบ้รษิทัยอ่ย
ครอบครองทาํประโยชน์โดยชาํระคา่เชา่ในอตัราทีก่าํหนด จนกวา่การ
จดัสรรทีด่นิจะดาํเนินการแลว้เสรจ็

2) สวนชยับุรี
จาํนวนพืน้ที ่13,030 ไร่

1 มกราคม 2558 
• บรษิัทย่อยได้ดําเนินการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์หรอือยู่อาศยัใน

พื้นที่ด ังกล่าวกับกรมป่าไม้ จํานวนพื้นที่ 6,515 ไร่ ขณะน้ียังอยู่ใน
ระหวา่งการพจิารณาของกรมปา่ไม้

• เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2558 บรษิทัย่อยดงักล่าวไดร้บัใบอนุญาตเกบ็หา
ของป่าในพื้นที่สมัปทานแปลงดงักล่าว โดยบรษิัทย่อยต้องชําระเงิน
ค่าภาคหลวงในอตัรารอ้ยละ 10 ของราคาตลาดและค่าบํารุงป่าในอตัรา
2 เทา่ของคา่ภาคหลวง เมือ่มกีารเกบ็เกีย่วผลปาลม์สด บรษิทัย่อยจงึได้
เริม่เกบ็เกีย่วผลปาล์มสดในพืน้ทีเ่ขตป่าสงวนแปลงดงักล่าวตัง้แต่เดอืน
พฤษภาคม2558 อย่างไรกต็าม ใบอนุญาตดงักล่าวจะมอีายุปีต่อปี ซึ่ง
ใบอนุญาตปจัจบุนัจะหมดอายุในวนัที ่26 เมษายน 2562

ดว้ยเหตุผลดงักลา่วขา้งตน้ สง่ผลใหต้น้ทุนผลปาลม์สดจากสวนของบรษิทั ลดลงรอ้ยละ 6.0 
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ผลการดาํเนินงานของโรงสกดั 

บรษิทัมกีารชะลอการซือ้ผลปาลม์สดเพื่อผลติในช่วงไตรมาสสุดทา้ย เน่ืองดว้ยสภาวะอุปทานสว่นเกนิของน้ํามนัปาลม์ดบิ
ซึ่งเป็นสาเหตุให้ราคาปรบัตวัลดลงอย่างมาก ส่งให้บรษิทัมปีรมิาณการซื้อผลปาล์มสดจากภายนอกลดลงร้อยละ 12.9 
รวมถงึโรงงานไดม้กีารหยดุการผลติเพือ่บาํรงุรกัษาเครือ่งจกัรครัง้ใหญ่ ประกอบกบัปรมิาณผลปาลม์สดจากสวนทีใ่กลเ้คยีง
กนักบัปีก่อน ทําใหป้รมิาณผลปาล์มสดรวมที่เขา้สูโ่รงสกดัลดลงรอ้ยละ 7.2 โดยสดัสว่นการซื้อผลปาล์มสดจากภายนอก
และผลผลติจากสวนของบรษิทัในปี 2561 คดิเป็นรอ้ยละ 57.3 และ 42.7 ของผลปาลม์สดทีใ่ชใ้นการผลติทัง้หมด  (2560 : 
รอ้ยละ 61.0 และ 39.0) 

ต้นทุนผลปาล์มสดจากสวนของบริษัท และต้นทุนผลปาล์มสดที่ซื้อจากภายนอกลดลง ร้อยละ 6.0 และร้อยละ 21.6 
ตามลําดบั โดยเกดิจากกลไกอุปสงค์อุปทานของตลาด สง่ผลใหต้้นทุนผลปาลม์สดทีใ่ชใ้นการผลติทัง้หมดของบรษิทัโดย
เฉลีย่ลดลง รอ้ยละ 17.0  ประกอบกบัการรบัรูผ้ลกําไรจากการเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสนิคา้คงเหลอื สง่ผลให้
ตน้ทุนน้ํามนัปาลม์ดบิลดลงในสดัสว่นทีม่ากกว่าราคาขายน้ํามนัปาลม์ดบิ โดยราคาขายน้ํามนัปาลม์ดบิ (CPO) เฉลีย่ต่อ
หน่วยปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 18.3 สง่ผลใหก้าํไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้ 4.3 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.8 

บรษิทัไดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษจีากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน สาํหรบักจิการสกดัน้ํามนัปาลม์ดบิและเมลด็ในปาลม์
อบแหง้ กจิการผลติไฟฟ้าจากเชื้อเพลงิชวีมวล และกจิการผลติไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพ ตามกําลงัการผลติที่กําหนดไวใ้น
บตัรสง่เสรมิ ทัง้น้ีภายใตเ้งือ่นไขทีก่าํหนดบางประการ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี: 

สทิธพิเิศษตามบตัรสง่เสรมิเลขที ่1043(2)/2548 ลงวนัที ่29 พฤศจกิายน 2550 ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบั
กําไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิมกีําหนดระยะเวลา 8 ปี นบัจากวนัเริม่มรีายไดจ้ากการประกอบ
กจิการสาํหรบักจิการผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวลขนาด 1.2 เมกะวตัต ์บรษิทัไดเ้ริม่ใชส้ทิธพิเิศษดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัที ่
21 สงิหาคม 2558 

สําหรบักิจการผลิตเมล็ดพนัธุ์ปาล์ม การร่วมค้า (บรษิัท สยามเอลิทปาล์ม จํากดั) ได้รบัสทิธิพเิศษทางภาษีจาก
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน ดงัน้ี 

สทิธพิเิศษตามบตัรสง่เสรมิการลงทุนเลขที ่1262(2)/2550 ลงวนัที ่13 มนีาคม 2550 ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล
สาํหรบักําไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ มกีําหนดระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการ
ประกอบกจิการ ซึง่การรว่มคา้ไดเ้ริม่ใชส้ทิธพิเิศษดงักลา่วแลว้ เมือ่วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2557 

รายได้จากการขาย 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มรีายไดจ้ากการขายสาํหรบัปี 2561 ลดลงจากปี 2560 จาํนวน 134.6 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 17.6 
โดยมเีหตุผลหลกัจากราคาขายถวัเฉลีย่ต่อหน่วยของน้ํามนัปาลม์ดบิและน้ํามนัเมลด็ในปาลม์ ลดลงรอ้ยละ 18.3 และ 22.7 
ตามลาํดบั รวมถงึปรมิาณการขายน้ํามนัปาลม์ดบิลดลง รอ้ยละ 4.5 

ต้นทนุขายและค่าใช้จ่าย 

‐ ราคาขายถวัเฉลีย่ต่อหน่วยของน้ํามนัปาลม์ดบิลดลงรอ้ยละ 18.3 ในขณะทีต่น้ทุนเฉลีย่ต่อหน่วยของน้ํามนัปาลม์ดบิ
เพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อยเพยีงรอ้ยละ 1.1 สง่ผลใหอ้ตัราสว่นตน้ทุนขายลดลงเหลอืรอ้ยละ 90.6 ของยอดขาย (2560 : 
รอ้ยละ 92.8) 
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‐ บรษิทัไดต้ัง้สาํรองค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าทีด่นิและตน้ทุนสวนปาลม์ 28.5 ลา้นบาท ซึง่เกดิจากความเสยีหายใน
คดทีีอ่ยัการจงัหวดักระบี่ไดย้ื่นฟ้องต่อศาลว่าบรษิทัไดเ้ขา้ใชป้ระโยชน์ในที่ดนิเพื่อปลูกปาลม์ ซึ่งไดก้ําหนดใหเ้ป็น
เขตปฎริปูทีด่นิ ปจัจุบนัคดดีงักลา่วไดน้ดัสบืพยานโจทยแ์ละจาํเลยในเดอืนมถุินายน 2562 

‐ คา่ใชจ้า่ยในการขายเพิม่ขึน้ 4.5 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 23.2 เน่ืองจากคา่ขนสง่ทีเ่พิม่ขึน้จากราคาน้ํามนัดเีซล
เฉลีย่เพิม่ขึน้จากปี 2560 รวมถงึสดัสว่นทีล่กูคา้มารบัสนิคา้เองลดลง 

‐ กาํไรจากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยช์วีภาพ 39.3 ลา้นบาท (2560 : ขาดทุน 8.4 ลา้นบาท) 

‐ สว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในกจิการรว่มคา้ 9.5 ลา้นบาท (2560 : ขาดทุน 10.2 ลา้นบาท) 

กาํไร 

ในขณะทีร่ายไดจ้ากการขายของบรษิทัลดลง ตน้ทุนขายกล็ดลงเช่นเดยีวกนั ซึ่งลดลงในสดัสว่นทีม่ากกวา่รายได ้จงึสง่ผล
ให้บรษิทัและบรษิทัย่อยมกีําไรขัน้ต้นเพิม่ขึ้น 4.3 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 7.8 นอกจากน้ี บรษิทัได้บนัทกึรายได้จากการ
เปลีย่นแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยช์วีภาพ รวมทัง้ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ สุทธจิากการตัง้
สาํรองค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าที่ดนิและต้นทุนสวนปาล์มดงัที่ไดก้ล่าวมาแล้ว ส่งผลใหก้ําไรสุทธขิองบรษิทัและบรษิทั
ย่อยเพิม่ขึน้ 32 ลา้นบาท (2560: ขาดทุนสุทธ ิ18 ลา้นบาท) และกําไรสุทธติ่อหุน้ในปี 2561 เท่ากบั 0.04 บาท (2560 : 
ขาดทุนสทุธติ่อหุน้ 0.06 บาท) 

อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น 

อตัราผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ -1.7 ในปี 2560 เป็นรอ้ยละ 1.3 ในปี 2561 

อตัราการจ่ายเงินปันผล 

ในปี 2561 คณะกรรมการของบรษิทั ได้พจิารณาจ่ายเงนิปนัผลประจําปี 2560 จากกําไรสะสมของบรษิทั ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท ในเดอืนพฤษภาคมปี 2561 (2560 : 0.15 บาทต่อหุน้)  

ทัง้น้ี นโยบายของบรษิทัทีก่ําหนดจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นจํานวนไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของกําไรสุทธหิลงัหกัภาษี
แลว้ในแต่ละปี 

มลูค่าตามบญัชี (คาํนวณจากจาํนวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก)  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมมีูลค่าตามบญัชตี่อหุน้เท่ากบั 3.24 บาท (คํานวณจากจํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักสุทธ ิ324.05 ลา้นหุน้) ลดลงรอ้ยละ 2 จากปี 2560 ทีม่มีลูค่าตามบญัชตี่อหุน้เท่ากบั 3.30 บาท (คํานวณจาก
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัสทุธ ิ324.05 ลา้นหุน้) 
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2. ฐานะทางการเงิน

สินทรพัย ์

ในปี 2561 บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มสีนิทรพัยร์วม 1,361 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 159 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 10 มอีตัรา
ผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 1.0 (2560 : รอ้ยละ -1.2) โดยมสีาเหตุหลกัมาจากรายการเปลีย่นแปลง
สนิทรพัยท์ีส่าํคญั ดงัน้ี 

- เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ลดลง 89 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการจา่ยคนืเงนิกูร้ะยะสัน้
- ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ลดลง 28 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการคา่เสือ่มราคาสาํหรบัปี
- สนิคา้คงเหลอื ลดลง 41 ลา้นบาท เน่ืองมาจากปรมิาณสนิคา้คงเหลอืที่ลดลง ประกอบกบัราคาถวัเฉลีย่ต่อ

หน่วยของสนิคา้คงเหลอืทีล่ดลง

3. แหล่งท่ีมาของเงินทุน

โครงสร้างของเงินทนุ 

จากงบการเงนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมโีครงสรา้งเงนิทุนมาจากส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,050 
ลา้นบาท และมาจากสว่นของหน้ีสนิ 311 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 77 และรอ้ยละ 23 ของหน้ีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ เงนิ
กู้ยมืจากสถาบนัการเงนิจํานวน 270 ล้านบาทหรอืรอ้ยละ 20 ของหน้ีสนิรวม ประกอบด้วยเงนิกู้ยมืระยะสัน้ทัง้จํานวน 
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมอีตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ในปี 2561 เท่ากบั 0.30 เท่า (2560 : 0.42 เท่า) ทัง้น้ีมาจาก
เงนิกูย้มืระยะสัน้ในปี 2561 ทีล่ดลง 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

บรษิทัและบรษิทัย่อย มผีลกําไรสุทธสิาํหรบัปี 2561 จํานวน 14 ลา้นบาท และในระหว่างปี 2561 บรษิทัมกีารจ่ายเงนิปนั
ผลจากกําไรสะสม จํานวน 32.4 ลา้นบาท ส่งผลใหส้่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัย่อย ลดลงจากปี 2560 จํานวน 
19 ลา้นบาท 

หน้ีสิน  

บรษิทัและบรษิทัย่อย มหีน้ีสนิทัง้หมด 311 ลา้นบาท ซึ่งแบ่งเป็นหน้ีสนิหมุนเวยีน 298 ลา้นบาท และหน้ีสนิไม่หมุนเวยีน 
13 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 จาํนวน 141 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 31 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก เงนิกูย้มืระยะสัน้ที่
ลดลง 130 ลา้นบาท 

สภาพคล่องทางการเงิน 

ณ สิ้นปี 2561 กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 23 ล้านบาท 
เปรยีบเทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปี 2560 ซึง่มจีาํนวน 112 ลา้นบาท ลดลง 89 ลา้นบาท ซึง่มสีาเหตุดงัต่อไปน้ี 

‐ เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดาํเนินงานจาํนวน 119 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 จาํนวน 
113 ลา้นบาท เหตุผลหลกัมาจากผลประกอบการทีด่ขี ึน้ ดงัทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ประกอบกบัการลดลง
ในสว่นของลกูหน้ีและสนิคา้คงเหลอื 
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‐ เงนิสดสุทธใิช้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 46 ล้านบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2560 ที่ใช้ไป 2 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้จํานวน 44 ล้านบาท ซึ่งการลงทุนดงักล่าว ประกอบด้วยการจดัซื้อรถบรรทุกทดแทนรถคนัเดมิที่
เสือ่มสภาพ รถแบลก็โฮเพือ่ใชใ้นงานสวน และการปลกูปาลม์ทดแทน 

‐ เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิจาํนวน 162 ลา้นบาท เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2560 ทีจ่ดัหามา 11 ลา้น
บาท เหตุผลหลกัมาจากการจา่ยคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิและจา่ยเงนิปนัผล 

อตัราส่วนทางการเงิน 

‐ อตัราส่วนสนิทรพัย์หมุนเวยีนต่อหน้ีสนิหมุนเวยีนเท่ากบั 0.77 เท่า ซึ่งตํ่ากว่าปี 2560 เลก็น้อยประมาณ 
0.04 เท่า สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดในการจ่ายคนืเงนิกู้ยมืจาก
สถาบนัการเงนิ 

‐ อตัราสว่นสนิทรพัยส์ภาพคลอ่งหมนุเรว็ต่อหน้ีสนิหมนุเวยีนเทา่กบั 0.12 เทา่ ตํ่ากวา่ปี 2560 ประมาณ 0.26 
เท่า สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดในการจ่ายคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนั
การเงนิ 

‐ อตัราสว่นกระแสเงนิสดรบัสทุธจิากการดาํเนินงานต่อหน้ีสนิหมุนเวยีนเท่ากบั 0.4 เท่า ในปี 2561 สงูกวา่ปี 
2560 ประมาณ 0.39 เท่า สาเหตุหลกัมาจากเงนิสดรบัสุทธจิากการดาํเนินงานเพิม่ขึน้ ประกอบกบัการจ่าย
คนืเงนิกูย้มืระยะสัน้ 

4. รายจ่ายลงทนุ
- ในปี 2561 บรษิทัมกีารลงทุนขยายแปลงเพาะตน้กลา้ปาลม์ ทีจ่งัหวดัระนอง และจงัหวดันครศรธีรรมราช
- โครงการปลกูปาลม์ทดแทนของบรษิทัยอ่ย ในพืน้ทีท่ีเ่ป็นสมัปทานในสวนเคยีนซา คาดวา่จะดาํเนินการแลว้

เสรจ็ในปี 2563
- รายจ่ายลงทุนของบรษิัทในอนาคตยงัคงเป็นการหาพื้นที่เพื่อทําสวนปาล์ม และจดัหาอุปกรณ์ทดแทน

ทรพัยส์นิทีเ่สือ่มสภาพ รวมถงึการจดัหาอุปกรณ์เครือ่งใชท้ีส่ามารถทดแทนแรงงาน
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ปัจจยัและอิทธิพลท่ีอาจมีผลต่อผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

จากการทีว่ตัถุดบิหลกัของบรษิทัมาจากผลผลติทางการเกษตร ทําใหแ้นวโน้มผลการดาํเนินงานของบรษิทัขึน้อยู่กบั
ปจัจยัที่ควบคุมไม่ได้ ไดแ้ก่ สภาพภูมอิากาศ ปรมิาณน้ําฝน ผลผลติของวตัถุดบิที่ออกสู่ตลาดในแต่ละฤดูกาล และความผนั
ผวนของราคาน้ํามนัปาล์ม นอกจากน้ียงัมนีโยบายของภาครฐัที่ให้การช่วยเหลอืเกษตรกรในช่วงที่เป็นฤดูกาลซึ่งมผีลผลติ
ปาลม์สดออกสูต่ลาดเป็นจาํนวนมาก สง่ผลใหร้าคาตลาดของผลปาลม์สดไมไ่ดเ้ป็นไปตามกลไกของตลาด ประกอบกบัจํานวน
โรงสกดัน้ํามนัปาลม์ดบิทีม่มีากถงึ 108 แห่ง และอตัราใชก้ําลงัการผลติโดยรวมตํ่ากว่ารอ้ยละ 50 สง่ผลใหก้ารซื้อผลปาลม์สด
จากภายนอกมกีารแขง่ขนักนัอยา่งรนุแรง โดยไมใ่สใ่จเรือ่งคุณภาพของผลปาลม์ สง่ผลใหต้น้ทุนขายปรบัตวัสงูขึน้ 

ปจัจยัที่สาํคญัอกีปจัจยัหน่ึงไดแ้ก่ พืน้ทีท่ี่เป็นของรฐั คดิเป็นรอ้ยละ 52.5 ของพืน้ทีป่ลูกปาลม์ทัง้หมดของบรษิทั ซึ่ง
บรษิทัย่อยสามารถดําเนินการต่อสญัญากบัภาครฐัไดเ้พยีง รอ้ยละ 14.9  ของพืน้ที่ปลูกปาลม์ทัง้หมดของบรษิทั ส่วนพืน้ที่ที่
เหลอืนัน้อยู่ในระหว่างดําเนินการ หากรฐัไม่พจิารณาต่อสญัญาหรอือนุญาตใหเ้ขา้ทําประโยชน์  จะมผีลใหบ้รษิทัมพีืน้ที่ปลูก
ปาลม์ลดลง สง่ผลใหบ้รษิทัตอ้งซือ้ผลปาลม์จากภายนอกเพิม่ขึน้ ซึง่มผีลใหต้น้ทุนขายสงูขึน้   

นอกจากน้ี บรษิทัยงัมปีญัหาที่ดนิทบัซอ้นกบัที่ดนิของสาํนักงานปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึ่งบรษิทัอาจ
สญูเสยีทีด่นิดงักลา่ว ตามรายละเอยีดทีป่รากฎอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ้ 27.5  

อา้งถงึ “ปัจจยัเส่ียง” และ “ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั” ทีไ่ดก้ลา่วไปแลว้ขา้งตน้ 
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ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee)
กลุ่มบรษิทั ได้ใช้บรกิารสอบบญัชจีากสํานักงานสอบบญัชเีดียวกนั  โดยมกีารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่สํานัก
งานสอบบญัชดีงักลา่ว ในรอบปีบญัชดีงัน้ี

คา่สอบบญัช ี(บาท) ปี 2561 ปี 2562 

ของบรษิทั 1,030,000 1,030,000
ของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (บจ.สยามเอลทิปาลม์) 315,000 315,000
ของบรษิทัยอ่ย 3 บรษิทั 140,000 140,000

รวม 1,485,000 1,485,000

2) ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee)
กลุ่มบรษิทั ได้มกีารจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบรายการนําเขา้เครื่องจกัรและรายงานผลการดําเนินงานที่
ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลจากโครงการ BOI ดงัน้ี

คา่ตรวจสอบโครงการ BOI  (บาท) ปี 2561 ปี 2562 

ของบรษิทั -0- -0-
ของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (บจ.สยามเอลทิปาลม์) 100,000 100,000

รวม 100,000 100,000
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ผูถ้ือหุ้น 

ณ วนัที ่8 พฤษภาคม 2561 บรษิทัมผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ ดงัน้ี 

ลาํดบั ช่ือผูถื้อหุ้น 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นสามญั 

ทัง้หมดท่ีออกและเรียกชาํระแล้ว 

1 บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)* 69.96 

2 บรษิทั วฒันโชต ิจาํกดั 5.70 
3 นายสมเกยีรต ิพตีกานนท ์ 1.68 
4 นายธรรมนูญ สหดษิฐดาํรงค ์ 1.17 
5 บรษิทั วฒันโสภณพนิช จาํกดั 1.12 
6 น.ส. ดวงกมล ธนิสสรานนท ์ 0.74 
7 บรษิทั กรนีสปอต จาํกดั 0.73 
8 นายชวลติ เชาว ์ 0.71 
9 นางแนนซี ่เฉลมิกาญจนา 0.63 

ท่ีมา       : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

* บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เป็นผูผ้ลติและจดัจาํหน่ายผลติภณัฑน้ํ์ามนัพชื เนยเทยีมและไขมนัพชืผสม

โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ ทีถ่อืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป ณ วนัที ่8 พฤษภาคม 2561 มดีงัน้ี

ลาํดบั ช่ือผูถื้อหุ้น 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นสามญั 

ทัง้หมดท่ีออกและเรียกชาํระแล้ว 

1 บรษิทั ลํ่าสงู โฮลดิง้ จาํกดั 42.11 
2 HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD 20.00 

ท่ีมา         : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
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คณะกรรมการและผูบ้ริหาร 

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชดุย่อย

คณะกรรมการบริษทั 
1. นายธรีะ วภิูชนิน กรรมการอสิระและประธานกรรมการ 
2. นางสาวอญัชล ี สบืจนัทศริิ รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายเสงีย่ม สนัทดั กรรมการอสิระ 
4. นายวศนิ ปจัจกัขะภตัิ กรรมการอสิระ 
5. นายวงั ชาง ยงิ กรรมการ 
6. นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร์ กรรมการบรหิาร 
7. นายอาํพล สมิะโรจนา กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 
8. นายยทุธ  ศกัดิเ์ดชยนต์ เลขานุการบรษิทั 
คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายธรีะ วภิูชนิน กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายเสงีย่ม สนัทดั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
3. นายวศนิ ปจัจกัขะภตัิ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
4. นายยทุธ  ศกัดิเ์ดชยนต์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหา
1. นายเสงีย่ม สนัทดั กรรมการอสิระและประธานกรรมการสรรหา 
2. นายธรีะ วภิูชนิน กรรมการอสิระและกรรมการสรรหา 
3. นายวศนิ ปจัจกัขะภตัิ กรรมการอสิระและกรรมการสรรหา 
4. นายวงั ชาง ยงิ กรรมการและกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน
1. นายเสงีย่ม สนัทดั กรรมการอสิระและประธานกรรมการกาํหนด 

คา่ตอบแทน 
2. นายธรีะ วภิูชนิน กรรมการอสิระและกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 
3. นายวศนิ ปจัจกัขะภตัิ กรรมการอสิระและกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 
4. นายวงั ชาง ยงิ กรรมการและกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 
คณะเจ้าหน้าท่ีบริหารความเส่ียง
1. นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร์ กรรมการบรหิาร 
2. นายอาํพล สมิะโรจนา กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ สามารถดูไดท้ีห่วัขอ้   
”รายงานการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี” หลกัปฏบิตั ิ1 และ 3 

กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ไดแ้ก่  

กรรมการตรรจสอบ ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

นายธรีะ วภิชูนิน 
(ประธานกรรมการตรวจสอบ) 

เคยดาํรงตาํแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการ  
ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย (2540-2546) 
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2. การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร

คณะกรรมการสรรหาทาํหน้าทีใ่นการพจิารณาสรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมจะเป็นกรรมการ แทน
กรรมการที่จะครบกําหนดวาระในเดอืนเมษายน 2562 น้ี ทัง้น้ี รวมถงึการพจิารณาการเสนอชื่อบุคคล
โดยผู้ถือหุ้น เพื่อพจิารณาเข้ารบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่กําหนดไว ้
จากนัน้ได้นําเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการของบรษิัทเพื่อพจิารณาก่อนนําเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พจิารณาอนุมตัิ ทัง้น้ีคุณสมบตัิของกรรมการและผู้บรหิารต้องมลีกัษณะไม่ต้องห้ามตามประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ นอกจากนัน้ต้องเป็นผู้ที่มีความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั 

คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ ดูไดท้ี่หวัขอ้ “รายงานการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี” 
หลกัปฏบิตั ิ1 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัแลว้ ไมม่กีารกาํหนดจาํนวนกรรมการทีม่าจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่แต่ละกลุ่ม แต่ให้
สทิธิก์ารแต่งตัง้กรรมการ โดยวธิีที่ผู้ถือหุ้นสามารถแบ่งคะแนนเสยีงของตนในการเลอืกตัง้กรรมการ
เพือ่ใหผู้ใ้ดมากน้อยเพยีงใดกไ็ด ้(Cumulative Voting) 

3. จาํนวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการและจาํนวนครัง้ท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วม
ประชมุคณะกรรมการ

ในปี 2561 คณะกรรมการมกีารประชุมวาระปกตริวมทัง้สิน้ 6 ครัง้ โดยมกีรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วม
ประชุมดงัน้ี

รายช่ือคณะกรรมการ จาํนวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. นายธรีะ วภิชูนิน 6/6 
2. นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริิ 6/6 
3. นายเสงีย่ม สนัทดั 6/6 
4. นายวศนิ ปจัจกัขะภตัิ 5/6 
5. นายวงั ชาง ยงิ 4/6 
6. นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร์ 6/6 

7. นางสาวจริสดุา สาํเภาทอง
(ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบรษิทั โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่20 
มถุินายน 2561)  

 นายอาํพล สมิะโรจนา  
(เขา้รบัตาํแหน่งแทนนางสาวจริสดุา เมือ่วนัที ่20 มถุินายน  2561) 

3/3 

3/3 
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4. รายช่ือและตาํแหน่งของผูบ้ริหาร

รายช่ือผูบ้ริหาร ตาํแหน่ง 

1. นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริิ กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร์ กรรมการบรหิาร 
3. นายธรีะพงศ ์หอประเสรฐิวงศ์ ผูจ้ดัการทัว่ไป 
4. นางสาวเทยีมรส จนิะกนั ผูจ้ดัการแผนกบญัช ี
5. นายชณตัถ ์แสงอรุณ ผูจ้ดัการฝา่ยคดคีวามและ

หน่วยงานราชการสมัพนัธ ์
6. นายสพุจน์ เพง็จนัทร์ ผูจ้ดัการฝา่ยโรงงาน 

5. ประวติัคณะกรรมการและผู้บริหาร

1. นายธีระ วิภชูนิน
กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน และกรรมการสรรหา
อาย ุ 70 ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั 

- ของตนเอง  ไมม่ ี
- ของคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  ไมม่ี

จาํนวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่าํรงตาํแหน่ง 
- ประธานกรรมการ 2 บรษิทั 
- กรรมการ 1 บรษิทั 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  24 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่วนัที ่24 พฤษภาคม 2538) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้รหิาร  ไมม่ ี
คุณวฒุทิางการศกึษา ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิและเศรษฐศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัวสิคอนซนิ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผา่นการอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่6/2001 
ประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) รุน่ที ่5/2005 
ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) Refresher  
รุน่ที ่1/2005  

หมายเหตุ :    ปจัจุบนั อดตี
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ตาํแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 
กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการ บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จาํกดั (มหาชน)
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)

ตาํแหน่งในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร) 
- ไมม่ ี-

ตาํแหน่งในกจิการอื่น
กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทัเงนิทุน กรงุเทพธนาทร จาํกดั (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการ บรษิทั อนิเตอรไ์ฮด ์จาํกดั (มหาชน)
กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิคณะกรรมการเตรยีมจดัตัง้บรษิทั ทศท, กสท, ปตท, ทอท
รองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย

การเขา้รว่มประชุมปี 2561 - มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั 6 ครัง้ เขา้ประชุม 6 ครัง้
- มกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เขา้ประชุม 4 ครัง้
- มกีารประชุมคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 2 ครัง้ เขา้ประชุม 2 ครัง้
- มกีารประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครัง้ เขา้ประชุม 3 ครัง้

2. นางสาวอญัชลี  สืบจนัทศิริ
รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ
อาย ุ 60 ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั 

- ของตนเอง  ไมม่ ี
- ของคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  ไมม่ี

จาํนวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่าํรงตาํแหน่ง 
- ประธานกรรมการ 0 บรษิทั 
- กรรมการ 2 บรษิทั 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  16 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่วนัที ่18 มถุินายน 2546) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั  
ระหวา่งผูบ้รหิาร  ไมม่ ี
คุณวฒุทิางการศกึษา ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผา่นการอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่36/2003 
 ประกาศนียบตัร Company Secretary Program (CSP) รุน่ที ่26/2008 

ตาํแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุ :    ปจัจุบนั อดตี
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ตาํแหน่งในกจิการอื่น 
กรรมการ บรษิทั ลํ่าสงู โฮลดิง้  จาํกดั
กรรมการ บรษิทั น้ํามนัพชืกรงุเทพ จาํกดั
กรรมการ บรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จาํกดั
กรรมการ บรษิทั พนัธศ์ร ีจาํกดั
กรรมการ บรษิทั ประจกัษ์ววิฒัน์ จาํกดั
ประธานกรรมการ บรษิทั สยามเอลทิปาลม์ จาํกดั

การเขา้รว่มประชุมปี 2561 - มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั 6 ครัง้ เขา้ประชุม 6 ครัง้

3. นายเสง่ียม สนัทดั
กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา
อาย ุ 72 ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั 

- ของตนเอง  ไมม่ ี
- ของคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  ไมม่ี

จาํนวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่าํรงตาํแหน่ง 
- ประธานกรรมการ 0 บรษิทั 
- กรรมการ 1 บรษิทั 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  7 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่วนัที ่27 เมษายน 2555) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้รหิาร  ไมม่ ี
คุณวฒุทิางการศกึษา รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

นิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
ประกาศนียบตัรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐั เอกชน และการเมอืง รุ่น 
1 (วปอ. 2546) 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผา่นการอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่22/2004  
ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่51/2004 

ตาํแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไอ อาร ์พ ีซ ีจาํกดั (มหาชน)
กรรมการ ธนาคารทสิโก ้จาํกดั (มหาชน)

ตาํแหน่งในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร) 
- ไมม่ ี-
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ตาํแหน่งในกจิการอื่น 
กรรมการ สมาคมแหง่สถาบนัพระปกเกลา้
กรรมการ สาํนกังานความรว่มมอืพฒันาเศรษฐกจิกบัประเทศเพือ่นบา้น
กรรมการ การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค
กรรมการ องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย
ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั
ทีป่รกึษากฎหมายกระทรวงการคลงั
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานศุลกากร ภาคที ่1
เลขานุการกรมศุลกากร

การเขา้รว่มประชุมปี 2561 - มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั 6 ครัง้ เขา้ประชุม 6 ครัง้
- มกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เขา้ประชุม 4 ครัง้
- มกีารประชุมคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 2 ครัง้ เขา้ประชุม 2 ครัง้
- มกีารประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครัง้ เขา้ประชุม 3 ครัง้

4. นายวศิน ปัจจกัขะภติั
กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน และกรรมการสรรหา
อาย ุ 65 ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั 

- ของตนเอง  ไมม่ ี
- ของคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  ไมม่ี

จาํนวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่าํรงตาํแหน่ง 
- ประธานกรรมการ 0 บรษิทั 
- กรรมการ 1 บรษิทั 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  3 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2559) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้รหิาร  ไมม่ ี
คุณวฒุทิางการศกึษา ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ยงัไมไ่ดเ้ขา้รบัการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทั 
ตาํแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น ไมม่ ี
ตาํแหน่งในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร) 

- ไมม่ ี-
ตาํแหน่งในกจิการอื่น

กรรมการ บรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จาํกดั
กรรมการ บรษิทั พนัธศ์ร ีจาํกดั
กรรมการ บรษิทั ประจกัษ์ววิฒัน์ จาํกดั
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การเขา้รว่มประชุมปี 2561 - มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั 6 ครัง้ เขา้ประชุม 5 ครัง้
- มกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เขา้ประชุม 4 ครัง้
- มกีารประชุมคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 2 ครัง้ เขา้ประชุม 2 ครัง้
- มกีารประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครัง้ เขา้ประชุม 3 ครัง้

5. นายวงั ชาง ยิง
กรรมการ กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน และกรรมการสรรหา
อาย ุ 58 ปี 
สญัชาต ิ สงิคโปร ์
จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั 

- ของตนเอง  ไมม่ ี
- ของคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  ไมม่ี

จาํนวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่าํรงตาํแหน่ง 
- ประธานกรรมการ 0 บรษิทั 
- กรรมการ 2 บรษิทั 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  20 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2542) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้รหิาร  ไมม่ ี
คุณวฒุทิางการศกึษา ปรญิญาตร ีสาขากฎหมาย (เกยีรตนิิยม)  

Oxford University ประเทศองักฤษ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ยงัไมไ่ดเ้ขา้รบัการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทั 
ตาํแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

กรรมการบรหิาร บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
กรรมการ Jurong Cement Limited (บรษิทัมหาชนจดทะเบยีนในประเทศสงิคโปร)์

ตาํแหน่งในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร) 
ประธานกรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิทั อาหารสากล จาํกดั (มหาชน)
กรรมการ บรษิทั ลํ่าสงู โฮลดิง้ จาํกดั
กรรมการ บรษิทั น้ํามนัพชืกรงุเทพ จาํกดั
ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ลํ่าสงู (มาเลเซยี) เบอรฮ์ารด์
ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ลํ่าสงู สงิคโปร ์จาํกดั

ตาํแหน่งในกจิการอื่น 
 สมาชกิของ Board of Governors, สงิคโปรโ์พลเีทคนิค

 สมาชกิของ Advisory Board, Asian Civilisations Museum ประเทศสงิคโปร์
การเขา้รว่มประชุมปี 2561 - มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั 6 ครัง้ เขา้ประชุม 4 ครัง้

- มกีารประชุมคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 2 ครัง้ เขา้ประชุม 2 ครัง้
- มกีารประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครัง้ เขา้ประชุม 3 ครัง้
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6. นางสาวปิยธิดา  สขุจนัทร์
กรรมการบรหิาร
อายุ 50 ปี 
สญัชาติ ไทย 
จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั

- ของตนเอง  ไมม่ ี
- ของคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  ไมม่ี

จาํนวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่าํรงตาํแหน่ง 
- ประธานกรรมการ 0 บรษิทั 
- กรรมการ 2 บรษิทั 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  16 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่วนัที ่18 มถุินายน 2546) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้รหิาร  ไมม่ ี
คุณวฒุทิางการศกึษา ปรญิญาโท สาขาพฒันาการเศรษฐกจิ 

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ 
ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตรก์ารเงนิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผา่นการอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่36/2003 
ผา่นการอบรมหลกัสตูรนกัลงทุนผูท้รงคุณวฒุ ิรุน่ที ่1/2012 (TIIP 1)  
จดัโดยสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทยและตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ตาํแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 
กรรมการบรหิาร บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

ตาํแหน่งในกจิการอื่น 
กรรมการ บรษิทั ลํ่าสงู โฮลดิง้ จาํกดั
กรรมการ บรษิทั น้ํามนัพชืกรงุเทพ จาํกดั
กรรมการ บรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จาํกดั
กรรมการ บรษิทั พนัธศ์ร ีจาํกดั
กรรมการ บรษิทั ประจกัษ์ววิฒัน์ จาํกดั
กรรมการ บรษิทั สยามเอลทิปาลม์ จาํกดั
ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการฝา่ยวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์บรษิทัหลกัทรพัย ์คาเธย่แ์คปปิตอล จาํกดั

การเขา้รว่มประชุมปี 2561 - มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั 6 ครัง้ เขา้ประชุม 6 ครัง้
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7. นายอาํพล  สิมะโรจนา
กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร
อายุ 62 ปี 
สญัชาติ ไทย 
จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั

- ของตนเอง  ไมม่ ี
- ของคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  ไมม่ี

จาํนวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่าํรงตาํแหน่ง 
- ประธานกรรมการ 0 บรษิทั 
- กรรมการ 2 บรษิทั 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  6 เดอืน (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่วนัที ่20 มถุินายน 2561) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้รหิาร  ไมม่ ี
คุณวฒุทิางการศกึษา ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ (เคมวีศิวกรรม)  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผา่นการอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่37/2003 

ตาํแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 
กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร และทีป่รกึษาฝา่ยโรงงาน
บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
กรรมการบรหิาร บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
กรรมการบรหิาร บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน)

ตาํแหน่งในกจิการอื่น 
กรรมการ บรษิทั สยามเอลทิปาลม์ จาํกดั
กรรมการ บรษิทั ลํ่าสงู โฮลดิง้ จาํกดั
ผูจ้ดัการสว่น Melting บรษิทั สยามอาซาฮเีทคโนกล๊าส จาํกดั

การเขา้รว่มประชุมปี 2561 - มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั 3 ครัง้ เขา้ประชุม 3 ครัง้

8. นายยทุธ ศกัด์ิเดชยนต์
เลขานุการบรษิทั และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
อาย ุ 78 ปี 
จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั 

- ของตนเอง 229,000 หุน้ (รอ้ยละ 0.07) 
- ของคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  ไมม่ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้รหิาร  ไมม่ ี
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คุณวฒุทิางการศกึษา สงัคมวทิยามหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัมชิแิกน ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
เนตบิณัฑติไทย 
นิตศิาสตรบ์ณัฑติ (เกยีรตนิิยมด)ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ยงัไมไ่ดเ้ขา้รบัการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทั 
ประสบการณ์ 

ทนายความ สาํนกังานสกั กอแสงเรอืง

9. นายธีระพงศ ์หอประเสริฐวงศ์
ผูจ้ดัการทัว่ไป
อายุ 51 ปี 
จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั

- ของตนเอง ไมม่ ี
- ของคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  ไมม่ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวั  
ระหวา่งผูบ้รหิาร  ไมม่ ี
คุณวฒุทิางการศกึษา ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาการตลาด 

คณะบรหิารธุรกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ สาขาพฒันาผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

ประสบการณ์ 
ผูจ้ดัการโรงงาน บรษิทั อลัมอนด(์ไทยแลนด)์ จาํกดั
หวัหน้าเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั อะโกร ไฟเบอร ์จาํกดั

10. นางสาวเทียมรส จินะกนั
ผูจ้ดัการแผนกบญัชกีารเงนิ
อายุ 60 ปี 
จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั

- ของตนเอง ไมม่ ี
- ของคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  ไมม่ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวั  
ระหวา่งผูบ้รหิาร  ไมม่ ี
คุณวฒุทิางการศกึษา ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัราชภฏั 
ประสบการณ์ 

หวัหน้างานบญัชกีารเงนิ  บรษิทั ใบยาเอเชยีอาคเนย ์จาํกดั
หวัหน้างานบญัชกีารเงนิ  บรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จาํกดั

หมายเหตุ :    ปจัจุบนั อดตี
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11. นายชณัตถ ์ แสงอรณุ
ผูจ้ดัการฝา่ยคดคีวามและหน่วยงานราชการสมัพนัธ์
อาย ุ 57 ปี  
จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั 

- ของตนเอง ไมม่ ี
- ของคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  ไมม่ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวั  
ระหวา่งผูบ้รหิาร  ไมม่ ี
คุณวฒุทิางการศกึษา ปรญิญาโท สาขารฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

ปรญิญาตร ีสาขารฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
ประสบการณ์ 

ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบุคคล บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน)
ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบุคคล บรษิทั นนัยางการเ์มน้ท ์จาํกดั
ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบุคคลและธุรการ บรษิทั โรงพมิพ ์ไทยวฒันาพานิช จาํกดั
ผูจ้ดัการอาวโุสฝา่ยทรพัยากรมนุษยแ์ละธุรการ บรษิทั คารเ์ปท อนิเตอรแ์นชัน่แนล (ประเทศไทย)
จาํกดั (มหาชน)
ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรมนุษยแ์ละธุรการ บรษิทั ไทยเพรซเิดน้ท ์ฟูดส ์จาํกดั (มหาชน)
ผูจ้ดัการฝา่ยบุคคลและธุรการ บรษิทั มัน่คงเคหะการ จาํกดั (มหาชน)

12. นายสพุจน์ เพง็จนัทร์
ผูจ้ดัการฝา่ยโรงงาน
อายุ 41 ปี 
จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั

- ของตนเอง ไมม่ ี
- ของคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  ไมม่ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวั  
ระหวา่งผูบ้รหิาร  ไมม่ ี
คุณวฒุทิางการศกึษา ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

พระนครเหนือ 
ประสบการณ์  

ผูจ้ดัการโรงงาน บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) สาขาตรงั
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝา่ยวศิวกรรม บรษิทั จเีอฟพที ีจาํกดั (มหาชน)

วศิวกร บรษิทั ออนป้า จาํกดั

หมายเหตุ :    ปจัจุบนั อดตี
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6. จาํนวนหุ้นสามญัท่ีกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัถืออยู่ในปีท่ีผา่นมา

รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร 
จาํนวนหุ้นท่ีถือ 

ณ 31 ธนัวาคม 2560 
จาํนวนหุ้นท่ีถือ เพ่ิมขึน้ 

(ลดลง)ในระหว่างรอบปีบญัชี 
จาํนวนหุ้นท่ีถือ 

ณ 31 ธนัวาคม 2561 

1. นายธรีะ  วภิชูนิน - - - 
2. นางสาวอญัชล ี สบืจนัทศริิ - - - 
3. นายเสงีย่ม สนัทดั - - - 
4. นายวศนิ ปจัจกัขะภตัิ - - - 
5. นายวงั ชาง ยงิ - - - 
6. นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร์ - - - 
7. นายอาํพล สมิะโรจนา - - - 
8. นายยทุธ ศกัดิเ์ดชยนต์ 229,000 - 229,000 
9. นายธรีะพงศ ์หอประเสรฐิวงศ์ - - - 
10. นางสาวเทยีมรส จนิะกนั - - - 
11. นายชณตัถ ์ แสงอรณุ - - - 
12. นายสพุจน์ เพง็จนัทร์ - - - 

7. ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั
คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ
- คา่ตอบแทนของกรรมการจาํนวน 8 คน เป็นจาํนวนเงนิรวมทัง้สิน้ 6,269,999 บาท โดยมี
รายละเอยีดดงัน้ี

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

ค่าธรรมเนียมกรรมการปี 
2561 

กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ 

1. นายธรีะ วภิูชนิน
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา 

884,400 633,600 

2. นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริิ รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 567,600 

3. นายเสงีย่ม สนัทดั
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนและประธาน
กรรมการสรรหา 

607,200 633,600 

4. นายวศนิ ปจัจกัขะภตัิ
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา 

607,200 633,600 

5. นายวงั ชาง ยงิ กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา 567,600
6. นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร์ กรรมการบรหิาร 567,600

7. นางสาวจริสดุา สาํเภาทอง
กรรมการบรหิาร 
(ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบรษิทั โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่20 

มถุินายน 2561) 

266,456 

8. นายอาํพล สมิะโรจนา
กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 
(เขา้รบัตาํแหน่งแทนนางสาวจริสดุา เมือ่วนัที ่ 
20 มถุินายน  2561) 

301,143 



ผูถ้ือหุ้นและการจดัการ 

86 

- คา่ตอบแทนกรรมการของบรษิทัทีเ่ขา้ไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษิทัยอ่ย และการรว่มคา้
--ไมม่-ี-

- คา่ตอบแทนรวมของผูบ้รหิารบรษิทัจาํนวน 7 คน โดยไดร้บัคา่ตอบแทนเป็นเงนิเดอืนและโบนสัเป็น
จาํนวนเงนิทัง้สิน้  13,212,355 บาท*

*หมายเหตุ : คา่ตอบแทนผูบ้รหิารบรษิทัไดร้วมคา่ตอบแทนของกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูจ้ดัการฝา่ย  
4 รายแรกต่อจากกรรมการผูจ้ดัการลงมา รวมถงึผูบ้รหิารรายที ่4 ทุกราย (ตามคาํนิยามทีก่าํหนดโดยสาํนกังาน กลต.) 

คา่ตอบแทนอื่น 
บรษิทัไมม่กีารจา่ยคา่ตอบแทนอื่น ยกเวน้คา่ตัว๋เครือ่งบนิ และทีพ่กั สาํหรบักรรมการทีเ่ป็นชาว
ต่างประเทศทีม่าเขา้รว่มประชุม และการทาํกรมธรรมป์ระกนัความรบัผดิสาํหรบักรรมการทัง้คณะ 

สว่นผูบ้รหิารทีไ่มใ่ชก่รรมการจะมรีถประจาํตาํแหน่ง คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัรถประจาํตาํแหน่ง คา่ประกนั
สขุภาพ และคา่ประกนัอุบตัเิหตุ  

สาํหรบัเงนิสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชพีนัน้ ผูบ้รหิารของบรษิทัไดร้บัสทิธใินอตัราเดยีวกบัพนกังานอื่นๆ 
คอืรอ้ยละ 5 ของเงนิเดอืน ยกเวน้กรรมการบรหิารทีไ่มไ่ดม้กีารจา่ยเงนิสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

8. กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัย่อย
และบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั

ช่ือ บริษทั 

บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั บริษทัย่อย การร่วมค้า 

LST UFC UNF 
บจก.
พนัธศ์รี 
วิวฒัน์ 

บจก.
พนัธศ์รี 

บจก.
ประจกัษ์ 
วิวฒัน์ 

บจก. 
สยามเอ
ลิทปาลม์ 

1 นายวงั ชาง ยงิ / // * *

2 นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ // // / / / *

3 นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร ์ // // / / / // 

4 นายอาํพล สมิะโรจนา / / / 

หมายเหตุ 
* หมายถงึ ประธานกรรมการ LST หมายถงึ บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั  

(มหาชน) 
/ หมายถงึ กรรมการ  UFC หมายถงึ บรษิทั อาหารสากล จาํกดั (มหาชน) 
// หมายถงึ กรรมการบรหิาร  UNF หมายถงึ บรษิทั ยเูน่ียนฟรอสท ์จาํกดั 
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9. การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน

บรษิทัมนีโยบายและวธิกีารดแูลผูบ้รหิารในการใชข้อ้มลูภายในเพือ่เป็นประโยชน์สว่นตนดงัน้ี 
1. ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผู้บรหิารเกี่ยวกบัหน้าที่ที่ต้องรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตน คู่

สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ และบทกําหนดโทษตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 และตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

2. ให้ผู้บรหิารของบรษิทัรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ต่อคณะกรรมการของบรษิทัทุกไตรมาสที่มี
การประชุมคณะกรรมการ

3. แจง้ใหผู้บ้รหิารทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายในทีม่สีาระสาํคญั มใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวแก่ผูอ้ื่น รวมถงึ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับหลักทรัพย์ของบริษัทและบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 ทีผู่บ้รหิารจะไดร้บัหากมกีารฝา่ฝืน

4. หา้มมใิหก้รรมการและผูบ้รหิารมกีารซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วง 1 เดอืนก่อนและอยา่งน้อย
1 วนัหลงัจากวนัทีง่บการเงนิเผยแพรต่่อสาธารณชน

5. กรรมการและผูบ้รหิารตอ้งแจง้เกี่ยวกบัการซื้อหรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัทุกครัง้ โดยแจง้อย่าง
น้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนทําการซื้อขายต่อคณะกรรมการหรอืผูท้ี่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อ
รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. เมื่อมกีารซื้อหรอืขายหลกัทรพัยภ์ายใน 3 วนัทําการ ทัง้น้ี ตามที่
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด

บรษิทัไดก้ําหนด มาตรการการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทั รวมถงึบทลงโทษกรณีทีม่กีารฝา่
ฝืนไวใ้นนโยบายการกํากบักจิการ ซึง่สามารถดูไดท้ีห่วัขอ้ “รายงานการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ี
ดี” หลกัปฏบิตั ิ6 

10. การควบคมุภายใน

บรษิทัให้ความสําคญัต่อระบบการควบคุมภายใน เน่ืองจากเหน็ว่าระบบการควบคุมภายในเป็นกลไก
สาํคญัทีช่่วยลดความเสีย่งทางธุรกจิ สรา้งความเชื่อมัน่ในการบรหิารงานแก่ผูบ้รหิาร และช่วยใหบ้รษิทัดาํเนินธุรกจิ
อยา่งมปีระสทิธภิาพและบรรลุเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้รวมทัง้ชว่ยรกัษาผลประโยชน์และเงนิลงทุนของผูถ้อืหุน้ ช่วยให้
รายงานทางการเงนิและรายงานดา้นการปฏบิตังิานของบรษิทัมคีวามถูกตอ้งน่าเชื่อถอื ปกป้องทรพัยส์นิของบรษิทั
ไมใ่หส้ญูหายหรอืรัว่ไหล และชว่ยใหบุ้คลากรของบรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

บรษิทัมไิดจ้ดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทั แต่ไดว้่าจา้งสาํนักงาน ดร.วริชั แอนด์ แอสโซซิ
เอทส ์ทําหน้าที่ตรวจสอบภายในมาตัง้แต่ปี 2542 เน่ืองจากการตรวจสอบภายในเป็นการใหบ้รกิารขอ้มูลดา้นการ
ตรวจสอบเพื่อส่งเสรมิให้เกิดกระบวนการกํากบัดูแลที่ด ี ส่งเสรมิให้เกิดประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการ
ปฏบิตังิาน รวมถงึใหค้ําปรกึษากบัฝ่ายบรหิารทัง้ในดา้นการเงนิการบรหิารงาน และการจดัการความเสีย่ง เพื่อ
สง่เสรมิการปฏบิตังิานใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร ดงันัน้ กระบวนการการทาํงานจงึตอ้งการความ
โปรง่ใสและความเป็นอสิระอยา่งแทจ้รงิ อกีทัง้การปฏบิตังิานดา้นการตรวจสอบภายใน นบัเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่ง
อํานาจ (Check and Balance) และอาจเป็นการใหส้ญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้าของการประพฤตมิชิอบหรอืการทุจรติ
ในองค์กร ดงันัน้ บรษิทัจงึมคีวามเหน็ว่า การว่าจ้างหน่วยงานจากภายนอกเขา้มาทําหน้าที่ตรวจสอบภายในจงึมี
ความเหมาะสมและสามารถเป็นสื่อกลางระหว่างผู้บรหิารและผู้ปฏิบตังิานได้ด ี รวมทัง้ยงัช่วยลดปญัหาด้านการ
ประสานงานภายในไดอ้กีดว้ย 
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ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2562 โดยมกีรรมการอสิระและ
กรรมการตรวจสอบเขา้รว่มประชุมดว้ยจาํนวน 3 ท่าน คณะกรรมการไดม้กีารสอบทานระบบการควบคุมภายในโดย
ใชแ้บบประเมนิซึง่ประเมนิโดยฝา่ยจดัการ และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว้สรุปไดว้า่ จากการประเมนิ
ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัในดา้นต่างๆ 5 สว่น คอื องคก์รและสภาพแวดลอ้ม การบรหิารความเสีย่ง การ
ควบคุมการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการ ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลู และระบบการตดิตาม คณะกรรมการ
เหน็วา่บรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในเรือ่งดงักลา่วอยา่งเพยีงพอ   

นอกจากนัน้ การทําธุรกรรมกบัผูถ้อืหุ้นรายใหญ่และบรษิทัย่อย บรษิทัได้มรีายงานไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิของผู้สอบบญัชขีอ้ 6 แล้วเช่นกนั รวมถงึการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกนั คณะกรรมการจงึเหน็ว่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในในเรื่อง
ดงักลา่วน้ีอยา่งเพยีงพอ  

สําหรบัการควบคุมภายในในหวัขอ้อื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีาร
สอบทานกบัสาํนักงาน ดร.วริชั แอนด์ แอสโซซเิอทส ์ซึ่งเป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัและไดม้กีารรายงานให้
คณะกรรมการรบัทราบในทุกไตรมาส คณะกรรมการจงึมคีวามเหน็ว่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในที่เพยีงพอ
เชน่กนั  

สําหรบับรษิัทย่อยและการร่วมค้านัน้ ทรพัย์สนิส่วนใหญ่เป็นสวนปาล์มซึ่งดูแลและควบคุมโดยฝ่าย
บรหิารของบรษิทั 

ประวติัผูต้รวจสอบภายใน 

นายอภิรกัษ์ อติอนุวรรตน์  
หุน้สว่นงานตรวจสอบบญัช ีบรษิทั สาํนกังาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จาํกดั 
อาย ุ 48 ปี   
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั  ไมม่ ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้รหิาร  ไมม่ ี
คุณวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ คณะบรหิารธุรกจิ  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิบณัฑติ (การบญัช)ี คณะบรหิารธุรกจิ  
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
ปรญิญาตรนิีตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

การอบรม ระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล (COSO) 
การประเมนิระบบการควบคุมภายในโดยการจดัการดา้นความเสีย่งของ 
แต่ละระบบงาน (COSO – ERM) 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ออกแบบและวางแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี 
ประเมนิความเสีย่งของระบบการควบคุมภายใน 
รายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประสบการณ์ในปจัจุบนั 
หุน้สว่นงานตรวจสอบบญัช ีบรษิทั สาํนกังาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จาํกดั
ตรวจสอบภายใน บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 19 ปี
ตรวจสอบภายใน บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 14 ปี
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นโยบายจ่ายเงินปันผล 

ตัง้แต่ปี 2536 เป็นตน้ไป บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลในอตัราประมาณรอ้ยละ 50 ของกําไรสุทธิ
หลงัหกัภาษเีงนิได ้ทัง้น้ียอ่มขึน้กบัภาวะเศรษฐกจิและการใชจ้า่ยเพือ่การลงทุนเป็นหลกั   

คณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาจ่ายเงนิปนัผลประจําปี 2561 จากผลการดําเนินงาน ในอตัราหุ้นละ 
0.08 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 65.67 ของกําไรสทุธ ิโดยบรษิทัจะตอ้งนําเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอกีครัง้ 
เปรยีบเทยีบกบัการจ่ายเงนิปนัผลในปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นการจ่ายจากกําไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรรของบรษิทั ใน
อตัราหุน้ละ 0.10 บาท เน่ืองจากบรษิทัมผีลการดาํเนินงานขาดทุนในปี 2560 

บรษิทัย่อยและการร่วมคา้ ไม่มกีารกําหนดนโยบายการจ่ายเงนิปนัผล ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัผลการดําเนินงาน
และกระแสเงนิสดของบรษิทัยอ่ยและการรว่มคา้นัน้ๆ   
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รายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีมีผลประโยชน์ร่วม ความจาํเป็น และความสมเหตุสมผล
ของรายการดงักล่าว 

ในระหว่างปี บรษิทัมรีายการธุรกจิทีส่าํคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าว
เป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีต่กลงร่วมกนัระหว่างบรษิทัและบุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั
เหลา่นัน้ ซึง่เป็นไปตามปกตธิุรกจิโดยสามารถสรปุไดด้งัน้ี  

1) รายการระหวา่งกนักบับรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (LST)

ความสมัพนัธ ์ รายการ 
มลูค่ารายการ 

(ล้านบาท) นโยบายการ 
กาํหนดราคา 

ความจาํเป็น 
2561 2560 

ผูถ้อืหุน้ 
รายใหญ่ 

ขาย CPO และ 
CPKO 

421 308 
ราคาตลาด ณ วนัที่
ทาํสญัญาขาย 

บรษิทัมกีารพึง่พาทางด้านธุรกจิกบั LST ซึ่งเป็น
โรงงานกลัน่น้ํามนัปาล์มขนาดใหญ่ ทีม่คีวามรู้ความ
ชาํนาญเกีย่วกบัน้ํามนัปาลม์มากกวา่ 30 ปี ทาํใหช้่วย
พฒันาคุณภาพของน้ํามนัปาลม์ไดเ้ป็นอยา่งด ี 

ขายผลปาลม์
สด 

2 - 

2) รายการระหวา่งกนักบับรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จาํกดั

ความสมัพนัธ ์ รายการ 
มลูค่ารายการ 

(ล้านบาท) นโยบายการ 
กาํหนดราคา 

ความจาํเป็น 
2561 2560 

บรษิทัยอ่ย เงนิปนัผลรบั 41 - ตามจาํนวนทีบ่รษิทั
ยอ่ยประกาศ 

เป็นการจา่ยผลตอบแทนจากการลงทุน 

คา่เชา่สวน
ปาลม์จา่ย 

7 10 ราคาตามสญัญา เป็นคา่เชา่สวนปาลม์สมัปทาน 

ดอกเบีย้จา่ย 9 12 THBFIX + 1% 
ต่อปี 

เป็นดอกเบีย้จา่ยจากการกูย้มืเงนิ 

3) รายการระหวา่งกนักบับรษิทั สยามเอลทิปาลม์ จาํกดั (SEP)

ความสมัพนัธ ์ รายการ 
มลูค่ารายการ 

(ล้านบาท) นโยบายการ 
กาํหนดราคา 

ความจาํเป็น 
2561 2560 

การรว่มคา้ รายไดค้า่เชา่
ทีด่นิ 

1 1 เกณฑท์ีต่กลง
รว่มกนั 

SEP ตอ้งใชท้ีด่นิสาํหรบัการดําเนินธุรกจิเพาะพนัธุ์
และจําหน่ายเมลด็พนัธุ์ปาลม์ CIRAD® ในประเทศ
ไทย  จึงต้องเช่าที่ดินจากบริษัทในระหว่างการ
ดาํเนินการดา้นเอกสารทีด่นิจะแลว้เสรจ็ 

ซือ้เมลด็พนัธุ์
ปาลม์น้ํามนั
และผลปาลม์
สด 

15 4 ราคาตลาด 

เงนิปนัผลรบั 3 1 ตามจาํนวนทีก่าร
รว่มคา้ประกาศจา่ย 

เป็นการจา่ยผลตอบแทนจากการลงทุน 

สาํหรบัยอดคงคา้งระหว่างบรษิทัและกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 
สามารถดรูายละเอยีดตามทีไ่ดเ้ปิดเผยในหมายเหตุงบการเงนิของบรษิทั ขอ้ 6 
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มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั 

ในปี 2561 บริษัทมีการจําหน่ายน้ํามนัปาล์มดิบ และน้ํามนัเมล็ดในปาล์มดิบ ให้แก่ บรษิัท ลํ่าสูง 
(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) คดิเป็นรอ้ยละ 75.15 (2560 : รอ้ยละ 40.30) ของมลูค่าการขายทัง้หมด ซึง่เป็น
ราคาตลาดและเป็นไปตามธุรกจิการคา้ปกต ิไม่มพีนัธะผูกพนักนันอกเหนือจากสญัญาการขายน้ํามนัปาลม์ดบิ 
และเป็นไปตามประเพณีการคา้ของการทาํธุรกจิน้ํามนัปาลม์ดบิ  

นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิซึง่เป็นกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั และบรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน) เป็นผูอ้นุมตักิารขายน้ํามนัปาลม์ดบิใหแ้ก่ บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โดยทีก่ารขาย
ทุกครัง้จะมรีาคาอา้งองิกบัการขายใหก้บัลกูคา้รายอื่นๆ ภายในวนัเดยีวกนั หรอือยา่งชา้ภายในวนัรุง่ขึน้ 

แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต  

บรษิทัไดม้กีารคา้ขายกบับรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ก่อนทีบ่รษิทั ลํ่าสงู (ประเทศ
ไทย) จํากดั (มหาชน) จะเขา้มาถอืหุน้ในบรษิทัและเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ณ ปจัจุบนั เน่ืองจากบรษิทั ลํ่าสงู 
(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เป็นหน่ึงในบรษิทัทีม่กีารใชน้ํ้ามนัปาลม์ดบิในปรมิาณสงู นอกจากนัน้ยงัมฐีานะ
การเงนิแขง็แกรง่และเป็นลกูคา้ทีด่ ีดงันัน้ ในอนาคตบรษิทักย็งัคงตอ้งมกีารขายน้ํามนัปาลม์ดบิใหแ้ก่บรษิทั ลํ่า
สงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ในราคาเดยีวกบัทีม่กีารขายใหก้บัลกูคา้รายอื่น   



ปัจจยัอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจลงทุน 

92 

ข้อพิพาททางกฎหมาย 

บรษิทัไมม่คีดหีรอืขอ้พพิาททางกฎหมายทีม่ผีลกระทบดา้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยที่
มจีาํนวนสงูกวา่รอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ของงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  

พนัธะผกูพนัในการออกหุ้นในอนาคต 

- ไมม่ ี–



ข้อมลูเก่ียวกบัหุ้นกู้หรือตัว๋เงิน 
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- ไมม่ ี–



งบการเงิน 
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บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงนิรวม 

31 ธนัวาคม 2561 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผูถ้ือหุ้นของบริษทั สหอุตสาหกรรมนาํมนัปาล์ม จาํกดั (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั สหอุตสาหกรรมนาํมนัปาล์ม จาํกดั (มหาชน)

และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) ซึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม

สําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที

สําคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สหอุตสาหกรรมนาํมนัปาล์ม จาํกดั (มหาชน)

ดว้ยเช่นกนั

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 ผลการดาํเนินงานและกระแส

เงินสด สําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั สหอุตสาหกรรมนาํมนัปาล์ม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

และเฉพาะของบริษทั สหอุตสาหกรรมนาํมนัปาล์ม จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสําคญัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ

จากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี

ในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอืน ๆ

ตามทีระบุในขอ้กาํหนดนนัดว้ย ขา้พเจา้เชือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดร้ับเพียงพอและเหมาะสม

เพือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้
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เรืองสําคัญในการตรวจสอบ

เรืองสําคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่าง ๆ ทีมีนยัสําคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้

ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืองเหล่านีมาพิจารณาในบริบทของการ

ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทงันี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยก

ต่างหากสําหรับเรืองเหล่านี

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตามความรับผิดชอบทีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ

ตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึงไดร้วมความรับผิดชอบทีเกียวกบัเรืองเหล่านีดว้ย

การปฏิบตัิงานของขา้พเจา้ไดร้วมวิธีการตรวจสอบทีออกแบบมาเพือตอบสนองต่อการประเมินความเสียง

จากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้

ซึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรืองเหล่านีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่อ

งบการเงินโดยรวม

เรืองสําคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรืองมีดงัต่อไปนี

การรับรู้รายไดจ้ากการขายให้แก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั

ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 บริษทัฯมีรายไดจ้ากการขายนาํมนัปาล์มดิบและนาํมนั

เมล็ดในปาล์มดิบให้แก่บริษทัใหญ่ของบริษทัฯในระหวา่งปีปัจจุบนัเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 421 ลา้นบาท

คิดเป็นประมาณร้อยละ 67 ของรายไดจ้ากการขายทงัหมด โดยรายการกบักิจการทีเกียวขอ้งกนันนัอาจทาํให้

เกิดขอ้สงสัยวา่ธุรกรรมทางการคา้ระหวา่งทงัสองบริษทันนัไม่เป็นอิสระจากกนั และอาจมีความเสียง

เกียวกบัมูลค่าในการรับรู้รายได้

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯวา่ไดก้าํหนดราคาขายโดยเทียบเคียงกบัราคาตลาดของ

สินคา้โดยการ

- ประเมินกระบวนการกาํหนดราคาขายและบนัทึกรายการธุรกิจกบักิจการทีเกียวขอ้งกนัของผูบ้ริหาร

- อ่านสัญญาและขอ้ตกลงทีทาํกบักิจการทีเกียวขอ้งกนัเพือทาํความเขา้ใจในลกัษณะของรายการธุรกิจ

- ตรวจสอบราคาตลาดทีใชอ้า้งอิงในการกาํหนดราคาขายระหวา่งกนัสําหรับรายการขายทีเกิดขนึใน

ระหวา่งปี

- ตรวจสอบใบลดหนีทีบริษทัฯออกในระหวา่งปีและภายหลงัวนัสินรอบระยะเวลาบญัชี

- วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพือพิจารณาความผิดปกติที

อาจเกิดขึนของรายการขาย โดยเฉพาะรายการบญัชีทีทาํผา่นใบสําคญัทวัไป (Journal voucher)

นอกจากนนัขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัรายการกบักิจการทีเกียวขอ้งกนัในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน
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การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ - ผลปาล์มสดทีอยูบ่นตน้

ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 มูลค่าของสินทรัพยชี์วภาพประเภทผลปาล์มสดทีอยู่

บนตน้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 มีจาํนวนเงินประมาณ 38 ลา้นบาท ซึงเป็นจาํนวนทีมีสาระสําคญั ในการ

ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพประเภทผลปาล์มสดทีอยูบ่นตน้ ตอ้งใชข้อ้มูลประมาณการและ

สมมติฐานต่าง ๆ ซึงประกอบดว้ยปริมาณทีคาดวา่จะเก็บเกียวได้ และราคาขาย ณ แต่ละจุดเก็บเกียว โดยคาํนึงถึง

ความสอดคลอ้งกบัลกัษณะและสภาพแวดลอ้มของสินทรัพยชี์วภาพ ตามดุลยพินิจของเจา้หน้าทีการเกษตร

ของบริษทัฯ และดุลยพินิจของฝ่ายบริหารเกียวกบัเกณฑ์และขอ้สมมติต่าง ๆ จึงอาจมีความเสียงเกียวกบั

มูลค่าของสินทรัพยชี์วภาพ

ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจ ประเมินและสอบทานการควบคุมภายในของกิจการทีเกียวกบัการประมาณมูลค่า

ยุติธรรมสําหรับสินทรัพยชี์วภาพ รวมถึงไดพ้ิจารณาวิธีการจดัทาํขอ้มูลประมาณการ การกาํหนดขอ้สมมติ

และการคาํนวณมูลค่า ขา้พเจา้ไดส้อบทานมูลค่ายุติธรรมโดยพิจารณาขอ้มูลประมาณการและขอ้สมมติต่าง ๆ

ทีใชใ้นการคาํนวณ โดยการสอบถามเจา้หน้าทีการเกษตรของบริษทัฯและฝ่ายบริหาร วิเคราะห์เปรียบเทียบ

ขอ้มูลทีกิจการใชก้บัขอ้มูลทีเกิดขนึในอดีต พร้อมทงัทดสอบการคาํนวณ นอกจากนนั ขา้พเจา้ไดส้อบทาน

ขอ้มูลทีเปิดเผยเกียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อมูลอืน

ผูบ้ริหารเป็นผูร้ับผิดชอบต่อขอ้มูลอืน ซึงรวมถึงขอ้มูลทีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่

รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีทีแสดงอยูใ่นรายงานนนั)

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะการให้

ความเชือมนัในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอืนนนั

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอืน

นนัมีความขดัแยง้ทีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ทีไดร้ับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่

หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ หากในการปฏิบตัิงานดงักล่าว

ขา้พเจา้สรุปไดว้า่ขอ้มูลอืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัแลว้ ขา้พเจา้จะตอ้งรายงานขอ้เท็จจริงนนั

ทงันี ขา้พเจา้ไม่พบวา่มีเรืองดงักล่าวทีตอ้งรายงาน
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีในการกํากับดูแลต่องบการเงิน

ผูบ้ริหารมีหนา้ทีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกตอ้งตามทีควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพือให้

สามารถจดัทาํงบการเงินทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่วา่จะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน

ต่อเนือง การเปิดเผยเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนืองในกรณีทีมีเรืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑ์การ

บญัชีสําหรับกิจการทีดาํเนินงานต่อเนือง เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตงัใจทีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยุดดาํเนินงาน

หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืองอีกต่อไปได้

ผูม้ีหน้าทีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ

กลุ่มบริษทั

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พือให้ไดค้วามเชือมนัอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชือมนัอยา่ง

สมเหตุสมผลคือความเชือมนัในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบตัิงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัทีมีอยูไ่ดเ้สมอไป

ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสําคญัเมือคาดการณ์อยา่ง

สมเหตุสมผลไดว้า่รายการทีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียง

ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานดงัต่อไปนีดว้ย

• ระบุและประเมินความเสียงทีอาจมีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัใน

งบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการ

ตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสียงเหล่านนั และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและ

เหมาะสมเพือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มูลทีขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาด

เนืองจากการทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตงัใจละเวน้

การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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• ทาํความเขา้ใจเกียวกบัระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณ

การทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งทีผูบ้ริหารจดัทาํ

• สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับกิจการทีดาํเนินงานต่อเนืองของ

ผูบ้ริหาร และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดร้ับวา่มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญัทีเกียวกบั

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่ม

บริษทัในการดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญั

ขา้พเจา้จะตอ้งให้ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้ง

ในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นที

เปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดร้ับจนถึงวนัทีในรายงาน

ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่ม

บริษทัตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเนืองได้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลที

เกียวขอ้ง ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทีเกิดขึนโดยถูกตอ้งตามทีควร

หรือไม่

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินของ

กิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้

รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุ่มบริษทั

ขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดสื้อสารกบัผูม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดูแลในเรืองต่าง ๆ ซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตามทีไดว้างแผนไว ้ประเด็นทีมีนยัสําคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีมีนยัสําคญั

ในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที

เกียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดสื้อสารกบัผูม้ีหน้าทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์ทงัหมด

ตลอดจนเรืองอืนซึงขา้พเจา้เชือวา่มีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของ

ขา้พเจา้และมาตรการทีขา้พเจา้ใชเ้พือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ
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จากเรืองทงัหลายทีสือสารกบัผูม้ีหน้าทีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนยัสําคญัทีสุดใน

การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรือง

เหล่านีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ให้เปิดเผยเรืองดงักล่าวต่อสาธารณะ

หรือในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้

เพราะการกระทาํดังกล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่

ผลประโยชน์ทีผูม้ีส่วนได้เสียสาธารณะจะไดจ้ากการสือสารดงักล่าว

ขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี

วิไลลกัษณ์ เลาหศรีสกุล

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6140

บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั

กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพนัธ์ 2562

management.s
Stamp



บริษัท สหอุตสาหกรรมนาํมันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 22,900,489 111,729,005 10,512,742 56,111,107

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 8 11,524,852 51,094,034 11,401,496 50,985,282

เงินให้กูย้ืมระยะสนัและเงินทดรองแก่พนกังาน 236,206 264,629 236,206 264,629

สินคา้คงเหลือ 9 65,468,210 106,269,677 65,468,210 106,269,677

สินทรัพยชี์วภาพ 10 118,519,826 70,616,396 118,519,826 70,616,396

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 11,915,311 11,176,553 8,166,823 6,992,403

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 230,564,894 351,150,294 214,305,303 291,239,494

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - 307,895,303 307,895,303

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 38,601,652 31,594,398 25,000,000 25,000,000

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัอืน 13 20,240,000 21,160,000 - -

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 851,124,025 878,761,433 851,123,699 878,761,107

พืชเพือการให้ผลิตผล 15 213,199,927 230,729,888 213,199,927 230,729,888

สินทรัพยไ์มม่ีตวัตน 130,402 405,155 130,402 405,155

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 19 4,660,530 3,595,848 5,023,553 3,847,883

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนอืน 2,806,500 2,716,965 2,806,500 2,716,965

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,130,763,036 1,168,963,687 1,405,179,384 1,449,356,301

รวมสินทรัพย์ 1,361,327,930 1,520,113,981 1,619,484,687 1,740,595,795

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท สหอุตสาหกรรมนาํมันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 16 270,000,000 400,000,000 270,000,000 400,000,000

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 17 22,137,042 27,430,540 305,859,545 299,405,794

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 908,892 1,397,967 - -

หนีสินหมุนเวียนอืน 4,670,607 4,870,386 4,670,607 4,870,386

รวมหนีสินหมุนเวียน 297,716,541 433,698,893 580,530,152 704,276,180

หนสิีนไม่หมุนเวียน

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18 13,386,526 17,823,263 13,386,526 17,823,263

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 13,386,526 17,823,263 13,386,526 17,823,263

รวมหนีสิน 311,103,067 451,522,156 593,916,678 722,099,443

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 324,050,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 324,050,000 324,050,000 324,050,000 324,050,000

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 324,050,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 324,050,000 324,050,000 324,050,000 324,050,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 321,544,740 321,544,740 321,544,740 321,544,740

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 20 60,805,000 60,805,000 32,405,000 32,405,000

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 343,825,123 362,192,085 347,568,269 340,496,612

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,050,224,863 1,068,591,825 1,025,568,009 1,018,496,352

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,361,327,930 1,520,113,981 1,619,484,687 1,740,595,795

- - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท สหอุตสาหกรรมนาํมันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 22 628,626,518 763,221,313 628,626,518 763,221,313

กาํไรจากการเปลียนแปลงในมูลคา่ยตุิธรรม

   ของสินทรัพยชี์วภาพ 39,271,402 - 39,271,402 -

รายไดอื้น

   เงินปันผลรับ 11,12 - - 43,596,999 750,000

   อืน ๆ 15,346,290 18,065,680 14,774,602 17,148,401

รวมรายได้ 683,244,210 781,286,993 726,269,521 781,119,714

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 569,670,956 708,510,269 571,854,981 713,937,559

คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 24,060,914 19,529,205 24,060,914 19,529,205

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 49,023,182 45,720,363 48,293,102 44,837,762

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 27.5 28,536,004 - 28,536,004 -

ขาดทุนจากการเปลียนแปลงในมูลคา่ยตุิธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ - 8,425,857 - 8,425,857

รวมค่าใช้จ่าย 671,291,056 782,185,694 672,745,001 786,730,383

กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 11,953,154 (898,701) 53,524,520 (5,610,669)

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 9,507,253 (10,191,713) - -

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน

   และผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 21,460,407 (11,090,414) 53,524,520 (5,610,669)

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (6,712,671) (9,016,005) (15,501,652) (20,744,183)

กําไร (ขาดทุน) ก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 14,747,736 (20,106,419) 38,022,868 (26,354,852)

ผลประโยชน์ (คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 19 (709,908) 1,767,540 1,453,579 5,298,246

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 14,037,828 (18,338,879) 39,476,447 (21,056,606)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)



บริษัท สหอุตสาหกรรมนาํมันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

   คณิตศาสตร์ประกนัภยั - (18,418,332) - (18,418,332)

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 19 - 3,683,666 - 3,683,666

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนของเงินลงทุนในการร่วมคา้

   - ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 12 - 182,730 - -

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ - (14,551,936) - (14,734,666)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - (14,551,936) - (14,734,666)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 14,037,828 (32,890,815) 39,476,447 (35,791,272)

กําไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน

     กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 23 0.04 (0.06) 0.12 (0.06)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)



ทุนเรือนหุ้นทีออก ส่วนเกินมูลค่า รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ หุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560 324,050,000 321,544,740 60,805,000 443,690,085 1,150,089,825

ขาดทุนสาํหรับปี - - - (18,338,879) (18,338,879)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี - - - (14,551,936) (14,551,936)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - - - (32,890,815) (32,890,815)

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) - - - (48,607,185) (48,607,185)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 324,050,000 321,544,740 60,805,000 362,192,085 1,068,591,825

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561 324,050,000 321,544,740 60,805,000 362,192,085 1,068,591,825

กาํไรสาํหรับปี - - - 14,037,828 14,037,828

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี - - - - -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - - - 14,037,828 14,037,828

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) - - - (32,404,790) (32,404,790)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 324,050,000 321,544,740 60,805,000 343,825,123 1,050,224,863

-

ทุนเรือนหุ้นทีออก ส่วนเกินมูลค่า รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ หุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560 324,050,000 321,544,740 32,405,000 424,895,069 1,102,894,809

ขาดทุนสาํหรับปี - - - (21,056,606) (21,056,606)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี - - - (14,734,666) (14,734,666)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - - - (35,791,272) (35,791,272)

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) - - - (48,607,185) (48,607,185)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 324,050,000 321,544,740 32,405,000 340,496,612 1,018,496,352

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561 324,050,000 321,544,740 32,405,000 340,496,612 1,018,496,352

กาํไรสาํหรับปี - - - 39,476,447 39,476,447

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี - - - - -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - - - 39,476,447 39,476,447

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) - - - (32,404,790) (32,404,790)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 324,050,000 321,544,740 32,405,000 347,568,269 1,025,568,009

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

บริษัท สหอุตสาหกรรมนํามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม



บริษัท สหอุตสาหกรรมนาํมันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 14,747,736 (20,106,419) 38,022,868 (26,354,852)

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   คา่เสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 64,517,874 75,097,163 64,517,874 75,078,362

   ส่วนแบ่งขาดทุน (กาํไร) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (9,507,253) 10,191,713 - -

   ขาดทุน (กาํไร) จากการเปลียนแปลงในมูลคา่ยตุิธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ (39,271,402) 8,425,857 (39,271,402) 8,425,857

   กาํไรจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (821,104) (4,324,244) (821,104) (4,324,244)

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายตน้ทุนสวนปาลม์ 860,757 112,799 860,757 112,799

   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 28,536,004 - 28,536,004 -

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดร้ับ (กลบัรายการ) 5,348,884 (6,448,576) 5,348,884 (6,448,576)

   คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,142,964 2,013,257 2,142,964 2,013,257

   เงินปันผลรับ - - (43,596,999) (750,000)

   คา่ใชจ่้ายดอกเบีย 6,712,671 9,016,005 15,501,652 20,744,183

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงใน

  สินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 73,267,131 73,977,555 71,241,498 68,496,786

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขนึ) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 39,569,182 (36,540,442) 39,583,786 (36,775,405)

   เงินให้กูย้ืมระยะสนัและเงินทดรองแก่พนกังาน 28,423 13,434 28,423 13,434

   สินคา้คงเหลือและสินทรัพยชี์วภาพ 26,820,555 3,036,118 26,820,555 3,036,118

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 1,571,003 836,914 1,223,480 521,881

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (89,535) (1,650,900) (89,535) (1,650,900)

หนีสินดาํเนินงานเพมิขนึ (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (3,939,219) (14,663,255) (980,951) (8,546,452)

   หนีสินหมุนเวียนอืน (199,779) 192,528 (199,779) 192,528

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (6,579,701) (8,126,204) (6,579,701) (8,126,204)

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 130,448,060 17,075,748 131,047,776 17,161,786

   จ่ายดอกเบีย (6,705,082) (8,971,347) (6,705,082) (8,971,347)

   รับคืนภาษีเงินได้ 2,065,129 4,585,145 1,819,243 4,080,759

   จ่ายภาษีเงินได้ (6,638,555) (6,433,278) (3,939,234) (2,633,108)

 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 119,169,552 6,256,268 122,222,703 9,638,090

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)



บริษัท สหอุตสาหกรรมนาํมันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัอืนลดลง 920,000 39,320,000 - -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 1,060,395 4,522,066 1,060,395 4,522,066

เงินสดจ่ายซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (33,618,568) (21,141,411) (33,618,568) (21,141,411)

ตน้ทุนพืชเพือการให้ผลิตผลเพมิขนึ (16,455,104) (25,413,392) (16,455,104) (25,413,392)

รับเงินปันผล 2,499,999 750,000 43,596,999 750,000

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (45,593,278) (1,962,737) (5,416,278) (41,282,737)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพมิขนึ (ลดลง) (130,000,000) 60,000,000 (130,000,000) 60,000,000

จ่ายเงินปันผล (32,404,790) (48,607,185) (32,404,790) (48,607,185)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (162,404,790) 11,392,815 (162,404,790) 11,392,815

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขนึ (ลดลง) สุทธิ (88,828,516) 15,686,346 (45,598,365) (20,251,832)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 111,729,005 96,042,659 56,111,107 76,362,939

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 22,900,489 111,729,005 10,512,742 56,111,107

- - - -

ข้อมูลเกียวกับกระแสเงินสดเพมิเตมิ:

 รายการทีไม่ใช่เงินสด

   ซืออุปกรณ์ทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 1,579,682 2,941,550 1,579,682 2,941,550

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)



1

บริษัท สหอุตสาหกรรมนํามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทัวไป

บริษทั สหอุตสาหกรรมนํามันปาล์ม จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัมหาชนซึงจัดตงัและมีภูมิล ําเนา

ในประเทศไทย โดยมีบริษทั ลาํสูง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ซึงเป็นบริษทัทีจดทะเบียนจดัตงั

ในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษทัฯคือการผลิตนาํมนัปาล์มดิบและนาํมนัเมล็ด

ในปาล์มดิบ ทีอยู่ตามทีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที 64 ชันที 1 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร สํานักงานสาขาและโรงงานตงัอยู่ที 98 หมู่ 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม

ตาํบลห้วยยูง อาํเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกาํหนดในพระราชบญัญตัิวิชาชีพบญัชี

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที

11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี

งบการเงินนีได้จัดทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืนในนโยบาย

การบญัชี

2.2 เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนีไดจ้ดัทาํขึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั สหอุตสาหกรรมนาํมนัปาล์ม จาํกดั

(มหาชน) (ซึงต่อไปนีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซึงต่อไปนีเรียกว่า “บริษทัย่อย”)

ดงัต่อไปนี

จดัตงัขนึ อตัราร้อยละ

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุ้น

2561 2560

ถือหุ้นโดยบริษทัฯ ร้อยละ ร้อยละ

บริษทั พนัธ์ศรีวิวฒัน์ จาํกดั เจา้ของสวนปาลม์นาํมนั ไทย 100 100
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อตัราร้อยละ

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ

จดัตงัขนึ

ในประเทศ

ของการถือหุ้น

(โดยทางออ้ม)

2561 2560

ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ร้อยละ ร้อยละ

บริษทั ประจกัษว์ิวฒัน์ จาํกดั เจา้ของสิทธิเขา้ทาํประโยชน์ ไทย 100 100

(ถือหุ้นโดยบริษทั พนัธ์ศรีวิวฒัน์

จาํกดั ร้อยละ 100)

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

บริษทั พนัธ์ศรี จาํกดั เจา้ของสิทธิเขา้ทาํประโยชน์ ไทย 100 100

(ถือหุ้นโดยบริษทั พนัธ์ศรีวิวฒัน์

จาํกดั ร้อยละ 100)

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการทีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดร้ับ

หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการทีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสังการ

กิจกรรมทีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนนัได้

ค) บริษทัฯนํางบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตงัแต่วนัทีบริษทัฯมี

อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย จนถึงวนัทีบริษทัฯสินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนนั

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัทาํขึนโดยใช้นโยบายการบัญชีทีสําคัญเช่นเดียวกนักับของ

บริษทัฯ

จ) ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหวา่งกนัทีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออก

จากงบการเงินรวมนีแลว้

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบับ ซึงมีผลบังคับใช้สําหรับ

งบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบั

การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมา

ถือปฏิบตัินีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมใน

หรือหลังวันที 1 มกราคม 2562

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับ

งบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวไดร้ับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและ

การให้แนวปฏิบตัิทางบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเชือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าว

ส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินเมือนํามาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึงได้มีการเปลียนแปลงหลกัการสําคญั สามารถสรุปได้ดงันี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรือง รายได้จากสัญญาทีทํากับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน

การบญัชีทีเกียวขอ้งต่อไปนี

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2560) เรือง สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2560) เรือง รายได้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 31 (ปรับปรุง 2560) เรือง รายได้ - รายการแลกเปลียนเกียวกบั

บริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 13

(ปรับปรุง 2560)

เรือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15

(ปรับปรุง 2560)

เรือง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 18

(ปรับปรุง 2560)

เรือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้

กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 กบัสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้

สัญญาทีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอืน มาตรฐานฉบบันีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขนัตอน

สําหรับการรับรู้รายได้ทีเกิดขึนจากสัญญาทีทาํกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจาํนวนเงิน

ทีสะท้อนถึงสิงตอบแทนทีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลียนสินค้าหรือบริการทีได้

ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกาํหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์

ทีเกียวขอ้งทงัหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขนัตอน

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปีที

เริมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบตัิ
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ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมี

รอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลังวันที 1 มกราคม 2563

ในระหวา่งปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทาง

การเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน

ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที 32 การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบบัที 19 การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาํหนดหลักการเกียวกับการจัดประเภทและ

การวดัมูลค่าเครืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ

ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model)

หลกัการเกียวกบัวิธีการคาํนวณการด้อยค่าของเครืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน

เครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน และหลกัการเกียวกบัการบญัชีป้องกนัความเสียง รวมถึงการแสดงรายการและ

การเปิดเผยข้อมูลเครืองมือทางการเงิน และเมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีมีผลบงัคบัใช้

จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบตัิทางการบญัชีบางฉบบัทีมีผล

บงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงิน

ในปีทีเริมนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบตัิ

4. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินคา้รับรู้เมือบริษทัฯได้โอนความเสียงและผลตอบแทนทีมีนัยสําคญัของความ

เป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่

รวมภาษีมูลค่าเพิม สําหรับสินคา้ทีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้

ดอกเบยีรับ

ดอกเบยีรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันทีมี

สภาพคล่องสูง ซึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัทีได้มาและไม่มี

ขอ้จาํกดัในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนีการค้า

ลูกหนีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิทีจะได้รับ ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญจะบนัทึกสําหรับ

ผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึนจากการเก็บเงินจากลูกหนีไม่ได้ ซึงโดยทวัไปพิจารณาจาก

ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสําเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลียหรือมูลค่าสุทธิทีจะได้รับ

แลว้แต่ราคาใดจะตาํกวา่ ราคาทุนดงักล่าวหมายถึงตน้ทุนในการผลิตทงัหมดรวมทงัค่าโสหุ้ยโรงงาน

ดว้ย

วตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉลียหรือมูลค่าสุทธิทีจะได้รับ

แลว้แต่ราคาใดจะตาํกวา่และจะถือเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนการผลิตเมือมีการเบิกใช้

4.5 เงินลงทุน

เงินลงทุนในการร่วมคา้ทีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าทีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี

ราคาทุน

4.6 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือมราคา

ทีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสม และ

ค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)

ค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณดงันี

อาคารและสิงปลูกสร้าง - 20 ปี

เครืองจกัรและอุปกรณ์ - 5 - 20 ปี

เครืองตกแต่ง ติดตงัและเครืองใชส้ํานกังาน - 5 - 10 ปี

ยานพาหนะ - 5 - 15 ปี

ค่าเสือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน
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ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสําหรับทีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตงัและก่อสร้าง

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือ

คาดวา่จะไม่ไดร้ับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผล

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมือบริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์นัออกจากบญัชี

4.7 สิทธิการใช้ทีดินป่าสงวนและพืชเพือการให้ผลิตผล/ค่าตัดจําหน่าย

สิทธิการใช้ทีดินป่าสงวนแสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม พืชเพือการให้ผลิตผลแสดงตาม

ราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) ราคาทุนดงักล่าวหมายถึง

ยอดเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายในการได้มาซึงสิทธิการใช้ทีดินป่าสงวนและตน้ทุนในการปลูกพืชเพือ

การให้ผลิตผลซึงเกิดขนึก่อนทีจะให้ผลผลิต

ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิการใช้ทีดินป่าสงวนและพืชเพือการให้ผลิตผลคาํนวณจากราคาทุน โดยวิธี

เส้นตรงตามอายุสัมปทานทีเหลืออยู่หรืออายุการให้ผลผลิตของพืชเพือการให้ผลิตผลทีเหลืออยู่

แลว้แต่อยา่งใดจะตาํกวา่ (การให้ผลผลิตของตน้ปาล์ม โดยปกติมีระยะเวลา 25 ปี)

ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน

ไม่มีการตดัจาํหน่ายสําหรับพืชเพือการให้ผลิตผลทียงัไม่พร้อมเก็บเกียว

ค่าใช้จ่ายทีเกียวขอ้งกบัการปลูกพืชเพือการให้ผลิตผล ได้แก่ ค่าซ่อมบาํรุงและปลูกเพิมเติมในพืนที

ทีมีการเก็บเกียวแลว้จะถือเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทงัจาํนวน

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของ

สินทรัพยน์นั

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบ

ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์นั และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์

ดังกล่าวเมือมีข้อบ่งชีว่าสินทรัพย์นันเกิดการด้อยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลา

การตัดจําหน่ายและวิธีการตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสินปีเป็นอย่างน้อย

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัมีดงันี

อายุการให้ประโยชน์

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 ปี
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4.9 เกษตรกรรม

บริษทัฯมีสินทรัพย์ชีวภาพเป็นผลปาล์มสดทีอยู่บนต้นและต้นกล้าปาล์มสําหรับขาย และผลิตผล

ทางการเกษตรเป็นผลปาล์มสดทีเก็บเกียวแลว้

มูลค่ายุติธรรมของผลปาล์มสดทีอยูบ่นตน้ คาํนวณโดยใชว้ิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตอา้งอิงจาก

ราคาผลปาล์มสดทีหน้าโรงงานหักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเกียว ผลปาล์มสดทีเก็บเกียว

คาํนวณโดยอา้งอิงจากราคาผลปาล์มสดทีหนา้โรงงานหักประมาณการค่าใชจ่้ายในการขาย ส่วนมูลค่า

ยุติธรรมของต้นกล้าปาล์มสําหรับขาย คาํนวณโดยอ้างอิงจากราคาขายหักประมาณการค่าใช้จ่าย

ในการขาย ผลกาํไรหรือขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ

และผลต่างระหวา่งมูลค่ายุติธรรมกบัราคาทุนของผลิตผลทางการเกษตรบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน

ในกรณีทีไม่สามารถวดัมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชือถือ สินทรัพยชี์วภาพตอ้งวดัดว้ยราคาทุนหักค่า

เสือมราคาสะสมและค่าเผือการด้อยค่าสะสม และในทนัทีทีมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพนนั

สามารถวดัไดอ้ยา่งน่าเชือถือ บริษทัฯจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย

ผลิตผลทางการเกษตรจะแสดงเป็นส่วนหนึงของสินคา้คงเหลือ

4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือ

ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ

นอกจากนีบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการทีมีสิทธิ

ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึงทาํให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั

กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ ทีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ

4.11 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าทีดินและอาคารทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไป

ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินทีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.12 เงินตราต่างประเทศ

บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึงเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการทีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมูลค่าด้วย

สกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนนั
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รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินซึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อตัราแลกเปลียน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน

กาํไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอัตราแลกเปลียนได้รวมอยู่ในการคาํนวณผลการ

ดาํเนินงาน

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของทีดิน อาคาร

อุปกรณ์ ตน้ทุนสิทธิการใช้ทีดินป่าสงวนและตน้ทุนสวนปาล์ม หรือสินทรัพยท์ีไม่มีตวัตนอืนของ

บริษทัฯและบริษทัย่อยหากมีข้อบ่งชีว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมือมูลค่าทีคาดวา่จะไดร้ับคืนของสินทรัพยม์ีมูลค่าตาํกวา่มูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพย์นัน ทังนีมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ

สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่าย

เมือเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษทัฯและพนักงานได้ร่วมกนัจดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพ ซึงประกอบด้วยเงินทีพนักงานจ่ายสะสม

และเงินทีบริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลียงชีพได้แยกออกจาก

สินทรัพย์ของบริษทัฯ เงินทีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีทีเกิด

รายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษทัฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน

ซึงบริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับพนกังาน

บริษทัฯคาํนวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด

แต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชียวชาญอิสระไดท้าํการประเมิน

ภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
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ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

4.15 ประมาณการหนีสิน

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบันทึกประมาณการหนีสินไวใ้นบัญชีเมือภาระผูกพนัซึงเป็นผลมาจาก

เหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึนแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะ

เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือปลดเปลืองภาระผูกพนันัน และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถ

ประมาณมูลค่าภาระผูกพนันนัไดอ้ยา่งน่าเชือถือ

4.16 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจาํนวนทีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ

ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ทีกาํหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัวคราวระหว่างราคาตาม

บญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีสิน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีสิน

ทีเกียวขอ้งนนั โดยใชอ้ตัราภาษีทีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชวัคราวทีตอ้งเสียภาษี

ทุกรายการแต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชวัคราวทีใช้หักภาษี รวมทงั

ผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าทีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย

จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษีและ

ผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชน้นั

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสินรอบ

ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี

ทงัหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุ้นหากภาษีที

เกิดขนึเกียวขอ้งกบัรายการทีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุ้น
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4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาทีจะต้องจ่ายเพือ

โอนหนีสินให้ผูอ้ืนโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซื้อและผูข้าย

(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใช้ราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่อง

ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสินซึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้อง

กาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์

หรือหนีสินทีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯ

และบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกับแต่ละ

สถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตไดท้ีเกียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมูลค่า

ยุติธรรมนนัให้มากทีสุด

ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมทีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสินใน

งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรม ดงันี

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซือขายของสินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดทีมีสภาพคล่อง

ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอืนทีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม

ระดบั 3 ใช้ขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินในอนาคตทีกิจการประมาณ

ขึน

ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการ

ระหว่างลาํดับชันของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพย์และหนีสินทีถืออยู่ ณ วนัสินรอบระยะเวลา

รายงานทีมีการวดัมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขนึประจาํ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและ

การประมาณการในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี

ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน ผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการทีสําคญัมีดงันี

เกษตรกรรม

บริษทัฯวดัมูลค่าของสินทรัพยชี์วภาพประเภทผลปาล์มสดทีอยูบ่นตน้ ดว้ยมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนใน

การขาย ซึงมูลค่ายุติธรรมนีได้คาํนวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตอ้างอิงจากราคา

ผลปาล์มสดทีหน้าโรงงานหักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเกียว การประเมินมูลค่าดงักล่าวต้อง

อาศยัขอ้สมมติฐานและการประมาณการบางประการ เช่น ราคาผลปาล์มสด ณ จุดเก็บเกียว นาํหนัก

ของผลปาล์มสดบนตน้ และอตัราคิดลด เป็นตน้
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณขึนตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนนั เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึน

เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้

6. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจทีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน

รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามทีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัเหล่านนัซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งันี
(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา

2561 2560 2561 2560

รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่

ขายนาํมนัปาลม์ดิบและนาํมนั

เมล็ดในปาลม์ดิบ

421 308 421 308 ราคาตลาด ณ วนัทีทาํสัญญาขาย

ขายผลปาลม์สด 2 - 2 - ราคาตลาด ณวนัทีทาํสัญญาขาย

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)

เงินปันผลรับ - - 41 - ตามจาํนวนทีบริษทัยอ่ยประกาศจ่าย

ค่าเช่าสวนปาลม์จ่าย - - 7 10 ราคาตามสัญญา

ดอกเบียจ่าย - - 9 12 THBFIX + 1% ต่อปี

รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้

รายไดค้่าเช่าทีดิน 1 1 1 1 เกณฑท์ีตกลงร่วมกนั

เงินปันผลรับ 3 1 3 1 ตามจาํนวนทีการร่วมคา้ประกาศจ่าย

ซือเมล็ดพนัธุ์ปาลม์นาํมนัและ

ผลปาลม์สด

15 4 15 4 ราคาตลาด

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที เกียวข้องกัน ณ  วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

มีรายละเอียดดงันี
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ลูกหนีการค้าและลูกหนอืีน - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 8)

บริษทัใหญ่ - 40,879 - 40,879

รวมลูกหนีการคา้กิจการทีเกียวขอ้งกนั - 40,879 - 40,879

เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนอืีน - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 17)

บริษทัยอ่ย - - 285,105 273,145

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืนกิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 285,105 273,145
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

เงินทดรองจ่ายจากกิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 17)

บริษทัใหญ่ - 86 - 86

รวมเงินทดรองจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั - 86 - 86

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร

ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที

ให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

ผลประโยชน์ระยะสัน 18,986 23,444

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 554 546

ผลประโยชน์เมือถูกเลิกจา้งงาน - 1,543

รวม 19,540 25,533

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

เงินสด 1,176 2,716 1,171 2,709

เงินฝากธนาคาร 21,724 79,033 9,342 23,422

เงินลงทุนในพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย - 29,980 - 29,980

รวม 22,900 111,729 10,513 56,111

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินลงทุนในพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยมี

อตัราดอกเบียระหวา่งร้อยละ 0.10 ถึง 0.38 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.05 ถึง 1.13 ต่อปี)
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8. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั

อายุหนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - 40,879 - 40,879

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) - 40,879 - 40,879

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั

อายุหนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 11,220 9,787 11,220 9,787

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 11,220 9,787 11,220 9,787

รวมลูกหนีการคา้ 11,220 50,666 11,220 50,666

ลูกหนีอืน

รายไดค้า้งรับ 305 428 182 319

รวมลูกหนีอืน 305 428 182 319

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 11,525 51,094 11,402 50,985

9. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน

รายการปรับลดราคาทุน

ให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดร้ับ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ

2561 2560 2561 2560 2561 2560

สินคา้สําเร็จรูป 55,171 90,085 (5,450) - 49,721 90,085

งานระหวา่งทาํ 1,986 1,961 - - 1,986 1,961

อะไหล่ วสัดุและอืน ๆ 14,096 14,659 (335) (436) 13,761 14,223

รวม 71,253 106,705 (5,785) (436) 65,468 106,269

ในระหวา่งปี 2561 บริษทัฯบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดร้ับ

เป็นจาํนวน 5.3 ลา้นบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนขาย

ในระหว่างปี 2560 บริษทัฯมีการกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจาํนวน 6.4 ล้านบาท

โดยนาํไปหักจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือทีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี
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10. สินทรัพย์ชีวภาพ

รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพย์ชีวภาพสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตน้กลา้ปาล์ม

สําหรับขาย

ผลปาล์มสด

ทีอยูบ่นตน้ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560 53,297 30,250 83,547

ผลกาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรม 34,707 234,855 269,562

เพมิขึนเนืองจากการปลูก 1,940 - 1,940

ลดลงเนืองจากการเก็บเกียว - (247,580) (247,580)

ลดลงเนืองจากการขาย (25,225) - (25,225)

ลดลงจากการตดัจาํหน่าย (11,628) - (11,628)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 53,091 17,525 70,616

ผลกาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรม 51,951 228,580 280,531

เพมิขึนเนืองจากการปลูก 8,566 - 8,566

ลดลงเนืองจากการเก็บเกียว - (196,317) (196,317)

ลดลงเนืองจากการขาย (22,473) (11,815) (34,288)

ลดลงจากการตดัจาํหน่าย (10,588) - (10,588)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 80,547 37,973 118,520

ประมาณการและสมมติฐานทีสําคญัในการคาํนวณมูลค่ายุติธรรม ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี

ราคาผลปาล์มสด ณ จุดเก็บเกียว ประมาณการโดยอา้งอิงจากราคาซือผลปาล์มสดทีหน้าโรงงานใน

อดีตของบริษทัฯหักดว้ยประมาณการตน้ทุนการปลูก ตน้ทุนการเก็บเกียวและค่าขนส่งจากพืนทีปลูก

ในแต่ละแห่ง

นาํหนกัของผลปาล์มสดบนตน้ประมาณการโดยอา้งอิงจากนาํหนกัเฉลียในการเก็บเกียวแต่ละช่วงอายุ

ของผลปาล์มสดซึงพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีต รวมถึงการคาดการณ์ปัจจยัทีมีผลต่อการออกผล

และขอ้มูลจากการสุ่มตรวจนับ

อตัราคิดลดประมาณร้อยละ 3 ซึงคาํนวณตามวิธีตน้ทุนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของเงินทุน
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ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสําคญัต่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ ณ วนัที

31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

เพมิขึนร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 10 เพมิขึนร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 10

ราคาผลปาล์มสด ณ จุดเก็บเกียว 7,391 (7,391) 4,209 (3,899)

นาํหนกัของผลปาลม์สดบนตน้ 7,391 (7,391) 4,209 (3,899)

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามทีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

เงินปันผลทีบริษทัฯ

รับระหวา่งปี

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษทั พนัธ์ศรีวิวฒัน์ จาํกดั 274 ลา้นบาท 274 ลา้นบาท 100 100 307,895 307,895 41,097 -

รวม 307,895 307,895 41,097 -

12. เงินลงทุนในการร่วมค้า

12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้

เงินลงทุนในการร่วมค้าซึงเป็นเงินลงทุนในกิจการทีบริษัทฯและบริษัทอืนควบคุมร่วมกัน

มีรายละเอียดดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

มูลค่าตามบญัชี

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษทั สยามเอลิทปาล์ม  จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายเมล็ดพนัธุ์

ปาล์มนาํมนั

50 50 25,000 25,000 38,602 31,594

รวม 25,000 25,000 38,602 31,594

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

2561 2560 2561 2560

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษทั สยามเอลิทปาล์ม จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายเมล็ดพนัธุ์ปาล์มนาํมนั 50 50 25,000 25,000

รวม 25,000 25,000
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12.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงิน

รวมและรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

การร่วมคา้

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)

จากเงินลงทุนในการร่วมคา้

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืนจากเงินลงทุน

ในการร่วมคา้ เงินปันผลรับ

2561 2560 2561 2560 2561 2560

บริษทั สยามเอลิทปาลม์ จาํกดั 9,507 (10,192) - 183 2,500 750

รวม 9,507 (10,192) - 183 2,500 750

12.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมคา้ทีมีสาระสําคญั

บริษทั สยามเอลิทปาล์ม จาํกดั

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม

2561 2560

สินทรัพยห์มุนเวียน 47,239 35,475

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 36,838 36,934

สินทรัพยร์วม 84,077 72,409

หนีสินหมุนเวียน (3,793) (6,712)

หนีสินไม่หมุนเวียน (3,080) (2,509)

หนีสินรวม (6,873) (9,221)

สินทรัพย์ -สุทธิ 77,204 63,188

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50 50

สัดส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ 38,602 31,594

การตดัรายการระหวา่งกนั - -

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วมคา้ 38,602 31,594
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สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พนับาท)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

2561 2560

รายได้ 34,947 26,456

ผลต่างระหวา่งมูลค่ายุติธรรมกบัราคาทุนของ

ผลิตผลทางการเกษตร

14,689 (15,695)

ตน้ทุนขาย (12,356) (15,703)

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (18,138) (15,741)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19,142 (20,683)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (128) (65)

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 19,014 (20,748)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน - 365

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 19,014 (20,383)

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50 50

สัดส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 9,507 (10,191)

การตดัรายการระหวา่งกนั - -

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ 9,507 (10,191)

13. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอืน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหนึงมีเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัอืนคงเหลือเป็นจาํนวนเงิน

ประมาณ 20 ล้านบาท (2560: 21 ล้านบาท) เงินให้กูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัประกนัและคิดดอกเบียใน

อตัราร้อยละ THBFIX บวกร้อยละ 1 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินต้นทุกสินเดือนมิถุนายนและ

ธนัวาคมของทุกปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินกูง้วดสุดทา้ยในเดือนมิถุนายน 2583
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14. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

เครืองจกัร เครืองตกแตง่ติดตงั สินทรัพย์

อาคารและ และ และเครืองใช้ ระหวา่งติดตงั

ทีดิน สิงปลูกสร้าง อุปกรณ์ สํานักงาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม

ราคาทุน

ณ วนัที 1 มกราคม 2560 659,007 278,950 614,801 29,399 169,105 19,391 1,770,653

ซือเพมิ - 77 1,588 1,896 282 19,342 23,185

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - - (461) (251) (12,130) - (12,842)

โอนเขา้ / (โอนออก) - 5,514 6,004 - - (11,518) -

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 659,007 284,541 621,932 31,044 157,257 27,215 1,780,996

ซือเพมิ - 230 718 702 5,803 24,804 32,257

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (280) (2,330) - (3,562) - (6,172)

โอนเขา้ / (โอนออก) 13,992 9,285 2,760 81 7,726 (33,844) -

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 672,999 293,776 623,080 31,827 167,224 18,175 1,807,081
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

เครืองจกัร เครืองตกแตง่ติดตงั สินทรัพย์

อาคารและ และ และเครืองใช้ ระหวา่งติดตงั

ทีดิน สิงปลูกสร้าง อุปกรณ์ สํานักงาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม

ค่าเสือมราคาสะสม

ณ วนัที 1 มกราคม 2560 - 192,064 477,346 27,143 138,281 - 834,834

ค่าเสือมราคาสําหรับปี - 10,196 40,721 1,210 13,280 - 65,407

ค่าเสือมราคาสําหรับส่วนทีจาํหน่าย

และตดัจาํหน่าย - - (424) (247) (11,973) - (12,644)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 - 202,260 517,643 28,106 139,588 - 887,597

ค่าเสือมราคาสําหรับปี - 9,096 33,570 1,162 9,954 - 53,782

ค่าเสือมราคาสําหรับส่วนทีจาํหน่าย

และตดัจาํหน่าย - (280) (2,159) - (3,494) - (5,933)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 - 211,076 549,054 29,268 146,048 - 935,446

ค่าเผือการด้อยค่า

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 14,638 - - - - - 14,638

ค่าเผือการดอ้ยค่าสําหรับปี 5,873 - - - - - 5,873

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 20,511 - - - - - 20,511

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 644,369 82,281 104,289 2,938 17,669 27,215 878,761

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 652,488 82,700 74,026 2,559 21,176 18,175 851,124

ค่าเสือมราคาสําหรับปี

2560 (63 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 65,407

2561 (52 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 53,782



20

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เครืองจกัร เครืองตกแตง่ติดตงั สินทรัพย์

อาคารและ และ และเครืองใช้ ระหวา่งติดตงั

ทีดิน สิงปลูกสร้าง อุปกรณ์ สํานักงาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม

ราคาทุน

ณ วนัที 1 มกราคม 2560 659,007 262,498 614,801 29,399 169,105 19,391 1,754,201

ซือเพมิ - 77 1,588 1,896 282 19,342 23,185

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - - (461) (251) (12,130) - (12,842)

โอนเขา้ / (โอนออก) - 5,514 6,004 - - (11,518) -

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 659,007 268,089 621,932 31,044 157,257 27,215 1,764,544

ซือเพมิ - 230 718 702 5,803 24,804 32,257

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (280) (2,330) - (3,562) - (6,172)

โอนเขา้ / (โอนออก) 13,992 9,285 2,760 81 7,726 (33,844) -

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 672,999 277,324 623,080 31,827 167,224 18,175 1,790,629

ค่าเสือมราคาสะสม

ณ วนัที 1 มกราคม 2560 - 175,632 477,346 27,143 138,281 - 818,402

ค่าเสือมราคาสําหรับปี - 10,177 40,721 1,210 13,279 - 65,387

ค่าเสือมราคาสําหรับส่วนทีจาํหน่าย

และตดัจาํหน่าย - - (424) (247) (11,973) - (12,644)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 - 185,809 517,643 28,106 139,587 - 871,145

ค่าเสือมราคาสําหรับปี - 9,096 33,570 1,162 9,954 - 53,782

ค่าเสือมราคาสําหรับส่วนทีจาํหน่าย

และตดัจาํหน่าย - (280) (2,159) - (3,494) - (5,933)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 - 194,625 549,054 29,268 146,047 - 918,994
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เครืองจกัร เครืองตกแตง่ติดตงั สินทรัพย์

อาคารและ และ และเครืองใช้ ระหวา่งติดตงั

ทีดิน สิงปลูกสร้าง อุปกรณ์ สํานักงาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม

ค่าเผือการด้อยค่า

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 14,638 - - - - - 14,638

ค่าเผือการดอ้ยค่าสําหรับปี 5,873 - - - - - 5,873

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 20,511 - - - - - 20,511

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 644,369 82,280 104,289 2,938 17,670 27,215 878,761

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 652,488 82,699 74,026 2,559 21,177 18,175 851,124

ค่าเสือมราคาสําหรับปี

2560 (63 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 65,387

2561 (52 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 53,782

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึงซึงตดัค่าเสือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสือมราคาสะสม

ของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 566 ลา้นบาท (2560: 487 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ: 551 ลา้นบาท 2560: 472 ลา้นบาท)
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15. พืชเพือการให้ผลิตผล

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

พืชเพือการให้ผลิตผล พืชเพือการให้ผลิตผล

ทีพร้อมเก็บเกียว ทียงัไม่พร้อมเก็บเกียว รวม

ราคาทุน

ณ วนัที 1 มกราคม 2560 528,144 68,026 596,170

ตน้ทุนเพมิขนึ 16,821 8,592 25,413

ตดัจาํหน่าย (170) - (170)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 544,795 76,618 621,413

ตน้ทุนเพมิขนึ 16,455 - 16,455

ตดัจาํหน่าย (1,810) - (1,810)

โอนเขา้ / (โอนออก) 26,035 (26,035) -

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 585,475 50,583 636,058

ค่าตัดจําหน่ายสะสม

ณ วนัที 1 มกราคม 2560 381,405 - 381,405

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี 9,335 - 9,335

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมสําหรับส่วนที

ตดัจาํหน่าย (57) - (57)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 390,683 - 390,683

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี 10,462 - 10,462

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมสาํหรับส่วนที

ตดัจาํหน่าย (949) - (949)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 400,196 - 400,196

ค่าเผือการด้อยค่า

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 - - -

ค่าเผือการดอ้ยค่าสําหรับปี 22,663 - 22,663

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 22,663 - 22,663

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 154,112 76,618 230,730

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 162,616 50,583 213,199

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี (รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต)

2560 9,335

2561 10,462
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พืชเพือการให้ผลิตผล พืชเพือการให้ผลิตผล

ทีพร้อมเก็บเกียว ทียงัไม่พร้อมเก็บเกียว รวม

ราคาทุน

ณ วนัที 1 มกราคม 2560 235,426 68,026 303,452

ตน้ทุนเพมิขนึ 16,821 8,592 25,413

ตดัจาํหน่าย (170) - (170)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 252,077 76,618 328,695

ตน้ทุนเพมิขนึ 16,455 - 16,455

ตดัจาํหน่าย (1,810) - (1,810)

โอนเขา้ / (โอนออก) 26,035 (26,035) -

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 292,757 50,583 343,340

ค่าตัดจําหน่ายสะสม

ณ วนัที  มกราคม 88,687 - 88,687

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี 9,335 - 9,335

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมสาํหรับส่วนที

ตดัจาํหน่าย (57) - (57)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 97,965 - 97,965

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี 10,462 - 10,462

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมสาํหรับส่วนที

ตดัจาํหน่าย (949) - (949)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 107,478 - 107,478

ค่าเผือการด้อยค่า

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 - - -

ค่าเผือการดอ้ยค่าสําหรับปี 22,663 - 22,663

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 22,663 - 22,663

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 154,112 76,618 230,730

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 162,616 50,583 213,199

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี (รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต)

2560 9,335

2561 10,462

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีพืนทีในการปลูกปาล์มนํามนัแบ่งออกเป็นพืนทีมีโฉนดทีดิน

และเอกสารแสดงกรรมสิทธิอืน ๆ (น.ส. 3ก. และ น.ส. 3) จาํนวนรวมประมาณ 13,265 ไร่ ส่วนทีเหลือ

บริษทัฯไดร้ับโอนการครอบครองมาและกาํลงัอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการให้ไดม้าซึงเอกสารแสดง

สิทธิตามกฎหมาย



24

หนังสืออนุญาตจากกรมป่าไม้ให้บริษทัย่อยแห่งหนึงเข้าทาํประโยชน์หรืออยู่อาศยัในเขตป่าสงวน

แห่งชาติ ซึงบริษทัย่อยให้บริษทัฯเช่าใช้พืนทีปลูกปาล์มนาํมนัอยู่ประมาณ 13,030 ไร่ ได้หมดอายุ

ลงในเดือนมกราคม 2558 บริษทัย่อยได้ดาํเนินการขออนุญาตเขา้ทาํประโยชน์หรืออยู่อาศยัในพืนที

ดงักล่าวกบัส่วนราชการทีเกียวขอ้งจาํนวน 6,515 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50 ของพืนทีทีใช้ประโยชน์จริง

ซึงขณะนีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาการต่ออนุญาตสัมปทานของส่วนราชการดงักล่าว

เมือวนัที 27 เมษายน 2561 บริษทัย่อยดงักล่าวได้รับใบอนุญาตเก็บหาของป่าในพืนทีแปลงดงักล่าว

ซึงใบอนุญาตดงักล่าวมีอายุ 1 ปี และจะหมดอายุในวนัที 26 เมษายน 2562 โดยบริษทัยอ่ยตอ้งชาํระเงิน

ค่าภาคหลวงในอตัราร้อยละ 10 ของราคาตลาด และค่าบาํรุงป่าในอตัรา 2 เท่าของค่าภาคหลวงเมือเก็บเกียว

ผลปาล์มนาํมนั

16. เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พนับาท)

อตัราดอกเบีย

(ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 1.85 - 2.25 2.00 - 2.15 270,000 400,000

รวม 270,000 400,000

17. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 7,984 11,018 7,984 11,018

เจา้หนีค่าซือเครืองจกัร - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 1,580 2,942 1,580 2,942

เจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ ) - - 285,105 273,145

เจา้หนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 1,402 2,347 1,402 2,347

เงินทดรองจ่ายจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ ) - 86 - 86

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 11,171 11,038 9,788 9,868

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 22,137 27,431 305,859 299,406

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 เจ้าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกนั เป็นเจ้าหนีค่าเช่าค้างจ่ายและดอกเบีย

ค้างจ่ายทีเกียวข้อง โดยมีดอกเบียในอตัราร้อยละ THBFIX บวกร้อยละ 1 ต่อปี (2560: อตัราร้อยละ

MLR - 1.5 ต่อปี) สําหรับยอดค่าเช่าทีคา้งเกินกาํหนดชาํระ



25

18. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเมือออกจากงานแสดง

ไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 17,823 5,517

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 1,657 1,534

ตน้ทุนดอกเบีย 486 479

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน :

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - 3,177

ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน - 1,875

ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - 13,366

ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหวา่งปี (6,580) (8,125)

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 13,386 17,823

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนกาํไรหรือขาดทุนแสดงไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

ตน้ทุนขาย 2,012 1,508

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 131 505

รวมค่าใช้จ่ายทีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน 2,143 2,013

บริษัทฯคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจํานวน

ประมาณ 1 ลา้นบาท (2560: จาํนวน 7 ลา้นบาท)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลียถ่วงนําหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังานของบริษทัฯประมาณ 14 - 19 ปี (2560: 10 ปี)
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สมมติฐานทีสําคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

อตัราคิดลด 2.5 - 4.8 4.3 - 4.8

อตัราการขึนเงินเดือนในอนาคต 5.0 5.0

อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 0.0 - 50.0 0.0 - 50.0

ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะ

ยาวของพนกังาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560

เพิมขึน

ร้อยละ 0.5

ลดลง

ร้อยละ 0.5

เพิมขึน

ร้อยละ 0.5

ลดลง

ร้อยละ 0.5

อตัราคิดลด (912) 945 (1,294) 1,376

อตัราการขนึเงินเดือนในอนาคต 985 (953) 1,725 (1,594)

อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนักงาน (71) 82 (1,589) 1,731

เมือวนัที 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญัญตัิแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน

ฉบบัใหม่ ซึงกฎหมายดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาและยงัไม่มีผลบงัคบัใช้

พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่นีกาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรับ

ลูกจ้างซึงทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึนไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสุดทา้ย

400 วนั การเปลียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลัง

ออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนีสินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังานเพิมขึน 6.9 ลา้นบาท บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกผลกระทบจากการเปลียนแปลงดงักล่าว

โดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกําไรขาดทุนของงวดทีกฎหมายดังกล่าว

มีผลบงัคบัใช้
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19. ภาษีเงินได้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับปี 1,997 3,607 - 329

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

นิติบุคคลของปีก่อน (222) - (278) -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด

ผลแตกต่างชวัคราวและการกลบั

รายการผลแตกต่างชวัคราว (1,065) (5,375) (1,176) (5,627)

ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้ทีแสดง

อยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 710 (1,768) (1,454) (5,298)

จาํนวนภาษีเงินไดท้ีเกียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปีสินสุด

วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบัขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 3,684 - 3,684

รวม - 3,684 - 3,684
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รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดม้ีดงันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 14,748 (20,106) 38,023 (26,355)

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ0, 15

และ20

ร้อยละ0, 15

และ20

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

คูณอตัราภาษี 2,867 (4,180) 7,605 (5,271)

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ของปีก่อน (222) - (278) -

ส่วนแบ่งขาดทุน (กาํไร) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (1,901) 2,038 - -

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:

ค่าใชจ่้ายตอ้งห้าม 209 396 64 145

ค่าใชจ่้ายทีมีสิทธิหักไดเ้พิมขนึ (243) (22) (126) (22)

เงินปันผลรับ - - (8,719) (150)

รวม (34) 374 (8,781) (27)

ค่าใชจ่้าย (ผลประโยชน)์ ภาษีเงินไดท้ีแสดงอยูใ่น

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 710 (1,768) (1,454) (5,298)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ (หนีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 1,157 87 1,157 87

ค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 8,635 2,928 8,635 2,928

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2,677 3,565 2,677 3,565

สาํรองค่าเช่าทีดิน 247 202 610 454

ขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช้ 6,937 - 6,937 -

รวม 19,653 6,782 20,016 7,034
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(หน่วย: พนับาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

ชีวภาพและผลต่างระหวา่งมูลค่ายุติธรรมกบั

ราคาทุนของผลิตผลทางการเกษตร (14,992) (3,186) (14,992) (3,186)

รวม (14,992) (3,186) (14,992) (3,186)

สุทธิ 4,661 3,596 5,024 3,848

ผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชม้ีจาํนวนเงินประมาณ 35 ลา้นบาท ซึงจะทยอยสินสุดระยะเวลาการให้

ประโยชน์ภายในปี 2565

20. สํารองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบญัญตัิของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 บริษทัฯต้อง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี

หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสํารองนีจะมีจาํนวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียน สํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรร

สํารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายทีสําคญัดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อืนของพนกังาน 130,430 143,102 130,430 143,102

ค่าเสือมราคา 53,782 65,407 53,782 65,387

ค่าตดัจาํหน่าย 10,736 9,692 10,736 9,692

ค่าขนส่ง 22,973 18,903 22,973 18,903

ค่าเช่าจ่าย 4,666 4,000 6,850 9,895

ค่าซ่อมแซมและค่าบาํรุงรักษา 30,357 22,110 30,357 22,110

วตัถุดิบและวสัดุสินเปลืองใชไ้ป 280,685 394,541 280,685 394,541

การเปลียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (34,889) (3,503) (34,889) (3,503)
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22. การส่งเสริมการลงทุน

บริษทัฯได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สําหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจาก

เชือเพลิงชีวมวลตามกาํลังการผลิตทีกาํหนดไวใ้นบัตรส่งเสริม ทงันีภายใต้เงือนไขทีกาํหนดบาง

ประการ โดยมีรายละเอียดดงันี:

เลขทีบตัรส่งเสริม สิทธิประโยชน์หลกั

1043(2)/2548 - ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรทีได้จากการ

ประกอบกิจการทีไดร้ับการส่งเสริมมีกาํหนดเวลา 8 ปีนบัแต่วนั

เริมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการสําหรับผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าจาก

เชือเพลิงชีวมวล (วนัที 21 สิงหาคม 2558)

นอกจากนี บริษทัฯไดร้ับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สําหรับกิจการผลิต

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพตามกาํลงัการผลิตทีกาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริม ทงันีภายใตเ้งือนไขทีกาํหนดบาง

ประการ โดยมีรายละเอียดดงันี

เลขทีบตัรส่งเสริม สิทธิประโยชน์หลกั

2245(9)/2550 - ไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรจากกิจการทีได้รับ

การส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วนัเริมมีรายได้จากการ

ประกอบกิจการนนั (วนัที 16 กุมภาพนัธ์ 2553)

รายไดข้องบริษทัฯสําหรับปีจาํแนกตามกิจการทีไดร้ับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดร้ับการส่งเสริม

การลงทุนสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

กิจการทีไดร้ับการส่งเสริม กิจการทีไม่ไดร้ับการส่งเสริม รวม

2561 2560 2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการขาย - - 628,627 763,221 628,627 763,221

23. กําไรต่อหุ้น

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของ

บริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุ้นสามญัทีออกอยูใ่น

ระหวา่งปี

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพืนฐานแสดงการคาํนวณไดด้งันี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กาํไร (ขาดทุน)สาํหรับปี (พนับาท) 14,038 (18,339) 39,476 (21,057)

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (พนัหุน้) 324,050 324,050 324,050 324,050

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) 0.04 (0.06) 0.12 (0.06)
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24. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคล้องกบัรายงานภายในของบริษทัฯทีผูม้ีอาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดด้านการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมาํเสมอเพือใช้ในการตดัสินใจในการจัดสรร

ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยดําเนินกิจการใน 2 ส่วนงานหลักคือ (1) ธุรกิจการทําสวนปาล์มนํามัน

ผลิตนาํมนัปาล์มดิบและนาํมนัเมล็ดในปาล์มดิบ (2) ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพและเชือเพลิงชีวมวล

ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีกิจกรรมทีเป็นสาระสําคญัในส่วนงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ

ชีวภาพและเชือเพลิงชีวมวล ดงันนัรายได ้กาํไรจากการดาํเนินงานและสินทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่ทีแสดง

ในงบการเงินจึงเกียวขอ้งกบัส่วนงานทางธุรกิจ (1) ตามทีกล่าวไวข้า้งตน้

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันนัรายไดแ้ละสินทรัพย์

ทีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้

ในปี 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนหนึงราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ

421 ล้านบาท (ปี 2560: มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํนวนสองราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 308

ลา้นบาท และ 169 ลา้นบาท) ซึงมาจากส่วนงานธุรกิจการทาํสวนปาล์มนาํมนัผลิตนาํมนัปาล์มดิบและ

นาํมนัเมล็ดในปาล์มดิบ

25. กองทุนสํารองเลยีงชีพ

บริษทัฯและพนักงานได้ร่วมกนัจดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพขึนตามพระราชบญัญตัิกองทุนสํารอง

เลียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5

ของเงินเดือน ทงันีพนกังานทีเริมงานตงัแต่วนัที 15 มกราคม 2553 เป็นตน้ไป บริษทัฯและพนักงานจะ

จ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลียงชีพนีบริหาร

โดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมือพนกังานนนัออก

จากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหวา่งปี 2561 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็น

ค่าใชจ่้ายจาํนวน 2 ลา้นบาท (2560: 2 ลา้นบาท)

26. เงินปันผล

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้

(ลา้นบาท) (บาท)

เงินปันผลประจาํปี 2559 ทีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เมือ

วนัที 26 เมษายน 2560 49 0.15

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2560 49 0.15

เงินปันผลประจาํปี 2560 ทีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เมือ

วนัที 27 เมษายน 2561 32 0.10

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2561 32 0.10
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27. ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกิดขึน

27.1 ภาระผูกพันเกียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเกียวกบัการซือเครืองจกัร อุปกรณ์และ

ยานพาหนะจาํนวน 2 ลา้นบาท (2560: ไม่มี)

27.2 ภาระผูกพันเกียวกับสัญญาเช่าดําเนินงาน

บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เข้าทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานทีเกียวข้องกบัการเช่าทีดิน อายุของสัญญามี

ระยะเวลา 14 และ 15 ปี ทงันีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบตัิตามเงือนไขทีระบุไวใ้นสัญญา

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขนัตาํทีต้องจ่ายในอนาคต

ทงัสินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานทีบอกเลิกไม่ได ้ดงันี

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

จ่ายชาํระ

ภายใน 1 ปี 5 3 7 4

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 10 9 16 16

มากกวา่ 5 ปี 13 15 22 25

27.3 การคําประกัน

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษัทย่อยมีหนังสือคาํประกันซึงออกโดยธนาคารในนาม

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 4 ลา้นบาท (2560: 4 ลา้นบาท) ซึงเกียวเนืองกบัภาระผูกพนั

ทางปฏิบตัิบางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย

27.4 สิทธิการใช้ประโยชน์ในทีดิน

ก) ในปี 2547 บริษัทฯได้รับจดหมายเชิญจากสํานักงานปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

เกียวกับปัญหาทีดินทบัซ้อนกับทีดิน ส.ป.ก. ซึงบริษัทฯได้เข้าร่วมปรึกษาหารือกับ ส.ป.ก.

เมือวนัที 6 ตุลาคม 2547 พร้อมกบัไดส่้งมอบเอกสารทีเกียวขอ้งให้เพือการพิจารณาแลว้

เมือวนัที 15 ตุลาคม 2548 บริษทัฯได้ส่งมอบเอกสารทีเกียวขอ้งให้ ส.ป.ก.เพือขอให้พิจารณา

พิสูจน์สิทธิในทีดิน ต่อมา ส.ป.ก. มีหนงัสือแจง้ให้บริษทัฯไปดาํเนินการกระจายสิทธิ  โดยไดม้ี

การดําเนินการกระจายสิทธิแล้วจาํนวนพืนที 4,994.10 ไร่  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้มีการ

ตรวจสอบพบในภายหลงัวา่มีพืนทีจาํนวน 1,459 ไร่เศษ ซึงมีราคาทุนของทีดินและมูลค่าสุทธิ

ตามบัญชีคงเหลือของต้นทุนสวนปาล์มนํามันบนทีดินดังกล่าว ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561

จาํนวนประมาณ 9 ลา้นบาท ไดก้ระจายสิทธิทบัซ้อนกบัโฉนดทีดินของบริษทัฯ ซึงบริษทัฯอยู่

ในระหวา่งการดาํเนินการกบั ส.ป.ก. เพือให้ยกเลิกพืนทีทีทบัซ้อนดงักล่าว



33

ข) เมือวนัที 11 เมษายน 2551 บริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมประชุมกบัคณะทาํงานพิจารณาตรวจสอบทบทวน

แนวทางปฏิบตัิและการเจรจาเพือนาํทีดินของผูค้รอบครองทีดินแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปทีดินมา

จดัให้แก่เกษตรกร แต่งตงัโดยคณะกรรมการปฏิรูปทีดินจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เพือพิจารณาแกไ้ข

ปัญหาทีดิน เนืองจากบริษทัฯมีทีดินอยูใ่นเขตป่าจาํแนกเนือทีประมาณ 1,210 ไร่ และเขตปฏิรูป

ทีดินประมาณ 276 ไร่ ทีดินดงักล่าวคิดเป็นเนือทีประมาณร้อยละ 3 ของพืนทีปลูกปาล์มทงัหมด

ของบริษทัฯในปัจจุบนั โดยทีดินในเขตปฏิรูปทีดินประมาณ 276 ไร่ เป็นการครอบครองทีดิน

แปลงใหญ่และถือครองทีดินเกินขนาดตามกฎหมายปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรมมาตรา 30

เมือวนัที 29 สิงหาคม 2551 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํบนัทึกการเจรจาตกลงการมอบพืนทีครอบครองคืน

ส.ป.ก. เพือนาํไปดาํเนินการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม สําหรับทีดินในเขตปฏิรูปทีดิน โดย

บริษทัฯขอแสดงเจตนายินยอมให้ ส.ป.ก. นาํทีดินเนือทีประมาณ 80 ไร่ ไปดาํเนินการปฏิรูป

ทีดินเพือเกษตรกรรม อย่างไรก็ตาม เมือวนัที 17 กันยายน 2552 บริษัทฯได้รับหนังสือจาก

สํานกังานการปฏิรูปทีดินจงัหวดัสุราษฎร์ธานีแจง้ให้บริษทัฯออกจากทีดินเขตปฏิรูปทีดินเนือที

ประมาณ 133 ไร่ พร้อมรือถอนสิงปลูกสร้างภายใน 30 วนั นับแต่ได้รับหนังสือฉบบัดงักล่าว

เนืองจากบริษทัฯไม่มีเอกสารสิทธิในทีดินดงักล่าว ซึงบริษทัฯได้บนัทึกค่าเผือการด้อยค่าของ

สินทรัพยส์ําหรับราคาทุนของทีดินและมูลค่าสุทธิคงเหลือตามบญัชีของตน้ทุนสวนปาล์มนาํมนั

บนทีดินดงักล่าวแลว้ทงัจาํนวนในปี 2552

ส่วนทีดินในเขตป่าจําแนก ปัจจุบันบริษัทฯกาํลังอยู่ระหว่างการเจรจากับหน่วยราชการที

เกียวขอ้งเพือหาแนวทางแกไ้ขปัญหาสําหรับทีดินดงักล่าว

27.5 คดีฟ้องร้อง

ในเดือนกรกฎาคม 2561 อยัการจงัหวดักระบีได้ยืนคาํฟ้องต่อศาลว่าบริษทัฯได้เข้าใช้ประโยชน์ใน

ทีดินเพือปลูกปาล์มนาํมนัคิดเป็นเนือที 4,376 ไร่ซึงไดก้าํหนดให้เป็นเขตปฏิรูปทีดิน โดยไดย้ืนฟ้องวา่

เป็นความผิดต่อประมวลกฎหมายทีดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 9,108 ทวิ ประกาศของคณะปฏิวตัิฉบบัที 96

ลงวนัที 29 กุมภาพนัธ์ 2515 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 โดยขอให้ศาลสังให้บริษทัฯออก

จากทีดินดงักล่าว ปัจจุบนัคดีดงักล่าวไดน้ดัสืบพยานโจทยแ์ละพยานจาํเลยในเดือนมิถุนายน 2562

จากคาํฟ้องร้องดังกล่าว ในกรณีทีบริษทัฯต้องส่งมอบพืนทีแปลงดังกล่าวตามคาํพิพากษาของศาล

ความเสียหายทีจะเกิดขึนทงัหมดจากมูลค่าทีดินและตน้ทุนสวนปาล์ม คิดเป็นจาํนวนเงินทงัสิน 28.5

ลา้นบาท ซึงฝ่ายบริหารไดพ้ิจารณาตงัสํารองความเสียหายดงักล่าวทงัจาํนวนในงบการเงินปีปัจจุบนัแลว้
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28.     ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีสินทรัพย์ทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง

ตามลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม ดงันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพยชี์วภาพ - 80,547 37,973 118,520

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพยชี์วภาพ - 53,091 17,525 70,616

ในระหวา่งปี 2561 และ 2560 ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม

29. เครืองมือทางการเงิน

29.1 นโยบายการบริหารความเสียง

เครืองมือทางการเงินทีสําคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามทีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที

107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเครืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน เงินให้กู ้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสัน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืนและเงินกูย้ืมระยะยาว บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเสียงทีเกียวขอ้งกบั

เครืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสียงดงันี

ความเสียงด้านการให้สินเชือ

บริษทัฯมีความเสียงดา้นการให้สินเชือทีเกียวเนืองกบัลูกหนีการคา้ ซึงส่วนใหญ่เกิดจากการขายให้กบั

ลูกคา้จาํนวนน้อยราย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไม่คาดวา่จะไดร้ับความเสียหายทีเป็นสาระสําคญัจากการ

เก็บหนีจากลูกหนีเหล่านนั เนืองจากลูกหนีส่วนใหญ่มีความสามารถในการชาํระหนี

ความเสียงจากอัตราดอกเบีย

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสียงจากอัตราดอกเบียทีสําคัญอันเกียวเนืองกับเงินฝากธนาคาร

เงินให้กูย้ืม และเงินกูย้ืมระยะสันและระยะยาวทีมีดอกเบีย สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่มี

อัตราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบียคงทีซึงใกล้เคียงกบัอัตราตลาดใน

ปัจจุบนั
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สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีสําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบยี และสําหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีมีอตัราดอกเบยีคงทีสามารถแยกตามวนัที

ครบกาํหนด หรือ วนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ (หากวนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี

(หน่วย : ลา้นบาท)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม

งบการเงินรวม

อตัราดอกเบีย

อตัราดอกเบียคงที ปรับขึนลง ไม่มีอตัรา อตัราดอกเบีย

ภายใน 1 ปี มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบีย รวม ทีแทจ้ริง

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 30 - - 22 79 1 3 23 112 0.1 - 0.375 0.05 - 1.13

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - - - - - 12 51 12 51 - -

เงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่พนักงาน - - - - - - - - - - - -

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัอืน - - - - 20 21 - - 20 21 THBFIX +1 THBFIX +1

- 30 - - 42 100 13 54 55 184

หนีสินทางการเงิน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 270 400 - - - - - - 270 400 1.85 - 2.25 2.00 - 2.15

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - - - - - 22 27 22 27 - -

270 400 - - - - 22 27 292 427
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(หน่วย : ลา้นบาท)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อตัราดอกเบีย

อตัราดอกเบียคงที ปรับขึนลง ไม่มีอตัรา อตัราดอกเบีย

ภายใน 1 ปี มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบีย รวม ทีแทจ้ริง

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 30 - - 9 23 1 3 10 56 0.10 - 0.38 0.05 - 1.13

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - - - - - 11 51 11 51 - -

เงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่พนักงาน - - - - - - - - - - - -

- 30 - - 9 23 12 54 21 107

หนีสินทางการเงิน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 270 400 - - - - - - 270 400 1.85 - 2.25 2.00 - 2.15

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - - - 285 273 21 26 306 299 THBFIX +1 MLR - 1.5

270 400 - - 285 273 21 26 576 699



37

ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน

บริษทัฯมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียนทีสําคญัอันเกียวเนืองจากการซือเครืองจกัรเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ บริษทัฯได้พิจารณาทาํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นครังคราวเพือลด

ความเสียงจากอตัราแลกเปลียนทีอาจเกิดขึน บริษทัฯไม่มีสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

คงเหลือ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน

29.2 มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน

เนืองจากเครืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสัน

หรือมีอตัราดอกเบียใกล้เคียงกับอตัราดอกเบียในตลาด บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงประมาณมูลค่า

ยุติธรรมของเครืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

30. การบริหารจัดการทุน

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนทีสําคญัของบริษทัฯ คือการจดัให้มีซึงโครงสร้างทุนทีเหมาะสม

เพือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถ้ือหุ้น โดย ณ วนัที

31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหนีสินต่อทุนเท่ากบั 0.30:1 (2560: 0.42:1) และเฉพาะบริษทัฯ

มีอตัราส่วนหนีสินต่อทุนเท่ากบั 0.58:1 (2560: 0.71:1)

31. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมือวนัที 21 กุมภาพนัธ์ 2562 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯได้มีมติอนุมตัิเสนอจ่ายเงินปันผล

จากกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรรของบริษทัให้แก่ผูถ้ือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินปันผล

ทงัสินประมาณ 26 ล้านบาท โดยจะนําเสนอเพือขออนุมตัิการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในทีประชุม

สามญัประจาํปีผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯต่อไป

32. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนีไดร้ับอนุมตัิให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เมือวนัที 21 กุมภาพนัธ์ 2562
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