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(หน่วย: ล้านบาท) 
 2556 2557 

(ปรบัปรงุใหม่) 
2558 

สนิทรพัยร์วม 1,501 1,554 1,583 
หนี้สนิรวม 399 431 520 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,102 1,123 1,063 
 

รายไดจ้ากการขาย 1,352 1,155 1,260 
รายไดร้วม 1,398 1,205 1,289 
ก าไรขัน้ตน้ 325 299 59 
ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิ 221 188 (12) 

อตัราส่วนทางการเงิน    (หน่วย: %) 
 2556 2557 

(ปรบัปรงุใหม่) 
2558 

อตัราก าไร (ขาดทุน) สทุธต่ิอรายไดร้วม 15.78 13.88 (0.93) 
อตัราผลตอบแทน (ขาดทุน) ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 20.02 16.76 (1.13) 
อตัราผลตอบแทน (ขาดทุน)จากสนิทรพัยร์วม 14.70 12.11 (0.76) 

ข้อมลูตวัเลขต่อหุ้น    (หน่วย: บาท) 
 2556 2557 

(ปรบัปรงุใหม่) 
2558 

ก าไร (ขาดทุน) สทุธต่ิอหุน้ 0.68 0.52              (0.04) 
เงนิปนัผลจ่ายต่อหุน้ 0.50 0.55               0.15 
เงนิปนัผลต่อหุน้ (ตามงวดผลการด าเนินงาน) 0.60 0.30    0.10(1) 
มลูค่าตามบญัชต่ีอหุน้ 3.40 3.47               3.28 

   หมายเหต ุ:     (1)ตามมตจิากการประชุมคณะกรรมการเมือ่วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2559 เพือ่น าเสนอทีป่ระชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้  
           ครัง้ที ่39 ต่อไป 

การเคล่ือนไหวของราคาหุ้นในปี 2558  
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ภาพรวมปี 2558  
 
ในระหว่างปี คณะกรรมการนโยบายปาล์มน ้ามันแห่งชาติ (กนป) ได้ออกประกาศส านักงาน
คณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร (ส.กกร.) รวมทัง้สิน้จ านวน 7 ฉบบั เพื่อก าหนด
ราคาแนะน าขัน้ต ่าในการซื้อผลปาล์มทะลาย ผลปาล์มร่วง และน ้ามนัปาล์มดบิ (ดงัรายละเอยีดที่
ปรากฏในหวัขอ้ “ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั”) มผีลใหร้าคาน ้ามนัปาลม์ดบิโดยเฉลีย่ของ
ประเทศไทยในปี 2558 อยู่ในระดบัสงูเช่นเดยีวกบัปี 2557 และเกดิส่วนต่างราคามากกว่า 8 บาท/
กโิลกรมัจากตลาดโลก   ในขณะที่ปรมิาณสต็อคน ้ามนัปาล์มดิบในประเทศยงัคงสูงต่อเนื่องเกอืบ
ตลอดทัง้ปี  
 
การแทรกแซงดงักล่าว มผีลท าให้ประเทศไทยสูญเสยีศกัยภาพในการส่งออกน ้ามนัปาล์มดิบโดย
สิน้เชงิ ซึง่ในปี 2557 มจี านวน 167,060 ตนั แมว้่า เมื่อวนัที ่25 มถุินายน 2558 องคก์ารคลงัสนิคา้
ไดอ้อกประกาศรบัซือ้น ้ามนัปาลม์ดบิ ปี 2558 ตามมาตรการรกัษาเสถยีรภาพราคาปาลม์น ้ามนัและ
น ้ามนัปาลม์จากโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิปรมิาณ 100,000 ตนั ในราคาแนะน า (ภายใต้เงื่อนไขที่
ก าหนด) เพื่อดูดซบัปริมาณน ้ามนัปาล์มดิบส่วนเกนิออกจากระบบ แต่จนกระทัง่สิน้สุดระยะเวลา
โครงการ สามารถรบัซือ้ไดเ้พยีง 2,634 ตนั  เน่ืองจากเกดิปญัหาในทางปฏบิตั ิ ท าใหป้รมิาณสตอ็ค
น ้ามนัปาลม์ในประเทศคงเหลอื ณ สิน้ปี 2558 ยงัคงอยู่ในระดบัสงูถงึ 334,692 ตนั  
 
เหตุการณ์ขา้งตน้ ท าใหบ้รษิทัไม่สามารถบรหิารจดัการสนิคา้คงคลงัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพทัง้ในเชงิ
ตน้ทุนและปรมิาณ ซึง่นบัว่าเป็นสิง่ส าคญัอย่างยิง่ในธุรกจิน ้ามนัปาลม์ และสง่ผลกระทบอย่างมากต่อ
ผลการด าเนินงานของบรษิทั   
 
ราคาตลาดโลกเฉลีย่ทัง้ปี 2558 ลดลงต ่ากว่าปี 2557 ประมาณรอ้ยละ 6.7 สะทอ้นถงึภาวะการตกต ่า
ของราคาน ้ามนัปิโตรเลยีมทีล่ดลง ราคาน ้ามนัถัว่เหลอืงทีถ่อืเป็นสนิคา้คู่แขง่กบัน ้ามนัปาลม์กป็รบัตวั
ลดลงอย่างมากจากอุปทานส่วนเกิน เศรษฐกจิประเทศจนีซึ่งเป็นลูกค้าหลกัในสนิค้าน ้ามนัปาล์ม
แสดงถงึภาวะชะลอตวั ในปลายปี 2558 มคีวามพยายามของประเทศอนิโดนีเซยีและมาเลเซยี สอง
ผูผ้ลติน ้ามนัปาลม์รายใหญ่สุดของโลกในการจดัตัง้สภาประเทศผู้ผลติน ้ามนัปาล์ม (CPOPC) เพื่อ
สรา้งความแขง็แกร่งในกลุ่มในดา้นการต่อรองทางการตลาดและสรา้งเสถยีรภาพดา้นราคากต็าม แต่
เน่ืองจากยงัคงมปีจัจยัลบหลายดา้น จงึท าใหแ้นวโน้มการฟ้ืนตวัอย่างแขง็แกร่งของราคาน ้ามนัปาลม์
ในตลาดโลกยงัคงไม่เหน็ชดัเจนในระยะเวลาอนัใกลน้ี้ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 
บรษิทัมผีลการด าเนินงานทีล่ดลง สาเหตุมาจากผลกระทบทัง้จากภายในและภายนอก ซึง่ส่วนใหญ่
อยู่นอกเหนือการควบคุม 
 
1. ปัจจยัภายใน  

 สวนปาลม์ของบริษัท : บรษิัทมพีื้นที่ปลูกปาล์มลดลงเมื่อเทยีบกบัในอดีตที่ผ่านมา 
เน่ืองจากพืน้ทีส่มัปทานทีห่มดอายุ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
(i) พืน้ทีส่มัปทานของสวนเคียนซากบักรมป่าไม ้(8,588 ไร่) ไดห้มดอายุลง เมื่อวนัที ่8 
กรกฎาคม 2557 และบริษัทย่อยได้ด าเนินการต่ออายุสญัญาเรียบร้อยแล้ว โดยได้จด
ทะเบยีนท าสญัญาเช่าที่ดนิกบักรมธนารกัษ์ เมื่อวนัที่ 11 ธนัวาคม 2557 จ านวนพื้นที ่

 

 



สารจากประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
 
 

4 
 

4,294 ไร่  คดิเป็นรอ้ยละ 50 ของพืน้ทีท่ีเ่คยไดเ้ขา้ท าประโยชน์จากใบอนุญาตกบักรมป่า
ไม ้เมื่อวนัที ่9 กรกฎาคม 2527 
(ii) พืน้ที่สมัปทานของสวนชยับุรีกบักรมป่าไม้ (13,064 ไร่) ได้หมดอายุลงในวนัที่ 1 
มกราคม 2558 บรษิัทและบรษิัทย่อยได้ยื่นขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์กบักรมป่าไม ้
จ านวนพื้นที่ 6 ,513 ไร่ ซึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินการพิจารณาของกรมป่าไม ้ 
นอกจากนัน้ พืน้ทีส่มัปทานทีอ่ยู่ในระหว่างการต่ออายุกต็อ้งมกีารจ่ายค่าภาคหลวงและคา่
บ ารุงป่ารวมกนัร้อยละ 30 ของราคาตลาดเมื่อเกบ็เกี่ยวผลปาล์มสด  มผีลให้ต้นทุนผล
ปาลม์สดในสว่นนี้เพิม่ขึน้มาก  
 
ประกอบกบัพืน้ทีบ่างสว่นซึง่อยู่ในเขตพืน้ทีข่อง สปก. ซึง่ยงัไม่มกีารส่งมอบพืน้ที ่ ไดถู้ก
บุกรุกจากบุคคลภายนอก สง่ผลใหป้รมิาณผลปาลม์สดทีม่าจากสวนลดลง และบรษิทัต้อง
ซือ้ผลปาลม์สดจากบุคคลภายนอกมากขึน้ 
 

 ปริมาณผลปาลม์ท่ีเข้ากระบวนการผลิต : ปรมิาณผลปาลม์สดทีเ่ขา้กระบวนการผลติ
ลดลงจากปี 2557 รอ้ยละ 8.2 
(i) ผลปาลม์ทีม่าจากสวนทีเ่ป็นพืน้ทีข่องบรษิทัลดลงรอ้ยละ 7.8 เน่ืองมาจากสภาพอากาศ
ทีแ่หง้แลง้ต่อเนื่อง ในขณะที ่ 
(ii) ผลปาล์มที่มาจากสวนที่เป็นพื้นที่สมัปทาน ลดลงร้อยละ 56.8 เนื่องมาจากพื้นที่
สมัปทาน (21,348.94 ไร)่ ไดห้มดอายุลง ตามทีไ่ดอ้ธบิายไปแลว้ขา้งตน้ 
 
โดยสรุป ปรมิาณผลปาลม์สดจากสวนทีเ่ป็นพืน้ทีข่องบรษิทัและผลปาลม์ทีม่าจากสวนที่
เป็นพืน้ทีส่มัปทานลดลงรอ้ยละ 34.1 ในขณะทีป่รมิาณผลปาลม์ทีซ่ือ้จากภายนอกเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 16.7 เมื่อเทยีบกบัปี 2557 แต่กย็งัไม่เพยีงพอทีจ่ะชดเชยการลดลงอย่างมากของ
ปรมิาณผลปาลม์สดจากสวนทีเ่ป็นพืน้ทีข่องบรษิทัและผลปาลม์ทีม่าจากสวนทีเ่ป็นพืน้ที่
สมัปทาน สง่ผลใหป้รมิาณผลปาลม์สดทีเ่ขา้สู่โรงสกัดลดลงจากปี 2557 รอ้ยละ 8.2 โดย
สดัส่วนการซื้อผลปาล์มสดจากภายนอกและผลผลติจากสวนของบรษิัทในปี 2558 คิด
เป็นรอ้ยละ 64.8 และ 35.2 ของผลปาลม์สดทีใ่ชใ้นการผลติทัง้หมด  (2557 : รอ้ยละ 50.9 
และ 49.1)  
 
ต้นทุนผลปาลม์สดจากสวนของบรษิทั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 22 ในขณะที่ต้นทุนผลปาล์มสดที่
ซือ้จากภายนอก ลดลงรอ้ยละ 5.2 โดยเกดิจากกลไกอุปสงคอ์ุปทานของตลาด  ส่งผลให้
ตน้ทุนผลปาลม์สดทีใ่ชใ้นการผลติทัง้หมดของบรษิทัเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 7.7 

 
2. ปัจจยัภายนอก : ในระหว่างปี ภาครฐัมกีารออกประกาศส านักงานคณะกรรมการกลางว่าดว้ย
ราคาสนิคา้และบรกิาร (ส.กกร.) ก าหนดราคาแนะน าขัน้ต ่าในการซือ้ผลปาล์มทะลาย ผลปาลม์ร่วง 
และน ้ามนัปาลม์ดบิ รวมทัง้สิน้จ านวน 7 ฉบบั (ดรูายละเอยีดจาก “ภาพรวมทางด้านการเงิน”)  
 
ภาครฐัเริม่ออกประกาศฉบบัแรก วนัที ่20 พฤษภาคม 2558 ซึง่เป็นช่วงฤดูกาลของผลผลติปาลม์สด
ไดอ้อกสู่ตลาด มผีลให้ราคาผลปาล์มสดไม่ได้เป็นไปตามกลไกของอุปสงค์อุปทาน   ท าใหป้ระเทศ
ไทยต้องสญูเสยีศกัยภาพในการส่งออก ปรมิาณสตอ็คน ้ามนัปาลม์ดบิทัง้ประเทศสะสมเพิม่ขึน้จาก
เดือนพฤษภาคม 2558 ซึ่งมีประมาณ 384,798 ตัน เป็น 447,929 ตัน ในเดือนกนัยายน 2558  
ดงันัน้ เมื่อวนัที่ 8 กนัยายน 2558 ส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสนิค้าและบรกิาร (ส.
กกร.) จึงได้ออกประกาศปรบัราคาผลปาล์มสดลดลงจากราคากิโลกรมัละ 4.20 เหลอื 3.20 บาท  
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น ้ามนัปาลม์ดบิลดลงจากราคากโิลกรมัละ 26.20 เหลอื 20.30 บาท  มผีลให้สต็อคน ้ามนัปาล์มดบิ
ของบรษิทัซึง่มอียู่ ณ ขณะนัน้ตอ้งขาดทุนทนัท ี 
 
ผลประกอบการ 
 
ผลขาดทุนในสตอ็คดงักล่าวน าไปสูผ่ลประกอบการที่ขาดทุนสุทธจิ านวน 12 ลา้นบาท (2557 : ก าไร
สทุธ ิ188 ลา้นบาท) ราคาขายเฉลีย่ของน ้ามนัปาลม์ดบิและน ้ามนัเมลด็ในปาลม์ดบิลดลงรอ้ยละ 5.1 
และ 19.1 ตามล าดบั ในขณะทีต่น้ทุนการผลติกป็รบัตวัสงูขึน้อย่างมาก ดา้นปรมิาณขายน ้ามนัปาลม์
ดิบและน ้ามนัเมล็ดในปาล์มดิบในปี 2558 โดยรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 15.1 และ 38.5 
ตามล าดบั ท าให้บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายเพิม่ขึน้เป็น 1,260 ลา้นบาท (2557 : 1,155 ลา้นบาท) 
หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 9.1 
 
การลงทุน 
 
ในปี 2558 บริษัทได้เริม่ด าเนินการปลูกทดแทนในสวนสมัปทานที่ได้ต่ออายุสญัญาเรยีบร้อยแล้ว 
จ านวนพืน้ที ่1,246 ไร่ และวางแผนทีจ่ะด าเนินการต่อในปี 2559 อกีจ านวน 1,410 ไร่ ส่วนทีเ่หลอื
อกีจ านวน 1,434 ไร่ จะด าเนินการในปี 2563 ซึง่ในระยะเวลาดงักล่าวจะมผีลให้ผลปาล์มในพื้นที่
ดงักล่าวลดลง 
 
บริษัทยงัคงมีนโยบายที่จะลงทุนเพื่อจัดหาที่ดินที่เหมาะสมในการท าสวนปาล์ม เพื่อชดเชยกา ร
สญูเสยีทีด่นิสมัปทานในส่วนทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ท าประโยชน์ นอกจากเรื่องการลงทุนเพื่อการ
ซือ้ทีด่นิดงักล่าว ในปี 2558 บรษิทัไม่มกีารลงทุนในโครงการที่ต้องการใชเ้งนิลงทุนเป็นจ านวนมาก 
แต่จะเน้นไปในเรื่องของการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติและการซ่อมบ ารุงเป็นหลกั  
 
ส าหรบัโครงการผลติไฟฟ้าจากเชื้อเพลงิชวีมวลขนาด 1 เมกะวตัต์ ตามโครงการรบัซื้อไฟฟ้าจาก
ผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (Very Small Power Producer : VSPP) บรษิทัไดเ้ริม่ผลติและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าไดต้ัง้แต่วนัที ่27 กรกฎาคม 2558  
 
ความรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดล้อม 
 
บรษิัทยงัคงมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกจิควบคู่ไปกบัการแสดงความรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม โดยในแต่ละปี บรษิทัไดเ้ขา้ร่วมสนบัสนุนและสานต่อโครงการต่างๆ ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อ
ช่วยลดผลกระทบจากการผลติปาลม์น ้ามนั และน ้ามนัปาล์มที่มต่ีอสภาวะโลกรอ้น  รวมทัง้เขา้ร่วม
กจิกรรมสรา้งสมัพนัธภาพและภาพลกัษณ์ทีด่รีะหว่างโรงงานกบัชุมชนโดยรอบอย่างสม ่าเสมอและถอื
ปฏบิตัอิย่างต่อเนื่องทุกปี 
 
ด้านทรพัยากรมนุษยแ์ละวฒันธรรมองคก์ร 
 
บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการสรา้งวฒันธรรมองคก์รและการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสรมิ
ใหพ้นักงานมคีวามรู้ความสามารถ โดยบรษิทัมกีารวางแผนฝึกอบรมพนักงานทัง้ระยะสัน้และระยะ
ยาว ซึ่งเป็นแนวทางของการพฒันาบุคลากรเพื่อรองรบัการเติบโตของทัง้พนักงานและองค์กรไป
พรอ้มกนั  
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ในนามของคณะกรรมการบรษิัท ผู้บรหิาร และพนักงาน  ใคร่ถือโอกาสนี้ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น 
ลกูคา้ และคู่คา้ ทีใ่หค้วามไวว้างใจ และใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินงานของบรษิทัดว้ยดตีลอดมา 
 
 
 

 
นายธรีะ วภิูชนิน              นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ
ประธานกรรมการ            รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  
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คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 ท่าน ดงัต่อไปนี้ 
นายธรีะ วภิูชนิน   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
ดร.วลิาศ สนิสวสัดิ ์  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
นายเสงีย่ม สนัทดั   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
นายยุทธ ศกัดิเ์ดชยนต ์  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขตการปฏบิตังิาน หน้าที ่และความรบัผดิชอบตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงความรับผิดชอบที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยบริษัทมีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 4 ครัง้ สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 
 1. อนุมตัิงบการเงนิรายไตรมาสและสอบทานงบการเงินประจ าปี ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการ เงินของ
บรษิทั เพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณารบัทราบว่างบการเงนิไดแ้สดงฐานะการเงนิของบรษิทัเป็นไปตามมาตรฐาน
การบญัชทีี่รบัรองโดยทัว่ไป รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพยีงพอ ถูกต้องและครบถ้วน ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิ 
 2. พจิารณารายงานผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องระบบการควบคุมภายใน  
ของบรษิทั ซึง่ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจ าปี และน าเสนอต่อฝา่ยบรหิาร เพื่อพจิารณาปรบัปรุง
และแก้ไขตามความเหมาะสม โดยในปี 2558 สรุปได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในในส่วนส าคญัที่เหมาะสมและมี
ประสทิธผิล มกีารก ากบัดแูลกจิการทีม่คีวามโปร่งใส ไม่พบขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญั 
 3. ประชุมร่วมกบัผู้บรหิาร ผู้สอบบญัชภีายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อใหข้อ้เสนอแนะที่มปีระโยชน์ต่อการ
บรหิารงาน โดยฝา่ยบรหิารไดท้ าการปรบัปรุงแกไ้ขขัน้ตอนการปฏบิตังิานตามขอ้เสนอแนะอย่างเหมาะสม ท าใหก้ารท างานมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  
 นอกจากนี้ ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดม้กีารประชุมกบัผูส้อบบญัชภีายนอก โดยไม่มผีูบ้รหิารเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยจ านวน 2 ครัง้ ซึง่ผูบ้รหิารมกีารเปิดเผยขอ้มลูต่อผูส้อบบญัชภีายนอกอย่างครบถว้นและไม่พบขอ้บกพร่องใดๆ  
 4. ประชุมร่วมกบัผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชภีายนอกในประเดน็มาตรฐานการบญัชฉีบบัใหม่ทีจ่ะมผีลบงัคบัใช ้และ
การเตรยีมความพรอ้มของบรษิทั 
 5. พจิารณาหลกัเกณฑ์การส ารวจและแนวทางการก ากบัดูแลกจิการบรษิัทจดทะเบยีนไทย ซึ่งสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดป้รบัปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์อง ASEAN CG Scorecard   
 6. รายงานผลการประชุมและผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรษิทั 
 7. น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อขออนุมตัทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 เพื่อแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก
บรษิทัส านกังาน อ ีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัส าหรบัปี 2559 ต่อไป พรอ้มกบัเสนอค่าสอบบญัชสี าหรบัปี 2559 
 8. พจิารณาแบบประเมนิตนเองเรื่องการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี (Corporate Government Self 
Assessment) เพื่อเป็นเครื่องมอืใหบ้รษิทัใช้เป็นการภายในในการพฒันาระบบการก ากบัดูแลกจิการใหเ้ป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า ผู้บรหิารของบรษิัทไดป้ฏบิตังิานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ด ีไม่พบว่ามกีาร
ละเมดิกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัต่างๆ ซึง่บรษิทัตอ้งพงึปฏบิตั ิ

 
นายธรีะ วภิูชนิน 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
25 กุมภาพนัธ ์2559  



รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
  

8 
 

 

คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณางบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย และขอ้มลูทีป่รากฏในรายงานประจ าปีแลว้ เหน็ว่างบ
การเงนิดงักล่าวจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถือ
ปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพนิิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการทีด่ทีีสุ่ดในการจดัท า รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญั
อย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ คณะกรรมการบรษิัทได้จดัให้มกีารด ารงรกัษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มี
ประสทิธผิล เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าการบนัทกึขอ้มลูทางบญัชมีคีวามถูกตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอทีจ่ะรกัษาไวซ้ึง่ทรพัยส์นิและเพื่อ
ป้องกนัไม่ใหเ้กดิการทุจรติหรอืการด าเนินการทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระส าคญั 

 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้บัผดิชอบเกี่ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงนิและ
ระบบการควบคุมภายใน รวมถงึกระบวนการต่างๆ ใหม้กีารจดัท าอย่างถูกตอ้งตามมาตรฐานทางบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และมกีาร
เปิดเผยขอ้มลูอย่างโปร่งใส  

 

ในการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้ เหน็ว่าคณะกรรมการตลอดจนผูบ้รหิาร มี
ความมุ่งมัน่ในการปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รไดใ้หค้วามส าคญัอย่างยิง่ต่อการด าเนินงานภายใต้ระบบการ
ควบคุมภายในทีด่ ีมกีารบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม มรีะบบสารสนเทศการสื่อสารขอ้มูลสนับสนุนการก ากบัดูแลกจิการที่มี
ประสทิธผิล โดยไม่พบการละเมดิกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่ป็นสาระส าคญัซึง่บรษิทัต้องพงึปฏบิตั ิกล่าวคอื ระบบการ
ควบคุมภายในของบรษิทัโดยรวมอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจ และสามารถสรา้งความเชื่อมัน่อย่างมเีหตุผลต่อความเชื่อถอืไดข้องงบ
การเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558  

 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงาน
ประจ าปีและแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) แลว้ 
                 

  
นายธรีะ วภิูชนิน        นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ
ประธานกรรมการ        รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
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บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) ไดต้ระหนักถงึความส าคญัของการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีอนัเป็นปจัจยัใน
การเสรมิสร้างใหอ้งค์กรด าเนินธุรกจิด้วยความโปร่งใส ซื่อสตัย์สุจรติ และปฏบิตัิต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีอย่างเท่าเทยีมกนั มี
ระบบการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยมเีป้าหมายใหธุ้รกจิเตบิโตอย่างยัง่ยนื จงึไดม้กีารก าหนดนโยบายการก ากบัดูแล
กจิการเพื่อใหเ้ป็นหลกัในการด าเนินธุรกจิ  
 
นโยบายการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัมเีน้ือหาครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ซึง่ไดแ้ก่ 1) สทิธขิองผูถ้อืหุ้น  2) การปฏบิตัต่ิอผูถ้ือหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั  3) การค านึงถึงบทบาทของผู้มี
สว่นไดเ้สยี  4)  การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส  5) ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ   
 
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดแผนปฏบิตัิและมาตรการติดตาม  เพื่อให้มกีารปฏบิตัิตาม
นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ และประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบาย และใหค้ าแนะน าเพื่อปรบัปรุงนโยบายดงักล่าวตามความ
เหมาะสม 
 

1. สิทธิของผูถื้อหุ้น  
 

 จดัใหม้กีารประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ภายใน 4 เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั เพื่อพจิารณา
รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ ซึ่งแสดงถึงผลการด าเนินการของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา  งบแสดงฐานะ
การเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ การจ่ายเงนิปนัผลและจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย การเลอืกตัง้
กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระรวมถงึค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าตอบแทน 
 

 การประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้น ในวาระเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการก าหนด
ค่าตอบแทนนัน้  บรษิทัไดแ้ยกเรื่องการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการ ออกจากการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ  
โดยบรษิัทได้ใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในการเลือกตัง้กรรมการ และเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็น
รายบุคคล 
 

 จดัใหม้กีารประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้รวมกันนับจ านวนหุน้ไดไ้ม่น้อย
กว่าหนึ่งในหา้ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อย
กว่าหนึ่งในสบิของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้ือ
หุน้ ทัง้นี้ต้องระบุชื่อผู้ถอืหุ้นดงักล่าวและเหตุผลในการทีข่อให้เรยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าว โดย
คณะกรรมการตอ้งจดัการประชุมผูถ้อืหุน้ภายใน 1 เดอืน นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 
 

 เปิดเผยมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ว่าดว้ยเรื่องก าหนดวนัประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุ้น รวมทัง้เปิดเผย
ระเบยีบวาระการประชุม และสาระส าคญัของวาระการประชุม ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบรษิทั ไม่เกนิวนัท าการถดัไปนบัจากวนัทีค่ณะกรรมการมมีติ 

 
 ในการเรยีกประชุมผู้ถอืหุน้ บรษิทัจะต้องจดัท าเป็นหนังสอืนัดประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบยีบวาระการ

ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อ
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ทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และ
นายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่า 21 วนัก่อนวนัประชุม   

 ในการประชุมผูถ้อืหุน้ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และตอ้ง
มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้ทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม  โดยมี
ประธานกรรมการท าหน้าทีเ่ป็นประธานที่ประชุม และจะด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบยีบวาระที่
ก าหนดไว้ในหนังสอืเชญิประชุม โดยมนีโยบายทีจ่ะไม่เพิม่ระเบยีบวาระในที่ประชุม โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบล่วงหน้า 

 
 การใช้บตัรลงคะแนนเสยีงจะใช้ในกรณีที่มผีูถ้ือหุน้ท่านใดลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีงในวาระ

ทัว่ไป และใช้ในวาระส าคญั เช่น การแต่งตัง้กรรมการ การท ารายการที่เกีย่วโยงกนั การท ารายการได้มาหรอื
จ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์การแกไ้ขหนงัสอืบรคิณฑส์นธ ิและขอ้บงัคบั เป็นตน้ 

 
 เปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุ้นมสีทิธใินการเสนอเรื่องทีเ่หน็ว่าส าคญัและเป็นประโยชน์เพื่อพจิารณาบรรจุเป็นวาระการ

ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อเข้ารบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ส่งค าถามเกีย่วกบับรษิทัมาล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยบรษิทัได้
ก าหนดหลกัเกณฑผ์่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั   

 
 จดัสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอ พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมสีทิธอิย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความ

คดิเหน็ และตัง้ค าถามในทีป่ระชุม 
 

 ก าหนดเป็นนโยบายในการอ านวยความสะดวกและส่งเสรมิการเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้มกีาร เผยแพร่
นโยบายดงักล่าวผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
 

 จดัใหม้กีารเผยแพร่เอกสารการประชุมต่างๆ พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านทาง
เวบ็ไซต์ของบรษิทัอย่างน้อย 30 วนั ก่อนวนัประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถศกึษาขอ้มูลประกอบการประชุม
ล่วงหน้า   

 
 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและบันทึกค าถามและค าตอบที่เป็นประเด็นส าคัญพร้อมทัง้ค าชี้แจงของ

คณะกรรมการ  รวมถงึบนัทกึจ านวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีเ่หน็ชอบ ไม่เหน็ชอบ และงดออกเสยีงไวอ้ย่างชดัเจนใน
ทุกๆ วาระทีต่อ้งมกีารลงคะแนนเสยีงในรายงานการประชุม และเชญิตวัแทนผูถ้อืหุน้ 2 ท่าน ร่วมเป็นสกัขพียาน
ในการตรวจนับคะแนนเสยีงในทีป่ระชุม ตลอดจนมกีารบนัทกึวดีโีอในระหว่างการประชุมจนกระทัง่การประชุม
เสรจ็สิน้ลง 

 

 เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทัง้ผลการลงคะแนนเสยีง ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ภายในวนัท าการถดัไปนบัจากวนัประชุม 
 

 บรษิทัมกีารเผยแพร่ร่างรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมเสรจ็
สิน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบความถูกตอ้ง และใชส้ทิธคิดัคา้นไดห้ากจ าเป็นโดยไม่ต้องรอถงึการประชุม
ครัง้ต่อไป 
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2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
 

 บรษิัทให้ความส าคญัต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยไม่ค านึงถึง เพศ อายุ สผีวิ เชื้อชาติ สญัชาติ ศาสนา ความเชื่อ 
ความคดิเหน็ทางการเมอืงหรอืความพกิาร บรษิทัมแีนวปฏบิตัใินการก ากบัดูแลเพื่อปกป้องสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผู้
ถอืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม รวมถงึใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ในการออกเสยีงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุน้ต่อหนึ่ง
เสยีง (one share one vote) เพื่อสรา้งความมัน่ใจในการลงทุนกบับรษิทั  

   
 บรษิทัไดก้ าหนดวธิกีารลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการโดยการลงคะแนนเสยีงแบบสะสม (Cumulative Voting) 

 
 จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะในรปูแบบ ข ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถระบุความเหน็ในการลงคะแนนเสยีงได ้พรอ้มกบัหนังสอื

เชญิประชุม โดยระบุเอกสารทีต่้องใชใ้นการมอบฉันทะและขัน้ตอนในการเขา้ร่วมประชุมอย่างชดัเจน ผูถ้อืหุน้ที่
ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม แต่ประสงคจ์ะใชส้ทิธอิอกเสยีงอาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีง
แทนตน หรอืจะมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทักไ็ด้  

 
 บริษัทมีการก าหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกบัการป้องกนัการใช้ข้อมูลภายในของบรษิัท และได้แจ้งให้พนักงาน 

ผูบ้รหิาร และกรรมการบรษิทัทราบ (ดรูายละเอยีดในขอ้ 5.8.1) 
 
 บรษิทัมกีารเปิดเผยการท ารายการระหว่างกนัระหว่างบรษิทักบับรษิทัย่อย โดยไดก้ระท าอย่างยุตธิรรมตามราคา

ตลาดและเป็นไปตามปกตธิุรกจิการคา้ (Fair and at arms’ length basis) (ดรูายละเอยีดในขอ้ 5.8.2) 

 
3. การค านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย  

 

บรษิทัมนีโยบายรกัษาสทิธแิละผลประโยชน์ของผูม้สี่วนได้เสยีกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ผูถ้ือหุน้ เจา้หนี้ ลูกคา้ คู่ค้า 
คู่แขง่ ชุมชนและสงัคม แต่เน่ืองจากความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอาจแตกต่างกนั ดงันัน้ บรษิทัจะพจิารณาถงึสทิธติาม
กฎหมายทีแ่ต่ละกลุ่มพงึไดร้บัอย่างละเอยีดรอบคอบ และดแูลใหม้ัน่ใจว่าสทิธดิงักล่าวไดร้บัความคุม้ครองและปฏบิตัดิว้ยความ
ระมดัระวงั โดยไดก้ าหนดแนวทางการตอบสนองความต้องการของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีไวเ้ป็นนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบั 
ผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยไดเ้ผยแพร่อยู่ในเวบ็ไซตข์องบรษิทั ไดแ้ก่ 

- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัพนกังาน   
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัผูถ้อืหุน้ 
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัเจา้หนี้ 
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัลกูคา้ 
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัคู่คา้ 
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัคู่แขง่ 
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัสงัคม 
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 
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- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการเคารพสทิธมินุษยชน 
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการต่อตา้นการทุจรติและการตดิสนิบน 
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปญัญาหรอืลขิสทิธิ ์

 
นอกจากนี้ บรษิัทยงัค านึงถงึบทบาทสทิธขิองผู้มสี่วนไดเ้สยี โดยมกีารก าหนดแนวปฏบิตัติามระบบมาตรฐานต่างๆ ที่ได้รบั 
ไดแ้ก่  

- มาตรฐาน ISO 9001 เป็นมาตรฐานการจดัวางระบบบรหิารงาน เพื่อการประกนัคุณภาพซึง่เป็นระบบทีท่ าให้
เชื่อมัน่ไดว้่ากระบวนการต่างๆ ไดร้บัการควบคุม และสามารถตรวจสอบไดโ้ดยผ่านเอกสารทีร่ะบุข ัน้ตอน และ
วธิกีารท างาน เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าบุคลากรในองคก์รรูห้น้าทีค่วามรบัผดิชอบและขัน้ตอนต่างๆ ในการปฏบิตังิาน 

- OHSAS 18001 เป็นมาตรฐานเกีย่วกบัระบบการจดัการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในสถานทีท่ างาน 
ซึง่เป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการควบคุมและลดอนัตรายและความเสีย่งทีเ่กดิจากองคก์รทีอ่าจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
ชวีติ และทรพัยส์นิได ้

- มาตรฐาน ISO 14001 เป็นมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม โดยมุ่งเน้นใหอ้งคก์รมกีารพฒันาปรบัปรุง
ตลอดจนรกัษาสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง 

- มาตรฐานการผลติน ้ามนัปาลม์อย่างยัง่ยนืภายใต้กรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึง่เป็น
แนวปฏิบตัิที่มกีารปรบัปรุงการผลติน ้ามนัปาล์มอย่างยัง่ยนื ทัง้ทางเศรษฐกิจ สงัคม ชุมชน สิง่แวดล้อม และ
ถูกตอ้งตามกฏหมายของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลายภาคสว่นตัง้แต่ตน้น ้าถงึปลายน ้า 

 

4. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
 
บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเหมาะสมเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ใชป้ระกอบการตดัสนิใจลงทุน รวมถึงการตดัสนิใจใช้
สทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้ือหุ้น และมกีารประเมนิประสทิธภิาพของกระบวนการเปิดเผยขอ้มูลเป็นระยะๆ โดยไดม้กีาร
เปิดเผยขอ้มลูและด าเนินการในเรื่องต่างๆดงันี้ 

 เปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี้ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และมกีารปรบัปรุงขอ้มูลในเวบ็ไซต์ของบรษิทัใหเ้ป็น
ปจัจุบนัเป็นระยะๆ  

 นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 
 นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 นโยบายสิง่แวดลอ้ม 
 จรรยาบรรณธุรกจิ 
 ลกัษณะการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 
 โครงสรา้งกลุ่มธุรกจิ 
 โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ 
 โครงสรา้งคณะกรรมการ 
 วสิยัทศัน์/พนัธกจิ 
 ขอ้บงัคบับรษิทั 
 รายงานประจ าปี 
 แบบ 56-1 (เฉพาะภาษาไทย) 
 งบการเงนิ 
 หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มเอกสารในการประชุม 
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 จดัส่งรายงานข้อมูลประจ างวด อาทิ งบการเงิน แบบ 56-1 และรายงานประจ าปีต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ 

ก.ล.ต. อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ภายในเวลาทีก่ าหนด 

 มกีารรายงานขา่วเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัและอาจมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อราคาหลกัทรพัยต์าม
ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิและรายงานทางการเงนิ ซึง่ลงนามโดยประธานกรรมการ และ
กรรมการผูจ้ดัการตามทีป่รากฏในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ซึง่ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีี่
รบัรองทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมกบัธุรกิจและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้หมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ ซึง่มผีู้สอบบญัชอีสิระเป็นผูต้รวจสอบและไดร้บัการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามกีารเปิดเผยขอ้มลูทีส่ าคญัอย่างเพยีงพอ 

 ใหก้รรมการบรหิารท าหน้าทีต่ดิต่อสือ่สารกบัผูล้งทุน ทัง้ทีเ่ป็นบุคคลและสถาบนั ผูถ้อืหุน้ นกัวเิคราะหแ์ละภาครฐั
ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยตดิต่อขอขอ้มลูบรษิทัไดท้ีโ่ทรศพัท ์02-361 8959-87 หรอืโทรสาร 02-361 8988-9 หรอืจดหมาย
อเิลคโทรนิคส ์company.secretary@upoic.co.th  หรอืผ่านทางเวบ็ไซตบ์รษิทั  

 
อย่างไรกต็าม กรณีทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีตอ้งการแจง้เบาะแสการกระท าผดิหรอืแจง้ขอ้รอ้งเรยีนใดๆ มายงับรษิทั สามารถกระท าได ้
โดยบรษิทัก าหนดเป็นแนวปฏบิตัไิวด้งันี้ 

 

กลไกในการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือแจ้งข้อร้องเรียนของผูมี้ส่วนได้เสีย 
 
1. การเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  
 

ผูม้สีว่นไดเ้สยีคนใดมคีวามประสงคจ์ะตดิต่อกบัคณะกรรมการบรษิทัโดยตรงโดยไม่ผ่านผูบ้รหิารของบรษิทั 
เพื่อแสดงความคดิเหน็ต่างๆ เกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิรวมทัง้การแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนต่างๆ เช่น 
รายงานทางการเงนิที่ไม่ถูกต้อง การกระท าผดิกฎหมายหรอืจรรยาบรรณ หรอืระบบการควบคุมภายในที่
บกพร่อง เป็นตน้ โดยใหส้ง่ไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั โดยตรงดงันี้ 
 
• สง่ทางไปรษณีย ์:  นายธรีะ วภิูชนิน 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั สหอตุสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 
64 ชัน้ 1 ซอยบางนา-ตราด 25  
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

 
• สง่ทางจดหมายอเิลคโทรนิคส ์: acthira@hotmail.co.th 
 

 
 
 

mailto:secretary@upoic.co.th
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2. การคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
 

ผูม้สีว่นไดเ้สยีทีแ่จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนตามขอ้ 1 ขา้งตน้ไม่ตอ้งเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด 
 

3. การด าเนินการหลงัจากมีผูแ้จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
 

ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลหรอืขอ้เทจ็จรงิตามทีม่ผีูแ้จง้เบาะแสหรอื
ขอ้รอ้งเรยีนตามขอ้ 1 ขา้งต้น แลว้น าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดร้บัทราบภายใน 30 วนันับจากวนัที่
ไดร้บัแจง้ 

 
4. มาตรการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย 

 
ในกรณีทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บัความเสยีหายจากการละเมดิสทิธติามกฎหมายโดยบรษิทั คณะกรรมการจะรบี
แกไ้ขขอ้บกพร่อง หรอืผลกระทบทีเ่กดิขึน้โดยมชิกัชา้ รวมทัง้หามาตรการป้องกนัมใิหเ้กดิเหตุการณ์ดงักล่าว
ขึน้อกี และจะพจิารณาชดเชยค่าเสยีหายใหผู้ถู้กละเมดิตามกฎหมายอย่างเหมาะสม  

 

5. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

5.1 คณะกรรมการบริษทั 
 

5.1.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีจ านวน
กรรมการอสิระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ตอ้งไม่น้อยกว่า 3 คน 
 

5.1.2 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ หรอืใหค้วามเห็นชอบในการก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ์ เป้าหมาย 
ความเสีย่ง แผนงาน และงบประมาณของบรษิทั 

2. ควบคุมก ากบัดูแลให้ฝ่ายบรหิารด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายและเพิ่ม
ความมัง่คัง่แก่ผูถ้อืหุน้ 

3. ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และส่งเสรมิให้ทุกคนในองค์กรปฏบิตัิตามนโยบายที่ก าหนด 
รวมถงึการประเมนิผลการปฏบิตั ิและทบทวนนโยบายดงักล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

4. ก าหนดจรรยาบรรณธุรกจิ โดยใหค้รอบคลุมผูป้ฏบิตัทิัง้ในระดบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน  และ
สง่เสรมิใหทุ้กคนในองคก์รปฏบิตัติามนโยบายทีก่ าหนด รวมถงึก าหนดมาตรการตดิตามการปฏบิตั ิและ 
การประเมนิประสทิธผิลการปฏบิตัเิป็นประจ า 
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5. จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้มกีาร
ตดิตามการด าเนินการในเรื่องดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 

6. แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงการก าหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยนัน้ๆ 

7. จดัให้มกีารสื่อสารอย่างชดัเจนต่อบทบาท หน้าที่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา ฝา่ยบรหิาร และพนกังาน 

8. รบัผดิชอบต่อการเปิดเผยฐานะการเงนิของบรษิัทในรายงานงบการเงินของบรษิัทและบรษิัทย่อยใน
รายงานประจ าปี  และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลและ
สารสนเทศต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 

9. ก าหนดแนวทางส าหรับการพิจารณาความเหมาะสมของการท ารายการที่อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์  

10. จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ และการประชุมผูถ้อืหุน้อย่างน้อยปีละครัง้ 
11. หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบอื่นทีก่ าหนดโดยกฎหมายและมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

5.1.3 เลขานุการบริษทั 

บรษิทัจดัใหม้เีลขานุการบรษิทัตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2551 โดยมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงันี้ 

1. จดัท าและเกบ็เอกสารดงัต่อไปนี้ 
 ทะเบยีนกรรมการ 
 หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ และผูถ้อืหุน้ 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการ และผูถ้อืหุน้ 
 รายงานประจ าปีของบรษิทั 

2. ตดิตามใหม้กีารน ามตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ/ผูถ้อืหุน้ไปปฏบิตั ิ
3. เกบ็รกัษารายงานการมสี่วนไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการ หรอืผูบ้รหิาร และจดัส่งส าเนาใหแ้ก่ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัทีไ่ดร้บัรายงานดงักล่าว 
4. ใหค้ าแนะน าแก่กรรมการเกีย่วกบัขอ้กฎหมาย และระเบยีบปฏบิตัต่ิางๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการก ากบัดแูล
ใหบ้รษิทั คณะกรรมการ และฝา่ยจดัการปฏบิตัติามอย่างถูกตอ้ง 
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศตามระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ ฯ และ 
ส านกังาน กลต. รวมถงึกฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
6. ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 
7. ด าเนินการอื่นตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย และ/หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
 
5.1.4 กระบวนการสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาท าหน้าทีเ่สนอชื่อบุคคลทีเ่หมาะสม เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและเสนอที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้บงัคบัของบรษิทั คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรร
หา ประเมนิ เลอืกสรร และเสนอชื่อผูท้ีผ่่านการพจิารณาต่อคณะกรรมการ  
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คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาถงึประสบการณ์ที่เหมาะสมส าหรบัการท าหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิัท 
ตลอดจนพจิารณาถงึความสามารถทีจ่ะช่วยใหก้ารด าเนินการของคณะกรรมการเป็นไปอย่างรอบคอบรดักุม
ยิง่ขึน้ ความสามารถในการตดัสนิใจทางธุรกจิอย่างมเีหตุผล ความสามารถในการคดิเชงิกลยุทธ ์ความเป็น
ผูน้ า รวมทัง้ความช านาญในวชิาชพี ความซื่อสตัย ์ตลอดจนคุณสมบตัสิว่นบุคคลอื่นๆ ทีเ่หมาะสม 
 
5.1.5 ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบรษิทัเป็นกรรมการอสิระ  หรอืเป็นกรรมการทีไ่ม่ไดท้ าหน้าทีบ่รหิาร  ส าหรบัต าแหน่ง
ประธานกรรมการบรษิทัและกรรมการผูจ้ดัการจะต้องไม่เป็นบุคคลเดยีวกนั เพื่อใหม้กีารแบ่งแยกหน้าทีใ่ห้
อย่างชดัเจน   
 

5.1.6 คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการไดก้ าหนดคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระไวด้งันี้ 
(ก)  ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนิตบิุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ใหน้ับ
รวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 
(ข) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ า 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของนิตบิุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 
2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน 
(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 
(ง) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบันิตบิุคคลที่เกี่ยวขอ้งในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้
วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ 
หรอืผู้บรหิารของผู้ที่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบันิติบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน 
 
“ความสมัพนัธท์างธุรกจิ” รวมถงึ การท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ การเช่า
หรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลอืทาง
การเงนิ ด้วยการรบัหรอืให้กู้ยมื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถึงพฤตกิารณ์อื่น
ท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหผู้ข้ออนุญาตหรอืคู่สญัญามภีาระหน้ีทีต่้องช าระต่ออกีฝ่ายหน่ึงตัง้แต่รอ้ยละ 3
ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองผูข้ออนุญาตหรอืตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า   
 
ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมลูค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการ
พจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบั
บุคคลเดยีวกนั 
(จ)  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองนิตบิุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บรหิาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของส านักงานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชขีองนิติบุคคลที่
เกี่ยวขอ้งสงักดัอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านกังาน 
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(ฉ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากนิตบิุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้
ให้บรกิารทางวชิาชพีเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระ 
ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน 
(ช)  ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื  
ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั  
(ซ)  ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
 
อย่างไรกต็าม คณะกรรมการได้ก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการอสิระไว้เขม้กว่าขอ้ก าหนดของส านักงาน 
ก.ล.ต.  โดยก าหนดใหก้รรมการอสิระถอืหุน้บรษิทัไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 0.5 
 
ขอ้ความในขอ้ 5.1.6 นิตบิุคคลทีเ่กีย่วขอ้งหมายถงึ บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และการร่วม
คา้ หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 

5.1.7 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษทั 
ตามขอ้บงัคบัของบริษัทข้อ 12 ในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นทุกครัง้ ให้มีการเลอืกตัง้กรรมการ 
ชุดใหม่ทัง้คณะ   
 
5.1.8 การด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของกรรมการบริษทั 
เพื่อใหก้รรมการแต่ละท่านสามารถทีจ่ะมเีวลาในการท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเตม็ที ่ บรษิทัจงึค านึงถงึจ านวนบรษิทั
ทีก่รรมการด ารงต าแหน่ง โดยก าหนดจ านวนบรษิทัจดทะเบยีนสงูสุดทีป่ระธานกรรมการ และกรรมการ จะ
ด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นไดด้งันี้    

 ประธานกรรมการ ใหด้ ารงต าแหน่งไดไ้ม่เกนิ 3 บรษิทั  
 กรรมการบรษิทั ใหด้ ารงต าแหน่งไดไ้ม่เกนิ 5 บรษิทั 

ทัง้นี้ บริษัทไม่มขี้อจ ากดัส าหรบักรรมการที่ไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทอื่นที่ไม่ได้จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เน่ืองจากกรรมการบรหิารสว่นใหญ่ตอ้งด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัย่อย  บรษิทัร่วม  
การร่วมคา้ หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัในกลุ่มบรษิทั 
 
5.1.9 การด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของผูบ้ริหารระดบัสงู   
ผูบ้รหิารระดบัสูงสามารถจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการหรอืผู้บรหิารในบรษิัทย่อย บรษิัทร่วม การร่วมค้า 
หรอืบรษิทัที่เกีย่วขอ้งกนัในกลุ่มบรษิัทได ้ในกรณีทีเ่ป็นการด ารงต าแหน่งในบรษิัทอื่นนอกเหนือจากกลุ่ม
บรษิทัดงักล่าวแลว้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากกรรมการผูจ้ดัการ 
 

 5.2 คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
 
  5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ   

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนมคีวามรูค้วามสามารถทางดา้นบญัชแีละการเงนิ ประธานกรรมการตรวจสอบอาจ
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เป็นบุคคลคนเดยีวกบัประธานกรรมการบรษิทักไ็ด ้วาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี สิน้สุดในวนัประชุมสามญั
ประจ าปีผู้ถือหุ้น ทัง้นี้ หลงัจากการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลง บริษัทจะก าหนดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการขึน้ทนัทเีพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการย่อยแต่ละชุด 
 
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.  สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 
2.  สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 
audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเหน็ชอบในการพิจารณาแต่งตัง้โยกย้าย เลิกจ้างงานหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 
3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
4.  พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วม
ประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
5.  พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุต่อบรษิทั 
6.  จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

(6.1) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
(6.2) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 
(6.3) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
(6.4) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(6.5) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(6.6) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน 
(6.7) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎ
บตัร (charter) 
(6.8) รายการอื่นที่เหน็ว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประชุมทัง้หมด 4 ครัง้ สามารถประมวลจ านวนครัง้ในการเขา้
ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านไดด้งันี้  
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รายช่ือ ต าแหน่ง วาระการด ารง
ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ในการ
เข้ารว่มประชมุ 

1.  นายธรีะ วภิชูนิน 
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
2558-2559 4/4 

2.  ดร. วลิาศ สนิสวสัดิ ์ กรรมการอสิระ 2558-2559 4/4 
3.  นายเสงีย่ม สนัทดั กรรมการอสิระ 2558-2559 4/4 

 
5.2.2 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
องคป์ระกอบของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยสมาชกิส่วนใหญ่รอ้ยละ 75 เป็นกรรมการ
อสิระ   โดยมปีระธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอสิระ และไม่เป็นบุคคลคนเดยีวกบั
ประธานกรรมการบรษิัท วาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี สิ้นสุดในวนัประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้น ทัง้นี้ 
หลงัจากการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นเสรจ็สิน้ลง บรษิทัจะก าหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการขึน้
ทนัทเีพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการย่อยแต่ละชุด 
 
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
1. ก าหนดนโยบายและแนวทางในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการ

ผูจ้ดัการ พร้อมทัง้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทและ/หรอืที่ประชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณาและ
อนุมตั ิ

2. กระท าการอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัค่าตอบแทนตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
 
ในปี 2558 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนไดม้กีารประชุมทัง้หมด 2 ครัง้ สามารถประมวลจ านวนครัง้ใน
การเขา้ร่วมประชมุของกรรมการก าหนดค่าตอบแทนแต่ละท่านไดด้งันี้  
 

รายช่ือ ต าแหน่ง วาระการด ารง
ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ในการ
เข้ารว่มประชมุ 

1.  ดร. วลิาศ สนิสวสัดิ ์
ประธานกรรมการ

ก าหนด
ค่าตอบแทน 

2558-2559 2/2 

2.  นายธรีะ วภิชูนิน กรรมการอสิระ 2558-2559 2/2 
3.  นายเสงีย่ม สนัทดั กรรมการอสิระ 2558-2559 2/2 
4.  นายวงั ชาง ยงิ กรรมการ 2558-2559 2/2 

 
5.2.3 คณะกรรมการสรรหา  
องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ยสมาชกิส่วนใหญ่รอ้ยละ 75 เป็นกรรมการอสิระ โดยมี
ประธานกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอสิระ  และไม่เป็นบุคคลคนเดยีวกบัประธานกรรมการบรษิทั วาระ
การด ารงต าแหน่ง 1 ปี สิน้สุดในวนัประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ หลงัจากการประชุมสามญัประจ าปี 
ผูถ้อืหุน้เสรจ็สิน้ลง บรษิทัจะก าหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการขึน้ทนัทเีพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการย่อยแต่
ละชุด 
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หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก าหนดสรรหา 
1. ก าหนดคุณสมบตัขิองกรรมการทีต่้องการสรรหาใหเ้ป็นไปตามโครงสรา้ง ขนาด และองคป์ระกอบของ

คณะกรรมการทีค่ณะกรรมการก าหนดไว ้
2. พจิารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลทีเ่หมาะสมทีจ่ะมาด ารงต าแหน่งกรรมการใหค้ณะกรรมการพจิารณา 
3. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะ

กรรมการผูจ้ดัการ  
 
ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาไดม้กีารประชมุทัง้หมด 1 ครัง้ สามารถประมวลจ านวนครัง้ในการเขา้ร่วม
ประชุมของกรรมการสรรหาแต่ละท่านไดด้งันี้ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง วาระการด ารง
ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ในการ
เข้ารว่มประชมุ 

1.  ดร. วลิาศ สนิสวสัดิ ์ ประธานกรรมการ
สรรหา 2558-2559 1/1 

2.  นายธรีะ วภิชูนิน กรรมการอสิระ 2558-2559 1/1 
3.  นายเสงีย่ม สนัทดั กรรมการอสิระ 2558-2559 1/1 
4.  นายวงั ชาง ยงิ กรรมการ 2558-2559 1/1 

 

5.3 การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครัง้เป็นอย่างน้อย หรือประธานกรรมการจะ
พจิารณาเหน็สมควรเรยีกประชุมเป็นวาระพเิศษเพิม่เติมตามความจ าเป็น โดยจะมกีารก าหนดตารางการ
ประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และแจง้ใหก้รรมการแต่ละท่านไดร้บัทราบก าหนดการดงักล่าวในเดอืนพฤศจกิายน
ของทุกปี  

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้เสนอวาระการประชุมทัว่ไปที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบต่างๆที่
เกีย่วขอ้ง สว่นวาระทีน่อกเหนือจากวาระดงักล่าว ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการจะร่วมกนัพจิารณา 
ทัง้นี้ กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเขา้สู่วาระการประชุมได้ โดยส่งวาระที่ต้องการเสนอผ่านทาง
เลขานุการบรษิัทก่อนวนัประชุมล่วงหน้า 14 วนั เลขานุการบรษิทัจะเป็นผู้รวบรวมวาระทีเ่สนอดงักล่าวให้
ประธานกรรมการพจิารณาก่อนบรรจุเป็นวาระการประชุม 

บรษิัทจะจดัส่งเอกสารทีใ่ชป้ระกอบวาระการประชุมคณะกรรมการพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม โดยระบุอย่าง
ชดัเจนว่าเป็นเรื่องทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา แลว้แต่กรณีใหแ้ก่กรรมการทุกท่านก่อน
การประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั ทัง้นี้ เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้มเีวลาศกึษาขอ้มูลก่อนการประชุม ใน
ระหว่างการประชุม ประธานคณะกรรมการจะจดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอแก่ผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งในการน าเสนอ
รายละเอยีด เพื่อใหก้รรมการสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เติม รวมถึงการจดัสรรเวลาให้กรรมการสามารถ
อภปิรายปญัหาส าคญัอย่างเพยีงพอ  

ในปี 2558 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ 5 ครัง้ สามารถประมวลจ านวนครัง้ในการเขา้ร่วม
ประชุมของกรรมการบรษิทัแต่ละท่านไดด้งันี้ 
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รายช่ือ วาระการ 
ด ารงต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ในการเข้ารว่มประชุม 
วาระปกติ วาระพิเศษ รวม 

1. นายธรีะ วภิชูนิน 2558-2559 5/5 - 5/5 
2. นางสาวอญัชล ี สบืจนัทศริ ิ 2558-2559 5/5 - 5/5 
3. ดร. วลิาศ สนิสวสัดิ ์ 2558-2559 5/5 - 5/5 
4. นายเสงีย่ม สนัทดั 2558-2559 5/5 - 5/5 
5. นายวงั ชาง ยงิ 2558-2559 5/5 - 5/5 
6. นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร ์ 2558-2559 5/5 - 5/5 
7. นายอ าพล สมิะโรจนา 
(ครบวาระเมือ่  24 เมษายน 2558)  
 นางสาวจริสดุา ส าเภาทอง 

(เขา้รบัต าแหน่งแทนนายอ าพล สมิะโรจนาเมือ่  
24 เมษายน 2558) 

2557-2558 
 

2558-2559 

1/1 
 

4/4 

- 
 
- 

1/1 
 

4/4 

รายงานการประชุมได้มีการจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีการระบุวันเวลาเริ่ม -เวลาเลิกประชุม ชื่อ
กรรมการที่เข้าประชุมและกรรมการที่ลาประชุม สรุปสาระส าคญัของเรื่องที่เสนอรวมถึงประเด็นที่มีการ
อภิปรายและขอ้สงัเกตของกรรมการ  มติคณะกรรมการและความเหน็ของกรรมการทีไ่ม่เหน็ด้วย ชื่อผู้จด
รายงาน และผู้รบัรองรายงาน และหลงัจากที่ผ่านการรบัรองจากที่ประชุมแล้ว เลขานุการบรษิัทจะเป็นผู้
จดัเกบ็เพื่อใหพ้รอ้มส าหรบัการตรวจสอบโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  

กรรมการทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิารมปีระชุมกนัเองตามความจ าเป็นโดยไม่มฝี่ายจดัการร่วมอยู่ดว้ย ทัง้นี้เพื่ออภปิราย
ปญัหาต่างๆ เกี่ยวกบัการจดัการที่มีประเด็นที่น่าสนใจ และจะต้องมีการแจ้งผลการประชุมให้กรรมการ
ผู้จ ัดการได้รับทราบ โดยในปี 2558 กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมีโอกาสได้ประชุมกันเองโดยไม่มี
กรรมการบรหิารร่วมอยู่ดว้ยจ านวน 2 ครัง้ 

5.4 การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ  

ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการด้วยตนเองตามแบบการประเมินของศูนย์
พฒันาการก ากบัดูแลกจิการบรษิัทจดทะเบยีน โดยไดม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานปีละ 1 ครัง้ ในเดอืน
กุมภาพนัธข์องทุกปี และใหก้รรมการแต่ละท่านน าส่งแบบประเมนิทีเ่ลขานุการบรษิทั เพื่อรวบรวมผลการ
ประเมนิและแจง้คณะกรรมการไดร้บัทราบ เพื่อก าหนดแนวทางปรบัปรุงในการท างานต่อไป  

5.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู 
 
1. ค่าตอบแทนกรรมการ 
 
คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูท้ าหน้าทีพ่จิารณาหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทน
 กรรมการ และน าเสนอคณะกรรมการบรษิทั  เพื่อขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ ค่าตอบแทนกรรมการ
 จะพจิารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที ่ขอบเขตของบทบาทและความรบัผดิชอบ โดยเปรยีบเทยีบกบั
 บรษิทัอื่นทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั และจะใชผ้ลการส ารวจการจ่ายค่าตอบแทนของบรษิทัจดทะเบยีนใน
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 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นเกณฑใ์นการเปรยีบเทยีบในแต่ละปี ทัง้นี้ เพื่อใหค้่าตอบแทนดงักล่าวเพยีงพอทีจ่ะจงู
ใจและรกัษากรรมการทีม่คีุณภาพตามทีบ่รษิทัตอ้งการ  
 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั 
และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  (บาท) 

จ านวน 2557 2558 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั 8 4,369,200 4,369,200 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ 3 1,900,800 1,900,800 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 4 - - 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหา 4 - - 

 
นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิแล้ว กรรมการต่างประเทศที่มาเขา้ร่วมประชุมจะได้รบัค่าตัว๋เครื่องบิน  
 ค่าทีพ่กัและอาหาร  รวมถงึกรมธรรมป์ระกนัความรบัผดิของกรรมการและผูบ้รหิาร เพื่อคุม้ครองความเสีย่ง
 ของกรรมการและผูบ้รหิารในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หบ้รษิทั แต่ทัง้นี้จะไม่ใหค้วามคุม้ครองในกรณีกระท าการโดย
 จงใจ หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรงหรอืทุจรติ  
 
 2. ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง  
 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงูจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน
 ก าหนดในแต่ละครัง้ซึ่งสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและผลการด าเนินงานของบริษัท โดย
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และน าเสนอจ านวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อ
 คณะกรรมการเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ
 
ในปี 2558  กรรมการบรหิาร  กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงูไดร่้วมกนัก าหนดค่าเป้าหมายของตวั
วดัผลการด าเนินงานหลกั (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อน ามาใช้ในการประเมนิผลการ
 ปฏิบตัิงานของกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และผู้บรหิารระดับสูง ทัง้นี้ คณะกรรมการพิจารณา
 ค่าตอบแทนไดก้ าหนดใหน้ าผลการประเมนิดงักล่าวมาพจิารณาค่าตอบแทน  
 

ผูบ้ริหารระดบัสูง 
2557 2558 

ค่าตอบแทน
(บาท) 

จ านวน
ผูบ้ริหาร (คน) 

ค่าตอบแทน
(บาท) 

จ านวน
ผูบ้ริหาร (คน) 

ผูบ้รหิารระดบัสงู 18,695,310 10 18,699,065 8 
 
นอกเหนือจากเงนิเดอืนและโบนสั ผูบ้รหิารระดบัสงูจะไดร้บัค่าตอบแทนอื่น ไดแ้ก่ เงนิกองทุนส ารองเลีย้งชพี  
รถประจ าต าแหน่ง และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัรถประจ าต าแหน่ง บ้านพกัพนักงาน ค่าประกนัสุขภาพ และค่า
ประกนัอุบตัเิหตุ ทัง้นี้กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบรหิารจะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนอื่นๆ 
 
นอกจากนัน้ กรรมการบางท่านทีไ่ปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย และการร่วมคา้
จะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัดงักล่าว  
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5.6 การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

บรษิัทจดัให้มกีารปฐมนิเทศส าหรบักรรมการใหม่ โดยจดัให้เยี่ยมชมโรงงานโดยผู้บรหิารระดบัสูงเพื่อดู
กระบวนการผลติสนิค้าของบรษิัท รวมถึงการแนะน าถึงลกัษณะธุรกจิและภาพรวมการด าเนินธุรกจิของ
บรษิัท บรษิัทย่อย และการร่วมค้า นอกจากนี้ยงัจดัให้มเีอกสารดงัต่อไปนี้ส่งมอบให้กรรมการทีไ่ด้รบัการ
แต่งตัง้ใหม่  
 
1.  คู่มอืกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน ซึง่มหีวัขอ้ต่างๆ ทีส่ าคญั ไดแ้ก่ บทบาทและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ขอ้
ห้ามการกระท าของกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  รวมทัง้บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ชุดย่อยต่างๆ 
2.  นโยบายการก ากบักจิการทีด่ ีและจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทั  
3.  หนงัสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทั 
4.  รายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ฉบบัล่าสดุ 

นอกจากนี้ บรษิทัยงัมนีโยบายในการสง่เสรมิใหก้รรมการเขา้รบัการอบรมหรอืเขา้ร่วมกจิกรรมเพื่อเป็นการ
เพิม่พนูความรูด้า้นต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับทบาทหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายทัง้ในฐานะกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อยชุดต่างๆ เป็นประจ า โดยเฉพาะการเขา้อบรม DCP ของสถาบนักรรมการบรษิทัไทย เพื่อส่งเสรมิให้
กรรมการบรษิัทมคีวามรู ้ความเขา้ใจในกฎเกณฑ ์และขอ้ก าหนดต่างๆ ในการเป็นกรรมการของบรษิทัจด
ทะเบยีน  

ทัง้นี้ คณะกรรมการไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัเขา้ร่วมฝึกอบรมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัิ
หน้าทีก่รรมการ หรอืเขา้ร่วมกจิกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิม่พูนความรูใ้นการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่อง และ
แจง้ใหค้ณะกรรมการทราบในการประชุม 

5.7 จรรยาบรรณธรุกิจ 

บรษิัทตระหนักดวี่าการปฏบิตัิตามจรยิธรรมของผู้บรหิารและพนักงานทุกคนเป็นสิง่จ าเป็นต่อความมัน่คง
และความส าเรจ็ขององคก์รในระยะยาว  

บรษิทัเชื่อมัน่ว่าการมหีลกัปฏบิตัเิกีย่วกบัจรยิธรรมธุรกจิเป็นพืน้ฐานทีส่ าคญัในการเสรมิสรา้งและยกระดบั
การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีบรษิทัจงึไดม้กีารปรบัปรุงจรยิธรรมธุรกจิเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพธุรกจิในปจัจุบนั 
โดยถือเป็นการประมวลความประพฤติในทางที่ดีงาม และได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิัท  
พร้อมทัง้ประกาศให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิทัได้รบัทราบ และได้จดัใหม้กีระบวนการ
ตดิตามการปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าวอย่างเคร่งครดัและต่อเนื่อง  

5.8 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

5.8.1 มาตรการการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของบริษทั 

เพื่อป้องกนัไม่ให้กรรมการและผูบ้รหิารน าขอ้มูลภายในของบรษิทัไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและเปิดเผย
ขอ้มลูแก่บุคคลภายนอก บรษิทัจงึไดก้ าหนดหลกัเกณฑไ์วด้งันี้  
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 ก าหนดใหผู้บ้รหิารรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทั และรายงานการเปลีย่นแปลงการถอื
ครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการนบัจากวนัที่
ซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอน  และสง่ส าเนารายงานดงักล่าวใหก้บัเลขานุการบรษิทั  รวมถงึใหผู้บ้รหิารรายงาน
การถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส ทัง้นี้  ให้รวมถึงการปฎิบัติตามบทบัญญัติ
กฎหมายทีจ่ะมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงในอนาคตดว้ย (ถา้ม)ี  

ค าว่า “ผู้บรหิาร” หมายถึง กรรมการ ผู้จดัการหรอืผู้ด ารงต าแหน่งระดบับรหิาร 4 รายแรกนับต่อจาก
กรรมการผูจ้ดัการลงมา ผูซ้ึง่ด ารงต าแหน่งเทยีบเท่าผูบ้รหิารรายที่ 4 ทุกราย และใหห้มายความรวมถงึผู้
ด ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิที่เป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่าซึ่งมี
หน้าทีต่อ้งจดัท าและส่งรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทั ทัง้ในนามของตนเอง คู่สมรสและบุตรทีย่งั
ไม่บรรลุนิตภิาวะต่อ ก.ล.ต.  
 
 หา้มไม่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการและพนักงานทีไ่ดร้บัทราบขอ้มูลภายในของบรษิทัเปิดเผย
ขอ้มูลภายในดงักล่าวแก่บุคคลภายนอกหรอืบุคคลทีไ่ม่มหีน้าทีเ่กี่ยวขอ้ง และหา้มไม่ใหซ้ื้อขายหลกัทรพัย์
ของบรษิทัในช่วง 1 เดอืนก่อนงบการเงนิของบรษิทัจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการและพนกังานใชข้อ้มูลภายในของบรษิทัทีย่งัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ
ประชาชนอนัเป็นสาระส าคญัต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัไปใชเ้พื่อแสวงหาประโยชน์ส่วน
ตน และ/หรอืชกัชวนผู้อื่นให้ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั หากฝ่าฝืนขอ้ก าหนดดงักล่าวขา้งต้น บรษิทัจะ
ด าเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผูก้ระท าความผดิ  
 ในกรณีทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการและพนกังานกระท าการอนัเป็นความผดิอาญาตามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยโ์ดยเจตนา บรษิทัจะด าเนินการลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลาย
อย่างรวมกนัดงัต่อไปนี้ 

 ตดัเงนิเดอืนค่าจา้งหรอืค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ดร้บั 
 ใหอ้อก ไล่ออก หรอืปลดออกจากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการหรือพนักงานโดยถอืว่า

จงใจก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษิัท ถ้าผู้กระท าความผดิเป็นกรรมการบรษิทั ให้น าเสนอที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิารณาลงโทษ 

 แจง้การกระท าความผดิต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหรอื ก.ล.ต. 
 แจง้ความด าเนินคดตีามกฎหมาย 
 ด าเนินการอื่นใดตามมตขิองคณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 
5.8.2 การอนุมติัรายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ในกรณีทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลอื่นมกีารตกลงเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการที่อาจจะมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และรายการเกี่ยวกบัการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ที่ส าคญัของ
กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั ตามความหมายทีก่ าหนดตามประกาศของ  ก.ล.ต.และตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในขณะท ารายการดงักล่าว โดยจะต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารตามทีป่ระกาศดงักล่าวก าหนดในเรื่องนัน้ๆ โดยเคร่งครดั โดยบรษิทัไดก้ าหนดมาตรการหรอืขัน้ตอน
การอนุมตักิารท ารายการดงักล่าวดงันี้  
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(1)  หา้มไม่ใหบุ้คคลทีม่สีว่นไดเ้สยีหรอืทีอ่าจจะมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อนุมตัริายการทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ตนได ้
(2)  การก าหนดราคาหรอืค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกติทางธุรกจิและเงื่อนไขทางการค้าทัว่ไปโดย
ค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นส าคญั 
(3)  คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาใหค้วามเหน็ก่อนท ารายการดงักล่าว ถา้คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความช านาญในการให้ความเห็นในเรื่องหรือรายการใด บริษัทจะต้องจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้
ความเหน็ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพจิารณากลัน่กรองก่อนจะน าเสนอคณะกรรมการ
บรษิทั และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ
 
อย่างไรกต็าม เพื่อให้ธุรกรรมต่างๆ สามารถด าเนินไปได้ตามปกต ิคณะกรรมการได้อนุมตัใินหลกัการให้
ผู้บริหารสามารถท ารายการระหว่างกนัที่เกิดขึ้นเฉพาะบริษัทกบับริษัทย่อย หากธุรกรรมเหล่านัน้เข้า
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

1. เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับวิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สญัญาทัว่ไปใน
สถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธิพลในการทีต่นมลีกัษณะ
เป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง   

2. เป็นรายการทดรองจ่ายทีส่มเหตุสมผลทีเ่กดิจากการด าเนินการตามปกตทิางธุรกจิ โดยมกีาร
เรยีกเกบ็ตามทีจ่่ายจรงิ  

ทัง้นี้ ผูบ้รหิารจะต้องรายงานการท าธุรกรรมทีม่ขีนาดเกนิกว่า 500,000 บาท ใหค้ณะกรรมการไดร้บัทราบ
ทุกไตรมาส 

(4)  บริษัทจะต้องเปิดเผยการท ารายการดงักล่าวตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่ ก.ล.ต. และหรอืตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 
 
5.8.3 การเปิดเผยข้อมลูส่วนได้เสียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูเ้ก่ียวข้อง 
เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตดัสนิใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบรษิทั และให้กรรมการและผูบ้รหิารที่มี
รายการหรอืธุรกรรมทีม่สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการของบรษิทัไดป้ฏบิตัติามประกาศของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่อง รายงานการมสี่วนได้เสยีของกรรมการ ผูบ้รหิาร และบุคคลที่มคีวาม
เกีย่วขอ้ง บรษิทัจงึไดก้ าหนดหลกัเกณฑไ์วด้งันี้  
 

 กรรมการ ผู้บรหิาร และผู้ที่เกี่ยวข้องมรีายการหรอืธุรกรรมที่มสี่วนได้เสยีที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิาร
จดัการกจิการของบรษิัทหรอืบรษิัทย่อย ที่มขีนาดของรายการมากกว่าหรือเท่ากบั 1 ล้านบาท หรือ 
0.03% ของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธ ิ(NTA) ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยแลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่า ให้
จดัท ารายงานดงักล่าวตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และส่งมอบให้เลขานุการบรษิัทภายใน 7 วนัท าการ  
นับจากวนัที่มรีายการเกิดขึ้น ในกรณีที่มรีายการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกครัง้ ให้แจ้งรายงานการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวภายใน  7 วนัท าการ นบัจากวนัทีม่รีายการเปลีย่นแปลงดงักล่าวเกดิขึน้    

 

 ใหเ้ลขานุการบรษิทัจดัสง่ส าเนารายงานทีไ่ดร้บัตามวรรค 1 ใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัรายงานนัน้  
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 กรรมการ และผู้บริหารที่มีส่วนได้เสยีในเรื่องที่มีการพจิารณาในที่ประชุมไม่สามารถเข้าร่วมในการ
พจิารณาและตอ้งออกจากหอ้งประชุม รวมถงึบรษิทัจะไม่จดัส่งเอกสารในเรื่องดงักล่าวใหก้บักรรมการ
และผูบ้รหิารดงักล่าว 

 

 ใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูการมสีว่นไดเ้สยีในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1  

5.9 การควบคมุและการตรวจสอบภายใน   

เพื่อให้งานตรวจสอบภายในมีความเป็นอสิระสามารถท าหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจงึได้พจิารณาใหบ้รษิัทว่าจ้างบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นบรษิัทตรวจสอบบญัช ีและอยู่ในรายชื่อ ผู้
ตรวจสอบบญัชีที่ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน กลต. ท าหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัท  ทัง้นี้ 
เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการปฏบิตังิานและกจิกรรมทางการเงนิของบรษิทัไดด้ าเนินการตามแนวทางทีก่ าหนดและมี
ประสทิธิภาพ  รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อ ง (Compliance 
Controls)  

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ต่อสญัญาว่าจ้าง บรษิัท ส านักงาน ดร.วริชั แอนด์ แอสโซซเิอทส ์
จ ากดั เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทั และก าหนดใหผู้ต้รวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ ารายไตรมาส โดยสญัญามอีายุคราวละ 2 ปี สิน้สุดสญัญาครัง้
ต่อไปในวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

5.10 การบริหารความเส่ียง  

บริษัทมีนโยบายในการก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ เพื่อให้
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ต่างๆ ของบริษัทสามารถปฏิบตัิได้บรรลุตามที่ได้ตัง้ไว้ โดย
ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนในบรษิทัเป็นเจา้ของความเสีย่ง และมหีน้าทีใ่นการประเมนิความเสีย่งของแต่ละ
หน่วยงานและกระบวนการท างาน ประเมินประสิทธภิาพของมาตรการควบคุมที่มอียู่  พร้อมทัง้น าเสนอ
แผนงานและวธิกีารในการลดความเสีย่ง  

5.11 แผนสืบทอดงาน 
 
บรษิทัมกีารวางแผนการสบืทอดงาน โดยการรบัพนักงานในต าแหน่ง Management Trainees เพื่อพฒันา
ความรู ้ความสามารถ ใหเ้ป็นผูบ้รหิารของบรษิทัต่อไปในอนาคต   
 
นอกจากนี้ บรษิัทได้ให้ก าหนดบุคคลดงัต่อไปนี้ปฏิบตัิหน้าที่แทนกรรมการผู้จดัการในกรณีที่กรรมการ
ผูจ้ดัการไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้    
1. นางสาวจริสุดา ส าเภาทอง กรรมการบรหิาร เป็นผูดู้แลและตดัสนิใจในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเงนิและ

บญัช ีของบรษิทั บรษิทัย่อย และการร่วมคา้ 
2. นายสุวฒัน์  แพร่กุลธาร เป็นผู้ดูแลและตดัสนิใจในเรื่องที่เกีย่วขอ้งกบัโรงงาน ของบรษิทั บรษิัทย่อย 

และการร่วมคา้ 
3. นางสาวปิยธดิา สุขจนัทร์ กรรมการบรหิาร เป็นผู้ดูแลและตดัสนิใจในเรื่องอื่นๆ ทัง้ของบรษิทั บรษิัท

ย่อย และการร่วมคา้  
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ข้อมลูบริษทั 
 

ชื่อบรษิทั    : บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107536000404 (เดมิเลขที ่บมจ.114) 
Home Page : www.upoic.co.th 
ประเภทธุรกจิ : ท าสวนปาลม์ และสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิ และน ้ามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ 
ทุนจดทะเบยีน   : 324,050,000 บาท 
จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ : 324,050,000 หุน้ 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ  : 1 บาท 
ส านกังานใหญ่ : 64 ชัน้ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา  

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

ส านกังานกระบีแ่ละโรงงาน : 98 หมู่ 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5  
  ต าบลหว้ยยงู อ าเภอเหนือคลอง กระบี ่81130 
  โทรศพัท ์075-666 075 
  โทรสาร  075-666 072 

สวนปาลม์น ้ามนั :  พืน้ทีป่ลกูปาลม์น ้ามนัมจี านวน 41,539.69 ไร ่
    (6,646.35 เฮคเตอร)์ เป็นพืน้ทีป่ลกูปาลม์จรงิ โดยไม่รวมพืน้ทีข่อง    
    อาคาร, หนองบงึ, พืน้ทีส่ ารอง และพืน้ทีเ่พาะกลา้ปาลม์น ้ามนั 

รายละเอียดของสวน 
1. สวนกระบีน้่อย   7,136 ไร่ (1,141.76 เฮคเตอร)์ 
   78 หมู่ 4 ต าบลกระบีน้่อย อ าเภอเมอืง กระบี ่
2. สวนเขาพนม   5,191.19 ไร่ (830.59 เฮคเตอร)์ 
   38/2 หมู่ 8 ต าบลเขาพนม อ าเภอเขาพนม กระบี ่
3. สวนเขาเขน   3,032.25 ไร่ (485.16 เฮคเตอร)์ 
   ต าบลอ่าวลกึใต ้อ าเภออ่าวลกึ กระบี ่
4. สวนบา้นหมาก   3,582.38 ไร่ (573.18 เฮคเตอร)์ 
   65/1 หมู่ 6 ต าบลบางสวรรค ์อ าเภอพระแสง สรุาษฎรธ์าน ี
5. สวนเกาะน้อย   3,610.50 ไร่ (577.68 เฮคเตอร)์ 
   904 หมู่ 2 ต าบลบางสวรรค ์อ าเภอพระแสง สรุาษฎรธ์าน ี
6. สวนทบัปรกิ   2,012.12 ไร่ (321.94 เฮคเตอร)์ 
   ต าบลทบัปรกิ อ าเภอเมอืง กระบี ่

รวมพื้นทีป่ลูกปาลม์ของบริษทั  24,564.44 ไร ่(3,930.31 เฮคเตอร)์ 
 

7. สวนเคยีนซา   4,093.75 ไร่ (655 เฮคเตอร)์  
เป็นทีด่นิสมัปทานของบรษิทัย่อย 

   229 หมู่ 2 ต าบลเคยีนซา อ าเภอเคยีนซา สรุาษฎรธ์านี 
8. สวนชยับุร ี   12,881.50 ไร่ (2,061.04 เฮคเตอร)์  

เป็นทีด่นิสมัปทานของบรษิทัย่อย* 
   16 หมู่ 5 ต าบลชยับุร ีอ าเภอชยับุร ีสรุาษฎรธ์านี 

รวมพื้นทีป่ลูกปาลม์ของบริษทัย่อย 16,975.25 ไร ่(2,716.04 เฮคเตอร)์ 
 

รวมพืน้ท่ีปลูกปาลม์ทัง้หมด  41,539.69 ไร ่(6,646.35 เฮคเตอร)์ 
 
* รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัทีด่นิสมัปทาน ดทูีห่วัขอ้ “การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในปีท่ีผา่นมา” 

http://www.upoic.co.th/
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นิติบคุคลท่ีบริษทัถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
 

1. ช่ือบริษทั   : บริษทั พนัธศ์รีวิวฒัน์ จ ากดั 
ส านกังาน : 98 หมู่ 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5 

  ต าบลหว้ยยงู อ าเภอเหนือคลอง กระบี ่81130 
 
  โทรศพัท ์075-666 075 
  โทรสาร  075-666 072 

 
ประเภทธุรกจิ   : ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ในบรษิทั พนัธศ์ร ีจ ากดั  

  และบรษิทั ประจกัษว์วิฒัน์ จ ากดั  
  ทีถ่อืสมัปทานสวนปาลม์น ้ามนั  

ทุนจดทะเบยีน   : 27,400 หุน้ (มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10,000 บาท) 
จ านวนหุน้สามญัทีบ่รษิทัถอือยู่ : 27,394 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 99.98 

 
หมายเหตุ :  
บรษิทั พนัธศ์ร ีจ ากดั 
ส านกังาน : 98 หมู่ 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5 

  ต าบลหว้ยยงู อ าเภอเหนือคลอง กระบี ่81130 
 
  โทรศพัท ์075-666 075 
  โทรสาร  075-666 072 

 
ทีต่ัง้สมัปทาน   : ต าบลชยับุร ีกิง่อ าเภอชยับุร ีสรุาษฎรธ์านี 
พืน้ทีส่มัปทาน   : 20,000 ไร่ 
ระยะเวลาการใชป้ระโยชน์  : ตัง้แต่วนัที ่2 มกราคม 2528 ถงึวนัที ่1 มกราคม 2558 
ทุนจดทะเบยีน   : 500 หุน้ (มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10,000 บาท) 
 
บรษิทั ประจกัษ์ววิฒัน์ จ ากดั 
ส านกังาน : 98 หมู่ 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5 

  ต าบลหว้ยยงู อ าเภอเหนือคลอง กระบี ่81130 
 
  โทรศพัท ์075-666 075 
  โทรสาร  075-666 072 

 
ทีต่ัง้สมัปทาน   : ต าบลเคยีนซา และต าบลคามวาร ีอ าเภอเคยีนซา สรุาษฎรธ์านี 
พืน้ทีส่มัปทาน   : 4,294 ไร ่
ระยะเวลาการใชป้ระโยชน์  : ตัง้แต่วนัที ่9 กรกฎาคม 2557 ถงึวนัที ่8 กรกฎาคม 2572 
ทุนจดทะเบยีน   : 5,000 หุน้ (มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท)  
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2. ช่ือบริษทั   : บริษทั สยามเอลิทปาลม์ จ ากดั 
ส านกังานใหญ่ : 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา  

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

 
ส านกังานกระบี ่ : 98 หมู่ 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5 

  ต าบลหว้ยยงู อ าเภอเหนือคลอง กระบี ่81130 
 
  โทรศพัท ์075-666 075 
  โทรสาร  075-666 072 

 
ประเภทธุรกจิ   : เพาะเมลด็พนัธุป์าลม์ 
ทุนจดทะเบยีน   : 5,000,000 หุน้ (มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท) 
จ านวนหุน้สามญัทีบ่รษิทัถอือยู่ : 2,500,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 50.00 
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บคุคลอ้างอิงอ่ืนๆ 
 
1. นายทะเบียนหุ้น 
 
ชื่อ    : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
สถานทีส่ านกังาน   : 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

  ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 
      กรุงเทพมหานคร 10400 
 
      โทรศพัท ์02-009 9000 
      โทรสาร  02-009 9991 
 
2. ผูส้อบบญัชี 
 
ชื่อ    : นางสาวมณี รตันบรรณกจิ 
      เลขทะเบยีนผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 5313 
สถานทีส่ านกังาน    : บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 
      ชัน้ 33 อาคารเลครชัดา  
      เลขที ่193/136-137 ถนนรชัดาภเิษก คลองเตย  
      กรุงเทพมหานคร 10110   
 
      โทรศพัท ์ 02-264 0777 
      โทรสาร   02-264 0789 
 
จ านวนปีทีเ่ป็นผูส้อบบญัชใีหบ้รษิทั :  1 
ความสมัพนัธห์รอืการมสีว่นไดเ้สยีกบั  : เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อย  
บรษิทั /บรษิทัย่อย /ผูบ้รหิาร /ผูถ้อืหุน้   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัและการร่วมคา้ 
รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักล่าว  
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บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) เป็นเจา้ของสวนปาลม์ซึง่ผลติน ้ามนัปาลม์ดบิ (CPO) จากทะลาย

ผลปาลม์สด (FFB) ของบรษิทัและซือ้จากชาวสวนภายนอกทีม่สีวนอยู่ใกลก้บัโรงสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิ ผลผลติสว่นน้อยอื่นๆ คอื
น ้ามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ (CPKO) ซึง่สกดัจากเมลด็ในปาลม์ (PK) และกากเมลด็ในปาลม์ (PKC) ซึง่เป็นผลพลอยไดจ้ากการ
ผลติน ้ามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ ซึง่ใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารสตัว ์

บรษิทัมพีืน้ทีส่วนปาลม์ทีม่ขีนาดใหญ่ โดยมพีืน้ทีป่ลกูปาลม์รวม 41,539.69 ไร่ (6,646.35 เฮคเตอร)์ ในจงัหวดักระบี่
และสรุาษฎรธ์านี 

บรษิทัมโีรงสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิซึง่ตัง้อยู่ทีจ่งัหวดักระบีส่ามารถสกดัทะลายผลปาลม์สดได ้ 450,000 ตนัต่อปี (75 ตนั
ต่อชัว่โมง) และโรงสกดัน ้ามนัเมลด็ในปาลม์ดบิมกี าลงัการผลติ 26,500 ตนัของเมลด็ในปาลม์ต่อปี 

รายไดข้องบรษิทัมาจากการขายภายในประเทศจากผลผลติหลกัๆ คอืน ้ามนัปาล์มดบิ น ้ามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ และ
กากเมลด็ในปาลม์ ซึง่เป็นวตัถุดบิหลกัส าหรบัผลติสนิคา้ต่อเนื่องในอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ เช่น น ้ามนัทีใ่ชใ้นการปรุงอาหาร 
อาหารสตัว์ เนย เนยเทียม สบู่ แชมพู ผงซกัฟอก น ้ายาล้างจาน เครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ เช่น ขนมและ
ไอศครมี กากเมลด็ในปาลม์ใชม้ากในฟารม์เป็ดไก่และโรงงานอาหารสตัว ์ 

 
โครงสร้างรายได้ 

 

ผลิตภณัฑ/์บริการ 
ปี 2556 ปี 2557 (ปรบัปรงุใหม่) ปี 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

น ้ามนัปาลม์ดบิ 1,133 83.80 953 82.51 1,041 82.62 
น ้ามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ 134 9.91 146 12.64 164 13.01 
อื่นๆ 85 6.29 55 4.85 55 4.37 

รวมมูลค่าการจ าหน่าย 1,352 100.00 1,155 100.00 1,260 100.00 
 หมายเหตุ : การจ าหน่ายผลติภณัฑข์า้งตน้ด าเนินการโดย UPOIC  
 

การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในปีท่ีผา่นมา 
 

1. ใบอนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในพืน้ทีส่มัปทานส าหรบัสวนชยับุรขีองบรษิทัย่อย ไดส้ิน้สดุลงในวนัที ่1 มกราคม 2558  
บรษิทัและบรษิทัย่อย อยู่ในระหว่างการด าเนินการขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์กบักรมปา่ไม ้ 

2. เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 38 มมีติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมาก
เลอืกตัง้คณะกรรมการชุดใหม่ โดยเป็นกรรมการท่านเดมิ 6 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง ได้แก่ 
นายธรีะ วภิูชนิน, ดร.วลิาศ สนิสวสัดิ,์ นายเสงีย่ม สดัทดั, นายวงั ชาง ยงิ, นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิและนางสาวปิยธดิา สุข
จนัทร ์และมกีรรมการท่านใหม่ 1 ท่าน คอื นางสาวจริสุดา ส าเภาทอง ซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้แทนนายอ าพล สมิะโรจนา ตามที่
คณะกรรมการสรรหาไดเ้สนอ 
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1. พืน้ท่ีปลูกปาลม์ส่วนหน่ึงเป็นพืน้ท่ีสมัปทาน 

 
พืน้ทีส่มัปทานของบรษิทัย่อยสองแห่งจ านวนประมาณ 21,349 ไร่ โดยแบ่งเป็นสวนเคยีนซา 8,467.44 ไร่

และสวนชยับุรจี านวน 12,881.50 ไร่  ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 47.1 ของพืน้ทีป่ลูกปาลม์ทัง้หมดของบรษิทัและบรษิทัย่อย
หมดอายุสมัปทานลงในเดอืนกรกฎาคม 2557 และเดอืนมกราคม 2558 ตามล าดบั โดยที่สวนเคยีนซาไดร้บัอนุญาต
จากกรมธนารกัษ์ไดร้บัสทิธกิารเช่าทีร่าชพสัดุจ านวน 4,294 ไร่ เป็นระยะเวลา 15 ปี ซึง่คดิเป็นพืน้ทีจ่ านวนครึง่หนึ่ง
ของพืน้ทีเ่ดมิทีเ่ขา้ท าประโยชน์ ท าใหพ้ืน้ทีป่ลกูปาลม์ลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 9.4 ของพืน้ทีป่ลกูปาลม์ทัง้หมด 

ในขณะทีส่วนชยับุร ีซึง่อยู่ในระหว่างด าเนินการขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์กบักรมป่าไมน้ัน้ กย็งัมคีวามไม่
แน่นอนในนโยบายของรฐับาล ซึ่งหากสวนชยับุรีไม่ได้รบัอนุญาตให้เขา้ท าประโยชน์ หรือได้รบัอนุญาตให้เขา้ท า
ประโยชน์ในพืน้ทีท่ีล่ดลงจากเดมิ มผีลใหบ้รษิทัตอ้งรบัซือ้ผลปาลม์สดจากบุคคลภายนอกในสดัสว่นสงูขึน้เพื่อทดแทน
ผลปาลม์สดทีข่าดไปจากพืน้ทีส่มัปทานสง่ผลใหต้น้ทุนวตัถุดบิสงูขึน้  

นอกจากนี้ ในปี 2558 บรษิัทได้เริม่ปลูกปาล์มทดแทนในพื้นที่ที่ได้ท าสญัญาเช่าไปแล้วจ านวน 1,246 ไร่ 
และวางแผนทีจ่ะด าเนินการต่ออกีจ านวน 1,410 ไร่ ในปี 2559 ส่วนทีเ่หลอือกีจ านวน 1,434 ไร่ จะด าเนินการในปี 
2563 ซึ่งในระยะเวลาดงักล่าวจะมีผลให้ผลปาล์มในพื้นที่ดงักล่าวลดลง มีผลให้บริษัทต้องรบัซื้อผลปาล์มสดจาก
บุคคลภายนอกในสดัสว่นสงูขึน้ สง่ผลใหต้น้ทุนวตัถุดบิสงูขึน้ 

 
2. พืน้ท่ีปลูกปาลม์ส่วนหน่ึงเป็นพืน้ท่ีท่ีถกูประกาศเป็นเขตปฎิรปูท่ีดิน 

 
บรษิทัมพีืน้ทีป่ลกูปาลม์ 2 แปลง ถูกประกาศเป็นเขตปฎริปูทีด่นิ ภายหลงัจากทีบ่รษิทัเขา้ไปด าเนินการปลูก

ปาลม์แลว้เป็นเวลา 6 ปี และ 17 ปี ตามล าดบั โดยในปี 2547 ส านักงานปฏริูปทีด่นิจงัหวดักระบีไ่ด้มหีนังสอืแจง้ให้
บรษิัทเขา้สู่กระบวนการตามกฎหมายปฎิรูปที่ดนิ  ในปี 2548 บรษิทัท าหนังสอืแจง้ส านักงานปฏริูปที่ดนิ พรอ้มส่ง
หลกัฐานที่เกีย่วขอ้งเพื่อขอพสิจูน์สทิธิในที่ดนิแปลงดงักล่าว เนื่องจากบรษิัทเป็นผู้ครอบครองและเขา้ท าประโยชน์
พืน้ทีด่งักล่าวก่อนมกีารประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาตแิละก่อนประกาศเป็นเขตปฎริูปทีด่นิ ต่อมาปี 2551 ส านักงาน
ปฏริปูทีด่นิจงัหวดักระบี ่ มหีนงัสอืแจง้มายงับรษิทัเพื่อใหเ้ขา้สูก่ระบวนการกระจายสทิธ ิ ซึง่การกระจายสทิธบิางส่วน
ไดเ้สรจ็สิน้ลงในปี 2553 มพีืน้ทีป่ระมาณ 4,994.1 ไร่ คดิเป็นรอ้ยละ 10.9 ของพืน้ทีป่ลกูปาลม์ทัง้หมด  และในจ านวน
นี้ บรษิทัได้ตรวจสอบพบในภายหลงัว่ามพีื้นที่ประมาณ 1,459 ไร่ เป็นพื้นที่ที่ทบัซ้อนกบัโฉนดที่ดนิของบรษิัท ซึ่ง
บรษิทัอยู่ในระหว่างการด าเนินการขอใหส้ านกังานปฏริปูทีด่นิยกเลกิพืน้ทีท่ีท่บัซอ้นดงักล่าวนี้  ดงันัน้ หากบรษิทัเขา้สู่
กระบวนการปฎิรูปทีด่นิตามกฎหมายเสรจ็สมบูรณ์ บรษิทัต้องสญูเสยีที่ดนิดงักล่าว ซึง่คดิเป็นพืน้ทีป่ระมาณร้อยละ  
20.6  ของพืน้ทีป่ลกูปาลม์ทัง้หมด  

กรณีดงักล่าวจะมผีลใหบ้รษิทัจะตอ้งรบัซือ้ผลปาลม์สดจากบุคคลภายนอกเพื่อทดแทนผลปาลม์สดทีข่าดไป
จากพืน้ทีด่งักล่าวส่งผลใหต้้นทุนวตัถุดบิสงูขึน้  อย่างไรกต็าม ปจัจุบนั บรษิทัมนีโยบายขยายการลงทุนเพื่อซือ้ทีด่นิ
ปลกูปาลม์เพื่อทดแทนพืน้ทีส่วนปาลม์ทีต่อ้งสญูเสยีไป 
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3. ความผนัผวนของราคาน ้ามนัปาลม์และการแทรกแซงจากภาครฐั 

 
น ้ามนัปาล์มดบินับเป็นสนิค้าโภคภณัฑ์ซึ่งมรีาคาผนัผวน  ในปี 2558 ราคาเฉลี่ยรายเดอืนแกว่งตวัอยู่ใน

ช่วงกวา้งระหว่าง 21.50 – 36.39 บาทต่อกโิลกรมั (2557 : 24.27 – 34.50 บาทต่อกโิลกรมั) โดยมรีาคาเฉลีย่ทัง้ปีที ่
27.33 บาทต่อกโิลกรมั ลดลงรอ้ยละ 4.34 จากปี 2557 ในขณะทีร่าคาเฉลีย่ในตลาดโลกอยู่ที ่19.24 บาทต่อกโิลกรมั 
ทัง้ความผนัผวนของราคาในประเทศในระหว่างปีและความแตกต่างอย่างมากระหว่างราคาในประเทศและตลาดโลก 
ล้วนเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการบรหิารจดัการสนิค้าคงคลงัของบรษิัท นอกจากนัน้ ในช่วงฤดูกาลที่มีผลผลติปาล์ม
น ้ามนัออกสูต่ลาดในปรมิาณมาก  ปรมิาณน ้ามนัปาลม์ดบิสะสมอยู่ในระดบัสงู ท าใหร้าคาผลปาลม์สดและน ้ามนัปาลม์
ดบิลดลงอย่างมาก อาจน าไปสูเ่หตุการณ์ประทว้งจากเกษตรกรผูป้ลกูปาลม์ จนหลายครัง้ภาครฐัต้องเขา้มาแทรกแซง
ตลาดน ้ามนัปาลม์ 

ในปี 2558 ภาครฐัมกีารก าหนดราคาแนะน าขัน้ต ่าในการซือ้ผลปาลม์ทะลาย ผลปาลม์ร่วง และน ้ามนัปาลม์
ดบิ โดยออกเป็นประกาศส านกังานคณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร (ส.กกร.) รวมทัง้สิน้จ านวน 7 
ฉบบั (ดงัรายละเอยีดทีป่รากฏในหวัขอ้ “ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั”)   

 
4. สภาพภมิูอากาศ 

 
เนื่องจากวตัถุดบิหลกัของบรษิทัมาจากผลผลติทางการเกษตร แนวโน้มผลการด าเนินงานของบรษิทัยงัคง

ขึน้อยู่กบัปจัจยัทีค่วบคุมไม่ได ้ไดแ้ก่ สภาพภูมอิากาศ ปรมิาณน ้าฝน และผลผลติของวตัถุดบิทีอ่อกสู่ตลาดในแต่ละ
ฤดูกาล ปจัจุบนัมคีวามผนัแปรของภูมอิากาศเกดิขึน้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน บางปีเกดิอุทกภยัอย่างหนัก บางปี
ประสบภัยแล้ง ท าให้ปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมีความผันผวนในแต่ละปีหรือระหว่างปี ซึ่งอาจน าไปสู่การ
แทรกแซงจากภาครฐั   

 
5. ก าลงัการผลิตส่วนเกินของโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ดิบ  

 
ปจัจุบนั โรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิมจี านวนประมาณ 128 โรง ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจงัหวดักระบี ่ สุราษฎร์

ธานี ชุมพร และตรงั มกี าลงัการผลติของโรงงานรวมทัง้สิน้ประมาณ 25 - 30 ลา้นตนัผลปาลม์สดต่อปี ซึง่ไม่สอดคลอ้ง
กบัผลปาลม์สดในปี 2558 ทีม่ปีรมิาณ 12 ลา้นตนั จากพืน้ทีเ่พาะปลูกปาลม์ทีใ่หผ้ลผลติแลว้ทีม่อียู่ประมาณ 4.5 ลา้น
ไร่ ท าใหอ้ตัราการใชก้ าลงัการผลติโดยรวมของโรงสกดัทัง้หมดอยู่ประมาณรอ้ยละ 50 ส่งผลใหม้กีารแข่งขนักนัซือ้ผล
ปาลม์สดในราคาสงู โดยไม่ค านึงถงึคุณภาพเท่าทีค่วร  
 

6. การจ าหน่ายน ้ามนัปาลม์ดิบให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ 
 
ในปี 2557 และปี 2558 บรษิทัมกีารจ าหน่ายน ้ามนัปาลม์ดบิ น ้ามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ เมลด็ในปาลม์ และผล

ปาลม์สดใหก้บัลกูคา้รายใหญ่รายเดยีว ซึง่ไดแ้ก่ บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (LST) คดิเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 64 และรอ้ยละ 60 ตามล าดบั ท าให้อาจเกดิความเสีย่งในด้านการพึง่พงิลูกคา้รายใดรายหนึ่งเป็นส าคญั แต่
เน่ืองจาก LST มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบับรษิทัมาเป็นเวลานานและเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั รวมทัง้เป็นบรษิทัจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มฐีานะการเงนิทีแ่ขง็แกร่ง และมชีื่อเสยีงเป็นทีย่อมรบัในอุตสาหกรรม
น ้ามนัปาลม์ บรษิัทจงึเชื่อมัน่ว่าโอกาสความเสีย่งจากการสูญเสยีลูกคา้รายน้ีไป หรอืลูกค้ารายน้ีประสบปญัหาทาง
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การเงนิจงึเกดิขึน้น้อย นอกจากนัน้ บรษิทัยงัมคีวามสามารถในการขายสนิคา้ใหก้บัลกูคา้รายอื่นไดอ้กีดว้ย โดยเฉพาะ
ในปจัจุบนัน ้ามนัปาลม์มไิดน้ ามาใชเ้พื่อการบรโิภคเพยีงอย่างเดยีว แต่ยงัสามารถน ามาใชเ้ป็นพลงังานทดแทนไดอ้กี
ดว้ย  

 
7. มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นสามญัทัง้หมดท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 

 
จากการทีบ่รษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นรอ้ยละ 69.96 ของจ านวนหุน้

สามญัทัง้หมดทีอ่อกและเรยีกช าระแล้ว ถอืว่ามอี านาจในการควบคุมเชงินโยบาย รวมถงึอ านาจในการบรหิารงาน 
ประกอบกบัการมกีรรมการผูจ้ดัการเป็นบุคคลคนเดยีวกนั อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในระหว่างสอง
บรษิทั เนื่องจากทัง้สองบรษิทัมกีารท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั 

อย่างไรก็ตาม การท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยเฉพาะการขายน ้ามันปาล์มดิบให้บริษัท ล ่าสูง 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) นัน้ ผู้สอบบญัชขีองบรษิทัไดม้กีารสอบทานรายการดงักล่าวว่าเป็นราคาซื้อขาย
เดยีวกนักบับุคคลภายนอก นอกจากนี้ บรษิทัไดม้กีารเปิดเผยรายการดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิของ
ผูส้อบบญัชขีอ้ 7 แลว้ รวมถงึการปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการท ารายการที่
เกีย่วโยงกนั  
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รปูท่ี 1 : เหตกุารณ์ส าคญัรายไตรมาส 

 

ปี 2558 
ปริมาณการผลิต (เมตริกตนั) ราคา (บาทต่อกิโลกรมั) 

เหตกุารณ์ส าคญั 
ผลปาลม์สด น ้ามนัปาลม์ดิบ ผลปาลม์สด น ้ามนัปาลม์ดิบ 

ไตรมาสที ่1 2,326,485 363,059 5.82 33.46 
ปรมิาณสตอ็คน ้ามนัปาล์มดบิในเดอืน 
ม.ค.เหลือเพยีง 117,197 ตนั รฐับาล
อนุมตัใิหน้ าเขา้ CPL 50,000 ตนั 

ไตรมาสที ่2 4,245,500 713,767 4.51 26.58 

ผลผลติปาลม์สดสงูสดุในเดอืน พ.ค. ที ่
1.57 ล้านตนั ราคาตกต ่า รฐับาลออก
ประกาศ ส.กกร. ก าหนดราคาแนะน า
ฉบบัแรก 
ในขณะที่ อคส.ประกาศรบัซื้อน ้ ามนั
ปาล์มดบิจ านวน 100,000 ตนัจากโรง
สกดัฯ เพื่อดดูซบัน ้ามนัปาลม์สว่นเกนิ 

ไตรมาสที ่3 2,958,550 533,100 3.90 24.34 

ในเดอืน ส.ค. ราคาน ้ามนัปาล์มดบิใน
ตลาดโลกอ่อนตวัต ่าสดุที ่ 1,867  รงิ 
กิตต่อตัน ในขณะที่ปริมาณสต็อค
น ้ามนัปาล์มดบิในประเทศไทยสูงสุดที ่
462,109 ตัน รัฐบาลออกประกาศ    
ส.กกร. จ านวน 2 ฉบบั 

ไตรมาสที ่4 2,437,940 458,548 4.38 24.96 

ปริมาณผลผลิตปาล์มสดในประเทศ
ลดลงอยา่งเหน็ไดช้ดั  
ปรมิาณสตอ็คน ้ามนัปาลม์ของประเทศ
มาเลเซียสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที ่
2 .91 ล้านตันในเดือน พ.ย .ราคา
น ้ ามันดิบเบรนท์ (Brent) และเวสต์
เทก็ซสั (WTI) ลดลงต ่าสุดในรอบ 11 
และ 6 ปีตามล าดบั รฐับาลออก
ประกาศ ส.กกร. จ านวน 4 ฉบบั 

รวม 11,968,475 2,068,475 
ทีม่า : ตวัเลขจากกรมการคา้ภายใน 

 
ภาวะอุตสาหกรรมน ้ามนัปาล์มปี 2558 นับว่ามคีวามผนัผวนอย่างยิง่  ปรมิาณผลผลติปาล์มสดโดยรวมในปี 2558 มจี านวน
ใกลเ้คยีงกบัผลผลติในปี 2557 ที ่12 ลา้นตนั ในขณะทีป่รมิาณผลผลติในแต่ละเดอืนยงัคงผนัผวน โดยมผีลผลติปาลม์สดต ่าสดุใน
เดอืนมกราคมทีป่ระมาณ 4 แสนตนัและสงูสดุในเดอืนพฤษภาคมที ่1.57 ลา้นตนั รปูแบบการเคลื่อนไหวของราคาในประเทศในปี 
2558 ค่อนข้างแตกต่างจากในอดีต ที่ส่วนใหญ่ราคาต ่าสุดจะปรากฏอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของแต่ละปี เนื่องจากเป็นช่วงที่
ผลผลติออกสูต่ลาด 
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รปูท่ี 2 : ปริมาณและราคาผลปาลม์สดรายเดือน 

 
ทีม่า : กรมการคา้ภายใน 

ผลผลติน ้ามนัปาลม์ดบิทัง้ประเทศในปี 2558 อยู่ที ่2,068,475 ตนั (2557 : 2,000,610 ตนั) อตัราการสกดัน ้ามนั (Oil Extraction 
Rate : OER) โดยเฉลีย่ทัง้ปีอยู่ทีร่อ้ยละ 17.53 (2557 : รอ้ยละ 17.18) อตัราการสกดัน ้ามนัทีว่ดัไดน้ัน้ต ่ากว่ามาตรฐานทัว่ไป 
เน่ืองจากมกีารแขง่ขนักนัในระดบัสงูเพื่อซือ้ผลปาลม์สดและการประกอบกจิการของลานเทปาลม์น ้ามนัเกดิขึน้อย่างเสร ีโดยไม่มี
มาตรการใดๆ เขา้มาควบคุมดูแล ซึง่ท าใหจ้ านวนลานเทอสิระเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ โดยปจัจุบนัลานเทมจี านวนทัง้สิน้ประมาณ 
2,000 แห่งทัว่ประเทศ 

รปูท่ี 3 : ปริมาณการผลิต และอตัราการสกดั
น ้ามนัปาลม์ดิบ (OER) รายเดือน 

 
ทีม่า : กรมการคา้ภายใน 
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การเคลื่อนไหวของราคาน ้ามนัปาลม์ดบิในประเทศเฉลีย่รายเดอืนในปี 2558 อยู่ในช่วงระหว่าง 21.50 – 36.39 บาทต่อกโิลกรมั 
(2557 : 24.27 – 34.50 บาทต่อกโิลกรมั) ในขณะทีร่าคาเฉลีย่รายเดอืนของผลปาลม์สดในประเทศเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 3.56 – 
6.31 บาทต่อกโิลกรมั (2557 : 3.91 – 6.09 บาทต่อกโิลกรมั) (ตวัเลขจากกรมการคา้ภายใน) โดยมรีาคาเฉลีย่ทัง้ปีของผลปาลม์
สดและน ้ามนัปาลม์ดบิที ่4.65 และ 27.33 บาทต่อกโิลกรมั ตามล าดบั (2557 : 5.00 และ 28.57 บาทต่อกโิลกรมั) 
 

รปูท่ี 4 : ราคาน ้ามนัปาลม์ดิบขายส่งตลาด กทม. 
เปรียบเทียบตลาดมาเลเซีย 

 
ทีม่า : กรมการคา้ภายใน 

 
 
เหตุการณ์ดงักล่าว ท าใหป้ระเทศไทยสง่ออกไม่ได ้เกดิสตอ็คน ้ามนัปาลม์สะสม และน าไปสูแ่รงจงูใจในการลกัลอบน าน ้ามนัปาลม์
ราคาถูกเขา้มาโดยผดิกฏหมาย ปรมิาณน ้ามนัปาลม์คงเหลอืในรปูน ้ามนัปาลม์ดบิ ณ สิน้ปี 2558 อยู่ที ่334,692 ตนั เมื่อเทยีบกบั 
167,591 ตนั ณ สิน้ปี 2557  
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ราคาน ้ามนัปาลม์ดิบขายส่งตลาด กทม. ราคาน ้ามนัปาลม์ดิบตลาดมาเลเซีย 
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รปูท่ี 5 : ปริมาณน ้ามนัปาลม์ดิบคงเหลือและ 
              การเคลื่อนไหวของราคารายเดือน 

 
ทีม่า : กรมการคา้ภายใน 

 
เหตกุารณ์ส าคญั 
 
(1) ปี 2558 เป็นปีที่รฐับาลเขา้แทรกแซงตลาดปาล์มน ้ามนัและน ้ามนัปาลม์อย่างต่อเนื่อง โดยการก าหนดราคาแนะน าขัน้ต ่า 

ทัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อช่วยเหลอืเกษตรกรผู้ปลูกปาลม์น ้ามนั  ดงันัน้ ราคาที่ควรเคลื่อนไหวไปตามกลไกตลาดสะทอ้นอุป
สงคอ์ุปทานทีแ่ทจ้รงิจงึถูกบดิเบอืน และยงัเกดิความแตกต่างระหว่างราคาในประเทศและตลาดโลกในระดบัสงู ในระหว่างปี 
ภาครฐัมกีารออกประกาศส านักงานคณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร (ส.กกร.) รวมทัง้สิน้จ านวน 7 ฉบบั 
เพื่อก าหนดราคาแนะน าขัน้ต ่า 

รปูท่ี 6 : ประกาศส านักงานคณะกรรมการกลางว่า 
ด้วยราคาสินค้าและบริการ (ส.กกร.) 

 

ประกาศ ลงวนัท่ี 
จ านวนวนัท่ี
มีผลบงัคบัใช้ 

ราคาแนะน าขัน้ต า่ในการรบัซ้ือ (บาทต่อกิโลกรมั) 

ผลปาลม์ทะลายและ 
ผลปาลม์รว่ง (OER 17%) 

น ้ามนัปาลม์ดิบ 

20 พ.ค. 2558 90 4.20 26.20 
8 ก.ย. 2558 30 3.20 20.30 
30 ก.ย. 2558 30 3.50 22.08 
21 ต.ค. 2558 30 3.80 23.84 
11 พ.ย. 2558 30 4.20 26.20 
 4 ธ.ค. 2558 30 4.40 27.37 
28 ธ.ค. 2558 30 4.60 28.55 
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 จากประกาศดงักล่าวข้างต้นมผีลให้ประเทศไทยสูญเสยีศกัยภาพในการส่งออกน ้ามนัปาล์มดิบ ซึ่งในปี 2557 มีจ านวน 
167,060 ตัน ปริมาณสต็อคน ้ามนัปาล์มดิบทัง้ประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 ซึ่งมีประมาณ 
155,870 ตนั เป็น 384,798 ตนั ในเดอืนพฤษภาคม 2558  

ดงันัน้ เมื่อวนัที ่25 มถุินายน 2558 องคก์ารคลงัสนิคา้ (อคส.) ไดอ้อกประกาศรบัซือ้น ้ามนัปาลม์ดบิ ปี 2558 ตามมาตรการ
รกัษาเสถียรภาพราคาปาลม์น ้ามนัและน ้ามนัปาล์มจากโรงงานสกดัน ้ามนัปาล์มดบิปรมิาณ 100,000 ตนั ในราคา 26.20 
บาทต่อกิโลกรัม (ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด) เพื่อดูดซับปริมาณน ้ ามันปาล์มดิบส่วนเกินออกจากระบบ ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลอืเกษตรกร (คชก.) เมื่อวนัที ่25 พฤษภาคม 2558 โดยมรีะยะเวลาการรบัซือ้
น ้ามนัปาล์มดบิตัง้แต่เดอืนมถุินายน – พฤศจกิายน 2558 ระยะเวลาระบายจ าหน่ายและระยะเวลาโครงการตัง้แต่เดอืน
มถุินายน 2558 – มนีาคม 2559  

แต่เนื่องจากมกีารก าหนดวธิกีารปฏบิตัแิละเงื่อนไขทีไ่ม่ชดัเจนและไม่ครอบคลุมเพยีงพอ  อกีทัง้ยงัมคีวามล่าชา้ไม่ทนัต่อ
สถานการณ์  จงึท าใหน้โยบายดงักล่าวจงึไม่สมัฤทธิผ์ลตามเจตนารมยข์องภาครฐัทีต่อ้งการช่วยเหลอืเกษตรกรรายย่อยตาม
เงื่อนเวลาทีก่ าหนดไว ้ ท าใหป้รมิาณสตอ็คน ้ามนัปาลม์ดบิทัง้ประเทศสะสมเพิม่ขึน้จากเดอืนพฤษภาคม 2558 ซึง่มปีระมาณ 
384,798 ตนั เป็น 449,268 ตนั ในเดอืนตุลาคม 2558  

และเพื่อช่วยดดูซบัปรมิาณน ้ามนัปาลม์สว่นเกนิทีเ่หลอืจากการบรโิภคอกีทางหนึ่ง กระทรวงพลงังาน โดยกรมธุรกจิพลงังาน 
จงึประกาศเพิม่สดัส่วนผสมขัน้ต ่าของไบโอดเีซลในน ้ามนัดเีซลจากรอ้ยละ 3.5 เป็นรอ้ยละ 6.0  โดยใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่
วนัที ่16 เมษายน 2558 และปรบัเพิม่จากรอ้ยละ 6.0 เป็นรอ้ยละ 6.5 โดยใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่3 สงิหาคม 2558  

 
(2) ราคาน ้ามนัปาลม์ดบิในตลาดโลกโดยเฉลีย่ต ่ากว่าปี 2557  โดยในปี 2558 ราคาน ้ามนัปาลม์ดบิในตลาดล่วงหน้าก าหนดส่ง 

มอบเดอืนทีส่ามของประเทศมาเลเซยี (Bursa Malaysia Derivatives : 3rd Month) เฉลีย่แลว้ทัง้ปีอยู่ทีป่ระมาณ 2,235      
รงิกติต่อตนั เปรยีบเทยีบกบั 2,396 รงิกติต่อตนัในปี 2557 คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 6.72 โดยแตะระดบัต ่าสุดที ่1,867 รงิกติต่อ
ตนัเมื่อวนัที ่26 สงิหาคม 2558  เนื่องจากความกงัวลในตวัเลขทางเศรษฐกจิทีแ่สดงถงึภาวะอ่อนแอของประเทศจนี แมว้่า
ในช่วงปีทีผ่่านค่าเงนิรงิกติของประเทศมาเลเซยีจะอ่อนค่าลงมารอ้ยละ 30 ซึง่นบัเป็นปจัจยัหนุนราคาน ้ามนัปาลม์  
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รปูท่ี 7 : ราคาน ้ามนัปาลม์ในประเทศมาเลเซีย 

รายเดือน 

 

 
Source: http://www.indexmundi.com 

 
(3) ปรมิาณน ้ามนัปาลม์คงเหลอืของทัง้ประเทศอนิโดนีเซยีและมาเลเซยีอยู่ในระดบัสูงมาก โดยในเดอืนพฤศจกิายน ปรมิาณ 

น ้ามนัปาล์มคงเหลอืของประเทศมาเลเซียอยู่ในระดบัสูงเป็นประวตัิการณ์ที่ 2.91 ล้านตัน เนื่องจากอุปสงค์จากประเทศ
อนิเดยี สหรฐัฯ และจนีลดลงต่อเนื่อง 

 
รปูท่ี 8 : ปริมาณน ้ามนัปาลม์คงเหลือของประเทศ

มาเลเซีย 
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รปูท่ี 9 : ปริมาณผลผลิตน ้ามนัปาลม์ดิบของ

ประเทศมาเลเซีย 
 

 
ทีม่า : Malaysian Palm Oil Board 

 
 

(4) ปจัจยัอื่นๆ ทีส่ง่ผลต่อตลาดโดยรวม ไดแ้ก่  
 -  ปรมิาณผลผลติถัว่เหลอืงทีอ่อกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก ท าใหเ้กดิอุปทานส่วนเกนิ และเกดิแรงกดดนัไปทีร่าคาน ้ามนั
ถัว่เหลอืง และต่อเนื่องไปยงัราคาน ้ามนัปาลม์ 
 

รปูท่ี 10 : การเปรียบเทียบอตัราการเปล่ียนแปลง
ราคาน ้ามนัถัว่เหลืองกบัน ้ามนัปาลม์ 

 

 
 

Source: http://www.indexmundi.com 
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 -  ราคาน ้ามนัปิโตรเลยีมทีต่กต ่าอย่างมากในไตรมาสที ่4 โดยสญัญาล่วงหน้าน ้ามนัดบิชนิดไลต์สวตีครูด หรอืน ้ามนัดบิ
เวสตเ์ทกซสัของสหรฐัฯ แตะระดบัต ่าสดุในรอบ 6 ปีเมื่อวนัที ่21 ธนัวาคม 2558 ที ่35.35 ดอลล่ารส์หรฐัฯ ต่อบารเ์รล 
 -  ค่าเงนิดอลล่ารส์หรฐัฯ ทีแ่ขง็ขึน้ จากวกิฤตปิญัหาหน้ีสนิของกรซีในไตรมาสแรกของปี 2558 
 

รปูท่ี 11 : การเปรียบเทียบราคาน ้ามนัประเภทอ่ืน 

 
 
ก าลงัการผลิต  
 
การเพิม่ขึน้ของจ านวนโรงสกดัน ้ามนัปาลม์จาก 91 โรงในปี 2556 เป็นประมาณ 128 โรงในปจัจุบนั ท าใหก้ าลงัการผลติรวมของ
โรงสกดัมปีระมาณ 25 - 30 ลา้นตนั-ผลปาลม์สดต่อปี นบัว่าสงูกว่าปรมิาณผลปาลม์สดทีอ่อกสูต่ลาดในปี 2558 ที ่12 ลา้นตนัเป็น
อย่างมาก จะเหน็ว่าอตัราการใช้ก าลงัการผลติของโรงสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิอยู่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ภาวะความไม่สมดุลระหว่างอุป
สงค์และอุปทานมอียู่ในระดบัสูง ส่งผลต่อเสถียรภาพราคาและคุณภาพของผลปาล์มสด ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการพฒันา
อุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ของประเทศไทย 
 
 
คาดการณ์ปริมาณและแนวโน้มราคาน ้ามนัปาลม์ปี 2559 
 
สถานการณ์ปรมิาณผลผลติปาล์มน ้ามนัที่ออกสู่ตลาดลดลง และส่งผลให้ปรมิาณน ้ามนัปาล์มดิบลดลงไปด้วยในช่วง 2 เดอืน
สดุทา้ยของปี 2558 จะยงัคงด าเนินต่อไปจนกระทัง่ถงึฤดกูาลใหม่ของผลปาลม์ซึง่จะเริม่มผีลผลติมากขึน้ในช่วงไตรมาสแรกของ
ปี 2559  
 
อย่างไรกต็าม คาดการณ์ว่าภาครฐัยงัคงต้องออกประกาศก าหนดราคาแนะน าขัน้ต ่าต่อไปในทุกๆ 30 วนั โดยการก าหนดราคา
แนะน าขัน้ต ่าดงักล่าว ภาครฐัพยายามก าหนดกรอบราคาตามคุณภาพของผลปาลม์  กลไกตลาด  และสถานการณ์ปจัจุบนั  แต่ใน
ความเป็นจรงิ มปีจัจยัทัง้ในและต่างประเทศทีเ่ขา้มากระทบการเคลื่อนไหวของราคาน ้ามนัปาลม์เป็นจ านวนมากและตลอดเวลา 
ดงันัน้ จงึเกดิผลกระทบทีท่ าใหต้ลาดเกดิการบดิเบอืนและถูกแบ่งเป็น 2 ตลาด 2 ราคาอกีดว้ย   
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พืน้ทีป่ลกูปาลม์น ้ามนัในประเทศไทยเพิม่ขึน้เฉลีย่ปีละประมาณ 3 แสนไร่ จากการปรบัเปลีย่นชนิดพชืทีป่ลูก โดยเฉพาะการโค่น
ลม้ยางพารามาเป็นการปลกูปาลม์น ้ามนัทดแทนอนัเนื่องมาจากผลกระทบจากวกิฤตริาคายางตกต ่าเป็นเวลาตดิต่อกนั อย่างไรก็
ตาม พืน้ทีท่ีเ่พิม่ขึน้จากการท าลายป่าหรอืพืน้ทีส่งวนของรฐัลดลงสบืเน่ืองจากการเขม้งวดของนโยบายรฐับาล  เหตุผลดงักล่าว
ควรท าใหผ้ลผลติเพิม่ขึน้ในแต่ละปี  แต่จากขอ้เทจ็จรงิ ปจัจยัจากสภาพอากาศยอ้นหลงัไปประมาณสองปีมผีลกระทบต่อผลผลติ
เป็นอย่างมาก จะเหน็ไดจ้ากปรมิาณผลผลติปาลม์น ้ามนั จ านวน 11.9 ลา้นตนั ในปี 2557 ซึง่ใกลเ้คยีงกบัปี 2558 ทัง้นี้ เป็นผล
มาจากการกระจายตวัของน ้าฝนในสองปีทีผ่่านมาขาดความต่อเนื่องตลอดจนอุณหภูมเิฉลีย่มคี่าสงูตดิต่อกนั  
 
คาดว่าปรมิาณผลผลติในปี 2559 จะสงูขึน้ อยู่ทีป่ระมาณ 13 – 14 ลา้นตนั แมว้่าคาดการณ์ว่าผลผลติต่อไร่ในปี 2559 จะลดลง 
แต่จะถูกชดเชยจากจากการขยายพืน้ทีป่ลกูแต่ละปีซึง่มผีลท าใหพ้ืน้ทีเ่กบ็เกีย่วเพิม่ขึน้เป็นประมาณ 4.5 ลา้นไร่  
 
ในปี 2559 คาดว่าความตอ้งการใชน้ ้ามนัปาลม์เพื่อการบรโิภคจะมปีระมาณ 1 ลา้นตนั ใกลเ้คยีงกบัปี 2558 ส าหรบัความตอ้งการ
ใชน้ ้ามนัปาลม์เพื่อผลติไบโอดเีซล ยงัคงขึน้อยู่กบัราคาน ้ามนัปิโตรเลยีมและราคาน ้ามนัปาล์มดบิในประเทศเป็นหลกั  หากใน
ระยะยาวราคาน ้ามนัปิโตรเลยีมโดยเฉลีย่ทรงตวัอยู่ในระดบัไม่เกนิ 40 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อบารเ์รล นโยบายของกระทรวงพลงังาน
ทีจ่ะบงัคบัใช ้B10 และ B20 อาจตอ้งชะลอออกไปหรอืไม่ ในปี 2559 จงึมคีวามเป็นไปไดว้่าสดัสว่นการผสมน ้ามนัปาลม์ในน ้ามนั
ดเีซลจะยงัคงอยู่ทีร่อ้ยละ 6.5 ตลอดทัง้ปี   ซึง่กจ็ะท าใหป้รมิาณความตอ้งการใชน้ ้ามนัปาลม์เพื่อผลติไบโอดเีซลอยู่ทีป่ระมาณ 8 
แสนตนั  
 
โดยรวมแลว้ การเคลื่อนไหวของราคาน ้ามนัปาลม์ดบิในประเทศในปี 2559 คาดว่าจะยงัคงเกดิส่วนต่างของราคาในระดบัสงู โดย
เฉลีย่ประมาณ 4-5 บาทต่อกโิลกรมั เมื่อเทยีบกบัราคาน ้ามนัปาลม์ดบิตลาดโลก โดยอยู่ทีร่ะดบั 25-26 บาทต่อกโิลกรมั และราคา
ผลปาลม์สดทีป่ระมาณ 4.00-4.50 บาทต่อกโิลกรมั ตราบใดทีร่าคาน ้ามนัปิโตรเลียมโดยเฉลีย่ทรงตวัอยู่ในระดบัไม่เกนิ 60-70 
ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อบารเ์รล  และราคาน ้ามนัปาลม์ดบิในตลาดโลกโดยเฉลีย่ในปี 2559 คาดว่าจะอยู่ทีป่ระมาณ 2,400 รงิกติต่อตนั 
ปรบัตวัสงูขึน้จากปี 2558 ประมาณรอ้ยละ 10  
 
ปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบต่ออตุสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ของโลกในปี 2559 

 
1.ราคาน ้ามนัปิโตรเลยีม : การดิง่ลงของราคาน ้ามนัปิโตรเลยีม ซึ่งลดลงไปทีร่ะดบัต ่ากว่า 30 ดอลลาร์สหรฐัฯ ต่อ

บารเ์รลในช่วงปลายปี 2558 ไดส้รา้งความกดดนัมายงัตลาดน ้ามนัปาลม์ทนัท ีการประกาศกลบัมาของประเทศอหิร่านทีจ่ะเพิม่
การผลติน ้ามนัดบิเขา้มาในระบบ ท าใหม้แีนวโน้มว่าราคาน ้ามนัปิโตรเลยีมน่าจะยงัคงอยู่ในระดบัต ่าต่อไป  ทางดา้นอุปสงค ์ต้อง
รอดวู่าเศรษฐกจิประเทศจนี ซึง่มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลกและยงัเป็นประเทศทีใ่ชน้ ้ามนัมากทีสุ่ดเป็นอนัดบัสองของโลก 
จะสามารถฟ้ืนตวัไดอ้ย่างรวดเรว็หรอืไม่  และหากเศรษฐกจิจนียงัไม่ฟ้ืนตวั โอกาสทีร่าคาน ้ามนัปิโตรเลยีมจะปรบัตวัสงูขึน้กน่็าจะ
เกดิขึน้ไดย้าก 

 
2. ปรากฏการณ์เอลนีโญ : ยงัคงมกีารคาดการณ์ถงึภาวะแหง้แลง้อนัจะเกดิจากปรากฏการณ์เอลนีโญในปี 2559 แมว้่า

ในขณะน้ียงัไม่สามารถประเมนิความรุนแรงทีจ่ะเกดิขึน้ได้แน่ชดั อย่างไรกต็าม คาดว่าจะสง่ผลเพยีงเลก็น้อยต่อราคาน ้ามนัปาลม์ 
เนื่องจากปรมิาณสต็อคน ้ามนัปาล์มของโลกทรงตวัอยู่ในระดบัสูง แต่มีความเป็นไปได้ว่าสถานการณ์ราคาน ้ามนัปาล์มดบิใน
ตลาดโลกในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2559 อาจจะปรบัตวัสงูขึน้ไดจ้ากกระแสขา่วดงักล่าว 
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3. ราคาของ seed oil : แนวโน้มขาขึน้ของราคาน ้ามนัปาลม์ดบิอาจถูกจ ากดัโดยราคาของ seed oil ในกลุ่มประเทศใน
แถบยุโรปและสหรฐัอเมรกิา ทีค่าดว่ายงัคงทรงตวัอยู่ในระดบัต ่าตลอดทัง้ปี  

 
 4. โครงการบงัคบัใช้ไบโอดเีซลของประเทศมาเลเซยีและอนิโดนีเซยี : ประเทศมาเลเซยีมแีผนบงัคบัใช ้B10 ทดแทน 
B7 ภายในเดอืนตุลาคม 2559 ส่วนประเทศอนิโดนีเซยี กม็ไีด้ประกาศจดัสรรการใชไ้บโอดเีซลในปรมิาณ 1.86 ล้านกโิลลติร
ในช่วงเดอืนพฤศจกิายน 2558 – เมษายน 2559 เพื่อระบายสตอ็คน ้ามนัปาลม์ในระบบออกไป โดยจะมกีารน าภาษีส่งออกน ้ามนั
ปาลม์มาเป็นกองทุนอุดหนุนอุตสาหกรรมการผลติไบโอดเีซลในประเทศทีใ่ชน้ ้ามนัปาลม์ในสดัสว่นทีส่งูขึน้ 
 
 5. การจดัตัง้สภาประเทศผูผ้ลติน ้ามนัปาลม์ (Council of Palm Oil Producing Countries - CPOPC) : เมื่อวนัที ่21 
พฤศจกิายน 2558 ประเทศอนิโดนีเซยีและมาเลเซยี สองผู้ผลติน ้ามนัปาลม์รายใหญ่สุดของโลกได้ลงนามในสญัญาจดัตัง้สภา
ประเทศผู้ผลิตน ้ามนัปาล์ม (CPOPC) มีหลกัการเช่นเดียวกบักลุ่มประเทศผู้ส่งออกน ้ามนัปิโตรเลียม (Organization of 
Petroleum Exporting Countries : OPEC) โดยการลงขนัประเทศละ 5 ลา้นดอลลาร์สหรฐัฯ เพื่อใชใ้นการด าเนินการดา้นต่าง ๆ 
และจะมกีารชกัชวนประเทศผูผ้ลติน ้ามนัปาลม์อื่น ๆ อาท ิบราซลิ โคลมัเบยี ไทย กานา ไลบเีรยี ไนจเีรยี ปาปวันิวกนีิ ฟิลปิปินส ์
และอกูานดา เขา้ร่วมเป็นสมาชกิเพื่อสรา้งความแขง็แกร่งในกลุ่มในดา้นการต่อรองทางการตลาดและสรา้งเสถยีรภาพดา้นราคา 
โดยการบรหิารจดัการสต็อคน ้ามนัให้มคีวามสอดคล้องกนั ซึ่งจะท าให้เกดิการเปลี่ยนแปลงส าหรบัอุตสาหกรรมน ้ามนัปาล์มที่
ก าลงัประสบปญัหาจากราคาตกต ่าและแกป้ญัหาการท าสวนปาลม์ทีไ่ม่ยัง่ยนื   
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ภาพรวมทางด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม  

 
บรษิัท สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) มกีารด าเนินงานที่แสดงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม เพื่อ
ความยัง่ยนืของกจิการและสงัคมโดยรวม โดยการก าหนดวสิยัทศัน์และพนัธกจิ เพื่อใหส้ะท้อนออกมาในการด าเนินงานตาม
ธุรกจิปกต ิดงันี้ 
 
วิสยัทศัน์ 
เป็นบรษิัทชัน้น าในธุรกจิน ้ามนัปาล์มที่มกีารเติบโตอย่างยัง่ยนื ภายใต้การด าเนินงานที่มปีระสทิธภิาพ ตามมาตรฐานระดบั
สากล เพื่อเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งในดา้นการแขง่ขนัระดบัโลก 
 
พนัธกิจ 
1. สรา้งศกัยภาพในธุรกจิน ้ามนัปาลม์ตัง้แต่การเพาะเมลด็พนัธุ ์การผลติตน้กลา้ การเพาะปลูก การสกดัน ้ามนั ตลอดจน
ธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองใหส้ามารถแขง่ขนัไดแ้ละเป็นทีย่อมรบัในอนาคต 
2. ด าเนินธุรกจิน ้ามนัปาลม์ทีใ่หม้ลูค่าสงูดว้ยการมุ่งเน้นในดา้นงานคน้ควา้วจิยั พฒันาสายพนัธุป์าล์มน ้ามนัทีใ่หผ้ลผลติ
สงู ปรบัตวัไดด้ใีนทุกพืน้ทีก่ารเพาะปลกู ตรงตามความตอ้งการของเกษตรกร รวมถงึการใหบ้รกิารทีด่เียีย่มต่อลกูคา้ 
3. ใชเ้ทคโนโลยกีารผลติและการคน้ควา้วจิยัทีท่นัสมยั ดว้ยระบบการบรหิารจดัการทีไ่ด้มาตรฐานสากล พรอ้มกบัการ
ดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม ความหลากหลายทางชวีภาพ ชุมชนและสงัคม 
4. ให้ความส าคญัอยู่เสมอต่อสุขภาพ ความปลอดภยั และสวสัดกิารของพนักงาน รวมถึงการสร้างความเชื่อมัน่ให้กบั
ลกูคา้ เกษตรกรและจดัสรรประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้ และผูเ้กีย่วขอ้งอย่างเหมาะสม 
 
บรษิทัมนีโยบายทีเ่น้นการผลติน ้ามนัปาลม์อย่างยัง่ยนืตามกรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) โดยในส่วน
ของสวนปาล์มและโรงงานสกดัของบรษิทัได้รบัการรบัรองมาตรฐานดงักล่าวในรูปแบบ Mass Balance (MB) เมื่อวนัที ่14 
กุมภาพนัธ ์2556  บรษิทัยงัมกีารผลติกระแสไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีภาพและชวีมวล  และไดร้บัการขึน้ทะเบยีนโครงการกลไก
การพฒันาทีส่ะอาด (Clean Development Mechanism : CDM)  นอกจากนัน้ บรษิทัยงัมนีโยบายและแนวปฏบิตัเิพื่อรกัษา
สทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ พนักงาน หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีภายนอก ไดแ้ก่ ผูถ้อื
หุน้ เจา้หนี้ ลกูคา้ คู่คา้ คู่แขง่ ชุมชนและสงัคม ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน โดยบรษิทัเคารพในความเท่าเทยีมกนั ไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอ
พนกังาน ลกูคา้ คู่คา้ หรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เน่ืองจากความเหมอืน หรอืความแตกต่างในเรื่องสญัชาต ิเชือ้ชาต ิศาสนา ภาษา 
อายุ เพศ สถานภาพสมรส หรอืเรื่องอื่นใด อย่างไรกต็ามความคาดหวงัของผู้มสี่วนได้เสยีอาจแตกต่างกนั  ดงันัน้ บรษิัทจะ
พจิารณาถงึสทิธติามกฎหมายทีแ่ต่ละกลุ่มพงึไดร้บัอย่างละเอยีดรอบคอบ และดแูลใหม้ัน่ใจว่าสทิธดิงักล่าวไดร้บัความคุม้ครอง 
และปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงั โดยไดก้ าหนดแนวทางการตอบสนองความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีไวใ้นนโยบายดงักล่าว  
 
บรษิทัก าหนดแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคมตามหลกัการ 8 ขอ้ดงันี้ 
 
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
 
บรษิัทยึดหลกัการปฏบิตัิที่เสมอภาค ภายใต้การแข่งขนัที่เป็นธรรมต่อคู่ค้าทุกราย  รวมถึงการปฏบิตัิตามสญัญา เงื่อนไข
ทางการคา้ในการซือ้ขายสนิคา้และบรกิารจากคู่คา้ และการก าหนดนโยบายในการจดัซือ้และจดัจา้ง เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิกบั
คู่คา้เป็นไปอย่างเหมาะสม มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และตรงไปตรงมา 
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2. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
 
บรษิทัมนีโยบายใหพ้นกังานด าเนินงานอย่างมคีุณธรรมและเป็นพลเมอืงทีด่ขีองสงัคม รวมทัง้ส่งเสรมิใหคู้่คา้ของบรษิทัด าเนิน
ธุรกจิที่ถูกต้องด้วยความโปร่งใสด้วยเช่นกนั  บริษัทจงึได้ก าหนดให้การต่อต้านการทุจรติและการติดสนิบนเป็นนโยบายที่
ส าคญัอกีนโยบายหนึ่ง โดยมกีารก าหนดหลกัเกณฑเ์ป็นแนวปฏบิตัไิวใ้นนโยบายดงักล่าว 
 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 
บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะใหค้วามเป็นธรรมต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกราย โดยปฏบิตัติามกฏหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัและปฏบิตัิ
ตามหลกัการเกีย่วกบัสทิธมินุษยชนขัน้พื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สผีวิ ศาสนา 
ความพกิาร ฐานะทางการเงนิ ชาตติระกูล สถานศกึษา หรอืสถานะอื่นใดทีม่ไิดเ้กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการปฏบิตังิาน รวมทัง้ให้
ความเคารพต่อความเป็นปจัเจกชนและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์
 
4. การปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม 
 
บรษิัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปจัจยัแห่งความส าเรจ็ก้าวหน้าของบรษิัท บริษัทจึงสนับสนุนพฒันาให้พนักงานมีความรู้
ความสามารถ มกีารฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง มกีารดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคโดยไม่เลอืกปฏบิตัิ  ใหผ้ลตอบแทน 
และสวสัดกิารที่เหมาะสม และเป็นธรรม เคารพสทิธขิองพนักงานตามหลกัสทิธมินุษยชนขัน้พื้นฐานตามหลกัสากลและตาม
กฏหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ รวมทัง้ยงัใหค้วามส าคญักบัสุขภาพ อาชวีอนามยั ความปลอดภยัในชวีติ และทรพัยส์นิ 
และสภาพแวดลอ้มการท างานของพนกังาน ตลอดจนเสรมิสรา้งวฒันธรรมและบรรยากาศการท างานทีด่แีละส่งเสรมิการท างาน
เป็นทมี 
 
5. ความรบัผิดชอบต่อลูกค้า 
 
บรษิทัมุ่งมัน่สรา้งความพงึพอใจและความมัน่ใจใหก้บัลกูคา้ โดยเน้นทีค่วามเอาใจใส่และความรบัผดิชอบต่อลูกคา้โดยการผลติ
สนิคา้ทีม่คีุณภาพและมาตรฐาน ตามระบบบรหิารจดัการดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

- มาตรฐาน ISO 9001 เป็นมาตรฐานการจดัวางระบบบรหิารงานเพื่อการประกนัคุณภาพ 
- มาตรฐาน OHSAS 18001 เป็นระบบการจดัการดา้นชวีอนามยัและความปลอดภยัในสถานทีท่ างาน  
- มาตรฐาน ISO 14001 เป็นมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้องค์กรมกีารพฒันาปรบัปรุง
ตลอดจนรกัษาสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง 
- มาตรฐานการผลติน ้ามนัปาลม์อย่างยัง่ยนืภายใต้กรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึง่เป็น
แนวปฏบิตัทิีม่กีารปรบัปรุงการผลติน ้ามนัปาลม์อย่างยัง่ยนื ทัง้ทางเศรษฐกจิ สงัคม ชุมชน สิง่แวดลอ้ม และถูกต้อง
ตามกฏหมายของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลายภาคสว่นตัง้แต่ตน้น ้าถงึปลายน ้า 

 
นอกจากนัน้ บรษิทัยงัมุ่งเน้นท าการตลาดและสญัญาทีเ่ป็นธรรม รวมถงึรกัษาขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัของลูกคา้ และมหีน่วยงาน
ซึง่ท าหน้าทีร่บัขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้ เพื่อใหล้กูคา้เกดิความเชื่อมัน่และพงึพอใจสงูสดุ 
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6. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 
 
บรษิัทมนีโยบายในการประกอบธุรกจิโดยค านึงถึงสิง่แวดลอ้ม และปฏบิตัิตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมที่
บงัคบัใชอ้ยู่ ทัง้นี้ บรษิทัมุ่งเน้นการปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มดว้ยความรบัผดิชอบโดย 

- สง่เสรมิใหพ้นกังานของบรษิทัมจีติส านึก และความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม 
- ร่วมพฒันาสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์กบัหน่วยงานอื่น เพื่อใหม้กีารรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
และปรบัปรุงการปฏบิตังิานใหเ้หมาะสมต่อสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 
- ป้องกนัไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจากการด าเนินธุรกจิของบรษิทั ทบทวนและตดิตามความกา้วหน้าเพื่อให้
แน่ใจว่าบรษิทัไดป้ฏบิตัติามนโยบายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 
 

7. การรว่มพฒันาชุมชนและสงัคม 
 
บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะร่วมพฒันาและสรา้งสมัพนัธอ์นัดต่ีอชุมชนและสงัคม ปฏบิตัตินใหส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอนัดขีองชุมชน และใหค้วามร่วมมอืกบัทุกฝา่ยในชุมชนเพื่อการสรา้งสรรคส์งัคมใหเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนื 
 

7.1 มอบเงินสนับสนุนงานวนัเดก็แห่งชาติ  
เมื่อวนัที ่9 มกราคม 2558 บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) มอบเงนิสนับสนุนประมาณการจดักจิกรรมวนั
เดก็แห่งชาต ิดงันี้ 
 

บริจาคโดย ผูร้บัมอบ 
สวนชยับุร ี ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ถ ้าหอมวปิสันาและศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นควนพุน 
สวนเขาเขน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลครีวีง อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี ่
ส านกังาน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยยงูและสถานีวทิยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทย  

จงัหวดักระบี ่
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7.2 สนับสนุนการสรา้งสนามวอลเล่ยบ์อลโรงเรียนบ้านในปราบราษฏรป์ระสงค ์
เมื่อวนัที ่18 พฤษภาคม 2558 บรษิทัไดม้อบเงนิสนบัสนุนงบประมาณในการสรา้งสนามวอลเล่ยบ์อล ณ โรงเรยีนบา้นในปราบ
ราษฏรป์ระสงค ์ต าบลบา้นเสดจ็ อ าเภอเคยีนซา จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี เพื่อพฒันาดา้นกฬีาภายในหมู่บา้นและใชใ้นกจิกรรมการ
เรยีนการสอน 

 
7.3 รว่มบริจาคโลหิต 
เมื่อวนัที ่31 สงิหาคม และวนัที่ 3 ธนัวาคม 2558 พนักงานสวนและโรงสกดัไดเ้ขา้ร่วมบริจาคโลหติกบัสภากาชาดไทย ณ 
โรงเรยีนเหนือคลองประชาบ ารุง และจวนผูว้่าราชการจงัหวดักระบี ่
 

 
 

7.4 สนับสนุนการพฒันาชุมชน 
เมื่อวนัที ่8 สงิหาคม 2558 บรษิทัไดส้นบัสนุนงบประมาณในการพฒันาชุมชน บา้นบางเหยีน ต าบลปลายพระยา อ าเภอปลาย
พระยา จงัหวดักระบี ่
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7.5 กิจกรรมซ่อมถนนหมู่บา้นปลายคลอง 

เมื่อวนัที ่5 ตุลาคม 2558 บรษิทัไดร้่วมกบัชุมชนทอ้งถิน่จดักจิกรรมพฒันาถนนภายในหมู่บา้น ณ บา้นปลายคลอง ต าบลเคยีน

ซา อ าเภอเคยีนซา จงัหวดัสรุาษฏรธ์าน ีเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชมุชนบรเิวณสวนปาลม์ 

 

7.6 สนับสนุนการสรา้งท่ีพกัสายตรวจ 

เมื่อวนัที ่13 พฤศจกิายน 2558 บรษิทัไดร้่วมกบัสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเขาพนมสรา้งทีพ่กัสายตรวจต าบลโคกหาร อ าเภอเขา

พนม จงัหวดักระบี ่เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ 
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7.7 รว่มจดันิทรรศการในงาน “รกัอ่าวลึก”  

เมื่อวนัที ่3-5 ธนัวาคม 2558 บรษิทัร่วมกบัส านกังานเกษตรจงัหวดักระบีจ่ดันิทรรศการเรื่องปาลม์น ้ามนัอย่างครบวงจร เพื่อให้

ความรูก้บัเกษตรกรผูป้ลกูปาลม์ในจงัหวดักระบีแ่ละจงัหวดัใกลเ้คยีง 

 

7.8 สนับสนุนการแข่งขนักีฬาภายในหมูบ่้าน 

สวนปาลม์น ้ามนัของบรษิทัมอบเงนิสนบัสนุนงบประมาณในการแขง่ขนักฬีาภายในหมู่บา้น ดงันี้ 

วนัท่ี บริจาคโดย ผูร้บัมอบ 
27 มนีาคม 2558  สวนเคยีนซา สนบัสนุนการแขง่ขนัฟุตบอล สงิหเ์หนือเสอืใต ้ณ โรงเรยีนศกึษาประชาคม  

หมู่ที ่5 ต าบลเคยีนซา อ าเภอเคยีนซา จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี 

6 พฤษภาคม 2558 สวนเขาเขน   สนบัสนุนการแขง่ขนัฟุตบอล อ.บ.ต.ครีวีง คพั  
23 เมษายน 2558 สวนเขาพนม  สนบัสนุนการแขง่ขนักฬีารฐั-ราษฎรร์่วมตา้นยาเสพตดิ อบต. พรุเตยีว คพั  

ณ สนามกฬีากลางต าบลพรุเตยีว อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี ่
29 เมษายน 2558 สวนเขาเขน   สนบัสนุนการแขง่ขนักฬีา อ.บ.ต. อ่าวลกึใตต้า้นภยัยาเสพตดิ  
23 กรกฎาคม 2558 สวนบา้นหมาก   สนบัสนุนการแขง่ขนักรฑีาตา้นยาเสพตดิเครอืขา่ยบางสวรรคไ์ทรโสภา  

ณ สนามโรงเรยีนบางสวรรคว์ทิยาคม อ าเภอพระแสง จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี 
4-5 สงิหาคม 2558 สวนบา้นหมาก   สนบัสนุนการแขง่ขนักฬีาอ าเภอพระแสง ณ อ าเภอพระแสง   

จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี 
 

 



ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ 
  

51

 

8. การมีนวตักรรมและเผยแพรน่วตักรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มี
ส่วนได้เสีย 
 
ในปจัจุบนั บรษิัทสามารถผลติพลงังานไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพและเชือ้เพลงิชวีมวล โดยมนี ้าเสยีและของเสยีจากกระบวนการ
ผลิตของโรงงานสกัดน ้ามนัปาล์มเป็นวัตถุดิบ และโครงการดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการของเสียของนักเรียน  
นกัศกึษาและชุมชนของโรงงาน 
 
นอกจากนี้ บรษิทัยงัมสีว่นร่วมในการพฒันาสายพนัธุป์าลม์น ้ามนั ทีใ่หผ้ลผลติต่อไร่สงู (ประมาณ 4-5 ตนัผลปาลม์สดต่อไร่ต่อปี 
ภายใตส้ภาพอากาศปกต)ิ มภีาวะทนความแลง้ไดด้ ีและเป็นพนัธุป์าลม์ทีม่อีตัราการเตบิโตดา้นความสงูของล าต้นทีต่ ่าส่งผลให้
สามารถเกบ็เกี่ยวผลผลติได้มากกว่า 30 ปี ซึ่งด้วยคุณสมบตัิโดยรวมดงักล่าวส่งผลให้สามารถใช้พื้นที่เพาะปลูกได้อย่างมี
ประสทิธผิลมากขึน้ มอีตัราผลตอบแทนจากการลงทุนทีด่ ีนบัเป็นการดแูลสภาพแวดลอ้มอย่างยัง่ยนื 
 
 
 
  



ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ 
  

52 

 

 
ภาพรวมทางด้านการเงิน 

 
ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

1. ผลการด าเนินงาน 
 
ในปี 2558 บรษิทัมขีาดทุนสทุธจิ านวน 12 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัก าไรสุทธจิ านวน 188 ลา้นบาทในปี 2557 โดยมผีลกระทบ
ทัง้จากปจัจยัภายในและภายนอกดงัน้ี  

1. ปจัจยัภายใน : ปรมิาณผลปาลม์สดของสวดลดลง สง่ผลใหต้น้ทุนผลปาลม์สดเฉลีย่ของสวนสงูขึน้ (ดูรายละเอยีด
ในหวัขอ้ “ผลการด าเนินงานของสวน”) 

2. ปจัจยัภายนอก : การแทรกแซงจากภาครฐัในการก าหนดราคาแนะน าขัน้ต ่าในการซือ้ผลปาลม์ทะลาย ผลปาลม์
ร่วง และน ้ามนัปาล์มดบิ ตามที่ได้อธิบายอยู่ในหวัขอ้ “ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั” จะเหน็ได้ว่า
ภาครฐัเริม่ออกประกาศฉบบัแรก วนัที่ 20 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลของผลผลติปาลม์สดได้ออกสู่
ตลาด มีผลให้ราคาผลปาล์มสดไม่ได้เป็นไปตามกลไกของอุปสงค์อุปทาน   ท าให้ประเทศไทยต้องสูญเสีย
ศกัยภาพในการส่งออก ปรมิาณสตอ็คน ้ามนัปาลม์ดบิทัง้ประเทศสะสมเพิม่ขึน้จากเดอืนพฤษภาคม 2558 ซึง่มี
ประมาณ 384,798 ตนั เป็น 447,929 ตนั ในเดอืนกนัยายน 2558  ดงันัน้ เมื่อวนัที ่8 กนัยายน 2558 ส านักงาน
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสนิคา้และบรกิาร (ส.กกร.) จงึได้ออกประกาศปรบัราคาผลปาล์มสดลดลงจาก
ราคากโิลกรมัละ 4.20 เหลอื 3.20 บาท  น ้ามนัปาลม์ดบิลดลงจากราคากโิลกรมัละ 26.20 เหลอื 20.30 บาท  มี
ผลใหส้ตอ็คน ้ามนัปาลม์ดบิของบรษิทัซึง่มอียู่ ณ ขณะนัน้ตอ้งขาดทุนทนัท ีหลงัจากประกาศเมื่อวนัที ่8 กนัยายน 
2558  กระทรวงพาณิชย์มคีวามพยายามที่จะก าหนดราคาแนะน าตามราคาตลาด โดยให้ราคาเปลี่ยนแปลง
สอดคลอ้งใกลเ้คยีงกบัตลาดโลก  แต่ปรมิาณสตอ็คน ้ามนัปาลม์ดบิทีม่อียู่ในปรมิาณค่อนขา้งสงูซึง่เป็นช่วงฤดูกาล
ของผลผลติปาลม์  กไ็ดส้รา้งความเสยีหายใหก้บัผลการด าเนินงานของบรษิทัในปี 2558 จนยากแก่การเยยีวยา 

 
 
ผลการด าเนินงานของสวน 
ปรมิาณผลปาลม์สดทีเ่ขา้กระบวนการผลติในปี 2558 ของบรษิทัลดลงจากปี 2557 รอ้ยละ 8.2 โดยผลปาลม์ทีม่าจากสวนทีเ่ป็น
พืน้ทีข่องบรษิทัลดลงร้อยละ 7.8 เนื่องมาจากสภาพอากาศแหง้แลง้ที่ต่อเนื่องจากปี 2557 ในช่วงทีต่้นปาลม์ออกช่อ ส่งผลให้
น ้าหนกัต่อทะลายลดลงและช่อดอกฝอ่ 
 

ในส่วนของผลปาล์มที่มาจากสวนที่เป็นพื้นที่สมัปทาน ลดลงร้อยละ 56.8 เนื่องมาจากพืน้ที่สมัปทานของบรษิัทย่อยจ านวน
ทัง้สืน้ 21,348.94 ไร่ ไดห้มดอายุลง ซึง่นโยบายภาครฐัในปจัจุบนั หากจะมกีารพจิารณาต่อใบอนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในพืน้ที่
สมัปทาน จะมกีารพจิารณาใหพ้ืน้ทีเ่พยีงแค่ครึง่หนึ่งของพืน้ทีท่ีเ่คยไดเ้ขา้ท าประโยชน์  โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

1. พืน้ที่สมัปทานของสวนเคียนซากบักรมป่าไม้ (8,588 ไร่) ได้หมดอายุลง เมื่อวนัที่ 8 กรกฎาคม 2557 และ
บรษิทัย่อยไดด้ าเนินการต่ออายุสญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ โดยไดจ้ดทะเบยีนท าสญัญาเช่าทีด่นิกบักรมธนารกัษ์ เมื่อ
วนัที่ 11 ธนัวาคม 2557 จ านวนพื้นที่ 4,294 ไร่  คดิเป็นร้อยละ 50 ของพื้นที่ที่เคยได้เขา้ท าประโยชน์จาก
ใบอนุญาตกับกรมป่าไม้ เมื่อวนัที่ 9 กรกฎาคม 2527  ซึ่งสญัญามีผลตัง้แต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ถึง 8 
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กรกฎาคม 2572  สว่นพืน้ทีอ่กีครึง่หนึ่งใหน้ าไปจดัใหร้าษฎรผูย้ากไรไ้ม่มทีีด่นิท ากนิไดร้บัสทิธกิารเช่ารายละไม่
เกนิ 10 ไร่  ในระหว่างทีก่ารด าเนินการเรื่องการจดัสรรพืน้ทีย่งัไม่แลว้เสรจ็นัน้ กรมธนารกัษ์ไดอ้นุญาตใหบ้รษิทั
ย่อยครอบครองท าประโยชน์โดยช าระค่าเช่าในอตัราทีก่ าหนด จนกว่าการจดัสรรทีด่นิจะด าเนินการแลว้เสรจ็ 

2. พืน้ที่สมัปทานของสวนชยับุรีกบักรมป่าไม ้ จ านวนพืน้ที ่13,064 ไร่ ไดห้มดอายุลงในวนัที ่1 มกราคม 2558 

บรษิทัและบรษิทัย่อยไดย้ื่นขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์กบักรมปา่ไม ้จ านวนพืน้ที ่6,513 ไร่ ซึง่อยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการพจิารณาของกรมป่าไม้   เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2558 บรษิทัย่อยไดร้บัใบอนุญาตเกบ็หาของป่าใน
พืน้ทีส่มัปทานแปลงดงักล่าว โดยบรษิทัย่อยตอ้งช าระเงนิค่าภาคหลวงในอตัรารอ้ยละ 10 ของราคาตลาดและค่า
บ ารุงป่าในอตัรา 2 เท่าของค่าภาคหลวง เมื่อเกบ็เกี่ยวผลปาล์มน ้ามนั บรษิัทย่อยจงึสามารถเริม่เกบ็เกี่ยวผล
ปาลม์น ้ามนัในพืน้ทีเ่ขตปา่สงวนแปลงดงักล่าวไดต้ัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2558 

 
นอกจากนี้ ในปี 2558 บรษิัทได้เริม่ด าเนินการปลูกทดแทนในสวนสมัปทานที่ได้ต่ออายุสญัญาเรยีบร้อยแล้ว จ านวนพื้นที ่
1,246 ไร่ และวางแผนทีจ่ะด าเนินการต่อในปี 2559 อกีจ านวน 1,410 ไร่ ส่วนทีเ่หลอือกีจ านวน 1,434 ไร่ จะด าเนินการในปี 
2563 ซึง่ในระยะเวลาดงักล่าวจะมผีลใหผ้ลปาลม์ในพืน้ทีด่งักล่าวลดลง 
 
ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ มผีลใหต้น้ทุนผลปาลม์สดจากสวนของบรษิทั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 22 
 
ผลการด าเนินงานของโรงสกดั 
บรษิทัมปีรมิาณการซือ้ผลปาลม์สดจากภายนอกเพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.7 ประกอบกบัปรมิาณผลปาลม์สดรวมของบรษิทัลดลงรอ้ย
ละ 34.1 สง่ผลใหป้รมิาณผลปาลม์สดทีเ่ขา้สูโ่รงสกดัลดลงจากปี 2557 รอ้ยละ 8.2 โดยสดัสว่นการซือ้ผลปาลม์สดจากภายนอก
และผลผลติจากสวนของบรษิทัในปี 2558 คดิเป็นรอ้ยละ 64.8 และ 35.2 ของผลปาลม์สดทีใ่ชใ้นการผลติทัง้หมด  (2557 : รอ้ย
ละ 50.9 และ 49.1) 
 
ตน้ทุนผลปาลม์สดจากสวนของบรษิทั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 22 ในขณะทีต่้นทุนผลปาลม์สดทีซ่ือ้จากภายนอก ลดลงรอ้ยละ 5.2 โดย
เกดิจากกลไกอุปสงคอ์ุปทานของตลาด  สง่ผลใหต้น้ทุนผลปาลม์สดทีใ่ชใ้นการผลติทัง้หมดของบรษิทัโดยเฉลีย่เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 
7.7 ท าให้ต้นทุนน ้ามนัปาล์มดิบและน ้ามันเมล็ดในปาล์มต่อตันของโรงสกดั เพิ่มขึ้นจากปี 2557  ร้อยละ 7.4 และ 13.1 
ตามล าดบั 
 

สทิธพิเิศษตามบตัรส่งเสรมิเลขที ่1043(2)/2548 ลงวนัที ่18 มกราคม 2548 ส าหรบักจิการสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิและเมลด็ใน
ปาลม์อบแหง้ขนาด 15 ตนัต่อชัว่โมง และส าหรบักจิการผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวลขนาด 1.2 เมกะวตัต์ ซึง่บรษิทัไดร้บั
ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิรวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของเงนิ
ลงทุนไม่รวมค่าทีด่นิและเงนิทุนหมุนเวยีน มกี าหนดระยะเวลา 8 ปี นับจากวนัเริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้  บรษิทั
ไดเ้ริม่ใชส้ทิธพิเิศษดงักล่าว เมื่อวนัที ่7 มกราคม 2552 
 
สทิธพิเิศษตามบตัรสง่เสรมิการลงทุนเลขที ่2245(9)/2550 ลงวนัที ่18 ธนัวาคม 2550 ส าหรบักจิการผลติไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพ
ขนาด 2 เมกะวตัต ์ซึง่บรษิทัไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ 
มกี าหนดระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนัที่เริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ บรษิทัไดเ้ริม่ใช้สทิธพิเิศษดงักล่าวแลว้  เมื่อวนัที ่16 
กุมภาพนัธ ์2553 
 

สทิธพิเิศษตามบตัรสง่เสรมิการลงทุนเลขที ่1262(2)/2550 ลงวนัที ่13 มนีาคม 2550 ส าหรบักจิการผลติเมลด็พนัธุป์าลม์ การ
ร่วมคา้ (บรษิทั สยามเอลทิปาลม์ จ ากดั) ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บั



ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ 
  

54 
 

การสง่เสรมิ มกี าหนดระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ ซึง่การร่วมคา้ไดเ้ริม่ใชส้ทิธพิเิศษดงักล่าว
แลว้ เมื่อวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2557 
 
รายได้จากการขาย 

บรษิัทและบรษิัทย่อย มรีายไดจ้ากการขายส าหรบัปี 2558 เพิม่ขึน้จากปี 2557 จ านวน 104.9 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 9.1 
ปรมิาณการขายน ้ามนัปาลม์ดบิและน ้ามนัเมลด็ในปาลม์ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 15.1 และ 38.5 ตามล าดบั ในขณะทีร่าคาขายถวัเฉลีย่
ต่อหน่วยของน ้ามนัปาลม์ดบิและน ้ามนัเมลด็ในปาลม์จะลดลงรอ้ยละ 5.1 และ 19.1 ตามล าดบั 
 
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 

 บรษิทัและบรษิทัย่อย มอีตัราส่วนต้นทุนขายรอ้ยละ 95.3 ของยอดขาย (2557 : รอ้ยละ 74.1) โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากต้นทุนถวัเฉลีย่ต่อหน่วยของผลปาล์มสดเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.7  โดยปรมิาณผลปาลม์สดทีม่าจากสวนของบรษิัท
ลดลงถงึรอ้ยละ 34.1 ในขณะทีป่รมิาณผลปาลม์สดทีซ่ือ้จากภายนอกเพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.7 สง่ผลใหต้น้ทุนเพิม่ขึน้   

 ค่าใชจ้่ายในการขายลดลง 1.6 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5 สาเหตุหลกัมาจากค่าขนส่งที่ลดลง เนื่องมาจากลูกคา้
บางราย มารบัสนิคา้จากโรงงานดว้ยตนเอง และลกูคา้รายใหม่ ๆ บางราย อยู่ใกลโ้รงงาน จงึสง่ผลใหค้่าขนสง่ลดลง 

 ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ลดลง 3.5 ลา้นบาท สาเหตุสว่นใหญ่มาจาก ค่าใชจ้่ายทีป่รกึษาทางกฏหมายลดลง 2 ลา้นบาท 
และค่าใชจ้่ายประกนัภยั ลดลง 1 ลา้นบาท 

 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ลดลง 32.5 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจากการตดัจ าหน่ายต้นทุนสวนปาล์มในปี 2557 ซึ่งเป็นพื้นที ่
สปก จ านวนเงนิ 32.6 ลา้นบาท  

 
ก าไร 

รายไดจ้ากการขายเพิม่ขึน้ 104.9 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 9.1 แต่จากเหตุผลทีก่ล่าวมาขา้งต้น ท าใหบ้รษิทัและบรษิทัย่อย มี
ก าไรขัน้ต้น ลดลง 239.7 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 80.2 ถงึแมว้่าค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ลดลง 37.5 ลา้นบาท แต่
ก าไรสทุธ ิของบรษิทัและบรษิทัย่อยกล็ดลง 200.2  ลา้นบาท กลายเป็นผลขาดทุนสุทธจิ านวน 12 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 
106.4  และขาดทุนต่อหุน้ในปี 2558 เท่ากบั 0.04 บาท (2557:  ก าไรสทุธต่ิอหุน้ 0.58 บาท) 
 
อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น 

อตัราผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ ลดลงจากรอ้ยละ 16.76 ในปี 2557 เป็นรอ้ยละ -1.13  ในปี 2558 

 
อตัราการจ่ายเงินปันผล 

บรษิัทมกีารจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลส าหรบัผลการด าเนินงานของเดอืนมกราคมถึงเดอืนกนัยายนปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 
0.15 บาท ในเดอืนธนัวาคม 2557 เมื่อรวมกบัการจ่ายเงนิปนัผลการด าเนินงานงวดเดอืนตุลาคมถงึเดอืนธนัวาคม 2557 ใน
อตัราหุน้ละ 0.15 บาท ดงันัน้เงนิปนัผลจ่ายจากผลด าเนินงานของปี 2557 ทัง้สิน้เท่ากบัอตัราหุน้ละ 0.30 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 
58.11 ของก าไรสทุธ ิ 
 
สบืเนื่องมาจากผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2558 ขาดทุน ดงันัน้ ในระหว่างปี 2558 บรษิัทจงึไม่มกีารจ่ายเงนิปนัผล
ระหว่างกาล  อย่างไรกต็าม คณะกรรมการบรษิทั ไดพ้จิารณาจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2558 จากก าไรสะสมของบรษิทั ณ วนัที ่
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31 ธนัวาคม 2558 ซึง่มอียู่เป็นจ านวนเงนิ 336 ลา้นบาทในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท  โดยบรษิทัจะต้องน าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้เพื่อพจิารณาอกีครัง้ 
 
ทัง้นี้ นโยบายของบรษิทัทีก่ าหนดจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นจ านวนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธหิลงัหกัภาษแีลว้ใน
แต่ละปี  
 
มูลค่าตามบญัชี (ค านวณจากจ านวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก)  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัมมีลูค่าตามบญัชต่ีอหุน้เท่ากบั 3.28 บาท (ค านวณจากจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก
สุทธ ิ324.05 ลา้นหุน้) ลดลงเลก็น้อยเมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2557 ทีม่มีูลค่าตามบญัชต่ีอหุน้เท่ากบั 3.47 บาท ค านวณจาก
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัสทุธ ิ324.05 ลา้นหุน้)    
 
 
2. ฐานะทางการเงิน 
 
สินทรพัย ์

ในปี 2558 บรษิัทและบรษิัทย่อย มสีนิทรพัย์ทัง้หมด 1,582.5  ล้านบาท เพิม่ขึน้ 28.2  ล้านบาทจากปี 2557 คดิเป็น
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.8 โดยมอีตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม ลดลงเป็นรอ้ยละ -0.76 (2557 : รอ้ยละ 12.11) สาเหตุหลกัมาจาก
รายการเปลีย่นแปลงสนิทรพัยท์ีส่ าคญั ดงันี้ 

 ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น เพิม่ขึน้ 117 ลา้นบาท เนื่องจากในเดอืน ธนัวาคม 2558 มกีารขายน ้ามนัปาลม์ดบิ
ใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย จงัหวดักระบี ่ซึง่มกี าหนดการช าระเงนิ 30 วนันับจากวนัทีท่ีส่่งมอบ
สนิคา้ครบ  

 สนิคา้คงเหลอื ลดลง 153.7 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากปรมิาณสนิคา้คงเหลอืทีล่ดลง ประกอบกบัราคาถวัเฉลีย่
ต่อหน่วยของสนิคา้คงเหลอืทีล่ดลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2557 

 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ เพิม่ขึน้ 66.7 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากซือ้ทีด่นิสวนปาลม์เพิม่ขึน้ 
 ตน้ทุนสทิธกิารใชท้ีด่นิปา่สงวนและตน้ทุนสวนปาลม์ เพิม่ขึน้ 12 ลา้นบาท เกดิจากการลงทุนเพิม่ในสวนปาลม์ที่

ยงัไม่ถงึอายุเกบ็เกีย่ว 
 เงนิกูย้มืระยะสัน้เพิม่ขึน้  200 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการลงทุนในทีด่นิสวนปาลม์เพิม่ขึน้และคนืเงนิกูร้ะยะยาว  
 เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวของบรษิทัย่อยแก่บรษิทัอื่น จ านวน 3 บรษิทั เพิม่ขึน้เป็นจ านวน 61.74 ลา้นบาท  
 เงนิกูย้มืระยะยาว ลดลง 100 ลา้นบาท จากการช าระคนืเงนิกูธ้นาคารตามสญัญา 

 
 

3. แหล่งท่ีมาของเงินทุน  
 
โครงสรา้งของเงินทุน บรษิทัและบรษิทัย่อย มอีตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ในปี 2558 เท่ากบั 0.49 เท่า (2557 : 0.38 
เท่า) เน่ืองมาจากเงนิกูย้มืระยะสัน้ในปี 2558 ทีเ่พิม่ขึน้  
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ส่วนของผูถื้อหุ้น บรษิทัและบรษิทัย่อย มผีลขาดทุนสทุธสิ าหรบัปี 2558 จ านวน 12 ลา้นบาท และในระหว่างปี 2558 บรษิทัมี
การจ่ายเงนิปนัผลงวดสุดท้ายของปี 2557  จ านวน 48.6 ลา้นบาท ทัง้นี้บรษิทัไม่มกีารจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลในปี 2558  
ท าใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัย่อย ลดลงจากปี 2557 จ านวน 60.5  ลา้นบาท 
 
หน้ีสิน  บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สนิทัง้หมด 519.9 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้สนิหมุนเวียน 510.8 ล้านบาท และหนี้สนิไม่
หมุนเวยีน 9.2 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2557 จ านวน 88.8 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 20.6 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก เงนิกูย้มืสทุธิ
ทีเ่พิม่ขึน้ 100 ลา้นบาท เนื่องมาจากทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์ทีเ่พิม่ขึน้ ประกอบกบัผลการด าเนินงานทีล่ดลงของปี 2558 ดงัทีไ่ด้
กล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 
 
สภาพคล่องทางการเงิน  (กระแสเงินสด) 

กระแสเงนิสด ส าหรบักระแสเงินสดของปี 2558 บรษิทัและบรษิทัย่อย มเีงนิสดคงเหลอื 76.9 ลา้นบาท ลดลง 76.5 ลา้นบาท 
จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2557 ทีม่อียู่จ านวน 153.4 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัดงันี้ 

 เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนินงานของปี 2558 จ านวน 104 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2557 เป็นจ านวนเงนิ 63.9 
ลา้นบาท  สาเหตุหลกัมาจากลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่นทีเ่พิม่ขึน้ ประกอบกบัผลการด าเนินงานทีล่ดลง ดงัทีไ่ด้
กล่าวไปแลว้ขา้งตน้  

 เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนของปี 2558 จ านวน 232 ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2557 ทีใ่ชไ้ป 75.6 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 156.4 ลา้นบาท  เน่ืองมาจากมกีารใหเ้งนิกูย้มืระยะยาวของบรษิทัย่อยแก่บรษิทัอื่น จ านวน 3 
บรษิทั เพิม่ขึน้เป็นจ านวน 61.74 ลา้นบาท และมกีารซือ้ทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์ เพิม่ขึน้ 

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินของปี 2558 จ านวน 51.4 ล้านบาท มาจากเงินปนัผลจ่ายส าหรับ 
ผลการด าเนินงานงวดสดุทา้ย ส าหรบัปี 2557 จ านวนเงนิ 48.6 ลา้นบาท  

จากกระแสเงนิสดที่ได้มาใชไ้ปจากกจิกรรมดงักล่าวขา้งต้น ท าใหใ้นปี 2558 บรษิทัและบรษิทัย่อย มเีงนิสดลดลง 76.5 ลา้น
บาท ท าใหเ้งนิสดคงเหลอื ณ 31 ธนัวาคม 2558 จ านวนเงนิ 76.9 ลา้นบาท 
 
อตัราส่วนทางการเงิน 

 อตัราส่วนสนิทรพัยห์มุนเวยีนต่อหนี้สนิหมุนเวยีนเท่ากบั 0.54 เท่า ในปี 2558 ต ่ากว่าปี 2557 ซึง่เท่ากบั 1.09 
เท่า สาเหตุหลกัมาจากหนี้สนิหมุนเวยีน ไดแ้ก่ เงนิกูย้มืระยะสัน้ทีเ่พิม่ขึน้ ในขณะทีส่นิทรพัยห์มุนเวยีนลดลง 

 อตัราสว่นสนิทรพัยส์ภาพคล่องหมุนเรว็ต่อหนี้สนิหมุนเวยีนเท่ากบั 0.45 เท่า (2557 : 0.53 เท่า) สาเหตุหลกัมา
จากลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่นทีเ่พิม่ขึน้ 

 อตัราสว่นกระแสเงนิสดรบัสทุธจิากการด าเนินงานต่อหนี้สนิหมุนเวยีนเท่ากบั 0.15 เท่า ในปี 2558 (2557 : 0.44 
เท่า) มสีาเหตุหลกัมาจากหนี้สนิหมุนเวยีนทีเ่พิม่ขึน้ 
 

4. รายจ่ายลงทุน 

บริษัทมีรายจ่ายลงทุนในเรื่อง การลงทุนซื้อที่ดินปลูกปาล์ม  โครงการปลูกปาล์มทดแทนและการปรับปรุง
ประสทิธภิาพเครื่องจกัร 

 ในปี 2558 บรษิทัมกีารลงทุนซือ้ทีด่นิปลกูปาลม์ในพืน้ทีต่่อเนื่องกบัสวนทบัปรกิ จงัหวดักระบี ่เพื่อเพิม่พืน้ทีป่ลกู
ปาลม์ และท าใหค้่าบรหิารจดัการของสวนดงักล่าวลดลง 
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 โครงการปลูกปาลม์ทดแทน ในพืน้ทีท่ีเ่ป็นสมัปทานในสวนเคยีนซา  ซึง่บรษิัทย่อยได้รบัการต่อสญัญาเช่ากบั
กรมธนารกัษ์ในพืน้ทีค่รึง่หนึ่งของพืน้ทีท่ีท่ าประโยชน์ บรษิทัไดเ้ริม่ด าเนินการปลูกปาล์มทดแทนในปี 2558 ซึง่
คาดว่าจะแลว้เสรจ็ในปี 2563 

 รายจ่ายลงทุนของบรษิัทในอนาคตยงัคงเป็นการซื้อที่ดนิเพื่อปลูกสวนปาล์ม และอุปกรณ์ทดแทนทรพัย์สนิที่
เสือ่มสภาพ รวมถงึการจดัหาอุปกรณ์เครื่องใชท้ีส่ามารถทดแทนแรงงาน 
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ปัจจยัและอิทธิพลท่ีอาจมีผลต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

จากการทีว่ตัถุดบิหลกัของบรษิทัมาจากผลผลติทางการเกษตร ท าใหแ้นวโน้มผลการด าเนินงานของบรษิทัขึน้อยู่กบั
ปจัจยัทีค่วบคุมไม่ได้ ไดแ้ก่ สภาพภูมอิากาศ ปรมิาณน ้าฝน ผลผลติของวตัถุดบิที่ออกสู่ตลาดในแต่ละฤดูกาล และความผนั
ผวนของราคาน ้ามนัปาลม์ นอกจากน้ียงัมปีจัจยัทีส่ าคญัอกีปจัจยัหน่ึงไดแ้ก่ พืน้ทีส่มัปทานของบรษิทั ซึง่ในอดตีคดิเป็นรอ้ยละ 
48.5 ของพืน้ทีป่ลูกปาลม์ทัง้หมดของบรษิทัไดห้มดอายุลง  ในขณะทีภ่าครฐัมนีโยบายชดัเจนทีจ่ะขอคนืพืน้ทีร่อ้ยละ 50 ของ
พืน้ทีท่ีท่ าประโยชน์ หากจะพจิารณาต่อสญัญาหรอือนุญาตใหเ้ขา้ท าประโยชน์    ท าใหบ้รษิทัมพีืน้ทีป่ลูกปาลม์ลดลง ส่งผลให้
บรษิทัตอ้งซือ้ผลปาลม์จากภายนอกเพิม่ขึน้ มผีลใหต้น้ทุนขายสงูขึน้   

นอกจากน้ี บรษิทัยงัมปีญัหาทีด่นิทบัซอ้นกบัทีด่นิของส านกังานปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึง่มหีนงัสอืแจง้
ใหบ้รษิทัไปด าเนินการกระจายสทิธิใ์หบุ้คคลอื่น  ซึง่บรษิทัอาจสญูเสยีทีด่นิดงักล่าว คดิเป็นรอ้ยละ  28  ของพืน้ทีป่ลูกปาลม์
ทัง้หมดในปจัจุบนั 

นอกจากนัน้ การทีม่โีรงสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิเพิม่จ านวนขึน้ทุกปี สง่ผลใหก้ารซือ้ผลปาลม์สดจากภายนอกมกีารแขง่ขนั
กนัอย่างรุนแรง โดยไม่ใส่ใจเรื่องคุณภาพของผลปาลม์  ซึง่ปจัจยัต่างๆ เหล่าน้ีลว้นเป็นปจัจยัส าคญัทีม่ผีลต่อการด าเนินงาน
ของบรษิทัในอนาคตทัง้สิน้  

อา้งถงึ “ปัจจยัเส่ียง” และ “ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั” ทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 
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ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

1)  ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 
กลุ่มบริษัท ได้ใช้บริการสอบบัญชจีากส านักงานสอบบญัชเีดียวกนั  โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ส านัก
งานสอบบญัชดีงักล่าว ในรอบปีบญัชดีงันี้ 
 
ค่าสอบบญัช ี(บาท) ปี 2558 ปี 2559 

ของบรษิทั 930,000 930,000 
ของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (บจ.สยามเอลทิปาลม์) 315,000 315,000 
ของบรษิทัย่อย 3 บรษิทั 140,000 140,000 

รวม 1,385,000 1,385,000 
 
 
2)  ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) 
กลุ่มบรษิัท ได้มกีารจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบรายการน าเขา้เครื่องจกัรและรายงานผลการด าเนินงานที่
ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลจากโครงการ BOI ดงันี้ 
 
ค่าตรวจสอบโครงการ BOI  (บาท) ปี 2558 ปี 2559 

ของบรษิทั 200,000 200,000 
ของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (บจ.สยามเอลทิปาลม์) 100,000 100,000 

รวม 300,000 300,000 

 
 
 



ผูถื้อหุ้นและการจดัการ 
  

60 

 

ผูถ้ือหุ้น  
 
ณ วนัที ่8 พฤษภาคม 2558 บรษิทัมผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 รายแรกดงันี้ 
 

ล าดบั ช่ือผูถ้ือหุ้น 
รอ้ยละของจ านวนหุ้นสามญั 

ทัง้หมดท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 
1 บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)* 69.96 

2 บรษิทั วฒันโชต ิจ ากดั 5.70 
3 นายสมเกยีรต ิพตีกานนท ์ 1.68 
4 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 1.22 
5 นายธรรมนูญ สหดษิฐด ารงค ์ 1.17 
6 บรษิทั วฒันโสภณพนชิ จ ากดั 1.12 
7 นายดุษฎ ีธนิสสรานนท ์ 0.74 
8 บรษิทั กรนีสปอต จ ากดั 0.73 
9 นายชวลติ เชาว ์ 0.71 
10 นางแนนซี ่เฉลมิกาญจนา 0.63 

ท่ีมา       : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 
* บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็นผูผ้ลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑน์ ้ามนัพชื เนยเทยีมและไขมนัพชืผสม  
โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ ทีถ่อืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป ณ วนัที ่8 พฤษภาคม 2558 มดีงันี้ 
 

ล าดบั ช่ือผูถ้ือหุ้น 
รอ้ยละของจ านวนหุ้นสามญั 

ทัง้หมดท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 
1 บรษิทั ล ่าสงู โฮลดิง้ จ ากดั 42.11 
2 HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD 20.00 
3 CIMB-SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD 10.99 

ท่ีมา         : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
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คณะกรรมการและผูบ้ริหาร 
 

1.  โครงสรา้งคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย 
 

คณะกรรมการ/ 
คณะกรรมการชดุย่อย 

รายช่ือกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั 1. นายธรีะ วภิชูนิน 
2. นางสาวอญัชล ี สบืจนัทศริ ิ
3. ดร. วลิาศ สนิสวสัดิ ์
4. นายเสงีย่ม สนัทดั 
5. นายวงั ชาง ยงิ 
6. นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร ์
7. นางสาวจริสดุา ส าเภาทอง 
8. นายยทุธ  ศกัดิเ์ดชยนต ์

กรรมการอสิระและประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการอสิระ 
กรรมการอสิระ 
กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิาร 
เลขานุการบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 1. นายธรีะ วภิชูนิน 
2. ดร. วลิาศ สนิสวสัดิ ์
3. นายเสงีย่ม สนัทดั 
4. นายยทุธ  ศกัดิเ์ดชยนต ์

กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอสิระ 
กรรมการอสิระ 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา 1. ดร. วลิาศ สนิสวสัดิ ์
2. นายธรีะ วภิชูนิน 
3. นายเสงีย่ม สนัทดั 
4. นายวงั ชาง ยงิ 

กรรมการอสิระและประธานกรรมการสรรหา 
กรรมการอสิระ 
กรรมการอสิระ 
กรรมการ 

คณะกรรมการก าหนด 
ค่าตอบแทน 

1. ดร. วลิาศ สนิสวสัดิ ์
 
2. นายธรีะ วภิชูนิน 
3. นายเสงีย่ม สนัทดั 
4. นายวงั ชาง ยงิ 

กรรมการอสิระและประธานกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการอสิระ 
กรรมการอสิระ 
กรรมการ 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ สามารถดูไดท้ีห่วัขอ้ ”รายงานการปฏิบติั

 ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี” ขอ้ 5.2 
 
กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ไดแ้ก่  

 
กรรมการตรรจสอบ ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
นายธรีะ วภิูชนิน 
(ประธานกรรมการตรวจสอบ) 

เคยด ารงต าแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการ  
ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย (2540-2546) 
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2. การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร 

 

คณะกรรมการสรรหาท าหน้าที่ในการพจิารณาสรรหาบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมจะเป็นกรรมการ แทน
กรรมการทีจ่ะครบก าหนดวาระในเดอืนเมษายน 2559 นี้ ทัง้นี้ รวมถงึการพจิารณาการเสนอชื่อบุคคลโดยผู้
ถือหุ้น เพื่อพจิารณาเข้ารบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จากนัน้ได้
น าเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการของบริษัทเพื่อพจิารณาก่อนน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิ 
ทัง้นี้คุณสมบตัขิองกรรมการและผูบ้รหิารตอ้งมลีกัษณะไม่ตอ้งหา้มตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์นอกจากนัน้ตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีจ่ะ
เป็นประโยชน์ต่อบรษิทั 
 
คุณสมบตัิของกรรมการอสิระ ดูได้ทีห่วัขอ้ “รายงานการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี” ขอ้ 

 5.1.6 
 
ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัแลว้ ไม่มกีารก าหนดจ านวนกรรมการทีม่าจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่แต่ละกลุ่ม แต่ใหส้ทิธิ ์
การแต่งตัง้กรรมการ โดยวธิทีีผู่้ถอืหุน้สามารถแบ่งคะแนนเสยีงของตนในการเลอืกตัง้กรรมการเพื่อให้ผูใ้ด
มากน้อยเพยีงใดกไ็ด ้(Cumulative Voting) 
 

3. จ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการและจ านวนครัง้ท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้รว่มประชมุ
คณะกรรมการบริษทั  

 
ในปี 2558 คณะกรรมการมกีารประชุมรวมทัง้สิน้ 5 ครัง้ (วาระปกต ิ5 ครัง้) โดยมกีรรมการแต่ละท่านเขา้
ร่วมประชุมดงันี้ 
 

รายช่ือคณะกรรมการ จ านวนครัง้ท่ีเข้ารว่มประชุม 

1.  นายธรีะ วภิูชนิน 5/5 
2.  นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ 5/5 
3.  ดร. วลิาศ สนิสวสัดิ ์ 5/5 
4.  นายเสงีย่ม สนัทดั 5/5 
5.  นายวงั ชาง ยงิ 5/5 
6.  นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร ์ 5/5 
7.  นายอ าพล สมิะโรจนา 

(ครบวาระเมือ่  24 เมษายน 2558)  
    นางสาวจริสดุา ส าเภาทอง 

(เขา้รบัต าแหน่งแทนนายอ าพล สมิะโรจนาเมือ่ 24 เมษายน 2558) 

1/1 
 

4/4 
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4. รายช่ือและต าแหน่งของผูบ้ริหาร 
 

รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 

1. นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร ์ กรรมการบรหิาร 
3. นางสาวจริสดุา ส าเภาทอง กรรมการบรหิาร 
4. นายสภุทัรพงศ ์ชาญพานชิย ์ ผูจ้ดัการฝา่ยโรงงาน 
5. นายอุเทน ประทุมรตัน์ ผูจ้ดัการฝา่ยสวน 
6. นางสาวเทยีมรส จนิะกนั ผูจ้ดัการแผนกบญัช ี
7. นายชณตัถ ์แสงอรุณ ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบคุคล 

 
5. ประวติัคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 

 
1. นายธีระ วิภชูนิน 
กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา 
อายุ    67 ปี 
สญัชาต ิ   ไทย 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั   ไม่ม ี
จ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ ารงต าแหน่ง 

- ประธานกรรมการ 3 บรษิทั 
- กรรมการ  5 บรษิทั 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  21 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่24 พฤษภาคม 2538) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหว่างผูบ้รหิาร   ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิและเศรษฐศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัวสิคอนซนิ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผ่านการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
  ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่6/2001 
  ประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่5/2005 
  ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) Refresher  
  รุ่นที ่1/2005  
ต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

 กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการ บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทัเงนิทุน กรุงเทพธนาทร จ ากดั (มหาชน) 
 ประธานคณะกรรมการ บรษิทั อนิเตอรไ์ฮด ์จ ากดั (มหาชน) 

 
หมายเหตุ :      ปจัจบุนั    อดตี 
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ต าแหน่งในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร) 

- ไม่ม ี- 
ต าแหน่งในกจิการอื่น 

 กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิคณะกรรมการเตรยีมจดัตัง้บรษิทั ทศท, กสท, ปตท, ทอท 
 รองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

การเขา้ร่วมประชมุปี 2558 - มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 5 ครัง้ เขา้ประชมุ 5 ครัง้ 
- มกีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เขา้ประชมุ 4 ครัง้ 

                                               - มกีารประชมุคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ เขา้ประชุม 2 ครัง้ 
                                               - มกีารประชมุคณะกรรมการสรรหา 1 ครัง้ เขา้ประชุม 1 ครัง้ 
 
2. นางสาวอญัชลี  สืบจนัทศิริ 
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
อายุ    57 ปี 
สญัชาต ิ   ไทย 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั   ไม่ม ี
จ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ ารงต าแหน่ง 

- ประธานกรรมการ -0- บรษิทั 
- กรรมการ   2 บรษิทั 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  13 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่18 มถุินายน 2546) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั  
ระหว่างผูบ้รหิาร   ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผ่านการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
   ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 36/2003 
   ประกาศนียบตัร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 26/2008 
ต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
ต าแหน่งในกจิการอื่น 

 กรรมการ บรษิทั ล ่าสงู โฮลดิง้  จ ากดั 
 กรรมการ บรษิทั น ้ามนัพชืกรุงเทพ จ ากดั 
 กรรมการ บรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จ ากดั 
 กรรมการ บรษิทั พนัธศ์ร ีจ ากดั 
 กรรมการ บรษิทั ประจกัษ์ววิฒัน์ จ ากดั 
 ประธานกรรมการ บรษิทั สยามเอลทิปาลม์ จ ากดั 

การเขา้ร่วมประชมุปี 2558  -  มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 5 ครัง้ เขา้ประชมุ 5 ครัง้ 
 
 

หมายเหตุ :      ปจัจบุนั    อดตี 
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3. ดร. วิลาศ สินสวสัด์ิ  
กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ,  
ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการสรรหา 
อายุ    72 ปี 
สญัชาต ิ   ไทย 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั   ไม่ม ี
จ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ ารงต าแหน่ง 

- ประธานกรรมการ -0- บรษิทั 
- กรรมการ   1 บรษิทั 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  23 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่28 พฤษภาคม 2536) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหว่างผูบ้รหิาร   ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  ปรญิญาเอก วศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเคมบรดิจ ์ประเทศองักฤษ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผ่านการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่29/2004 
ประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่4/2005 
ประกาศนยีบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่56/2005 
ประกาศนียบตัร Finance for non-finance Director (FND) รุ่นที ่15/2005 
ประกาศนียบตัร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR)  
รุ่นที ่3/2006 

ต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 
- ไม่ม ี- 

ต าแหน่งในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร) 
- ไม่ม ี- 

ต าแหน่งในกจิการอื่น 
 กรรมการ บรษิทั โชตชิลติ จ ากดั 

 กรรมการ บรษิทั ซ.ีเอส. แคปปิตอล จ ากดั 

การเขา้ร่วมประชมุปี 2558            -  มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 5 ครัง้ เขา้ประชมุ 5 ครัง้   
                                            -  มกีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เขา้ประชมุ 4 ครัง้ 
                                            -  มกีารประชมุคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ เขา้ประชุม 2 ครัง้ 
                                            -  มกีารประชมุคณะกรรมการสรรหา 1 ครัง้ เขา้ประชุม 1 ครัง้ 
 

4. นายเสง่ียม สนัทดั 
กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการก าหนดค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา 
อายุ    69 ปี 
สญัชาต ิ   ไทย 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั   ไม่ม ี
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จ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ ารงต าแหน่ง 
- ประธานกรรมการ -0- บรษิทั 
- กรรมการ   1 บรษิทั 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  4 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2555) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหว่างผูบ้รหิาร   ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ 

นิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ประกาศนียบตัรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐั เอกชน และการเมอืง รุ่น 1 
(วปอ. 2546) 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผ่านการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
  ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่22/2004  
  ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่51/2004 
ต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)  

 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไอ อาร ์พ ีซ ีจ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร) 
- ไม่ม ี- 

ต าแหน่งในกจิการอื่น 
 กรรมการสมาคมแหง่สถาบนัพระปกเกลา้ 
 กรรมการส านกังานความรว่มมอืพฒันาเศรษฐกจิกบัประเทศเพือ่นบา้น (องคก์ารมหาชน) 
 กรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 

 กรรมการองคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย 

 ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั 
 ทีป่รกึษากฎหมายกระทรวงการคลงั 
 ผูอ้ านวยการส านกังานศุลกากร ภาคที ่1 
 เลขานุการกรมศุลกากร 

การเขา้ร่วมประชมุปี 2558 - มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 5 ครัง้ เขา้ประชมุ 5 ครัง้ 
                                               - มกีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เขา้ประชมุ 4 ครัง้ 
     - มกีารประชมุคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ เขา้ประชุม 2 ครัง้ 
     - มกีารประชมุคณะกรรมการสรรหา 1 ครัง้ เขา้ประชุม 1 ครัง้ 
 
5. นายวงั ชาง ยิง  
กรรมการ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา 
อายุ    55 ปี 
สญัชาต ิ   สงิคโปร ์
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั   ไม่ม ี
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จ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ ารงต าแหน่ง 
- ประธานกรรมการ -0- บรษิทั 
- กรรมการ   2 บรษิทั 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  17 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2542) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหว่างผูบ้รหิาร   ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  ปรญิญาตร ีกฎหมาย (เกยีรตนิิยม) Oxford University ประเทศองักฤษ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ไม่ผ่านการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

 กรรมการบรหิาร บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
 กรรมการ Jurong Cement Limited (บรษิทัมหาชนจดทะเบยีนในประเทศสงิคโปร)์ 

ต าแหน่งในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร) 
 ประธานกรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิทั อาหารสากล จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ บรษิทั ล ่าสงู โฮลดิง้ จ ากดั 
 กรรมการ บรษิทั น ้ามนัพชืกรุงเทพ จ ากดั 
 ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ล ่าสงู (มาเลเซยี) เบอรฮ์ารด์ 
 กรรมการบรหิาร บรษิทั ล ่าสงู สงิคโปร ์จ ากดั 

ต าแหน่งในกจิการอื่น 
 สมาชกิของ Board of Governors, สงิคโปรโ์พลเีทคนิค 
 สมาชกิของ Advisory Board, Asian Civilisations Museum  ประเทศสงิคโปร ์ 

การเขา้ร่วมประชมุปี 2558 - มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 5 ครัง้ เขา้ประชมุ 5 ครัง้ 
     - มกีารประชมุคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ เขา้ประชุม 2 ครัง้ 
     - มกีารประชมุคณะกรรมการสรรหา 1 ครัง้ เขา้ประชุม 1 ครัง้ 
 
6. นางสาวปิยธิดา  สุขจนัทร ์ 
กรรมการบรหิาร 
อายุ    47 ปี 
สญัชาต ิ   ไทย 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั   ไม่ม ี
จ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ ารงต าแหน่ง 

- ประธานกรรมการ -0- บรษิทั 
- กรรมการ   2 บรษิทั 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  13 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่18 มถุินายน 2546) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหว่างผูบ้รหิาร   ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  ปรญิญาโท สาขาพฒันาการเศรษฐกจิ 
    สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ 

ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตรก์ารเงนิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผ่านการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
    ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 36/2003 
    ผ่านการอบรมหลกัสตูรนกัลงทนุผูท้รงคุณวุฒ ิรุ่น 1/2012 (TIIP 1)  

จดัโดยสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

 กรรมการบรหิาร บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งในกจิการอื่น 

 กรรมการ บรษิทั น ้ามนัพชืกรุงเทพ จ ากดั 
 กรรมการ บรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จ ากดั 
 กรรมการ บรษิทั พนัธศ์ร ีจ ากดั 
 กรรมการ บรษิทั ประจกัษ์ววิฒัน์ จ ากดั 
 กรรมการ บรษิทั สยามเอลทิปาลม์ จ ากดั 
 ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝา่ยวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์บรษิทัหลกัทรพัย ์คาเธ่ยแ์คปปิตอล จ ากดั 

การเขา้ร่วมประชมุปี 2558 - มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 5 ครัง้ เขา้ประชมุ 5 ครัง้ 
 
7. นางสาวจิรสุดา ส าเภาทอง 
กรรมการบรหิาร 
อายุ     45 ปี   
สญัชาต ิ   ไทย 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั   ไม่ม ี
จ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ ารงต าแหน่ง 

- ประธานกรรมการ -0- บรษิทั 
- กรรมการ   1 บรษิทั 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  1 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่24 เมษายน 2558) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหว่างผูบ้รหิาร   ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  ปรญิญาตร ีสาขาการบญัชตีน้ทนุ  

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผ่านการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
    ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 208/2015 
ต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

 เลขานุการบรษิทั เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ  
บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกจิการอื่น 
 Cost Accounting Manager บรษิทั โคหเ์ลอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 Commercial Finance Analysis Manager / Senior Cost Analysis Manager  

บรษิทั อเมรกินั สแตนดารด์ บ ีแอนด ์เค (ประเทศไทย) จ ากดั 

 Industrial Accounting Manager / Globe IS Manager บรษิทั เนสทเ์ล่ (ไทย) จ ากดั 

การเขา้ร่วมประชมุปี 2558  - มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 4 ครัง้ เขา้ประชมุ 4 ครัง้ 
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8. นายยุทธ ศกัด์ิเดชยนต ์ 
เลขานุการบรษิทัและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
อายุ    75 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั   รอ้ยละ 0.07 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหว่างผูบ้รหิาร   ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  สงัคมวทิยามหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัมชิแิกน ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

เนตบิณัฑติไทย 
นิตศิาสตรบ์ณัฑติ (เกยีรตนิิยมด)ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ไม่ผ่านการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ประสบการณ์ 

 ทนายความ ส านกังานสกั กอแสงเรอืง 
 
9. นายสุภทัรพงศ ์ชาญพานิชย ์
ผูจ้ดัการฝา่ยโรงงาน 
อายุ    48 ปี  
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั  ไม่ม ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวั  
ระหว่างผูบ้รหิาร   ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  ปรญีญาตร ีสาขาวศิวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ไม่ผ่านการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ประสบการณ์ 

 ผูช้่วยผูอ้ านวยการโรงงาน บรษิทั ชมุพรอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน)  
 ผูจ้ดัการโรงงาน บรษิทั ไทยทาโลแอนดอ์อยล ์จ ากดั 
 หวัหน้าฝา่ยซ่อมบ ารุง บรษิทั ศรตีรงัแอรโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 
 วศิวกรเครื่องกล บรษิทั โดล ไทยแลนด ์จ ากดั 

 
10. นายอเุทน ประทมุรตัน์ 
ผูจ้ดัการฝา่ยสวน 
อายุ    57 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั  รอ้ยละ 0.01 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั  
ระหว่างผูบ้รหิาร   ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  วทบ. (เกษตรศาสตร)์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ไม่ผ่านการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ประสบการณ์ 

 ทีป่รกึษา ปตท. กรนีเอน็เนอรย์ี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 
 ผูจ้ดัการฝา่ยสวน บรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จ ากดั 
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11. นางสาวเทียมรส จินะกนั 
ผูจ้ดัการแผนกบญัชกีารเงนิ 
อายุ    57 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั  ไม่ม ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวั  
ระหว่างผูบ้รหิาร   ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัราชภฏั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ไม่ผ่านการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ประสบการณ์ 

 หวัหน้างานบญัชกีารเงนิ  บรษิทั ใบยาเอเชยีอาคเนย ์จ ากดั 
 หวัหน้างานบญัชกีารเงนิ  บรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จ ากดั 

 
12. นายชณัตถ ์ แสงอรณุ 
ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบคุคล 
อายุ    54 ปี  
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั  ไม่ม ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวั  
ระหว่างผูบ้รหิาร   ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  ปรญิญาโท สาขารฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
    ปรญิญาตร ีสาขารฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ไม่ผ่านการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ประสบการณ์ 

 ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบคุคล บรษิทั นนัยางการเ์มน้ท ์จ ากดั 
 ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบคุคลและธุรการ บรษิทั โรงพมิพ ์ไทยวฒันาพานิช จ ากดั 
 ผูจ้ดัการอาวุโสฝา่ยทรพัยากรมนุษยแ์ละธุรการ บมจ.คารเ์ปท อนิเตอรช์ัน่แนล (ประเทศไทย) 
 ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรมนุษยแ์ละธุรการ บมจ.ไทยเพรซเิดน้ท ์ฟูดส ์
 ผูจ้ดัการฝา่ยบุคคลและธุรการ บมจ.มัน่คงเคหะการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :      ปจัจบุนั    อดตี 
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6. จ านวนหุ้นสามญัท่ีกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัถืออยูใ่นปีท่ีผา่นมา  
 

รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร จ านวนหุ้นท่ีถือ 
ณ 31 ธนัวาคม 2557 

จ านวนหุ้นท่ีถือ เพ่ิมขึน้ 
(ลดลง)ในระหว่างรอบปีบญัชี 

จ านวนหุ้นท่ีถือ 
ณ 31 ธนัวาคม 2558 

1.  นายธรีะ  วภิชูนิน - - - 
2.  นางสาวอญัชล ี สบืจนัทศริ ิ - - - 
3.  ดร. วลิาศ สนิสวสัดิ ์ - - - 
4.  นายเสงีย่ม สนัทดั - - - 
5.  นายวงั ชาง ยงิ - - - 
6.  นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร ์ - - - 
7.  นางสาวจริสดุา ส าเภาทอง - - - 
8.  นายยุทธ ศกัดิเ์ดชยนต ์ 229,000 - 229,000 
9. นายสภุทัรพงศ ์ชาญพานชิย ์ - - - 
10. นายอุเทน ประทมุรตัน์ 23,000 - 23,000 
11. นางสาวเทยีมรส จนิะกนั - - - 
12. นายชณตัถ ์ แสงอรุณ - - - 
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7. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 
 
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
- ค่าตอบแทนของกรรมการจ านวน 7 คน เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 6,270,000 บาท  
  โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าธรรมเนียมกรรมการปี 
2558 

กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ 

1. นายธรีะ วภิชูนิน 
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา 884,400 633,600 

2. นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  567,600  

3. ดร. วลิาศ สนิสวสัดิ ์
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและประธาน
กรรมการสรรหา 

607,200 633,600 

4. นายเสงีย่ม สนัทดั 
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา 

607,200 633,600 

5. นายวงั ชาง ยงิ กรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา 567,600  
6. นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร ์ กรรมการบรหิาร 567,600  
7. นายอ าพล สมิะโรจนา 
(ครบวาระเมือ่  24 เมษายน 2558)  
 นางสาวจริสดุา ส าเภาทอง 

(เขา้รบัต าแหน่งแทนนายอ าพล สมิะโรจนา 
เมือ่ 24 เมษายน 2558) 

กรรมการบรหิาร 
 

กรรมการบรหิาร 
 

189,200 
 

378,400  

 
- ค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทัทีเ่ขา้ไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัย่อย และการร่วมคา้             

--ไมม่-ี- 
- ค่าตอบแทนรวมของผูบ้รหิารบรษิทัจ านวน 8 คน โดยไดร้บัค่าตอบแทนเป็นเงนิเดอืนและโบนสัเป็น

จ านวนเงนิทัง้สิน้  18,699,065 บาท*  
*หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผูบ้รหิารบรษิทัไดร้วมค่าตอบแทนของกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูจ้ดัการฝา่ย  
4 รายแรกต่อจากกรรมการผูจ้ดัการลงมา รวมถงึผูบ้รหิารรายที ่4 ทุกราย (ตามค านิยามทีก่ าหนดโดยส านกังาน กลต.) 
 
ค่าตอบแทนอื่น 
บรษิทัไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนอื่น ยกเวน้ค่าตัว๋เครื่องบนิ และทีพ่กั ส าหรบักรรมการที่เป็นชาวต่างประเทศ
ทีม่าเขา้รว่มประชมุ และการท ากรมธรรมป์ระกนัความรบัผดิส าหรบักรรมการทัง้คณะและผูบ้รหิาร 
 

สว่นผูบ้รหิารทีไ่ม่ใช่กรรมการจะมรีถประจ าต าแหน่ง ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัรถประจ าต าแหน่ง ค่าประกนัสขุภาพ 
และค่าประกนัอุบตัเิหตุ  
 

ส าหรบัเงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพีนัน้ ผูบ้รหิารของบรษิทัไดร้บัสทิธใินอตัราเดยีวกบัพนกังานอื่นๆ คอื
รอ้ยละ 5 ของเงนิเดอืน ยกเวน้กรรมการบรหิารทีไ่ม่ไดม้กีารจ่ายเงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี 
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8. กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยและ

บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

ช่ือ บริษทั 

บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั บริษทัยอ่ย การรว่มค้า 

LST UFC UNF 
บจก.
พนัธศ์รี 
วิวฒัน์  

บจก.
พนัธศ์รี 

 

บจก.
ประจกัษ ์
วิวฒัน์  

บจก. 
สยามเอ
ลิทปาลม์ 

1 นายวงั ชาง ยงิ / // * *     

2 นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ // //   / / / * 

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

4 นางสาวจริสดุา ส าเภาทอง // ///       

 
หมายเหตุ 
* หมายถงึ ประธานกรรมการ  LST หมายถงึ บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
/ หมายถงึ กรรมการ    UFC หมายถงึ บรษิทั อาหารสากล จ ากดั (มหาชน) 
// หมายถงึ กรรมการบรหิาร   UNF หมายถงึ บรษิทั ยเูน่ียนฟรอสท ์จ ากดั  
/// หมายถงึ ผูบ้รหิาร 
 

9. การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน 
 
บรษิทัมนีโยบายและวธิกีารดแูลผูบ้รหิารในการใชข้อ้มลูภายในเพื่อเป็นประโยชน์สว่นตนดงันี้ 
1. ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารเกีย่วกบัหน้าทีท่ีต่้องรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส

และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ และบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ.2535 และตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2. ให้ผู้บรหิารของบรษิัทรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ต่อคณะกรรมการของบรษิัททุกไตรมาสที่มกีาร
ประชุมคณะกรรมการ 

3. แจ้งให้ผู้บรหิารที่ได้รบัทราบขอ้มูลภายในที่มีสาระส าคญั มใิห้เปิดเผยข้อมูลดงักล่าวแก่ผู้อื่น  รวมถึง
ผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัหลกัทรพัยข์องบรษิทัและบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 ทีผู่บ้รหิารจะไดร้บัหากมกีารฝา่ฝืน 

4. ห้ามมิให้ผู้บริหารมีการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อ
สาธารณะชน  

 
บรษิทัไดก้ าหนด มาตรการการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทั รวมถงึบทลงโทษกรณีทีม่กีารฝ่าฝืนไว้

  ในนโยบายการก ากบักจิการ ซึง่สามารถดไูดท้ีห่วัขอ้ “รายงานการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ี
  ดี”  ขอ้ 5.8.1 
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10. การควบคมุภายใน 

 
บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากเหน็ว่าระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส าคญัที่

ช่วยลดความเสีย่งทางธุรกิจ สร้างความเชื่อมัน่ในการบรหิารงานแก่ผู้บริหาร และช่วยให้บรษิัทด าเนินธุรกจิอย่างมี
ประสทิธภิาพและบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้รวมทัง้ช่วยรกัษาผลประโยชน์และเงนิลงทุนของผู้ถอืหุ้น ช่วยใหร้ายงาน
ทางการเงนิและรายงานดา้นการปฏบิตังิานของบรษิทัมคีวามถูกตอ้งน่าเชื่อถอื ปกป้องทรพัยส์นิของบรษิทัไม่ใหส้ญูหาย
หรอืรัว่ไหล และช่วยใหบุ้คลากรของบรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
บริษัทได้มีการว่าจ้างส านักงาน ดร .วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งได้

ก าหนดใหม้กีารจดัท าแผนการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อประเมนิประสทิธภิาพของระบบการควบคุมภายใน และสรา้ ง
ระบบการควบคุมภายในทีด่แีก่บรษิทัเพื่อใหเ้กดิระบบการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธผิล และปฏบิตัติามอย่างสม ่าเสมอ 

 
ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ที ่1/2559 เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2559 โดยมกีรรมการอสิระและกรรมการ

ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยจ านวน 2 ท่าน คณะกรรมการได้มกีารสอบทานระบบการควบคุมภายในโดยใช้แบบ
ประเมนิซึง่ประเมนิโดยฝ่ายบรหิาร และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว้สรุปได้ว่า จากการประเมนิระบบการ
ควบคุมภายในของบรษิัทในดา้นต่างๆ 5 ส่วน คอื องคก์รและสภาพแวดล้อม การบรหิารความเสีย่ง การควบคุมการ
ปฏบิตัิงานของฝ่ายบรหิาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล และระบบการตดิตาม คณะกรรมการเหน็ว่าบรษิัทมี
ระบบการควบคุมภายในเรื่องดงักล่าวอย่างเพยีงพอ   

 
นอกจากนัน้ การท าธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่และบรษิทัย่อย บรษิทัไดม้รีายงานไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ

การเงนิของผูส้อบบญัชีขอ้ 7 แลว้เช่นกนั รวมถึงการปฏบิตัิตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั คณะกรรมการจงึเหน็ว่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในในเรื่องดงักล่าวนี้อย่างเพยีงพอ  

 
ส าหรบัการควบคุมภายในในหวัขอ้อื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารสอบ

ทานกับส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและได้มีการรายงานให้
คณะกรรมการรบัทราบในทุกไตรมาส คณะกรรมการจงึมคีวามเหน็ว่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอเช่นกนั  

 
ส าหรบับรษิทัย่อยและการร่วมคา้นัน้ ทรพัยส์นิสว่นใหญ่เป็นสวนปาลม์ซึง่ดแูลและควบคุมโดยฝา่ยบรหิารของ

บรษิทั 
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ประวติัผูต้รวจสอบภายใน 

 
นายอภิรกัษ์ อติอนุวรรตน์  
หุน้สว่นงานตรวจสอบบญัช ีบรษิทั ส านกังาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั 
อายุ     45 ปี   
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั   ไม่ม ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหว่างผูบ้รหิาร   ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิบณัฑติ (การบญัช)ี คณะบรหิารธุรกจิ  

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ปรญิญาตรนีิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

การอบรม    ระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล (COSO) 
การประเมนิระบบการควบคุมภายในโดยการจดัการดา้นความเสีย่งของแต่ละ 
ระบบงาน (COSO – ERM) 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ  ออกแบบและวางแผนการตรวจสอบประจ าปี 
ประเมนิความเสีย่งของระบบการควบคุมภายใน 
รายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประสบการณ์ 
 หุน้สว่นงานตรวจสอบบญัช ีบรษิทั ส านกังาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั  

 ตรวจสอบภายใน บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 16 ปี 

 ตรวจสอบภายใน บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จ านวน 11 ปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :      ปจัจบุนั    อดตี 
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นโยบายจ่ายเงินปันผล 
 

ตัง้แต่ปี 2536 เป็นต้นไป บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลในอตัราประมาณรอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธหิลงั
หกัภาษเีงนิได ้ทัง้นี้ย่อมขึน้กบัภาวะเศรษฐกจิและการใชจ้่ายเพื่อการลงทุนเป็นหลกั   

สบืเนื่องมาจากผลการด าเนินงานของบรษิทัในปี 2558 ขาดทุน ดงันัน้ ในระหว่างปี 2558 บรษิทัจงึไม่มกีาร
จ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล  อย่างไรกต็าม คณะกรรมการบรษิัทไดพ้จิารณาจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2558 จากก าไร
สะสมของบรษิัท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ซึ่งมอียู่เป็นจ านวนเงนิ 336 ล้านบาทในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท  โดย
บริษัทจะต้องน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอีกครัง้  เปรียบเทียบกบัการจ่ายเงนิปนัผลส าหรบัผลการ
ด าเนินงานในปี 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 58.1 ของก าไรสทุธ ิ

 
บรษิทัย่อยและการร่วมคา้ ไม่มกีารก าหนดนโยบายการจ่ายเงนิปนัผล ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานและ

กระแสเงนิสดของบรษิทัย่อยและการร่วมคา้นัน้ๆ   
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รายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีมีผลประโยชน์ร่วม ความจ าเป็น และความสมเหตุสมผลของ
รายการดงักล่าว 
 

ในระหว่างปี บรษิทัมรีายการธุรกจิทีส่ าคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไป
ตามเงื่อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามที่ตกลงร่วมกนัระหว่างบรษิัทและบุคคลหรอืกจิการที่เกีย่วขอ้งกนัเหล่านัน้ ซึ่ง
เป็นไปตามปกตธิุรกจิโดยสามารถสรุปไดด้งันี้  
 
1) รายการระหว่างกนักบับรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (LST) 
 

ความสมัพนัธ ์ รายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

นโยบายการ 
ก าหนดราคา 

ความจ าเป็น 
2558 2557 

ผูถ้อืหุน้ 
รายใหญ่ 

ขาย CPO และ 
CPKO 

750 755 ราคาตลาด ณ วนัที่
ท าสญัญาขาย 

บริษทัมีการพึ่งพาทางด้านธุรกิจกบั LST ซึ่งเป็น
โรงงานกลัน่น ้ามนัปาล์มขนาดใหญ่ ที่มคีวามรู้ความ
ช านาญเกีย่วกบัน ้ามนัปาลม์มากกวา่ 30 ปี ท าใหช้่วย
พฒันาคณุภาพของน ้ามนัปาลม์ไดเ้ป็นอยา่งด ี 

ซือ้ CPO 33 - ราคาตลาด  เ ป็นการช่วยเหลือกันในกลุ่มบริษัท ซึ่ ง เกิดขึ้น
เน่ืองจากบางช่วงเวลามีอุปสงค์ส่วนเกินเกิดขึ้นใน
ตลาด 

 
2) รายการระหว่างกนักบับรษิทั สยามเอลทิปาลม์ จ ากดั (SEP) 

 

ความสมัพนัธ ์ รายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

นโยบายการ 
ก าหนดราคา 

ความจ าเป็น 
2558 2557 

การร่วมคา้ รายไดค้า่เช่า
ทีด่นิ 

1 1 เกณฑท์ีต่กลง
รว่มกนั 

SEP ต้องใช้ที่ดนิส าหรบัการด าเนินธุรกิจเพาะพนัธุ์
และจ าหน่ายเมล็ดพนัธุ์ปาล์ม CIRAD® ในประเทศ
ไทย จึงต้องเช่าที่ดินจากบริษัทในระหว่างการ
ด าเนินการดา้นเอกสารทีด่นิจะแลว้เสรจ็ 

ซือ้เมลด็พนัธุ์
ปาลม์น ้ามนั
และ FFB 

18 12 ราคาตลาด 

เงนิปนัผลรบั 6 - ตามจ านวนทีก่าร
รว่มคา้ประกาศจา่ย 

เป็นการจา่ยผลตอบแทนจากการลงทุน 

ส าหรบัยอดคงคา้งระหว่างบรษิทัและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สามารถดู
รายละเอยีดตามทีไ่ดเ้ปิดเผยในหมายเหตุงบการเงนิของบรษิทั ขอ้ 7 

 
 
 
 



บคุคลท่ีมีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกนั 
 

78



มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 
 

ในปี 2558 บรษิทัมกีารจ าหน่ายน ้ามนัปาลม์ดบิ น ้ามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ เมลด็ในปาลม์ และผลปาลม์สดใหแ้ก่ 
บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) คดิเป็นรอ้ยละ 59.51 (2557 : รอ้ยละ 64.47) ของมูลค่าการขายทัง้หมด 
ซึง่เป็นราคาตลาดและเป็นไปตามธุรกจิการคา้ปกต ิไม่มพีนัธะผูกพนักนันอกเหนือจากสญัญาการขายน ้ามนัปาลม์ดบิ 
และเป็นไปตามประเพณีการคา้ของการท าธุรกจิน ้ามนัปาลม์ดบิ   
 

นางสาวอญัชลี สบืจนัทศิริ ซึ่งเป็นกรรมการผู้จดัการของบริษัท และบรษิัท ล ่าสูง (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) เป็นผูอ้นุมตักิารขายน ้ามนัปาลม์ดบิใหแ้ก่ บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยทีก่ารขายทุกครัง้
จะมรีาคาอา้งองิกบัการขายใหก้บัลกูคา้รายอื่นๆ ภายในวนัเดยีวกนั หรอือย่างชา้ภายในวนัรุ่งขึน้ 
 
แนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 

บรษิทัไดม้กีารคา้ขายกบับรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ก่อนทีบ่รษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) จะเขา้มาถอืหุน้ในบรษิทัและเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ณ ปจัจุบนั เน่ืองจากบรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) เป็นหนึ่งในบรษิทัทีม่กีารใชน้ ้ามนัปาลม์ดบิในปรมิาณสงู นอกจากนัน้ยงัมฐีานะการเงนิแขง็แกร่งและ
เป็นลกูคา้ทีด่ ี ดงันัน้ ในอนาคตบรษิทักย็งัคงตอ้งมกีารขายน ้ามนัปาลม์ดบิใหแ้ก่บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) ในราคาเดยีวกบัทีม่กีารขายใหก้บัลกูคา้รายอื่น   
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ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 

บรษิัทไม่มคีดหีรอืขอ้พิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบด้านลบต่อสนิทรพัย์ของบรษิัทหรือบรษิัทย่อยที่มี
จ านวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ของงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558  
 
 
พนัธะผกูพนัในการออกหุ้นในอนาคต 
 

- ไม่ม ี– 
 
 
 



ข้อมลูเก่ียวกบัหุ้นกู้หรือตัว๋เงิน 
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  - ไม่ม ี– 
 
 



 
 

บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2558 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั              
สหอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน            
การรายงานทางการเงินและรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถ
จดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงินปราศจาก             
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและ           
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึง                
การประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจาก           
การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ          
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม  



 



บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 1 มกราคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 76,897,411       153,415,965     164,304,788     55,019,818       72,076,902       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 139,855,805     22,897,051       33,322,411       139,452,947     22,897,051       
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่พนกังาน 617,576            679,089            616,263            365,658            679,089            
สินคา้คงเหลือ 10 43,794,424       197,538,468     49,457,438       43,794,424       197,538,468     
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12,315,368       8,130,466         4,605,893         7,430,414         7,933,803         

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 273,480,584     382,661,039     252,306,793     246,063,261     301,125,313     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                        -                        -                        307,895,303     307,895,303     
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 39,280,826       39,683,607       33,720,670       25,000,000       25,000,000       
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัอ่ืน 13 61,740,000       -                        -                        -                        -                        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 976,210,580     909,504,734     928,148,091     976,153,860     909,356,470     
ตน้ทุนสิทธิการใชท่ี้ดินป่าสงวนและตน้ทุนสวนปาลม์ 15 223,598,119     211,814,804     271,906,122     223,598,119     211,573,148     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 873,137            1,270,121         1,460,810         873,137            1,270,121         

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

, , , , , , , ,
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 22 6,431,374         4,031,988         6,324,867         6,431,374         4,031,988         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 896,065            5,309,275         5,526,040         896,065            734,248            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,309,030,101  1,171,614,529  1,247,086,600  1,540,847,858  1,459,861,278  

รวมสินทรัพย์ 1,582,510,685  1,554,275,568  1,499,393,393  1,786,911,119  1,760,986,591  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 1 มกราคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

(ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 400,000,000     200,000,000     -                        400,000,000     200,000,000     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17 28,537,362       43,267,677       42,270,725       283,279,282     306,070,809     
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 18 75,000,000       100,000,000     100,000,000     75,000,000       100,000,000     
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,845,762         1,619,191         12,875,345       -                        -                        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,379,896         6,536,150         5,611,212         5,379,896         6,536,150         

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 510,763,020     351,423,018     160,757,282     763,659,178     612,606,959     

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
สาํรองเผื่อค่าเช่าท่ีดิน -                        -                        20,468,000       -                        -                        
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 -                        75,000,000       200,000,000     -                        75,000,000       
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19 9,186,503         4,742,514         16,111,150       9,186,503         4,742,514         

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 9,186,503         79,742,514       236,579,150     9,186,503         79,742,514       

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

ุ , , , , , , , , , ,

รวมหนีสิ้น 519,949,523     431,165,532     397,336,432     772,845,681     692,349,473     

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 324,050,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 324,050,000     324,050,000     324,050,000     324,050,000     324,050,000     
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 324,050,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 324,050,000     324,050,000     324,050,000     324,050,000     324,050,000     
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 321,544,740     321,544,740     321,544,740     321,544,740     321,544,740     
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 20 60,305,000       60,305,000       60,305,000       32,405,000       32,405,000       
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 356,661,422     417,210,296     396,157,221     336,065,698     390,637,378     

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,062,561,162  1,123,110,036  1,102,056,961  1,014,065,438  1,068,637,118  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,582,510,685  1,554,275,568  1,499,393,393  1,786,911,119  1,760,986,591  
-                        -                        -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 23 1,259,606,904  1,154,662,114  1,259,606,904  1,154,662,114  

รายไดอ่ื้น

   เงินปันผลรับ 11, 12 -                        -                        27,543,398       18,082,680       

   อ่ืนๆ 29,490,004       50,755,712       27,743,087       30,274,977       

รวมรายได้ 1,289,096,908  1,205,417,826  1,314,893,389  1,203,019,771  

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 1,200,582,894  855,899,458     1,207,107,287  856,540,091     

ค่าใชจ่้ายในการขาย 29,884,139       31,445,846       29,884,139       31,445,846       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 52,395,174       55,874,037       51,918,371       55,723,398       

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 5,361,676         37,865,520       5,361,676         37,865,520       

รวมค่าใช้จ่าย 1,288,223,883  981,084,861     1,294,271,473  981,574,855     

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

(หน่วย: บาท)

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 873,025            224,332,965     20,621,916       221,444,916     

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 5,222,219         5,962,937         -                        -                        

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 6,095,244         230,295,902     20,621,916       221,444,916     

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (10,571,540)      (7,986,586)        (23,204,420)      (24,382,220)      

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (4,476,296)        222,309,316     (2,582,504)        197,062,696     

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 (7,480,243)        (34,068,609)      (3,396,841)        (29,761,111)      

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (11,956,539)      188,240,707     (5,979,345)        167,301,585     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

  ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                        11,037,563       -                        11,037,563       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี -                        11,037,563       -                        11,037,563       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (11,956,539)      199,278,270     (5,979,345)        178,339,148     

กําไรต่อหุ้น 24

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (0.04) 0.58 (0.02) 0.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (4,476,296)        222,309,316     (2,582,504)        197,062,696     

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 83,901,023       107,638,143     83,809,479       88,696,906       

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (5,222,219)        (5,962,937)        -                        -                        

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 87,602              (65,512)             87,602              (65,512)             

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายตน้ทุนสวนปาลม์ 5,515,730         37,862,606       5,274,074         37,862,606       

   การปรับลด (โอนกลบั) สินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 6,244,749         (95,760)             6,244,749         (95,760)             

   โอนกลบัสาํรองเผื่อค่าเช่าท่ีดิน -                        (20,468,000)      -                        -                        

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 5,668,554         5,673,986         5,668,554         5,673,986         

   เงินปันผลรับ -                        -                        (27,543,398)      (18,082,680)      

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 10,571,540       7,986,586         23,204,420       24,382,220       

่

(หน่วย: บาท)

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 102,290,683     354,878,428     94,162,976       335,434,462     

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (116,958,754)    10,425,360       (116,555,896)    10,425,360       

   เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและเงินทดรองแก่พนกังาน 61,513              (62,826)             313,431            (62,826)             

   สินคา้คงเหลือ 154,812,250     (138,944,997)    154,812,250     (138,944,997)    

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (3,853,754)        855,767            400,504            855,735            

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,413,211         216,765            (161,817)           4,791,791         

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (13,210,575)      996,952            (29,416,884)      (49,138,841)      

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,156,254)        1,491,966         (1,156,254)        1,491,966         

   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (1,224,565)        (3,245,668)        (1,224,565)        (3,245,668)        

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 125,173,755     226,611,747     101,173,745     161,606,982     

   จ่ายดอกเบ้ีย (11,162,256)      (8,552,291)        (15,650,039)      (42,400,853)      

   จ่ายภาษีเงินได้ (9,984,206)        (50,171,615)      (5,693,341)        (45,413,956)      

 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 104,027,293     167,887,841     79,830,365       73,792,173       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัอ่ืนเพิ่มข้ึน (61,740,000)      -                        -                        -                        

เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,486,591         8,627,002         3,486,591         8,627,002         

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (142,829,711)    (60,199,111)      (142,829,711)    (60,542,663)      

ตน้ทุนสวนปาลม์เพิ่มข้ึน (36,495,392)      (23,771,375)      (36,495,392)      (23,771,375)      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ่มข้ึน -                        (206,662)           -                        (206,662)           

รับเงินปันผล 5,625,000         -                        27,543,398       18,082,680       

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (231,953,512)    (75,550,146)      (148,295,114)    (57,811,018)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน 200,000,000     200,000,000     200,000,000     200,000,000     

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (100,000,000)    (125,000,000)    (100,000,000)    (125,000,000)    

จ่ายเงินปันผล (48,592,335)      (178,226,518)    (48,592,335)      (178,226,518)    

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 51,407,665       (103,226,518)    51,407,665       (103,226,518)    

(หน่วย: บาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (76,518,554)      (10,888,823)      (17,057,084)      (87,245,363)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 153,415,965     164,304,788     72,076,902       159,322,265     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 76,897,411       153,415,965     55,019,818       72,076,902       

-                        -                        -                        -                        

ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิม่เติม:

   รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

      โอนตน้กลา้ปาลม์เป็นสินคา้คงเหลือ 7,312,955         9,040,273         7,312,955         9,040,273         

      ซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 1,494,227         2,423,251         1,494,227         2,423,251         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 324,050,000        321,544,740        60,305,000          396,157,221        1,102,056,961     

กาํไรสาํหรับปี -                          -                          -                          188,240,707        188,240,707        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี -                          -                          -                          11,037,563          11,037,563          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                          -                          199,278,270        199,278,270        

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) - - - (178,225,195)       (178,225,195)       
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 324,050,000        321,544,740        60,305,000          417,210,296        1,123,110,036     

-                          

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 324,050,000        321,544,740        60,305,000          417,210,296        1,123,110,036     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                          -                          (11,956,539)         (11,956,539)         

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) - - - (48,592,335)         (48,592,335)         
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 324,050,000        321,544,740        60,305,000          356,661,422        1,062,561,162     

-                          

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 324,050,000        321,544,740        32,405,000          390,523,425        1,068,523,165     

กาํไรสาํหรับปี -                          -                          -                          167,301,585        167,301,585        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี -                          -                          -                          11,037,563          11,037,563          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                          -                          178,339,148        178,339,148        

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) - - - (178,225,195)       (178,225,195)       
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 324,050,000        321,544,740        32,405,000          390,637,378        1,068,637,118     

-                          

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 324,050,000        321,544,740        32,405,000          390,637,378        1,068,637,118     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                          -                          (5,979,345)          (5,979,345)          

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) - - - (48,592,335)         (48,592,335)         
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 324,050,000        321,544,740        32,405,000          336,065,698        1,014,065,438     

-                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กาํไรสะสม

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาล์ม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
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บริษัท สหอุตสาหกรรมนํา้มันปาล์ม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมี
ภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทท่ี               
จดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตนํ้ ามนัปาลม์ดิบ
และนํ้ ามนัเมล็ดในปาลม์ดิบ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 64 ชั้นท่ี 1 ซอยบางนา-ตราด 25          
แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร  สํานักงานสาขาและโรงงานตั้ งอยู่ ท่ี  98 หมู่  6                 
ถนนเหนือคลอง-เขาพนม ตาํบลหว้ยยงู อาํเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบ่ี 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 
28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ ามนัปาลม์ จาํกดั 
(มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) 
ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน้ 

   2558 2557 
ถือหุน้โดยบริษทัฯ   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั พนัธ์ศรีวิวฒัน์ จาํกดั เจา้ของสวนปาลม์นํ้ามนั ไทย 100 100 
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   อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน
ในประเทศ 

ของการถือหุน้        
(โดยทางออ้ม) 

   2558 2557 
ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ประจกัษว์วิฒัน์ จาํกดั เจา้ของสิทธิเขา้ทาํประโยชน์        ไทย 100 100 
   (ถือหุน้โดยบริษทั พนัธ์ศรีวิวฒัน์ 
จาํกดั ร้อยละ 100) 

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ    

บริษทั พนัธ์ศรี จาํกดั เจา้ของสิทธิเขา้ทาํประโยชน์        ไทย 100 100 
   (ถือหุน้โดยบริษทั พนัธ์ศรีวิวฒัน์ 
จาํกดั ร้อยละ 100) 

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ    

 ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการ
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้  

 ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

 ง) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกันกับของ
บริษทัฯ 

 จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และ
ฉบบัใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี              
1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มี
ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ               
งบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย อยา่งไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้
บางฉบบัมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดใหกิ้จการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตใหกิ้จการ
เลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในกาํไร
ขาดทุนกไ็ด ้  

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้
รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนอยูแ่ต่เดิมแลว้ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่10 เร่ือง งบการเงินรวม  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 กาํหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดยใช้
แทนเน้ือหาเก่ียวกบัการบญัชีสําหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกาํหนดอยู่ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27  
เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกัการเก่ียวกบัการ
พิจารณาว่าผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือว่าตน
ควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้
ไปลงทุน และตนสามารถใชอ้าํนาจในการสัง่การกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้น
ได ้ถึงแมว้่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่าก่ึงหน่ึงก็ตาม การ
เปล่ียนแปลงท่ีสําคญัน้ีส่งผลให้ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษทัฯและ
บริษทัย่อยมีอาํนาจควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุ่มกิจการมา
จดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 

 การเปล่ียนแปลงหลกัการน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่11 เร่ือง การร่วมการงาน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 เร่ือง ส่วนไดเ้สียใน
การร่วมคา้ ซ่ึงไดถู้กยกเลิกไป มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดใหกิ้จการท่ีลงทุนในกิจการใดๆตอ้งพิจารณาว่า
ตนมีการควบคุมร่วม (Joint control) กบัผูล้งทุนรายอ่ืนในกิจการนั้นหรือไม่ หากกิจการมีการควบคุม
ร่วมกับผูล้งทุนรายอ่ืนในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้นแลว้ให้ถือว่ากิจการนั้นเป็นการร่วมการงาน (Joint 
arrangement) หลงัจากนั้น กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการกาํหนดประเภทของการร่วมการงานนั้นว่าเป็น 
การดาํเนินงานร่วมกนั (Joint operation) หรือ การร่วมคา้ (Joint venture) และบนัทึกส่วนไดเ้สียจากการ
ลงทุนใหเ้หมาะสมกบัประเภทของการร่วมการงาน กล่าวคือ หากเป็นการดาํเนินงานร่วมกนั ใหกิ้จการ
รับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้ายแต่ละรายการของการดาํเนินงานร่วมกนัตาม
ส่วนท่ีตนมีสิทธิตามสญัญาในงบการเงินเฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็นการร่วมคา้ ใหกิ้จการรับรู้เงิน
ลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย หรืองบการเงิน
รวม (หากมี) และรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 การนาํมาตรฐานขา้งตน้มาใชท้าํให้บริษทัฯตอ้งเปล่ียนวิธีในการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้
จาํนวนหน่ึงแห่ง จากวิธีรวมตามสัดส่วนมาเป็นวิธีส่วนไดเ้สีย บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินปี
ก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบเพื่อสะทอ้นผลของการเปล่ียนแปลงขา้งตน้ ผลสะสมของการเปล่ียนแปลง
นโยบายบญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิการอืน่  

 มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัยอ่ย การ
ร่วมการงาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบทาง
การเงินต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดั
มูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตามขอ้กาํหนด
ของมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ีและ
ใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี  

 มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคบัในอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2558) และฉบบัใหม่  รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ปรับปรุงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบติั ยกเวน้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม และแนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับการวดัมูลค่าและรับรู้
รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล ฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบ
การเงินในปีท่ีเร่ิมใช ้ซ่ึงยงัไม่สามารถสรุปผลไดใ้นขณะน้ี    
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4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ใหม่มาถือปฏิบัติ 

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการ
บญัชีท่ีสาํคญัในระหวา่งงวดปัจจุบนั เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และ
ฉบบัปรับปรุงมาถือปฏิบติั 

 จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จมีดงัน้ี   

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบแสดงฐานะการเงิน    
เงินลงทุนในการร่วมคา้เพิ่มข้ึน 39,684 - 
สินทรัพยห์มุนเวยีนลดลง (26,013) - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนลดลง (19,026) - 
หน้ีสินหมุนเวยีนลดลง (4,493) - 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนลดลง (862) - 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
กาํไรขาดทุน: 

  

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้เพิ่มข้ึน 5,963 - 
รายไดล้ดลง                                                            (16,047) - 
ค่าใชจ่้ายลดลง (9,649) - 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดล้ดลง (435) - 
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5. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

5.1 การรับรู้รายได้ 

ขายสินค้า 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสําคญัของความ
เป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

ดอกเบีย้รับ 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

5.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

5.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจะบนัทึกสําหรับ                
ผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 

5.4 สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนดงักล่าวหมายถึงตน้ทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุย้โรงงาน
ดว้ย 

 วตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

5.5 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคา
ทุน 
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5.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และ
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงัน้ี 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง - 20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - 5-20 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน - 5-10 ปี 
ยานพาหนะ  - 5-15 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือ
คาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผล
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

5.7 ต้นทุนสิทธิการใช้ทีด่ินป่าสงวนและต้นทุนสวนปาล์ม/ค่าตัดจําหน่าย 

 ตน้ทุนสิทธิการใชท่ี้ดินป่าสงวนและตน้ทุนสวนปาลม์แสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) ราคาทุนดงักล่าวหมายถึงยอดเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายในการ
ไดม้าซ่ึงสิทธิการใชท่ี้ดินป่าสงวนและในการปลูกตน้ปาลม์ซ่ึงเกิดข้ึนก่อนท่ีตน้ปาลม์จะใหผ้ลผลิต   

 ค่าตดัจาํหน่ายของตน้ทุนสิทธิการใชท่ี้ดินป่าสงวนและตน้ทุนสวนปาล์มคาํนวณจากราคาทุนของ
ตน้ทุนสิทธิการใชท่ี้ดินป่าสงวนและตน้ทุนสวนปาลม์ท่ีพร้อมเก็บเก่ียวโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการ
ให้ผลผลิตของตน้ปาลม์ท่ีเหลืออยู ่(การให้ผลผลิตของตน้ปาลม์โดยปกติมีระยะเวลา 25 ปี) หรือตาม
อายสุมัปทานท่ีเหลืออยูแ่ลว้แต่อยา่งใดจะตํ่ากวา่ 

 ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการตดัจาํหน่ายสาํหรับตน้ทุนสวนปาลม์ท่ียงัไม่พร้อมเกบ็เก่ียว 

 ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปลูกปาลม์ซ่อมและปลูกปาลม์เพิ่มเติมในพื้นท่ีท่ีมีการเก็บเก่ียวแลว้จะถือ
เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทั้งจาํนวน 
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5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) ของ
สินทรัพยน์ั้น  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการ
ตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดั
จาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงัน้ี 

 อายกุารใหป้ระโยชน ์
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 ปี 

5.9 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะถูกรับรู้เม่ือบริษทัฯมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่าบริษทัฯจะไดรั้บเงิน
อุดหนุนนั้นและบริษทัฯสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขของเงินอุดหนุนได ้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยจ์ะนาํไปหักจากมูลค่าของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งเพื่อให้ไดมู้ลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพย์ ตามวิธีน้ีบริษัทฯจะรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์
เส่ือมสภาพในรูปของค่าเส่ือมราคาท่ีลดลง 

5.10 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือ
ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

5.11 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าท่ีดินและอาคารท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
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5.12 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกลุเงิน
ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคาํนวณผลการ
ดาํเนินงาน 

5.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร 
อุปกรณ์ ตน้ทุนสิทธิการใชท่ี้ดินป่าสงวนและตน้ทุนสวนปาลม์ หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของ
บริษทัฯและบริษทัย่อย หากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพย์นั้ น ทั้ งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

5.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้าย
เม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสม
และเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจาก
สินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิด
รายการ 
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 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 บริษทัฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน      
ซ่ึงบริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

 บริษทัฯคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่
ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการประเมิน
ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

  ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นคร้ังแรกในปี 
2554 บริษทัฯเลือกรับรู้หน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกว่าหน้ีสินท่ีรับรู้ ณ วนัเดียวกนัตาม
นโยบายการบญัชีเดิม โดยบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปีนบัจากวนัท่ีนาํ
มาตรฐานการบญัชีน้ีมาถือปฏิบติั  

5.15 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะ
เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

5.16 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการแต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

5.17 การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือ
โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย                    
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
กําหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
ได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบั
แต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะ
วดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ลาํดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน              
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณข้ึน  
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 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการ
ระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ              
งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 
อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไม่มีการ
ซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมิน
มูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึง
ความเส่ียงทางดา้นเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการ
เปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการคาํนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะ
การเงิน และการเปิดเผยลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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 ต้นทุนสิทธิการใช้ทีด่ินป่าสงวนและต้นทุนสวนปาล์มและค่าตัดจําหน่าย 

 ในการคาํนวณค่าตดัจาํหน่ายของตน้ทุนสิทธิการใชท่ี้ดินป่าสงวนและตน้ทุนสวนปาลม์ฝ่ายบริหาร
จาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์ของตน้ทุนสิทธิการใชท่ี้ดินป่าสงวนและตน้ทุนสวน
ปาลม์และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์ใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของตน้ทุนสิทธิการใชท่ี้ดินป่าสงวนและตน้ทุน
สวนปาลม์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่า
กว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
คาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าใน
ภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์
หรือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคาํนวณหา
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ัก
ภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมี
กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ี
ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ
ช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 หนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนเก่ียวกบัปัญหาท่ีดิน ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน
การประเมินผลของหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนแลว้และเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายท่ีมีสาระสําคญั
เกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2558 2557 2558 2557  
รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่      
   ขายนํ้ามนัปาลม์ดิบและนํ้ามนั            

เมลด็ในปาลม์ดิบ 
750  755 750 755 ราคาตลาด ณ วนัท่ีทาํสญัญาขาย  

   ซ้ือนํ้ามนัปาลม์ดิบ 33 - 33 - ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
   (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
   เงินปันผลรับ - - 22 18 ตามจาํนวนท่ีบริษทัยอ่ยประกาศจ่าย 
   ค่าเช่าสวนปาลม์จ่าย - - 11 21 ราคาตามสญัญา 
   ดอกเบ้ียจ่าย - - 13 16 MLR - 1.5% ต่อปี 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      
   รายไดค่้าเช่าท่ีดิน 1 1 1 1 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
   เงินปันผลรับ 6 - 6 - ตามจาํนวนท่ีการร่วมคา้ประกาศจ่าย 
   ซ้ือเมลด็พนัธ์ุปาลม์นํ้ามนัและ               

ผลปาลม์สด 
18 12 18 12 ราคาตลาด 

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557                    
มีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
  (ปรับปรุงใหม่)   

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9) 
บริษทัใหญ่ 10,329 12,625 10,329 12,625 
รวมลกูหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,329 12,625 10,329 12,625 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 17)    
บริษทัยอ่ย - - 255,140 262,943 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) - - - 238 
รวมเจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 255,140 263,181 

เงนิทดรองจ่ายจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 17)     
บริษทัใหญ่ 140 195 140 193 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) - 253 - 17 
รวมเงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 140 448 140 210 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานท่ี
ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 24,823 24,335 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 674 698 
ผลประโยชนเ์ม่ือถูกเลิกจา้ง - 495 

รวม 25,497 25,528 

8. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
  (ปรับปรุงใหม่)   
เงินสด 2,768 2,650 2,763 2,644 
เงินฝากธนาคาร 74,129 150,766 52,257 69,433 

รวม 76,897 153,416 55,020 72,077 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.05 ถึง 0.85 ต่อปี (2557: 
ร้อยละ 0.10 ถึง 1.25 ต่อปี) 
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9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
 (ปรับปรุงใหม่) 
ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 10,329 12,625 10,329 12,625 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 10,329 12,625 10,329 12,625 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 128,407 9,345 128,407 9,345 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 128,407 9,345 128,407 9,345 

รวมลกูหน้ีการคา้  138,736 21,970 138,736 21,970 

ลกูหน้ีอ่ืน     
รายไดค้า้งรับ 1,120 927 717 927 

รวมลกูหน้ีอ่ืน 1,120 927 717 927 

รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน  139,856 22,897 139,453 22,897 

10. สินค้าคงเหลอื 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุน 
ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
  (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 
สินคา้สาํเร็จรูป 32,758 180,323 (5,648) - 27,110 180,323 
งานระหวา่งทาํ 1,002 864 - - 1,002 864 
อะไหล่ วสัดุและอ่ืนๆ 17,058 17,130 (1,376) (779) 15,682 16,351 

รวม 50,818 198,317 (7,024) (779) 43,794 197,538 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บเป็นจาํนวน 6 ลา้นบาท (2557: - ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ        

รับระหวา่งปี 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทั พนัธ์ศรีววิฒัน์ จาํกดั 274 ลา้นบาท 274 ลา้นบาท 100 100 307,895 307,895 21,918 18,083 

รวม     307,895 307,895 21,918 18,083 

12. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เ งินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษัทฯและบริษัทอ่ืนควบคุมร่วมกัน                     
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน 
 

ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

  2558 2557 2558 2557 2558 2557 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)    (ปรับปรุงใหม่) 

บริษทั สยามเอลิทปาลม์  
จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายเมลด็พนัธ์ุ
ปาลม์นํ้ ามนั 

50 50 25,000 25,000 39,281 39,684 

รวม    25,000 25,000 39,281 39,684 

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

  2558 2557 2558 2557 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั สยามเอลิทปาลม์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายเมลด็พนัธ์ุปาลม์นํ้ามนั 50 50 25,000 25,000 
รวม    25,000 25,000 
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12.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ  

 ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงิน
รวมและรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ เงินปันผลรับ 

 2558 2557 2558 2557 
  (ปรับปรุงใหม่)   

บริษทั สยามเอลิทปาลม์ จาํกดั 5,222 5,963 5,625 - 
รวม 5,222 5,963 5,625 - 

12.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมคา้ท่ีมีสาระสาํคญั 

 บริษทั สยามเอลิทปาลม์ จาํกดั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 
สินทรัพยห์มุนเวียน 41,901 52,264 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 44,033 44,427 

สินทรัพยร์วม 85,934 96,691 

หน้ีสินหมุนเวียน (4,481) (9,225) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (2,892) (1,723) 

หน้ีสินรวม (7,373) (10,948) 

สินทรัพย ์- สุทธิ 78,561 85,743 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50 50 

สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในสินทรัพย ์- สุทธิ 39,281 42,872 
การตดัรายการระหวา่งกนั - (3,188) 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วมคา้ 39,281 39,684 
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สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 
รายได ้ 47,137 44,766 
ตน้ทุนขาย (18,501) (12,323) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (24,008) (18,948) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 4,628 13,495 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (560) (870) 

กาํไรสาํหรับปี 4,068 12,625 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 4,068 12,625 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50 50 

สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 2,034 6,313 
การตดัรายการระหวา่งกนั 3,188 (350) 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ 5,222 5,963 

13. เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทอืน่ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัอ่ืนคงเหลือเป็นจาํนวน
ประมาณ 62 ลา้นบาท เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัประกนัและคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ THBFIX 
บวกร้อยละ 1 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกส้ินเดือนมิถุนายนและธนัวาคมของทุกปี และ
ชาํระคืนเงินกูง้วดสุดทา้ยในเดือนมิถุนายน 2583 
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14. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

   เครื่องจกัร เครื่องตกแต่ง  สินทรัพย ์  
  อาคารและ และ ติดตั้งและ  ระหวา่งติดตั้ง  
 ที่ดิน สิ่งปลกูสร้าง อุปกรณ์ เครื่องใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 (ปรับปรุงใหม่) 579,113 252,172 562,028 29,926 171,398 31,951 1,626,588 
ซื้อเพิ่ม - - 4,921 1,000 6,166 48,111 60,198 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย (4,010) (63) (16,209) (1,106) (19,447) - (40,835) 
โอนเขา้ / (โอนออก) - 6,248 25,593 160 9,574 (41,575) - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 (ปรับปรุงใหม่) 575,103 258,357 576,333 29,980 167,691 38,487 1,645,951 
ซื้อเพิ่ม 71,484 188 2,482 1,136 2,979 63,631 141,900 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - - (14,086) (996) (9,445) - (24,527) 
โอนเขา้ / (โอนออก) - 6,509 48,571 - 6,941 (62,021) - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 646,587 265,054 613,300 30,120 168,166 40,097 1,763,324 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

   เครื่องจกัร เครื่องตกแต่ง  สินทรัพย ์  
  อาคารและ และ ติดตั้งและ  ระหวา่งติดตั้ง  
 ที่ดิน สิ่งปลกูสร้าง อุปกรณ์ เครื่องใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ค่าเสื่อมราคาสะสม         
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 (ปรับปรุงใหม่) - 163,117 380,598 26,693 113,394 - 683,802 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี  - 9,373 41,475 1,234 18,199 - 70,281 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (18) (12,075) (1,081) (19,101) - (32,275) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 (ปรับปรุงใหม่) - 172,472 409,998 26,846 112,492 - 721,808 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี  - 9,406 41,812 1,223 19,179 - 71,620 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - - (10,594) (988) (9,371) - (20,953) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 - 181,878 441,216 27,081 122,300 - 772,475 

ค่าเผือ่การด้อยค่า         
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 14,638 - - - - - 14,638 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 14,638 - - - - - 14,638 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 (ปรับปรุงใหม่) 560,465 85,885 166,335 3,134 55,199 38,487 909,505 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 631,949 83,176 172,084 3,039 45,866 40,097 976,211 

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี         
2557 (67 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)   70,281 

2558 (70 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)   71,620 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   เครื่องจกัร เครื่องตกแต่ง  สินทรัพย ์  
  อาคารและ และ ติดตั้งและ  ระหวา่งติดตั้ง  
 ที่ดิน สิ่งปลกูสร้าง อุปกรณ์ เครื่องใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 579,113 235,720 562,028 29,926 171,398 31,951 1,610,136 
ซื้อเพิ่ม - - 4,921 1,000 6,166 48,111 60,198 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย (4,010) (63) (16,209) (1,106) (19,447) - (40,835) 
โอนเขา้ / (โอนออก) - 6,248 25,593 160 9,574 (41,575) - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 575,103 241,905 576,333 29,980 167,691 38,487 1,629,499 
ซื้อเพิ่ม 71,484 188 2,482 1,136 2,979 63,631 141,900 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - - (14,086) (996) (9,445) - (24,527) 
โอนเขา้ / (โอนออก) - 6,509 48,571 - 6,941 (62,021) - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 646,587 248,602 613,300 30,120 168,166 40,097 1,746,872 
ค่าเสื่อมราคาสะสม         
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 - 146,947 380,598 26,693 113,394 - 667,632 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี  - 9,239 41,475 1,234 18,199 - 70,147 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (18) (12,075) (1,081) (19,101) - (32,275) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 - 156,168 409,998 26,846 112,492 - 705,504 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี  - 9,315 41,812 1,223 19,179 - 71,529 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - - (10,594) (988) (9,371) - (20,953) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 - 165,483 441,216 27,081 122,300 - 756,080 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   เครื่องจกัร เครื่องตกแต่ง  สินทรัพย ์  
  อาคารและ และ ติดตั้งและ  ระหวา่งติดตั้ง  
 ที่ดิน สิ่งปลกูสร้าง อุปกรณ์ เครื่องใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ค่าเผือ่การด้อยค่า         
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 14,638 - - - - - 14,638 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 14,638 - - - - - 14,638 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 560,465 85,737 166,335 3,134 55,199 38,487 909,357 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 631,949 83,119 172,084 3,039 45,866 40,097 976,154 

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี        
2557 (67 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)   70,147 

2558 (70 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)   71,529 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึ่งซึ่งตดัค่าเสื่อมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสม
ของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 416 ลา้นบาท (2557: 365 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ: 401 ลา้นบาท 2557: 351 ลา้นบาท)  
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15. ต้นทุนสิทธิการใช้ทีด่ินป่าสงวนและต้นทุนสวนปาล์ม 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ตน้ทุนสิทธิการใช ้   
 ท่ีดินป่าสงวนและ   
 ตน้ทุนสวนปาลม์ ตน้ทุนสวนปาลม์ท่ียงั  
 ท่ีพร้อมเกบ็เก่ียว ไม่พร้อมเกบ็เก่ียว รวม 

ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 (ปรับปรุงใหม่) 633,792 26,206 659,998 
ตน้ทุนเพ่ิมข้ึน - 23,771 23,771 
ตดัจาํหน่าย (49,064) - (49,064) 
โอนเขา้ / (โอนออก) 8,286 (17,326) (9,040) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (ปรับปรุงใหม่) 593,014 32,651 625,665 
ตน้ทุนเพ่ิมข้ึน - 36,495 36,495 
ตดัจาํหน่าย (54,204) - (54,204) 
โอนเขา้ / (โอนออก) 2,567 (9,880) (7,313) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 541,377 59,266 600,643 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 (ปรับปรุงใหม่) 388,092 - 388,092 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  36,960 - 36,960 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสมสาํหรับส่วนท่ี        
ตดัจาํหน่าย 

(11,202) 
 

- 
 

(11,202) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (ปรับปรุงใหม่) 413,850 - 413,850 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  11,883 - 11,883 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสมสาํหรับส่วนท่ี        
ตดัจาํหน่าย 

(48,688) 
 

- 
 

(48,688) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 377,045 - 377,045 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (ปรับปรุงใหม่) 179,164 32,651 211,815 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 164,332 59,266 223,598 

ค่าตดัจําหน่ายสําหรับปี (รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต)   
2557   36,960 

2558   11,883 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตน้ทุนสิทธิการใช ้   
 ท่ีดินป่าสงวนและ   
 ตน้ทุนสวนปาลม์ ตน้ทุนสวนปาลม์ท่ียงั  
 ท่ีพร้อมเกบ็เก่ียว ไม่พร้อมเกบ็เก่ียว รวม 

ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 299,032 26,206 325,238 
ตน้ทุนเพ่ิมข้ึน - 23,771 23,771 
ตดัจาํหน่าย (49,064) - (49,064) 
โอนเขา้ / (โอนออก) 8,286 (17,326) (9,040) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 258,254 32,651 290,905 
ตน้ทุนเพ่ิมข้ึน - 36,495 36,495 
ตดัจาํหน่าย (12,162) - (12,162) 
โอนเขา้ / (โอนออก) 2,567 (9,880) (7,313) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 248,659 59,266 307,925 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 72,381 - 72,381 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  18,153 - 18,153 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสมสาํหรับส่วนท่ี           
ตดัจาํหน่าย 

(11,202) 
 

- 
 

(11,202) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 79,332 - 79,332 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  11,883 - 11,883 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสมสาํหรับส่วนท่ี      
ตดัจาํหน่าย 

(6,888) 
 

- 
 

(6,888) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 84,327 - 84,327 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 178,922 32,651 211,573 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 164,332 59,266 223,598 

ค่าตดัจําหน่ายสําหรับปี (รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต)   
2557   18,153 

2558   11,883 

 บริษทัฯมีพื้นท่ีใชป้ระโยชน์แบ่งออกเป็นพื้นท่ีท่ีบริษทัฯมีโฉนดท่ีดินและเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิอ่ืนๆ 
(น.ส. 3ก. และ น.ส. 3) จาํนวนประมาณ 12,494 ไร่ ส่วนท่ีเหลือบริษทัฯไดรั้บโอนการครอบครองมา
และกาํลงัอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการใหไ้ดม้าซ่ึงเอกสารแสดงสิทธิตามกฎหมาย  
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 หนังสืออนุญาตจากกรมป่าไมใ้ห้บริษทัย่อยแห่งหน่ึงเขา้ทาํประโยชน์หรืออยู่อาศยัในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ซ่ึงบริษัทย่อยใช้พื้นท่ีปลูกปาล์มนํ้ ามันอยู่ประมาณ 13,030 ไร่ ได้หมดอายุลงในเดือน
มกราคม 2558 บริษทัย่อยไดด้าํเนินการขออนุญาตเขา้ทาํประโยชน์หรืออยู่อาศยัในพื้นท่ีดงักล่าวกบั
ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ ขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของส่วนราชการดงักล่าว 

 อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2558 บริษทัย่อยดงักล่าวไดรั้บใบอนุญาตเก็บหาของป่าในพื้นท่ี
แปลงดงักล่าว โดยบริษทัยอ่ยตอ้งชาํระเงินค่าภาคหลวงในอตัราร้อยละ 10 ของราคาตลาดและค่าบาํรุง
ป่าในอตัรา 2 เท่าของค่าภาคหลวง เม่ือเกบ็เก่ียวผลปาลม์นํ้ามนั 

16. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 

อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

งบการเงินรวม/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1.95 และ 1.98 2.30 400,000 200,000 

รวม  400,000 200,000 

17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
 (ปรับปรุงใหม่)  
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5,724 12,206 5,724 12,206 
เจา้หน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจกัร - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,494 2,423 1,494 2,423 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) - - 255,140 263,181 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,717 2,916 2,717 2,916 
เงินทดรองจ่ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 140 448 140 210 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 18,462 25,275 18,064 25,135 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 28,537 43,268 283,279 306,071 

 เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเจา้หน้ีค่าเช่าคา้งจ่ายและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งคา้งจ่าย โดยมีดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ MLR ลบร้อยละ 1.5 ต่อปี สาํหรับยอดค่าเช่าท่ีคา้งเกินกาํหนดชาํระ 
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18. เงินกู้ยมืระยะยาว 

  (หน่วย: พนับาท) 
อตัราดอกเบ้ีย  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(ร้อยละต่อปี) การชาํระคืน 2558 2557 

BIBOR+1 ชาํระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่                  
กมุภาพนัธ์ 2557 ถึงพฤศจิกายน 2559 

75,000 175,000 
 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (75,000) (100,000) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - 75,000 

 เงินกูย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ เช่น บริษัทใหญ่ต้องดํารงอัตราส่วน                
ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 51 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของบริษทัฯ  

19. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน    

 จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดง
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 
  (ปรับปรุงใหม่) 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 8,901 24,430 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  984 1,004 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 525 510 
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - (18,968) 
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  - (3,654) 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - 8,825 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (1,224) (3,246) 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 9,186 8,901 
หน้ีสินในช่วงท่ีเปล่ียนแปลงท่ียงัไม่รับรู้ - (4,159) 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 9,186 4,742 

  

 

 



28 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนกาํไรหรือขาดทุนแสดงไดด้งัน้ี  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 
  (ปรับปรุงใหม่) 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  984 1,004 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 525 510 
หน้ีสินในช่วงท่ีเปล่ียนแปลงท่ีรับรู้ในปี 4,159 4,159 

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 5,668 5,673 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  
ตน้ทุนขาย 4,779 4,826 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 889 847 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จาํนวนของผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัซ่ึง
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนมีจาํนวนทั้งส้ิน 14 ลา้นบาท 

 บริษัทฯคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็นจาํนวน
ประมาณ 2 ลา้นบาท (2557: จาํนวน 1 ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังานของบริษทัฯประมาณ 14 - 25 ปี 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 4.3 - 4.8 4.3 - 4.8 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  5.0 5.0 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน  0 - 35.0 0 - 35.0 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 0.5 

อตัราคิดลด (294) 307 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  410 (394) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (487) 511 
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20. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี               
หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรร
สาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

21. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
  (ปรับปรุงใหม่)   
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 178,575 198,615 178,575 198,615 
ค่าเส่ือมราคา 71,620 70,281 71,529 70,147 
ค่าตดัจาํหน่าย 12,280 37,357 12,280 18,550 
ค่าขนส่ง 30,128 30,366 30,128 30,366 
ค่าเช่าจ่าย 4,444 2,120 11,079 21,702 
ค่าซ่อมแซมและค่าบาํรุงรักษา 36,600 48,174 36,600 48,174 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 612,673 556,606 612,673 556,606 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ 147,427 (149,135) 147,427 (149,135) 

22. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
  (ปรับปรุงใหม่)   
ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 4,076 34,536 - 30,228 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

นิติบุคคลของปีก่อน 
5,803 - 5,796 - 

ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด  

ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั
รายการผลแตกต่างชัว่คราว 

(2,399) 
 
 

(467) 
 
 

(2,399) 
 
 

(467) 
 
 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน                
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 7,480 34,069 3,397 29,761 
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  จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไรจากการประมาณการ 
 ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

- 
 

2,760 
 

 - 2,760 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
  (ปรับปรุงใหม่)   

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (4,476) 222,309 (2,583) 197,063 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 15 และ 20 ร้อยละ 15 และ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล         

คูณอตัราภาษี 
(990) 

 
42,428 

 
(517) 

 
39,413 

 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 5,803 - 5,796 - 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ (1,044) (1,193) - - 
ขาดทุนทางภาษีท่ีถูกใชป้ระโยชน์ในปีปัจจุบนั (12,343) - (12,343) - 
ขาดทุนสุทธิทางภาษีสาํหรับปี (909) - (909) - 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 23) 13,252 (8,626) 13,252 (8,626) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 3,775 5,394 3,691 3,274 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (64) (3,934) (64) (683) 

เงินปันผลรับ - - (5,509) (3,617) 

รวม 16,963 (7,166) 11,370 (9,652) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ 7,480 34,069 3,397 29,761 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี   
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 757 155 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2,928 2,928 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 1,837 949 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 909 - 

รวม 6,431 4,032 

 ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้มีจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท ซ่ึงจะส้ินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์
ภายในปี 2565 

23. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สาํหรับกิจการสกดันํ้ ามนัปาลม์
ดิบและเมลด็ในปาลม์อบแหง้ และกิจการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวลตามกาํลงัการผลิตท่ีกาํหนดไว้
ในบตัรส่งเสริม ทั้งน้ีภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี: 

เลขท่ีบตัรส่งเสริม สิทธิประโยชน์หลกั 
1043(2)/2548 - ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรท่ีได้จากการ

ประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 
ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนมีกาํหนดเวลา 8 ปี
นบัแต่วนัเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการสําหรับผลิตภณัฑ์
นํ้ ามันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มอบแห้ง (วันท่ี 7 มกราคม 
2552) 

- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรท่ีได้จากการ
ประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมมีกาํหนดเวลา 8 ปีนบัแต่วนั
เร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการสาํหรับผลิตภณัฑไ์ฟฟ้าจาก
เช้ือเพลิงชีวมวล (วนัท่ี 21 สิงหาคม 2558) 
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นอกจากน้ี บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สาํหรับกิจการผลิต
ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพตามกาํลงัการผลิตท่ีกาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริม ทั้งน้ีภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดบาง
ประการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี: 

เลขท่ีบตัรส่งเสริม สิทธิประโยชน์หลกั 
2245(9)/2550 - ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรจากกิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วนัเร่ิมมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2553) 

รายไดข้องบริษทัฯสาํหรับปีจาํแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริม
การลงทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
รายไดจ้ากการขาย 144,879 225,402 1,114,728 929,260 1,259,607 1,154,662 

24. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่น
ระหวา่งปี 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
  (ปรับปรุงใหม่)   
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (พนับาท) (11,957) 188,241 (5,979) 167,302 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 324,050 324,050 324,050 324,050 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) (0.04) 0.58 (0.02) 0.52 

25. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินกิจการใน 2 ส่วนงานหลกัคือ (1) ธุรกิจการทาํสวนปาล์มนํ้ ามนั ผลิต
นํ้ ามนัปาล์มดิบและนํ้ ามนัเมล็ดในปาล์มดิบ (2) ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพและเช้ือเพลิงชีวมวล        
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ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีกิจกรรมท่ีเป็นสาระสาํคญัในส่วนงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ
ชีวภาพและเช้ือเพลิงชีวมวล ดงันั้นรายได ้กาํไรจากการดาํเนินงานและสินทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่ท่ีแสดง
ในงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานทางธุรกิจ (1) ตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพย์
ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ในปี 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนสองราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 
750 ลา้นบาท และ 120 ลา้นบาทตามลาํดบั (ปี 2557: มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนหน่ึงราย เป็น
จาํนวนเงินประมาณ 755 ลา้นบาท) ซ่ึงมาจากส่วนงานธุรกิจการทาํสวนปาลม์นํ้ ามนั ผลิตนํ้ ามนัปาลม์
ดิบและนํ้ามนัเมลด็ในปาลม์ดิบ                

26. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 
ของเงินเดือน ทั้งน้ีพนกังานท่ีเร่ิมงานตั้งแต่วนัท่ี 15 มกราคม 2553 เป็นตน้ไป บริษทัฯและพนกังานจะ
จ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหาร
โดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออก
จากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2558 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็น
ค่าใชจ่้ายจาํนวน 2 ลา้นบาท (2557: 2 ลา้นบาท) 

27. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย 

ต่อหุน้  

  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจาํปี 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 

25 เมษายน 2557 
 130  0.40 

เงินปันผลระหวา่งกาลจากกาํไรสุทธิ   
งวดเดือนมกราคมถึงเดือน
กนัยายนของปี 2557 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2557 

 48 
 
 

 0.15 
 
 

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2557  178  0.55 

    
เงินปันผลประจาํปี 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 

24  เมษายน 2558 
 49 
 

 0.15 
 

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2558  49  0.15 
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28. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

28.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท (2557: 24 ลา้นบาท) ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ ยานพาหนะและสร้างอาคาร 

28.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน อายุของสัญญามี
ระยะเวลา 14 และ 15 ปี ทั้งน้ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอก
เลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

จ่ายชาํระ     
ภายใน 1 ปี 2 2 4 - 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 9 7 16 - 
มากกวา่ 5 ปี 19 19 33 - 

28.3 การคํา้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือคํ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯและบริษทัย่อยเหลืออยู่เป็นจาํนวน 18 ลา้นบาท (2557: 2 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระ
ผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

28.4 หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้   

ก) ในปี 2547 บริษทัฯไดรั้บจดหมายเชิญจากสํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
เก่ียวกบัปัญหาท่ีดินทบัซอ้นกบัท่ีดิน ส.ป.ก. ซ่ึงบริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมปรึกษาหารือกบัสาํนกังาน  
ส.ป.ก. เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2547 พร้อมกบัไดส่้งมอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งให้เพื่อการพิจารณา
แลว้ 

 เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2548 บริษทัฯไดส่้งมอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหส้าํนกังาน ส.ป.ก.เพื่อขอให้
พิจารณาพิสูจน์สิทธิในท่ีดิน 

 ต่อมา ส.ป.ก. มีหนังสือแจง้ให้บริษทัฯไปดาํเนินการกระจายสิทธิ  โดยไดมี้การดาํเนินการ
กระจายสิทธิแลว้จาํนวนพื้นท่ี 4,994.10 ไร่  อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดมี้การตรวจสอบพบใน
ภายหลังว่ามีพื้นท่ีจาํนวน 1,459 ไร่เศษ ซ่ึงมีราคาทุนของท่ีดินและมูลค่าสุทธิตามบัญชี
คงเหลือของตน้ทุนสวนปาล์มนํ้ ามนับนท่ีดินดังกล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 จาํนวน
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ประมาณ 10 ลา้นบาท ไดก้ระจายสิทธิทบัซอ้นกบัโฉนดท่ีดินของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯอยูใ่น
ระหวา่งการดาํเนินการกบั ส.ป.ก. เพื่อใหย้กเลิกพื้นท่ีท่ีทบัซอ้นดงักล่าว 

ข) เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2551 บริษทัฯได้เขา้ร่วมประชุมกับคณะทาํงานพิจารณาตรวจสอบ
ทบทวนแนวทางปฏิบติัและการเจรจาเพื่อนาํท่ีดินของผูค้รอบครองท่ีดินแปลงใหญ่ในเขต
ปฏิรูปท่ีดินมาจดัให้แก่เกษตรกร แต่งตั้งโดยคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
เพื่อพิจารณาแกไ้ขปัญหาท่ีดิน เน่ืองจากบริษทัฯมีท่ีดินอยู่ในเขตป่าจาํแนกเน้ือท่ีประมาณ 
1,210 ไร่ และเขตปฏิรูปท่ีดินประมาณ 276 ไร่ ท่ีดินดงักล่าวคิดเป็นเน้ือท่ีประมาณร้อยละ 3 
ของพื้นท่ีปลูกปาลม์ทั้งหมดของบริษทัฯ โดยท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินประมาณ 276 ไร่ เป็นการ
ครอบครองท่ีดินแปลงใหญ่และถือครองท่ีดินเกินขนาดตามกฎหมายปฏิรูปท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรมมาตรา 30  

 เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2551 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํบนัทึกการเจรจาตกลงการมอบพื้นท่ีครอบครอง
คืน ส.ป.ก. เพื่อนาํไปดาํเนินการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม สาํหรับท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
โดยบริษทัฯขอแสดงเจตนายินยอมให้ ส.ป.ก. นาํท่ีดินเน้ือท่ีประมาณ 80 ไร่ ไปดาํเนินการ
ปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม อยา่งไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2552 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือ
จากสาํนกังานการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัสุราษฎร์ธานีแจง้ใหบ้ริษทัฯออกจากท่ีดินเขตปฏิรูปท่ีดิน
เน้ือท่ีประมาณ 133 ไร่ พร้อมร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างภายใน 30 วนั นับแต่ไดรั้บหนังสือฉบบั
ดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัฯไม่มีเอกสารสิทธิในท่ีดินดงักล่าว ซ่ึงราคาทุนของท่ีดินและมูลค่า
สุทธิคงเหลือตามบญัชีของตน้ทุนสวนปาลม์นํ้ ามนับนท่ีดินดงักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 0.2 
ลา้นบาท บริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพยส์ําหรับตน้ทุนดงักล่าวแลว้ทั้ง
จาํนวนในปี 2552 

 ส่วนท่ีดินในเขตป่าจาํแนก ปัจจุบนับริษทัฯกาํลงัอยู่ระหว่างการเจรจากับหน่วยราชการท่ี
เก่ียวขอ้งเพ่ือหาแนวทางแกไ้ขปัญหาสาํหรับท่ีดินดงักล่าว  

ค) ในปี 2551 บริษทัย่อยสองแห่งได้รับหนังสือแจ้งจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ให้มาจัดทาํบนัทึกรับทราบและยินยอมการปฏิบติัตาม
เง่ือนไขของระเบียบกรมป่าไมว้่าดว้ยการอนุญาตใหใ้ชป้ระโยชน์พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 
2548 พร้อมทั้งยื่นคาํขออนุญาตเก็บหาของป่าตามมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญติัป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 และชาํระเงินค่าภาคหลวงในอตัราร้อยละ 10 ของราคาตลาดและค่าบาํรุง
ป่าในอตัรา 2 เท่าของค่าภาคหลวง เม่ือเกบ็เก่ียวผลปาลม์นํ้ามนัท่ีไดป้ลูกข้ึน 

   เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2552 บริษทัย่อยทั้งสองแห่งไดเ้ขา้ทาํบนัทึกรับรองยินยอมปฏิบติัตาม
เง่ือนไขของระเบียบกรมป่าไมด้งักล่าว และเม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2552 บริษทัย่อยไดย้ื่นคาํ
ขอรับใบอนุญาตเกบ็หาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติแลว้ 
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  เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2557 ใบอนุญาตใหเ้ขา้ทาํประโยชน์ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงกบักรมป่า
ไมไ้ดส้ิ้นสุดลง มีผลให้ค่าภาคหลวงซ่ึงบริษทัย่อยมีพนัธะกบักรมป่าไมไ้ดส้ิ้นสุดลงไปดว้ย
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนทาํสญัญาเช่าท่ีดินจาํนวนพื้นท่ีคร่ึงหน่ึงของพื้นท่ีท่ีเคยไดเ้ขา้
ทาํประโยชน์จากใบอนุญาตกบักรมป่าไมก้บักรมธนารักษ ์ เม่ือวนัท่ี 11 ธันวาคม 2557 ซ่ึง
สญัญามีผลตั้งแต่วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2557 ถึง 8 กรกฎาคม 2572 

  เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดรั้บใบอนุญาตเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ 

29. เคร่ืองมือทางการเงิน 

29.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้ น                
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนและเงินกูย้ืมระยะยาว บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากการขายใหก้บั
ลูกคา้จาํนวนนอ้ยราย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการ
เกบ็หน้ีจากลูกหน้ีเหล่านั้น เน่ืองจากลูกหน้ีส่วนใหญ่มีความสามารถในการชาํระหน้ี 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากธนาคาร                  
เงินใหกู้ย้มื และเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มี
อตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกับอตัราตลาดใน
ปัจจุบนั  
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 สินทรัพยแ์ละหนี้สินทางการเงินที่สาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี้ย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนี้สินทางการเงินที่มีอตัราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวนัที่
ครบกาํหนด หรือ วนัที่มีการกาํหนดอตัราดอกเบี้ยใหม่ (หากวนัที่มีการกาํหนดอตัราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี้     

  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม 
   อตัราดอกเบี้ย    
 อตัราดอกเบี้ยคงที่ ปรับขึ้นลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบี้ย 
 ภายใน 1 ปี มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ที่แทจ้ริง 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
           (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - 74 147 3 6 77 153 0.05 - 0.85 0.10 - 1.25 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - - - - - - 140 23 140 23 - - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและเงินทดรอง

พนกังาน 
- - - - - - 1 1 1 1 - - 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัอื่น - - - - 62 - - - 62 - THBFIX + 1 - 
 - - - - 136 147 144 30 280 177   
หนีส้ินทางการเงนิ             
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 400 200 - - - - - - 400 200 1.95 และ 1.98 2.30 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - - - - - - 29 43 29 43 - - 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - - 75 175 - - 75 175 BIBOR + 1 BIBOR + 1 
 400 200 - - 75 175 29 43 504 418   
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  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   อตัราดอกเบี้ย    
 อตัราดอกเบี้ยคงที่ ปรับขึ้นลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบี้ย 

 ภายใน 1 ปี มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ที่แทจ้ริง 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
           (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - 52 67 3 5 55 72 0.05 - 0.85 0.10 - 1.25 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - - - - - - 139 23 139 23 - - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและเงินทดรอง

พนกังาน 
- - - - - - - 1 - 1 - - 

 - - - - 52 67 139 29 194 96   
หนีส้ินทางการเงนิ             
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 400 200 - - - - - - 400 200 1.95 และ 1.98 2.30 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - - - - 255 263 28 43 283 306 MLR - 1.5 MLR - 1.5 

เงินกูย้มืระยะยาว - - - - 75 175 - - 75 175 BIBOR + 1 BIBOR + 1 
 400 200 - - 330 438 28 43 758 681   
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือเคร่ืองจกัรเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัฯไดพ้ิจารณาทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นคร้ังคราวเพื่อลด
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัฯไม่มีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้
คงเหลือ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

29.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ น             
เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึง
ประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

30. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯ คือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ โดย ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 0.49:1 (2557: 0.38:1) และเฉพาะ          
บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.76:1 (2557: 0.65:1) 

31. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัเสนอจ่ายเงินปันผล
จากกาํไรสะสมให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ินประมาณ 32                 
ลา้นบาท โดยจะนาํเสนอเพ่ือขออนุมติัการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯต่อไป 

32. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559 
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