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ส่วนท่ี 1 
การประกอบธรุกิจ 

 
1. นโยบายและลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
 

1.1 ประวติัความเป็นมา 
 

ผูเ้ริม่จดัตัง้บรษิทัคอื นายวชิยั นามศริชิยั  ไดจ้ดทะเบยีนตามประมวลกฏหมายแพง่และพานิชยเ์ป็นนิติ
บุคคลประเภทบรษิทัจาํกดั ทะเบยีนเลขที ่664/2521 เมื่อวนัที ่21 เมษายน 2521 ดว้ยเงนิทุนจดทะเบยีน 20 ลา้น
บาท เพือ่ดําเนินธุรกจิผลติน้ํามนัปาลม์ดบิจากผลปาลม์สด โดยบรษิทัมสีวนปาลม์น้ํามนัขนาดใหญ่เป็นของตนเอง
มพีืน้ทีป่ลกูรวมมากกวา่ 30,625 ไร ่ในจงัหวดักระบีแ่ละจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  

ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2537 บรรษทัพฒันาการแห่งเครอืจกัรภพ หรอื ซดีซี ีซึง่เป็นสถาบนัการเงนิเพือ่การ
พฒันาของรฐับาลองักฤษมกีารลงทุนในสวนปาลม์น้ํามนัในหลายประเทศ ไดเ้ขา้เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
หลงัจากซือ้หุน้รอ้ยละ 47 ของบรษิทัจากกลุ่มผูถ้อืหุน้ทัง้ชาวต่างประเทศและในประเทศ 

ในการประชุมผูถ้อืหุน้วสิามญัครัง้ที ่1/2537 วนัที ่15 สงิหาคม 2537 ผูถ้อืหุน้ไดม้กีารอนุมตักิารเพิม่ทุน
จดทะเบยีนจาก 250 ลา้นบาท เป็น 324.05 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญั 7,405,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 
เพือ่แลกกบัหุน้ทัง้หมดของบรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จาํกดั ในราคาหุน้ละ 40.9985 บาท บรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จาํกดั 
มบีรษิทัย่อย 2 บรษิทั ซึ่งเป็นเจ้าของสมัปทานสวนปาล์มน้ํามนัสองแห่ง มพีืน้ที่ปลูกปาล์มทัง้หมดมากกว่า 
21,349 ไร่ ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทัง้นี้การแลกเปลีย่นหุน้ดงักล่าวมมีลูค่ารวมทัง้สิน้ 274 ลา้นบาท ผลจากการ
รวมกจิการกบั บรษิทั พนัธ์ศรวีวิฒัน์ จํากดัในครัง้น้ี ทําใหใ้นขณะนัน้บรษิทัมพีืน้ทีป่ลูกปาล์มน้ํามนัมากทีสุ่ดใน
ประเทศไทย คอื มากกวา่ 44,440 ไร ่  

เมื่อวนัที ่28 พฤษภาคม 2546 บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ไดซ้ือ้หุน้จากผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ของบรษิทัคอื บรรษทัพฒันาการแห่งเครอืจกัรภพ และ CDC (WEST MALAYSIA) SENDIRIAN BERHAD 
จํานวน 13,600,763 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.97 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมด เมื่อรวมกบัหุ้นเดิมที่มอียู่
จาํนวน 7,874,704 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 24.30 ทาํใหบ้รษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) กลายเป็นผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ของบรษิทั โดยถอืหุน้ทัง้หมดคดิเป็นรอ้ยละ 66.29  และในปจัจุบนั บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน) ถอืหุน้ในบรษิทัรอ้ยละ 69.96 

ปจัจุบนั บรษิทัมพีืน้ทีป่ลูกปาลม์ลดลงเมื่อเทยีบกบัในอดตีทีผ่่านมา เน่ืองจากพืน้ทีส่มัปทานทีห่มดอาย ุ
โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

(i) พืน้ทีส่มัปทานของสวนเคยีนซากบักรมป่าไม้ (ประมาณ 8,500 ไร่) ได้หมดอายุลง เมื่อวนัที่ 8 
กรกฎาคม 2557 และบรษิทัย่อยไดด้ําเนินการต่ออายุสญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ โดยไดจ้ดทะเบยีนทาํสญัญาเช่าทีด่นิ
กบักรมธนารกัษ์ เมื่อวนัที ่11 ธนัวาคม 2557 จาํนวนพืน้ที ่4,294 ไร่  คดิเป็นรอ้ยละ 50 ของพืน้ทีท่ีเ่คยไดเ้ขา้ทาํ
ประโยชน์จากใบอนุญาตกบักรมปา่ไม ้เมื่อวนัที ่9 กรกฎาคม 2527 
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(ii) พืน้ทีส่มัปทานของสวนชยับุรกีบักรมปา่ไม ้(ประมาณ 13,000 ไร่) ไดห้มดอายุลงในวนัที ่1 มกราคม 
2558 บริษัทและบริษัทย่อยได้ยื่นขออนุญาตเข้าทําประโยชน์กับกรมป่าไม้ จํานวนพื้นที่ 6,513 ไร่ ซึ่งอยู่ใน
ระหวา่งการดาํเนินการพจิารณาของกรมปา่ไม ้  

 
 

1.2 วิสยัทศัน์และพนัธกิจ 
 

วสิยัทศัน์  
เป็นบรษิทัชัน้นําในธรุกจิน้ํามนัปาลม์ทีม่กีารเตบิโตอย่างยัง่ยนื ภายใตก้ารดาํเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ตามมาตรฐานระดบัสากล เพือ่เสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ในดา้นการแขง่ขนัระดบัโลก 
 
 
พนัธกจิ 
1.  สรา้งศกัยภาพในธุรกจิน้ํามนัปาลม์ตัง้แต่การเพาะเมลด็พนัธุ ์การผลติตน้กลา้ การเพาะปลกู การสกดั

น้ํามนั ตลอดจนธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องใหส้ามารถแขง่ขนัไดแ้ละเป็นทีย่อมรบัในอนาคต 
2.  ดาํเนินธุรกจิน้ํามนัปาลม์ทีใ่หม้ลูคา่สงูดว้ยการมุง่เน้นในดา้นงานคน้ควา้วจิยั พฒันาสายพนัธุป์าลม์

น้ํามนัทีใ่หผ้ลผลติสงูปรบัตวัไดด้ใีนทกุพืน้ทีก่ารเพาะปลกูตรงตามความตอ้งการของเกษตรกร 
รวมถงึการใหบ้รกิารทีด่เียีย่มต่อลกูคา้ 

3.  ใชเ้ทคโนโลยกีารผลติและการคน้ควา้วจิยัทีท่นัสมยั ดว้ยระบบการบรหิารจดัการทีไ่ดม้าตรฐานสากล 
พรอ้มกบัการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม ความหลากหลายทางชวีภาพ ชุมชนและสงัคม 

4.  ใหค้วามสาํคญัอยูเ่สมอต่อสขุภาพ ความปลอดภยั และสวสัดกิารของพนกังาน รวมถงึการสรา้งความ
เชือ่มัน่ใหก้บัลกูคา้ เกษตรกร และจดัสรรประโยชน์ตอบแทนแกผู่ถ้อืหุน้และผูเ้กีย่วขอ้งอย่าง
เหมาะสม 
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1.3 การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัในปีท่ีผา่นมา 
 
1. เมื่อวนัที ่5 กรกฎาคม 2559 ไดม้ปีระกาศคาํสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่36/2559 ให้

สาํนกังานการปฏริปูทีด่นิกําหนดพืน้ทีเ่ป้าหมายทีด่นิทีย่งัไม่เขา้สู่กระบวนการปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมทีม่เีน้ือ
ทีต่ ัง้แต่ 500 ไร่ ขึน้ไป โดยใหผู้ค้รอบครองทีด่นิในพืน้ทีเ่ป้าหมายดงักล่าว ยื่นคํารอ้งเพื่อแสดงสทิธใินทีด่นิตาม
ประมวลกฎหมายทีด่นิหรอืกฎหมายอื่น ต่อสาํนักงานการปฏริูปทีด่นิจงัหวดั และใหส้าํนักงานการปฏริูปทีด่นิ
จงัหวดัตรวจสอบหลกัฐานแสดงสทิธใินทีด่นิของผูค้รอบครองทีด่นิในพืน้ทีเ่ป้าหมาย หากผูค้รอบครองทีด่นิไม่มา
ยื่นคาํรอ้งแสดงสทิธใินทีด่นิ หรอืสาํนักงานการปฏริปูทีด่นิจงัหวดัพจิารณาแลว้ไม่เหน็ชอบกบัคํารอ้งดงักล่าว ให้
เจา้หน้าทีซ่ึง่เลขาธกิารสาํนักงานการปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมแต่งตัง้มอีํานาจสัง่ใหผู้ค้รอบครองทีด่นิออกจาก
พืน้ทีเ่ป้าหมายภายในเวลาทีก่าํหนด และงดเวน้กระทาํการใดๆ ในบรเิวณพืน้ทีเ่ป้าหมาย  

ดงันัน้ หากสาํนกังานการปฏริปูทีด่นิกาํหนดใหพ้ืน้ที ่2 แปลงของบรษิทัเป็นพืน้ทีเ่ป้าหมาย และบรษิทัไม่
สามารถแสดงหลกัฐานแสดงสทิธใินทีด่นิ บรษิทัตอ้งส่งคนืพืน้ทีด่งักล่าวใหส้าํนักงานการปฏริปูทีด่นิ คดิเป็นพืน้ที่
ประมาณรอ้ยละ 20.6  ของพืน้ทีป่ลกูปาลม์ทัง้หมด (ดรูายละเอยีดในหวัขอ้ “ปัจจยัเส่ียง”) 

2. เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2559 ทีป่ระชุมสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่39 มมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง
ขา้งมากเลอืกตัง้คณะกรรมการชุดใหม่ โดยเป็นกรรมการท่านเดมิ 6 ท่าน กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไป
อกีวาระหนึ่ง ไดแ้ก่ นายธรีะ วภิูชนิน, นายเสงีย่ม สดัทดั, นายวงั ชาง ยงิ, นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ,ิ  นางสาว
ปิยธดิา สขุจนัทร ์และนางสาว จริสดุา สาํเภาทอง และมกีรรมการท่านใหม่ 1 ท่าน คอื นายวศนิ ปจัจกัขะภตั ิซึง่
ไดร้บัการเลอืกตัง้แทนดร.วลิาศ สนิสวสัดิ ์ตามทีค่ณะกรรมการสรรหาไดเ้สนอ 

 
1.4 โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

 

บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ 

50% 
บจ. สยามเอลทิปาลม์ 

(การรว่มคา้) 

99.98% 
บจ. พนัธศ์รวีวิฒัน์ 

(เจา้ของสวนปาลม์น้ํามนัทีช่ยับรุแีละเคยีนซา) 

99.99% 
บจ. พนัธศ์ร ี

(เจา้ของสมัปทานทีด่นิชยับุร)ี 
(อยู่ในระหว่างการขอต่ออายุ) 

99.99% 
บจ. ประจกัษว์วิฒัน์ 

(เจา้ของสมัปทานทีด่นิเคยีนซา) 
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1.5 ความสมัพนัธก์บักลุม่ธรุกิจของผูถ้ือหุ้นใหญ่ 
 
 ในปี 2559 บริษัทมีการจําหน่ายน้ํามันปาล์มดิบ และน้ํามันเมล็ดในปาล์มดิบ ให้แก่ บริษัท ลํ่าสูง 
(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) คดิเป็นรอ้ยละ 54.57 (2558 : รอ้ยละ 59.51) ของมลูค่าการขายทัง้หมด ซึง่เป็น
ราคาตลาดและเป็นไปตามธุรกจิการคา้ปกต ิไม่มพีนัธะผูกพนักนันอกเหนือจากสญัญาการขายน้ํามนัปาล์มดบิ 
และเป็นไปตามประเพณีการคา้ของการทาํธรุกจิน้ํามนัปาลม์ดบิ  

 
 นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิซึง่เป็นกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั และบรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน) เป็นผูอ้นุมตักิารขายน้ํามนัปาลม์ดบิใหแ้ก่ บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โดยทีก่ารขาย
ทกุครัง้จะมรีาคาอา้งองิกบัการขายใหก้บัลกูคา้รายอื่นๆ ภายในวนัเดยีวกนั หรอือย่างชา้ภายในวนัรุง่ขึน้ 
 

 

2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
 

บรษิทัดาํเนินกจิการปลกูปาลม์น้ํามนั และมโีรงงานสกดัน้ํามนัปาลม์ดบิและน้ํามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ  ผูถ้อื
หุน้ใหญ่ของบรษิทัคอืบรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ซึง่เป็นโรงกลัน่น้ํามนัปาลม์ดบิ ผลติน้ํามนัพชื
ตรา หยก และผลติภณัฑอ์ื่นเชน่ ไขมนัผสม และเนยเทยีม เป็นตน้ 

 
บรษิทัไดถ้อืหุน้ 99.98% ในบรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จํากดั (ทุนจดทะเบยีนและชําระเต็มมูลค่า 274 ลา้น

บาท โดยออกเป็นหุน้สามญั 27,400 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10,000 บาท) ซึง่เป็นเจา้ของสวนปาลม์น้ํามนั โดยบรษิทัได้
มกีารเช่าสวนปาล์มน้ํามนัจากบรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จํากดั นอกจากน้ีแลว้บรษิทั พนัธ์ศรวีวิฒัน์ จํากดั ไดถ้อืหุน้  
99.99% ของบรษิทั พนัธ์ศร ีจาํกดั (ทุนจดทะเบยีนและชาํระเตม็มลูค่า 5 ลา้นบาท โดยออกเป็นหุน้สามญั 500 
หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10,000 บาท) และบรษิทัประจกัษ์ววิฒัน์ จาํกดั (ทุนจดทะเบยีนและชาํระเตม็มลูค่า 5 ลา้นบาท 
โดยออกเป็นหุน้สามญั 5,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1,000 บาท) เดมิทัง้สองบรษิทัน้ีไดร้บัสมัปทานการปลูกปาลม์
น้ํามนัในเขตพืน้ทีอ่ําเภอชยับุรแีละอําเภอเคยีนซา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี เป็นจาํนวนประมาณ 30,000 ไร ่จากกรม
ป่าไมเ้ป็นระยะเวลา 30 ปี  มพีืน้ทีป่ลูกปาล์มน้ํามนัอยู่ 21,349 ไร่  ปจัจุบนั บรษิทัมพีืน้ทีป่ลูกปาล์มลดลงเมื่อ
เทยีบกบัในอดตีทีผ่า่นมา เน่ืองจากพืน้ทีส่มัปทานทีห่มดอาย ุโดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

(i) พืน้ทีส่มัปทานของสวนเคยีนซากบักรมปา่ไม ้ (ประมาณ 8,500 ไร)่   ไดห้มดอายุลง  เมือ่วนัที ่ 8 

กรกฎาคม 2557 และบรษิทัย่อยไดด้ําเนินการต่ออายุสญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ โดยไดจ้ดทะเบยีนทาํสญัญาเช่าทีด่นิ
กบักรมธนารกัษ์ เมื่อวนัที ่11 ธนัวาคม 2557 จาํนวนพืน้ที ่4,294 ไร่  คดิเป็นรอ้ยละ 50 ของพืน้ทีท่ีเ่คยไดเ้ขา้ทาํ
ประโยชน์จากใบอนุญาตกบักรมปา่ไม ้เมื่อวนัที ่9 กรกฎาคม 2527 

(ii) พืน้ทีส่มัปทานของสวนชยับุรกีบักรมปา่ไม ้(ประมาณ 13,000 ไร่) ไดห้มดอายุลงในวนัที ่1 มกราคม 
2558 บริษัทและบริษัทย่อยได้ยื่นขออนุญาตเข้าทําประโยชน์กับกรมป่าไม้ จํานวนพื้นที่ 6,513 ไร่ ซึ่งอยู่ใน
ระหวา่งการดาํเนินการพจิารณาของกรมปา่ไม ้  
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นอกจากนัน้ เมื่อต้นปี 2550 บรษิทัได้จดัตัง้บรษิทัร่วมทุนชื่อ บรษิทั สยามเอลทิปาล์ม จํากดั (ทุนจด
ทะเบยีนและชาํระเตม็มลูค่า 50 ลา้นบาท โดยออกเป็นหุน้สามญั 5 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท) เพือ่ดาํเนินการ
ผลติและเพาะเมลด็พนัธุป์าลม์ โดยเป็นการร่วมทุนกบั Center de Cooperation Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Develppement (CIRAD) ซึง่เป็นองคก์รพเิศษทีจ่ดัตัง้ข ึน้ตามกฎหมายฝรัง่เศส มคีวาม
เชยีวชาญและใหค้วามสาํคญักบัการวจิยัและพฒันาดา้นการเกษตรในเขตรอ้น ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 : 50 ต่อมาใน
ปี 2552 CIRAD ไดจ้ดัตัง้บรษิทัย่อยชื่อบรษิทั ปาลม์เอลทิ เอสเอเอส (ประเทศฝรัง่เศส) แลว้โอนหุน้ทีถ่อือยู่ใน
บรษิทั สยามเอลทิปาลม์ จาํกดั ทัง้หมดใหแ้ก่ บรษิทั ปาลม์เอลทิ เอสเอเอส (ประเทศฝรัง่เศส) 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมพีืน้ทีป่ลกูปาลม์น้ํามนัซึง่เป็นสวนของบรษิทัเองจาํนวน  21,525.46 

ไร่ เมื่อรวมกบัพืน้ทีท่ ีส่มัปทานทีบ่รษิทัเช่าจากบรษิทัย่อยแลว้ บรษิทัจะมพีืน้ทีป่ลกูปาลม์ทัง้หมด 31,815.77 ไร ่
หรอื 5,090.52 เฮกตาร ์ถงึแมว้า่บรษิทัจะมสีวนปาลม์ขนาดใหญ่ แต่บรษิทักย็งัคงตอ้งซือ้ผลปาลม์สดจากภายนอก
เพือ่เป็นวตัถุดบิป้อนเขา้สู่โรงงานสกดัน้ํามนัปาลม์ดบิ ซึ่งปจัจุบนัมกีําลงัการผลติ 75 ตนัผลปาลม์สดต่อชัว่โมง  
โดยมผีลติภณัฑห์ลกั คอื น้ํามนัปาลม์ดบิและน้ํามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ สว่นผลติภณัฑอ์ื่นๆ นัน้เป็นผลพลอยไดจ้าก
การสกดัน้ํามนัปาลม์ดบิ 

 
โครงสรา้งรายได้ 
 

ผลิตภณัฑ/์บริการ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

น้ํามนัปาลม์ดบิ 953 82.51 1,041 82.62 771 81.50 
น้ํามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ 146 12.64 164 13.01 136 14.38 
อื่นๆ 55 4.85 55 4.37 39 4.12 

รวมมลูคา่การจาํหน่าย 1,154 100.00 1,260 100.00 946 100.00 
หมายเหตุ : การจาํหน่ายผลติภณัฑข์า้งตน้ดาํเนินการโดย UPOIC  

 
2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑ ์
 

1. น้ํามนัปาลม์ดบิ (Crude Palm Oil) เป็นน้ํามนัทีไ่ดจ้ากการสกดัผลปาลม์สด โดยมอีตัราเปอรเ์ซน็ต์
น้ํามนัมากน้อยขึน้อยู่กบัคุณภาพของผลปาลม์สด ตวัอย่างเช่น ถา้เป็นผลปาลม์สดทีซ่ื้อจากเกษตรกรรายย่อยจะ
ไดอ้ตัราการสกดัน้ํามนัอยู่ทีร่อ้ยละ 15–17 แต่ถ้าเป็นผลปาลม์สดจากสวนของบรษิทัเองจะไดอ้ตัราการการสกดั
น้ํามนัรอ้ยละ 17-19 โดยมผีลพลอยไดเ้ป็นเมลด็ในปาลม์ ซึง่เป็นวตัถุดบิในการผลติน้ํามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ 

 
2. น้ํามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ (Crude Palm Kernel Oil) เป็นน้ํามนัทีไ่ดจ้ากการสกดัเมลด็ในปาลม์ โดยมี

อตัราการสกดัน้ํามนัรอ้ยละ 43 และมผีลพลอยไดเ้ป็นกากปาลม์ ซึง่เป็นวตัถุดบิสาํหรบัผลติอาหารสตัว ์ 
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น้ํามนัปาล์มดบิและน้ํามนัเมล็ดในปาล์มดิบเป็นวตัถุดบิของอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น เช่น น้ํามนัปรุง
อาหาร ไขมนัผสม เนยเทยีม ขนมปงักรอบ ขนมเคก้ เนยโกโก ้ ไอศครมี  ครมีเทยีม  สบู่  แชมพ ูเทยีนไข กลเีซอ
รนี สอีะมนิส ์สว่นผสมอาหาร เคมภีณัฑ ์เคลอืบดบีุก  อาหารสตัว ์และอื่นๆ นอกจากน้ี ในปจัจบุนั น้ํามนัปาลม์ยงั
ใชเ้ป็นสว่นประกอบสาํคญัในการผลติไบโอดเีซล ซึง่เป็นพลงังานทางเลอืก เพือ่ทดแทนการใชน้ํ้ามนัปิโตรเลยีมได ้

 
น้ํามนัปาลม์เป็นน้ํามนัทีม่คีุณสมบตัพิเิศษคอื มจีุดไหมท้ีส่งูกว่า และมเีบตา้แคโรทนีสงู ซึง่เป็นประโยชน์

ต่อสขุภาพ นอกจากนัน้ยงัมกีารดดูซบัทีต่ํ่ากวา่น้ํามนัพชืชนิดอื่น ทาํใหไ้มเ่คลอืบตดิสิง่ทีท่อด ทาํใหอ้าหารทีท่อดมี
สสีวย และเกบ็ไวไ้ดน้าน  

 
การแปรรปูผลปาลม์ให้เป็นผลิตภณัฑต่์างๆ 

 
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจาํกดัในการประกอบธรุกิจ 

 
1. พืน้ท่ีปลูกปาลม์ส่วนหน่ึงเป็นพืน้ท่ีสมัปทาน 

 
พืน้ทีส่มัปทานของบรษิทัย่อยสองแห่งจาํนวนประมาณ 21,349 ไร่ โดยแบ่งเป็นสวนเคยีนซา 8,467.44 

ไร่และสวนชยับุรจีาํนวน 12,881.50 ไร่ ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 47.1 ของพืน้ทีป่ลกูปาลม์ทัง้หมดของบรษิทัและบรษิทั
ยอ่ยหมดอายสุมัปทานลงในเดอืนกรกฎาคม 2557 และเดอืนมกราคม 2558 ตามลาํดบั  

(ก) สวนเคยีนซาได้รบัอนุญาตจากกรมธนารกัษ์ได้รบัสทิธกิารเช่าที่ราชพสัดุจํานวน 4,294 ไร่ เป็น
ระยะเวลา 15 ปี ซึ่งคดิเป็นพืน้ทีจ่ํานวนครึง่หนึ่งของพืน้ทีเ่ดมิทีเ่ขา้ทาํประโยชน์ ทําใหพ้ืน้ทีป่ลูกปาล์มลดลงคดิ
เป็นรอ้ยละ 9.4 ของพืน้ทีป่ลกูปาลม์ทัง้หมด ในปี 2558 และ 2559 บรษิทัไดเ้ริม่ปลกูปาลม์ทดแทนในพืน้ทีท่ีไ่ดท้าํ

นํา้มันปาล์มดิบ

Crude Palm Oil

เติมไฮโดรเจน การสกัดให้บริสุทธ์ิ

Hydrogenation Refining

- นํา้มันปาล์มผ่านกรรมวิธี - ครีมเทียม กรดสบู่ นํา้มันปาล์มสเตรียรีน นํา้มันปาล์มโอเลอีน - สบู่

- มาการีน - ครีมใส้ขนม - เคลือบดีบุก

- Vanaspati - ผลิตภัณฑ์เบเกอร่ี แยกตัว เติมไฮโดรเจน แยกส่วน เติมไฮโดรเจน - หมึกพิมพ์

- ไขมันผสม - เคร่ืองสําอาง - นํา้ยาขัดเงา

- ไขมันสาํหรับทอด - ไขมันสาํหรับทําขนมปัง กลีเซอรีน - ไขมันผสม - นํา้มันสาํหรับทอด - ไขมันผสม - ผงซักฟอก

- Sandwich Spread - ไขมันสาํหรับทําพาย - Vanaspati - นํา้มันสาํหรับปรุงอาหาร - มาการีน - เคร่ืองสําอาง

- ไขมันนม - ไอศกรีม - ไขมันสาํหรับทํา เบเกอร่ี - นํา้มันสลัด - เนยโกโก้ - สารหล่อล่ืน

- ไขมันผสมชอคโกเลตสาํหรับเคลือบ - Emulsifier - ไขมันทําลูกกวาด - บิสกิต

- ส่วนประกอบในสารเคมี

กรดไขมัน

- สบู่  - เทียนไข    - สี    - สารตึงผิว  - เรซิน  - เอสเทอร์

กรดไขมัน - แอลกอฮอล์  - ผงซักฟอก  - Crayons  - Amines

การแยกส่วนและการสกัด การนําไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ

Fractionation Technical Uses
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สญัญาเช่าไปแลว้จาํนวน 1,246 และ 1,410 ไร่ ตามลาํดบั ส่วนทีเ่หลอือกีจาํนวน 1,434 ไร่ จะดาํเนินการปี 2563 
ซึ่งในระยะเวลาดังกล่าวจะมีผลให้ผลปาล์มในพื้นที่ดงักล่าวลดลง มีผลให้บริษัทต้องรบัซื้อผลปาล์มสดจาก
บุคคลภายนอกในสดัสว่นสงูขึน้ สง่ผลใหต้น้ทนุวตัถุดบิสงูขึน้ 

(ข) ในขณะทีส่วนชยับุร ีซึง่อยูใ่นระหวา่งดาํเนินการขออนุญาตเขา้ทาํประโยชน์ในพืน้ทีเ่พยีงครึง่หนึ่งของ
พืน้ทีท่ีท่าํประโยชน์เดมิกบักรมป่าไมน้ัน้ กย็งัมคีวามไม่แน่นอนในนโยบายของรฐับาล ซึง่หากสวนชยับุรไีม่ไดร้บั
อนุญาตใหเ้ขา้ทําประโยชน์ มผีลใหบ้รษิทัตอ้งรบัซื้อผลปาลม์สดจากบุคคลภายนอกในสดัส่วนสงูขึน้เพื่อทดแทน
ผลปาลม์สดทีข่าดไปจากพืน้ทีส่มัปทานสง่ผลใหต้น้ทนุวตัถุดบิสงูขึน้  

 
2. พืน้ท่ีปลูกปาลม์ส่วนหน่ึงเป็นพืน้ท่ีท่ีถกูประกาศเป็นเขตปฏิรปูท่ีดิน 

 
บรษิทัมพีืน้ทีป่ลกูปาลม์ 2 แปลง ถูกประกาศเป็นเขตปฏริปูทีด่นิ ภายหลงัจากทีบ่รษิทัเขา้ไปดาํเนินการ

ปลกูปาลม์แลว้เป็นเวลา 6 ปี และ 17 ปี ตามลาํดบั โดยในปี 2547 สาํนกังานปฏริปูทีด่นิจงัหวดักระบีไ่ดม้หีนงัสอื
แจง้ใหบ้รษิทัเขา้สู่กระบวนการตามกฎหมายปฏริูปทีด่นิ ในปี 2548 บรษิทัทําหนังสอืแจง้สํานักงานปฏริูปทีด่นิ 
พรอ้มส่งหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อขอพสิจูน์สทิธใินทีด่นิแปลงดงักล่าว เน่ืองจากบรษิทัเป็นผูค้รอบครองและเขา้ทาํ
ประโยชน์พื้นที่ดงักล่าวก่อนมกีารประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติและก่อนประกาศเป็นเขตปฏริูปที่ดิน ต่อมาปี 
2551 สาํนกังานปฏริปูทีด่นิจงัหวดักระบี ่ มหีนงัสอืแจง้มายงับรษิทัเพื่อใหเ้ขา้สูก่ระบวนการกระจายสทิธ ิ ซึง่การ
กระจายสทิธบิางส่วนได้เสรจ็สิน้ลงในปี 2553 มพีืน้ทีป่ระมาณ 4,994.1 ไร่ คดิเป็นรอ้ยละ 15.7 ของพืน้ทีป่ลูก
ปาล์มทัง้หมด  และในจํานวนน้ี บรษิทัไดต้รวจสอบพบในภายหลงัว่ามพีืน้ที่ประมาณ 1,459 ไร่ เป็นพืน้ทีท่ีท่บั
ซอ้นกบัโฉนดทีด่นิของบรษิทั ซึง่บรษิทัอยู่ในระหว่างการดําเนินการขอใหส้าํนักงานปฏริปูทีด่นิยกเลกิพืน้ทีท่ ีท่บั
ซอ้นดงักล่าวน้ี   

เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2559 ได้มปีระกาศคําสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 ให ้
สาํนกังานการปฏริปูทีด่นิกําหนดพืน้ทีเ่ป้าหมายทีด่นิทีย่งัไม่เขา้สู่กระบวนการปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมทีม่เีน้ือ
ทีต่ ัง้แต่ 500 ไร่ ขึน้ไป โดยใหผู้ค้รอบครองทีด่นิในพืน้ทีเ่ป้าหมายดงักล่าว ยื่นคํารอ้งเพื่อแสดงสทิธใินทีด่นิตาม
ประมวลกฎหมายที่ดนิหรอืกฎหมายอื่น ต่อสํานักงานการปฏริูปที่ดนิจงัหวดั และให้สํานักงานการปฏริูปที่ดนิ
จงัหวดัตรวจสอบหลกัฐานแสดงสทิธใินทีด่นิของผูค้รอบครองทีด่นิในพืน้ทีเ่ป้าหมาย หากผูค้รอบครองทีด่นิไม่มา
ยื่นคาํรอ้งแสดงสทิธใินทีด่นิ หรอืสาํนักงานการปฏริปูทีด่นิจงัหวดัพจิารณาแลว้ไม่เหน็ชอบกบัคํารอ้งดงักล่าว ให้
เจา้หน้าทีซ่ึง่เลขาธกิารสาํนักงานการปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมแต่งตัง้มอีํานาจสัง่ใหผู้ค้รอบครองทีด่นิออกจาก
พืน้ทีเ่ป้าหมายภายในเวลาทีก่าํหนด และงดเวน้กระทาํการใดๆ ในบรเิวณพืน้ทีเ่ป้าหมาย 

ดงันัน้ หากสาํนกังานการปฏริปูทีด่นิกาํหนดใหพ้ืน้ที ่2 แปลงดงักล่าวของบรษิทัเป็นพืน้ทีเ่ป้าหมาย และ
บรษิทัไม่สามารถแสดงหลกัฐานแสดงสทิธใินที่ดิน บรษิัทอาจจําเป็นต้องส่งคนืพื้นที่ดงักล่าวให้สํานักงานการ
ปฏริปูทีด่นิ คดิเป็นพืน้ทีป่ระมาณรอ้ยละ 20.6 ของพืน้ทีป่ลกูปาลม์ทัง้หมด 

กรณีดงักลา่วจะมผีลใหบ้รษิทัจะตอ้งรบัซือ้ผลปาลม์สดจากบุคคลภายนอกเพือ่ทดแทนผลปาลม์สดทีข่าด
ไปจากพืน้ทีด่งักล่าวส่งผลใหต้้นทุนวตัถุดบิสูงขึน้ และต้องตดัจําหน่ายสนิทรพัย์ มูลค่า 63.2 ล้านบาทออกจาก
บญัช ี

อย่างไรกต็าม จนถงึขณะนี้ สาํนกังานการปฏริปูทีด่นิยงัไม่ไดม้กีารดําเนินการใดๆ ตามประกาศดงักล่าว
กบัทางบรษิทั 
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3. ความผนัผวนของราคาน้ํามนัปาลม์และการแทรกแซงจากภาครฐั 

 

น้ํามนัปาลม์ดบินับเป็นสนิคา้โภคภณัฑซ์ึง่มรีาคาผนัผวน  ในปี 2559 ราคาเฉลีย่รายเดอืนแกวง่ตวัอยู่ใน
ช่วงกวา้งระหวา่ง 29.02 – 37.49 บาท/กโิลกรมั (2558 : 21.50 – 36.39 บาท/กโิลกรมั) โดยมรีาคาเฉลีย่ทัง้ปีที ่
31.95 บาท/กิโลกรมั เพิม่ขึ้นร้อยละ 16.90 จากปี 2558 ในขณะที่ราคาเฉลี่ยในตลาดโลกอยู่ที่ 22.72 บาท/
กโิลกรมั ทัง้ความผนัผวนของราคาในประเทศในระหว่างปีและความแตกต่างอย่างมากระหว่างราคาในประเทศ
และตลาดโลก ลว้นเป็นอุปสรรคสาํคญัต่อการบรหิารจดัการสนิคา้คงคลงัของบรษิทั นอกจากนัน้ ในช่วงฤดูกาลทีม่ี
ผลผลติปาลม์น้ํามนัออกสูต่ลาดในปรมิาณมาก ปรมิาณน้ํามนัปาลม์ดบิสะสมอยู่ในระดบัสงู ทาํใหร้าคาผลปาลม์สด
และน้ํามนัปาลม์ดบิลดลงอย่างมาก อาจนําไปสูเ่หตุการณ์ประทว้งจากเกษตรกรผูป้ลกูปาลม์ จนหลายครัง้ภาครฐั
ตอ้งเขา้มาแทรกแซงตลาดน้ํามนัปาลม์ 

ในปี 2559 สาํนกังานคณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร (ส.กกร.) กย็งัคงมกีารกาํหนด
ราคาแนะนําขัน้ตํ่าในการซือ้ผลปาลม์ทะลายและผลปาลม์รว่งทุกๆ รอบ 30 วนั (โดยประมาณ) อย่างต่อเน่ือง  
 
4. สภาพภมิูอากาศ 

 

เน่ืองจากวตัถุดบิหลกัของบรษิทัมาจากผลผลติทางการเกษตร แนวโน้มผลการดําเนินงานของบรษิทั
ยงัคงขึน้อยู่กบัปจัจยัทีค่วบคุมไม่ได ้ไดแ้ก่ สภาพภูมอิากาศ ปรมิาณน้ําฝน และผลผลติของวตัถุดบิทีอ่อกสูต่ลาด
ในแต่ละฤดูกาล ปจัจุบนัมคีวามผนัแปรของภูมอิากาศเกดิขึน้อย่างทีไ่ม่เคยเป็นมาก่อน บางปีเกดิอุทกภยัอย่าง
หนัก บางปีประสบภยัแล้ง ทําให้ปรมิาณผลผลติที่ออกสู่ตลาดมคีวามผนัผวนในแต่ละปีหรอืระหว่างปี ซึ่งอาจ
นําไปสูก่ารแทรกแซงจากภาครฐั   

 
5. กาํลงัการผลิตส่วนเกินของโรงงานสกดัน้ํามนัปาลม์ดิบ  

 
ปจัจุบนั โรงงานสกดัน้ํามนัปาล์มดิบมีจํานวนประมาณ 136 โรง ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจงัหวดักระบี่ สุ

ราษฎรธ์านี ชุมพร และตรงั มกีําลงัการผลติของโรงงานรวมทัง้สิน้ประมาณ 30 ล้านตนัผลปาล์มสดต่อปี ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัผลปาล์มสดในปี 2559 ที่มปีรมิาณ 10 ล้านตนั จากพื้นที่เพาะปลูกปาล์มที่ให้ผลผลติแล้วที่มอียู่
ประมาณ 4.6 ลา้นไร่ ทาํใหอ้ตัราการใชก้าํลงัการผลติโดยรวมของโรงสกดัทัง้หมดอยู่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 50 ส่งผลใหม้ี
การแขง่ขนักนัซือ้ผลปาลม์สดในราคาสงู โดยไมค่าํนึงถงึคุณภาพเทา่ทีค่วร  
 
6. การจาํหน่ายน้ํามนัปาลม์ดิบให้แก่ลกูค้ารายใหญ่ 

 
ในปี 2558 และปี 2559 บรษิทัมกีารจาํหน่ายน้ํามนัปาล์มดบิ และน้ํามนัเมลด็ในปาล์มดบิ ใหก้บัลูกค้า

รายใหญ่รายเดยีว ซึง่ไดแ้ก่ บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (LST) คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 60 และรอ้ย
ละ 55 ตามลาํดบั ทาํใหอ้าจเกดิความเสีย่งในดา้นการพึง่พงิลกูคา้รายใดรายหน่ึงเป็นสาํคญั แต่เน่ืองจาก LST มี
ความสมัพนัธท์ีด่กีบับรษิทัมาเป็นเวลานานและเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั รวมทัง้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มฐีานะการเงนิทีแ่ขง็แกร่ง และมชีื่อเสยีงเป็นทีย่อมรบัในอุตสาหกรรมน้ํามนั
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ปาล์ม บรษิัทจงึเชื่อมัน่ว่าโอกาสความเสี่ยงจากการสูญเสยีลูกค้ารายน้ีไป หรอืลูกค้ารายน้ีประสบปญัหาทาง
การเงนิจงึเกิดขึ้นน้อย นอกจากนัน้ บรษิัทยงัมีความสามารถในการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่นได้อีกด้วย 
โดยเฉพาะในปจัจุบนัน้ํามนัปาลม์มไิดนํ้ามาใชเ้พือ่การบรโิภคเพยีงอย่างเดยีว แต่ยงัสามารถนํามาใชเ้ป็นพลงังาน
ทดแทนไดอ้กีดว้ย  

 
7. มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุ้นสามญัทัง้หมดท่ีออกและเรียกชาํระแล้ว 

 
จากการทีบ่รษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (LST) ถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นรอ้ยละ 69.96 ของ

จาํนวนหุน้สามญัทัง้หมดทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้ ถอืว่ามอีํานาจในการควบคุมเชงินโยบาย รวมถงึอํานาจในการ
บรหิารงาน ประกอบกบัการมกีรรมการผูจ้ดัการเป็นบุคคลคนเดยีวกนั อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ในระหวา่งสองบรษิทั เน่ืองจากทัง้สองบรษิทัมกีารทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

อย่างไรกต็าม การทาํธรุกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ โดยเฉพาะการขายน้ํามนัปาลม์ดบิให ้LST นัน้ ผูส้อบ
บญัชีของบรษิทัได้มกีารสอบทานรายการดงักล่าวว่าเป็นราคาซื้อขายเดียวกนักบับุคคลภายนอก นอกจากนี้ 
บรษิัทได้มกีารเปิดเผยรายการดงักล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 7 แล้ว รวมถึงการปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่งการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั  
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2.2 การตลาดและภาวะการแขง่ขนั 
 

ก.   นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลิตภณัฑ ์
 

- กลยทุธก์ารแข่งขนั 
 

อุตสาหกรรมน้ํามนัปาล์มของไทยมแีนวโน้มทีจ่ะพฒันาและขยายตวัต่อไปได้อีกมาก จะเหน็ได้จากการ
ขยายตวัของอุตสาหกรรมไบโอดเีซลและอตัราการบรโิภคน้ํามนัปาลม์ต่อคนต่อปีของไทยยงัคงอยู่ในระดบัตํ่า และ
นอกจากนัน้น้ํามนัปาลม์ยงัมรีาคาถูกกวา่น้ํามนัพชืประเภทอื่นๆ ทาํใหใ้นสถานการณ์ทัว่ไปน้ํามนัปาลม์ไม่มปีญัหา
ดา้นตลาดรองรบัทัง้ตลาดภายในและต่างประเทศ ทีผ่่านมาบรษิทัผลติน้ํามนัปาลม์เพือ่ตอบสนองความตอ้งการใน
ประเทศเป็นหลกั หากในบางปี ทีม่ผีลผลติออกมามากเกนิความตอ้งการในประเทศ เน่ืองจากสภาพดนิฟ้าอากาศ
เอื้ออํานวย ราคาในประเทศตกตํ่า ในขณะทีร่าคาน้ํามนัปาลม์ในต่างประเทศสงูกว่าราคาขายในประเทศ บรษิทัก็
จะส่งออกเพื่อทีจ่ะเป็นหนทางหน่ึงทีจ่ะช่วยใหบ้รษิทัสามารถทาํกําไรไดม้ากขึน้ แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้ผลผลติ
ปาลม์สดออกมาน้อย กจ็ะเกดิการแขง่ขนักนัซือ้ผลปาลม์สด ซึง่มผีลทาํใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

เพื่อทีจ่ะสามารถแข่งขนักบัตลาดโลกได ้บรษิทัจะต้องมกีารบรหิารต้นทุนการผลติใหอ้ยู่ในระดบัตํ่า โดย
การปรบัปรงุประสทิธภิาพของเครือ่งจกัรใหม้อีตัราการสญูเสยีระหวา่งการผลติน้อยทีสุ่ด และเพิม่ปรมิาณผลปาลม์
สดเขา้สูก่ระบวนการผลติ  

 

- ลกัษณะของลกูค้าและกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 
 

ลกูคา้บรษิทัสว่นใหญ่เป็นโรงงานกลัน่น้ํามนัปาลม์ ซึง่ปจัจุบนัมอียู่ประมาณ 17 โรงงาน มกีาํลงัการผลติ
ทัง้สิน้ประมาณ 2.5 ลา้นตนั-วตัถุดบิต่อปี ดงันัน้ในช่วงทีผ่ลปาลม์สดมปีรมิาณน้อย จะทาํใหป้รมิาณน้ํามนัปาล์ม
ดบิมไีม่เพยีงพอต่อความต้องการใชน้ํ้ามนัปาล์มทัง้หมดในประเทศ ซึ่งบางครัง้รฐับาลต้องมกีารอนุมตัิใหม้กีาร
นําเขา้น้ํามนัปาลม์ เพือ่บรรเทาภาวะตงึตวัของปรมิาณน้ํามนัปาลม์ในระบบ 

ในทางตรงข้ามในช่วงที่มีผลปาล์มสดออกมามาก ก็จะทําให้ปริมาณน้ํามันปาล์มดิบมีปริมาณมาก
เชน่เดยีวกนั  ซึง่บรษิทักส็ามารถสง่ออกได ้หากราคาตลาดโลกสงูกวา่ราคาขายในประเทศ  

 

- การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 
 

บริษัทได้จําหน่ายน้ํามันปาล์มดิบและน้ํามันเมล็ดในปาล์มดิบแก่โรงงานกลัน่น้ํามันพืชบริสุทธิแ์ละ
โรงงานผลติไบโอดเีซลเป็นหลกั โดยมกีารตกลงซื้อขายล่วงหน้าหรอืสง่มอบทนัทแีลว้แต่กรณี กากเมลด็ในปาลม์
จะจาํหน่ายแก่โรงงานผลติอาหารสตัวแ์ละผูเ้ลี้ยงสตัวท์ีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้คยีงโรงงานเพื่อเป็นอาหารสตัว ์ ผูจ้ดัการ
ฝา่ยขายและประกนัคุณภาพจะเป็นผูต้ดิต่อลกูคา้โดยตรงภายใตก้ารควบคมุของกรรมการผูจ้ดัการ โดยตกลงราคา 
จุดหมายปลายทางทีจ่ะสง่ และคณุภาพของน้ํามนัปาลม์ดบิ  น้ํามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ และกากเมลด็ในปาลม์   

 

-  การจดัจาํหน่ายและช่องทางการจดัจาํหน่าย 
 

ในปี 2559 บรษิทัไมม่กีารจาํหน่ายน้ํามนัปาลม์ไปต่างประเทศ  
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ข.     ภาวะการแข่งขนั 
 

โครงสร้างของอตุสาหกรรม 

 

การปลกูปาลม์น้ํามนัในประเทศไทยเริม่ตัง้แต่สมยัก่อนสงครามโลกครัง้ทีส่อง โดยเริม่ปลูกประมาณพนัไร ่
มวีตัถุประสงค์เพื่อการค้าเป็นครัง้แรก และต่อมาได้มีการขยายพื้นที่การเพาะปลูกทัง้จากภาครฐัและเอกชน
เรือ่ยมา จนถงึช่วง 30 ปี ทีผ่่านมา เกษตรกรรายย่อยใหค้วามสาํคญักบัการปลูกปาลม์อย่างจรงิจงัและไดร้บัการ
พฒันาเขา้สู่ระบบการคา้และอุตสาหกรรมมากขึน้ ปจัจุบนัไทยเป็นประเทศหนึ่งในผูผ้ลติปาลม์น้ํามนัทีส่ามารถ
ผลติใชอ้ยา่งเพยีงพอภายในประเทศ และสามารถสง่ออกไดบ้างสว่นเทา่นัน้  

โครงสรา้งอุตสาหกรรมปาลม์น้ํามนัและน้ํามนัปาลม์ประกอบดว้ย 5 สว่นหลกั ไดแ้ก่ เกษตรกรผูป้ลูก
ปาลม์ โรงงานสกดัน้ํามนัปาล์มดบิ โรงงานกลัน่น้ํามนัปาลม์ อุตสาหกรรมต่อเน่ือง และผูบ้รโิภค ซึ่งการ
เปลีย่นแปลงในแต่ละส่วนจะมผีลกระทบซึ่งกนัและกนั นอกจากนี้ ในปจัจุบนัไดเ้กดิความตอ้งการใชน้ํ้ามนัปาลม์
จากอุตสาหกรรมการผลติไบโอดเีซลขึน้มาในระบบ ทําใหอ้าจเกดิความไม่สมดุลระหว่างความต้องการใชไ้บโอ
ดเีซลและอุปทานของน้ํามนัปาลม์เพือ่การบรโิภค ซึง่จะส่งผลกระทบต่อราคาน้ํามนัปาลม์ไดเ้ช่นกนั สาํหรบัปจัจยั
ภายนอกซึง่มบีทบาทสาํคญัในการกาํหนดราคาในประเทศ ไดแ้ก่ ราคาตลาดโลก ราคาน้ํามนัพชืชนิดอื่นทีท่ดแทน
กนัได ้และยงัมปีจัจยัทีค่วบคุมไม่ได ้เช่น สภาพดนิฟ้าอากาศ อนัจะส่งผลโดยตรงต่อปรมิาณผลปาลม์สดทีจ่ะออก
สูต่ลาดในแต่ละฤดกูาล ทีผ่า่นมา การแขง่ขนัในตลาดเพือ่การซือ้วตัถุดบิ จะเป็นการแขง่ขนัทางดา้นราคาเป็นหลกั 
ทาํใหร้าคาวตัถุดบินัน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา  

สาํหรบัปรมิาณผลปาล์มสดซึ่งเป็นวตัถุดบินัน้ ประเทศไทยไม่มกีารนําเขา้ผลปาล์มสด ผลผลติปาล์ม
น้ํามนัเกอืบทัง้หมดจงึถูกนํามาใชต่้อในอุตสาหกรรมการผลติน้ํามนัปาลม์และสว่นน้อยใชเ้ป็นเมลด็พนัธุ ์ ผลผลติ
ปาลม์น้ํามนัเพิม่ขึน้เน่ืองจากการขยายพืน้ทีเ่พาะปลูกเป็นสาํคญั ส่งผลใหม้ผีลผลติเพิม่ขึน้จาก 45,890 ตนัในปี 
2520 เป็น 1.3 ลา้นตนั และ 10-11 ลา้นตนั ในปี 2534 และ 2559 ตามลาํดบั  น้ํามนัปาลม์ทีผ่ลติไดจ้ากโรงงาน
สกดัประกอบดว้ยน้ํามนัปาลม์ดบิและน้ํามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ  น้ํามนัเมลด็ในปาลม์จะนําไปใชท้ดแทนกบัน้ํามนั
มะพรา้วไดเ้ป็นอย่างด ี  น้ํามนัเมลด็ในปาลม์สกดัไดเ้ฉพาะในโรงงานสกดัน้ํามนัปาลม์ขนาดใหญ่ทีม่กีารแยกเอา
เมลด็ในปาลม์ออกมาจากผลปาลม์เท่านัน้ สว่นโรงงานสกดัขนาดเลก็จะหบีน้ํามนัจากผลปาลม์ทัง้ทะลายโดยไม่มี
การแยกเมลด็ใน น้ํามนัปาลม์ดบิทีไ่ดก้จ็ะเป็นน้ํามนัผสม 

สาํหรบัเศษวสัดุเหลอืจากขบวนการผลติ คอื เสน้ใยของผลปาลม์ กะลาปาลม์ และทะลายปาลม์เปล่า โดย
เสน้ใยของผลปาลม์และกะลาปาลม์ ทางโรงงานสกดัน้ํามนัปาลม์นําไปใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในหมอ้ไอน้ํา เพือ่ผลติไฟฟ้า
ใช้ในโรงงานเองเกอืบทัง้สิ้น อย่างไรกต็าม ราคาของกะลาปาล์มในปจัจุบนัมแีนวโน้มสูงขึน้ เน่ืองจากสามารถ
นําไปใชเ้ป็นเชือ้เพลงิทดแทนน้ํามนัปิโตรเลยีมทีม่รีาคาสงูขึน้ สง่ผลใหโ้รงงานสกดัน้ํามนัปาลม์นํากะลาปาลม์ออก
ขายแทนการนําไปใชเ้ป็นเชื้อเพลงิในหมอ้ไอน้ํา ทัง้นี้เพื่อสรา้งมูลค่าเพิม่ใหก้บัอุตสาหกรรม นอกจากน้ีในบาง
โรงงานยงัมกีารปรบัปรุงหมอ้ไอน้ําเพื่อใหส้ามารถใชท้ะลายปาลม์เปล่าเป็นเชือ้เพลงิได ้แทนการใชเ้สน้ใยของผล
ปาลม์เพยีงอย่างเดยีว การใชพ้ลงังานหมุนเวยีนจากเชือ้เพลงิชวีมวลดงักล่าว สามารถลดปรมิาณการใชน้ํ้ามนั
ปิโตรเลยีมลงได้  นอกจากจะเป็นการลดต้นทุนในการผลิตน้ํามนัปาล์มดบิแล้ว ยงัสอดคล้องกบันโยบายของ
รฐับาลในการอนุรกัษพ์ลงังานอกีดว้ย 
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ภาพรวมปี 2559  
รปูท่ี 1 : เหตกุารณ์สาํคญัรายไตรมาส 

ทีม่า : ตวัเลขจากกรมการคา้ภายใน 

ปี 2559 

ปริมาณการผลิต (เมตริกตนั) ราคา (บาท/กิโลกรมั) 

เหตกุารณ์สาํคญั 
ผลปาลม์สด น้ํามนัปาลม์ดิบ 

ผลปาลม์สด 
(คณุภาพ

น้ํามนั 18%) 
น้ํามนัปาลม์ดิบ 

ไตรมาสที ่1 2,318,276 
(Q1/58 : 2,326,485) 

392,005 
(Q1/58 : 363,059) 

5.38 
(Q1/58 : 6.12) 

29.58 
(Q1/58 : 33.46) 

ปรมิาณสต๊อกน้ํามนัปาล์มดบิในเดือน 
มนีาคมเท่ากบั 195,006 ตนั ตํ่าสุดใน
รอบปี  ตลาดมคีวามกงัวลว่าภาวะแหง้
แลง้จากปรากฏการณ์เอลนีโญจะทําให้
ผลผลติน้ํามนัปาล์มทัว่โลกในปี 2559 
ลดลง 2-3 ลา้นตนั 

ไตรมาสที ่2 3,161,912 
(Q2/58 : 4,245,500) 

504,655 
(Q2/58 : 713,767) 

5.77 
(Q2/58 : 4.81) 

33.90 
(Q2/58 : 26.58) 

ปริมาณผลปาล์มสดทั ้งประ เทศมี
ปรมิาณน้อยกว่า Q2/58 เป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากภาวะแห้งแล้งอันเกิดจาก
ปรากฏการณ์เอลนีโญ ส่งผลให้ราคา
ผลปาล์มสดและน้ํามนัปาลม์ดบิปรบัตวั
สูงขึ้น  มาเลเซียเริ่มมีการเก็บภาษี
ส่งออกในเดอืนเมษายน 2559 นับเป็น
การสิ้นสุดการใช้ภาษีศูนย์มาตัง้แต่
เดอืนพฤษภาคม 2558 

ไตรมาสที ่3 2,601,645 
(Q3/58 : 2,958,550) 

476,368 
(Q3/58 : 533,100) 

6.32 
(Q3/58 : 4.20) 

34.18 
(Q3/58 : 24.34) 

ราคาผลปาล์มสดและน้ํามนัปาล์มดิบ
ปรบัตวัสูงขึน้ต่อเน่ือง โดยราคาน้ํามนั
ปาล์มดิบในประเทศปรบัตัวสูงขึ้นจน
แตะระดบัสงูสดุที ่38 บาท/กโิลกรมัเมื่อ
ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม เกิด
ส่วนต่างราคาเมื่อเปรียบเทียบกับ
ตลาดโลกถงึกโิลกรมัละ 11-12 บาท 
ก ร ะ ท ร ว ง พ ลั ง ง า น ป ร ะ ก า ศ ล ด
สดัสว่นไบโอดเีซล จาํนวน 2 ครัง้  จาก
บี 7  เหลือบี  5  มีผล เมื่ อวันที่  25 
กรกฎาคม และจากบ ี5 เหลอืบ ี3 มผีล
เมือ่วนัที ่25 สงิหาคม  

ไตรมาสที ่4 2,395,999 
(Q4/58 : 2,437,940) 

431,421 
(Q4/58 : 458,548) 

5.88 
(Q4/58 : 4.68) 

30.14 
(Q4/58 : 24.96) 

ราคาผลปาล์มสดในประเทศไม่ปรับ
ลดลงมากนัก ในขณะที่สถานการณ์
ร า ค า น้ํ า มัน ป า ล์ ม ดิ บ เ ริ่ ม ล ด ล ง 
กระทรวงพลังงานประกาศปรับเพิ่ม
สดัส่วนไบโอดเีซลจากบ ี3 กลบัมาเป็น
บ ี5 มผีลเมือ่วนัที ่25 พฤศจกิายน 
ปรมิาณสต๊อกน้ํามนัปาล์มของประเทศ
มาเลเซียอยู่ ในระดับตํ่ าทําให้ราคา
น้ํามนัปาล์มในตลาดโลกปรบัตวัสูงขึ้น
มาก  

รวม 10,477,832 
(ปี 58 :11,968,475) 

1,804,449 
(ปี 58 : 2,068,475) 

5.84 
(ปี 58 : 4.95) 

31.95 
(ปี 58 : 27.33) 
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 การปลูกปาล์มน้ํามนัในประเทศไทยมกีารขยายตวัอย่างต่อเน่ืองจนปจัจุบนัมพีืน้ทีใ่หผ้ลผลติประมาณ 
4.6 ลา้นไร ่เพิม่ขึน้จาก 4.30 ลา้นไรใ่นปี 2558 รอ้ยละ 7 โดยกระจายออกไปยงัภาคเหนือ ในจงัหวดัเชยีงราย เลย
และพษิณุโลก  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือแถบลุ่มแม่น้ําโขงในจงัหวดัหนองคาย บงึกาฬ นครพนม เป็นตน้  ทัง้น้ี 
เน่ืองจากพืน้ทีใ่นภาคใต้และตะวนัออกซึ่งมคีวามเหมาะสมต่อการปลูกปาล์มน้ํามนัมจีาํนวนลดลงและราคาทีด่นิ
สูงขึ้นมากเมื่อเทยีบกบัพื้นที่ทางการเกษตรในภาคเหนือและอีสาน ในทางกลบักนั ปริมาณผลผลติปาล์มสด
โดยรวมทัง้ประเทศในปี 2559 มีจํานวนประมาณ 10 ล้านตัน ลดลงจาก 12 ล้านตันในปี 2558 เน่ืองจาก
สถานการณ์ภยัแลง้ตัง้แต่ปี 2557 ต่อเน่ืองถงึปี 2558 ส่งผลให้ในปี 2559 มผีลผลติต่อไร่ 2,436 กโิลกรมั ลดลง
จาก 2,803 กโิลกรมัในปี 2558 คดิเป็นรอ้ยละ 13 โดยมผีลผลติปาลม์สดตํ่าสุดในเดอืนมกราคมทีป่ระมาณ 5 แสน
ตนัและสูงสุดในเดอืนเมษายนที ่1.16 ลา้นตนั ราคาผลปาลม์สดเฉลีย่ทัง้ปีอยู่ที ่5.84 บาท/กโิลกรมั โดยมรีาคา
เฉลีย่รายเดอืนตํ่าสดุที ่4.95 บาท/กโิลกรมัในเดอืนมนีาคม และสงูสดุที ่7.02 บาท/กโิลกรมัในเดอืนกรกฎาคม เป็น
ทีน่่าสงัเกตุว่าปี 2558 และ 2559 ราคาผลปาลม์สดในระดบัตํ่าสุดไม่ไดป้รากฏอยู่ในช่วงไตรมาสที ่2 ของแต่ละปี 
ซึง่เป็นชว่งทีผ่ลผลติออกสูต่ลาด 
 

รปูท่ี 2 : ปริมาณและราคาผลปาลม์สดรายเดือน 
(คณุภาพน้ํามนั 18%) 

 
ทีม่า : กรมการคา้ภายใน 

 
 ผลผลติน้ํามนัปาลม์ดบิทัง้ประเทศในปี 2559 อยู่ที ่1,804,449 ตนั (2558 : 2,068,475ตนั) โดยมคีวาม
ตอ้งการใชน้ํ้ามนัปาลม์ดบิ ดงันี้ 
 1) เพือ่การบรโิภค 987,803 ตนัลดลงจาก 1,053,329 ตนัในปี 2558 รอ้ยละ 6.22 สาเหตุสาํคญัประการ
หน่ึงคอื ราคาน้ํามนัพชืประเภทอื่นทีส่ามารถใชท้ดแทนกนัไดม้รีาคาตํ่าลงโดยเปรยีบเทยีบ   
 2) เพือ่ผลติไบโอดเีซล 815,956 ตนั ลดลงจาก 833,223 ตนัในปี 2558 รอ้ยละ 2.07  

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

2558 451 683 1,193 1,449 1,573 1,224 1,030 947 982 989 826 623 

2559 538 717 1,063 1,158 1,096 908 806 876 920 834 812 750 

2558 6.48 6.61 5.26 4.69 4.61 5.14 4.46 4.29 3.86 4.34 4.71 5.00 

2559 5.70 5.48 4.95 5.60 5.81 5.91 7.02 6.13 5.83 5.91 5.85 5.87 
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 ตัง้แต่กลางปี 2559 กระทรวงพลงังานไดป้ระกาศปรบัสดัส่วนการผสมน้ํามนัปาลม์ในน้ํามนัดเีซลจาํนวน 
3 ครัง้ เพือ่ปรบัสมดุลปรมิาณสต๊อกและราคาของน้ํามนัปาลม์ดบิ  ดงันี้ 
 1) ปรบัลดจาก B7 เป็น B5 มผีลตัง้แต่วนัที ่25 กรกฎาคม ถงึวนัที ่24 สงิหาคม 2559 
 2) ปรบัลดจาก B5 เป็น B3 มผีลตัง้แต่วนัที ่25 สงิหาคม ถงึวนัที ่24 พฤศจกิายน 2559 
 3) ปรบัเพิม่จาก B3 เป็น B5 มผีลตัง้แต่วนัที ่25 พฤศจกิายน 2559  
 
 การปรบัลดดงักล่าวมผีลใหก้ารนําน้ํามนัปาลม์ไปใชใ้นไบโอดเีซลลดลง ทัง้น้ี เพือ่ใหม้คีวามสมดุลในดา้น
ราคาระหวา่งการใชเ้พือ่การบรโิภคและไบโอดเีซล 
 

รปูท่ี 3 : ปริมาณการผลิตน้ํามนัปาลม์ดิบในประเทศไทย 

 

 
 

ทีม่า : กรมการคา้ภายใน 
 
 การเคลื่อนไหวของราคาน้ํามนัปาลม์ดบิในประเทศเฉลีย่รายเดอืนในปี 2559 อยู่ในช่วงระหวา่ง 29.02 – 
37.49  บาท/กโิลกรมั (2558 : 21.50 – 36.39 บาท/กโิลกรมั)  โดยมรีาคาเฉลีย่ทัง้ปีสงูถงึที ่31.95 บาท/กโิลกรมั 
(2558 : 27.33 บาท/กโิลกรมั) ซึ่งนับเป็นระดบัราคาเฉลีย่สูงสุดในรอบ 5 ปี โดยแตะระดบัสูงสุดที่ 38 บาท/
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กโิลกรมัเมื่อประมาณปลายเดอืนกรกฎาคม เกดิส่วนต่างราคาเมื่อเปรยีบเทยีบกบัตลาดโลกถงึกโิลกรมัละ 11-12 
บาท กระทรวงพลงังาน โดยกรมธุรกจิพลงังาน จงึมกีารประกาศลดสดัสว่นไบโอดเีซลตามทีไ่ดก้ลา่วไปแลว้ขา้งตน้ 
การปรบัลดสดัส่วนไบโอดเีซลจํานวน 2 ครัง้ ส่งผลใหร้าคาน้ํามนัปาล์มดิบปรบัตวัลดลงอย่างต่อเนื่องในปลาย
เดอืนกนัยายน โดยราคาเคลือ่นไหวอยูท่ี ่29 - 30 บาท/กโิลกรมั ต่อมาเมื่อมกีารคาดวา่ผลปาลม์จะเริม่ออกสู่ตลาด
มากขึน้ในเดอืนพฤศจกิายน – ธนัวาคม กระทรวงพลงังานจงึประกาศเพิม่สดัสว่นผสมไบโอดเีซลจากบ ี3 เป็นบ ี5 
ซึง่มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่25 พฤศจกิายน 2559 สง่ผลใหร้าคาน้ํามนัปาลม์ดบิกลบัมาเคลื่อนไหวทีร่ะดบั 31 - 32 
บาท/กโิลกรมัในชว่งปลายปี 
 
 

รปูท่ี 4 : ราคาน้ํามนัปาลม์ดิบขายส่งตลาด กทม. 
เปรียบเทียบตลาดมาเลเซีย 

 

 
ทีม่า : กรมการคา้ภายใน 

 
 

 จากการทีร่าคาน้ํามนัปาล์มดบิทรงตวัอยู่ในระดบัสูง ทําให้ประเทศไทยส่งออกไม่ได้ เกดิสต็อกน้ํามนั
ปาลม์สะสมสงูในบางช่วงเวลา และนําไปสู่แรงจงูใจในการลกัลอบนําน้ํามนัปาลม์ราคาถูกเขา้มาโดยผดิกฎหมาย 
ปรมิาณน้ํามนัปาลม์คงเหลอืในรปูน้ํามนัปาลม์ดบิ ณ สิน้ปี 2559 อยู่ที ่293,467 ตนั เมื่อเทยีบกบั 334,692 ตนั ณ 
สิน้ปี 2558 
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รปูท่ี 5 : ปริมาณน้ํามนัปาลม์ดิบคงเหลือและ 
             การเคล่ือนไหวของราคารายเดือน 

 
ทีม่า : กรมการคา้ภายใน 

 
 
เหตกุารณ์สาํคญั 
 
(1) ในปจัจุบนั น้ํามนัปาล์มบรรจุขวดยงัคงเป็นสนิค้าควบคุมซึ่งถูกควบคุมและกําหนดโดยกรมการค้าภายใน 

โดยเฉพาะอย่างยิง่น้ํามนัปาล์มทีม่ขีนาดบรรจุตํ่ากว่า 5 ลติร ทําใหไ้ม่สามารถปรบัราคาจําหน่ายไดโ้ดยเสรี
เพื่อสะท้อนต้นทุนวตัถุดิบที่แท้จริง จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ปี 2559 เป็นปีที่ราคาน้ํามนัปาล์มดิบใน
ประเทศเฉลีย่รายเดอืนเคลื่อนไหวอยู่ในระดบัสงู  โดยมรีาคาเฉลีย่ทัง้ปีสงูถงึ 31.95 บาท/กโิลกรมั นับเป็น
ระดบัราคาเฉลีย่สงูสดุในรอบ 5 ปี ในขณะทีเ่พดานราคาจาํหน่ายปลกีน้ํามนัพชืปาลม์ถูกกาํหนดไวส้งูสดุที ่42 
บาท/ลติร (รวมภาษมีลูค่าเพิม่) ซึง่ไมเ่พยีงพอกบัตน้ทุนน้ํามนัปาลม์ดบิทีอ่ยู่ในระดบัสงู ส่งผลกระทบต่อกําไร
ของผูป้ระกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

2558 117 156 203 285 385 449 450 462 448 449 394 335 

2559 261 215 195 213 220 223 217 229 259 290 297 293 

2558 35.44 36.39 28.54 26.15 26.17 27.43 26.22 25.29 21.50 23.94 24.94 26.00 

2559 29.63 30.10 29.02 32.26 33.93 35.50 37.49 34.00 31.05 30.00 29.63 30.80 
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รปูท่ี 6 : โครงสร้างราคาจาํหน่ายปลีก 
              น้ํามนัปาลม์ขวด ขนาด 1 ลิตร 

 

 
 

 
(2) เมือ่วนัที ่4 กนัยายน 2559 คณะอนุกรรมการปาลม์น้ํามนั ไดจ้ดัทาํร่างยุทธศาสตรก์ารปฏริปูปาลม์น้ํามนัและ

น้ํามนัปาลม์ทัง้ระบบระยะ 20 ปี (ปี 2559-2579) เตรยีมเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการปาลม์น้ํามนัแห่งชาต ิ
(กนป.) โดยยทุธศาสตรด์งักล่าวมเีป้าหมายพฒันาอุตสาหกรรมปาลม์น้ํามนัและน้ํามนัปาลม์ของไทย โดยการ
เพิม่ประสทิธภิาพของอุตสาหกรรมทัง้ระบบ พรอ้มๆ กบัการยกระดบัรายได้เกษตรกร  สาํหรบัยุทธศาสตร์
ดงักลา่วประกอบดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการผลติ ดา้นนวตักรรม ดา้นมาตรฐาน ดา้นพลงังาน ดา้นการตลาด 
และดา้นการบรหิารจดัการ โดยเฉพาะในดา้นการผลติ ตัง้เป้าจะเพิม่ผลผลติต่อไร่เป็น 3.25 - 3.50 ตนั ในปี 
2579 เพิม่พื้นที่เพาะปลูกจากปจัจุบนั 4.81 - 5.23 ล้านไร่ เป็น 6.06 - 7.23 ล้านไร่ ในปี 2579 รวมถึงลด
ตน้ทุนการผลติดว้ยการเพิม่อตัราการสกดัน้ํามนัในผลปาลม์เป็นรอ้ยละ 22 ภายในปี 2564 จากปจัจุบนัอยู่ที่
รอ้ยละ 18 ดา้นนวตักรรมจะพฒันาอุตสาหกรรมของไทยสู่อุตสาหกรรมโอเลโอเคมคิอล ส่วนดา้นพลงังานจะ
เพิม่สดัส่วนการใชน้ํ้ามนัปาลม์ในการผลติไบโอดเีซลใหส้งูขึน้เป็นบ ี10 ในปี 2569 และเพิม่บ ี20 ในปี 2579 
นอกจากนัน้ จะมกีารยกเลกิการแทรกแซงตลาดปาลม์น้ํามนัและน้ํามนัปาลม์ตัง้แต่ปี 2565 และลอยตวัราคา
น้ํามนัปาลม์ขวดจากปจัจบุนัทีม่เีพดานสงูสดุ 42 บาท/ขวดลติร 
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มีผลบงัคบัใช้เมื่อ
เดือนมกราคม 2554

ราคาน้ํามนัปาล์มดิบ (บาท /ก.ก.)  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม

ราคาควบคุม (บาท/ลิตร)   
รวมภาษีมูลคา่เพ่ิม (VAT) ร้อยละ 7 .

--

บาท

ราคาสินค้าที่เหมาะสมพิจารณาจากต้นทุนน้ํามนัปาล์มดิบ และองค์ประกอบต่อไปนี้ :
1) ค่าใช้จ่ายในการผลิต และบรรจุภณัฑ์
2) ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร และค่าขนส่ง
3) ส่วนแบ่งกําไรสําหรบัผูผ้ลิต และตวัแทนจาํหน่าย
4) ภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ร้อยละ 7

42 
บาท

47
บาท

38 
บาท

ราคาสินค้าท่ีเหมาะสม (บาท / ลิตร)บาท/ลิตร

มีผลบงัคบัใช้
เมื่อปี 2551 มีผลบงัคบัใช้เมื่อเดือน

กรกฎาคม 2554
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(3) ราคาน้ํามนัปาล์มดบิในตลาดโลกโดยเฉลี่ยสูงกว่าปี 2558  โดยในปี 2559 ราคาน้ํามนัปาล์มดบิในตลาด
ล่วงหน้ากาํหนดสง่มอบเดอืนทีส่ามของประเทศมาเลเซยี (Bursa Malaysia Derivatives : 3rd Month)  เฉลีย่
แลว้ทัง้ปีอยู่ทีป่ระมาณ   2,630  รงิกติต่อตนั เปรยีบเทยีบกบั 2,235 รงิกติต่อตนัในปี 2558 คดิเป็นเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 17.67 โดยแตะระดบัสูงสุดที ่3,182 รงิกติต่อตนัเมื่อวนัที ่15 ธนัวาคม 2559  มสีาเหตุจากปี 2559 
เป็นปีทีผ่ลผลติปาลม์น้ํามนัและน้ํามนัปาลม์ดบิของโลกมปีรมิาณลดลงมากกว่ารอ้ยละ 10 เน่ืองจากภาวะแหง้
แลง้รนุแรงจากปรากฏการณ์เอลนิโญ่ในปี 2558   

 
 

รปูท่ี 7 : ราคาน้ํามนัปาลม์ในประเทศมาเลเซีย 
รายเดือน 

 

 
 

Source: http://www.indexmundi.com 
 
 
 

(4) ปรมิาณน้ํามนัปาลม์คงเหลอืของทัง้ประเทศอนิโดนีเซยีและมาเลเซยีอยู่ในระดบัตํ่ามาก โดยในปลายปี 2559 
ปรมิาณน้ํามนัปาลม์คงเหลอืของประเทศมาเลเซยีอยู่ในระดบัเพยีง 1.6 ลา้นตนั เน่ืองจากปรมิาณผลผลติอยู่ใน
ระดบัตํ่า ในขณะทีอุ่ปสงคจ์ากประเทศจนีและอนิเดยีสงูต่อเนื่อง  
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รปูท่ี 8 : ปริมาณน้ํามนัปาลม์คงเหลือของประเทศ  
มาเลเซีย 

 
 

รปูท่ี 9 : ปริมาณผลผลิตน้ํามนัปาลม์ดิบของ
ประเทศมาเลเซีย 

 
ทีม่า : Malaysian Palm Oil Board  
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กาํลงัการผลิต  
 

 การเพิม่ขึน้ของจาํนวนโรงสกดัน้ํามนัปาลม์จาก 91 โรงในปี 2556 เป็นประมาณ 136 โรงในปจัจุบนั ทาํ
ใหก้ําลงัการผลติรวมของโรงสกดัมปีระมาณ 30 ลา้นตนั-ผลปาลม์สดต่อปี นบัวา่สงูกว่าปรมิาณผลปาลม์สดทีอ่อก
สูต่ลาดในปี 2559 ที ่10 ลา้นตนัเป็นอย่างมาก จะเหน็ว่าอตัราการใชก้าํลงัการผลติของโรงสกดัน้ํามนัปาลม์ดบิอยู่
ตํ่ากว่ารอ้ยละ 50 ภาวะความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานมอียู่ในระดบัสงู ส่งผลต่อเสถยีรภาพราคาและ
คณุภาพของผลปาลม์สด ซึง่เป็นอุปสรรคสาํคญัต่อการพฒันาอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ของประเทศไทย 

 

คาดการณ์ปริมาณและแนวโน้มราคาน้ํามนัปาลม์ปี 2560 
 
 พืน้ทีป่ลกูปาลม์น้ํามนัในประเทศไทยเพิม่ขึน้เฉลีย่ปีละประมาณ 3 แสนไร่ จากการปรบัเปลีย่นชนิดพชืที่
ปลกู โดยเฉพาะการโคน่ลม้ยางพารามาเป็นการปลกูปาลม์น้ํามนัทดแทนอนัเนื่องมาจากผลกระทบจากวกิฤตริาคา
ยางตกตํ่าเป็นเวลาตดิต่อกนั อย่างไรกต็าม พืน้ทีท่ีเ่พิม่ขึน้จากการทาํลายปา่หรอืพืน้ทีส่งวนของรฐัลดลงสบืเนื่อง
จากการเขม้งวดของนโยบายรฐับาล  เหตุผลดงักล่าวควรทําใหผ้ลผลติเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองในแต่ละปี  แต่จาก
ขอ้เทจ็จรงิ ปจัจยัจากสภาพอากาศยอ้นหลงัไปประมาณ 2 ปีมผีลกระทบต่อผลผลติในปีปจัจบุนัเป็นอย่างมาก โดย
ในปี 2560 คาดว่าสถานการณ์ปรมิาณผลผลติปาล์มน้ํามนัจะออกสู่ตลาดมากขึน้เป็น 13 ล้านตนั และส่งผลให้
ปรมิาณน้ํามนัปาล์มดบิกลบัมามากขึน้อกีครัง้ที่ประมาณ 2.2 ล้านตนั หลงัจากในปี 2559 ผลผลติปาล์มน้ํามนั
ไดร้บัผลกระทบจากภาวะแหง้แลง้รนุแรงจากปรากฏการณ์เอลนิโญ่   
 
 กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา (USDA) คาดการณ์ว่าผลผลติน้ํามนัปาล์มของโลกปี 2560 มปีรมิาณ 
64.50 ลา้นตนั เพิม่ขึน้จาก 58.84 ลา้นตนัในปี 2559 รอ้ยละ 9.62 เน่ืองจากผูผ้ลติรายใหญ่ไดแ้ก่ อนิโดนีเซยีและ
มาเลเซยี มกีารขยายพืน้ทีเ่พาะปลกูเพือ่รองรบักบัความตอ้งการของตลาดทีเ่พิม่ขึน้ ประกอบกบัสภาพภูมอิากาศ
กลบัเขา้สูภ่าวะปกตแิละมปีรมิาณน้ําฝนเพิม่ขึน้จากการคาดการณ์การเกดิภาวะลานีญา  
 
 ในปี 2560 คาดว่าความต้องการใช้น้ํามนัปาล์มเพื่อการบริโภคในประเทศจะมีประมาณ 1 ล้านตัน 
เพิม่ขึน้จาก 987,803 ตนัในปี 2559 สาํหรบัความตอ้งการใชน้ํ้ามนัปาลม์เพื่อผลติไบโอดเีซล คาดว่าจะมปีระมาณ 
1 ล้านตนัเช่นกนั แต่ทัง้นี้ ยงัคงขึน้อยู่กบัราคาน้ํามนัปิโตรเลยีม ราคาน้ํามนัปาล์มดบิในประเทศ และปรมิาณ
น้ํามนัปาลม์คงเหลอืในประเทศเป็นหลกั  อย่างไรกต็าม คาดการณ์วา่ราคาน้ํามนัปิโตรเลยีมมแีนวโน้มทีจ่ะทรงตวั
อยู่ในระดบัไม่เกนิ 60 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อบารเ์รล ในปี 2560 จงึมคีวามเป็นไปไดว้่าสดัส่วนการผสมน้ํามนัปาลม์
ในน้ํามนัดเีซลจะยงัคงอยูท่ีร่อ้ยละ 6.5 ตลอดทัง้ปี  ซึง่กจ็ะทาํใหป้รมิาณความตอ้งการใชน้ํ้ามนัปาลม์เพือ่ผลติไบโอ
ดเีซลอยูท่ีป่ระมาณ  8 แสนตนั  
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 โดยรวมแลว้ การเคลื่อนไหวของราคาน้ํามนัปาลม์ดบิในประเทศในปี 2560 คาดว่าจะยงัคงเกดิส่วนต่าง
ของราคาในระดบัสงู โดยเฉลีย่ประมาณ 5 - 6 บาท/กโิลกรมั เมือ่เทยีบกบัราคาน้ํามนัปาลม์ดบิตลาดโลก โดยอยู่ที่
ระดบั 27 - 28 บาท/กโิลกรมั และราคาผลปาลม์สดทีป่ระมาณ 4.50 – 5.00 บาท/กโิลกรมั ตราบใดทีร่าคาน้ํามนั
ปิโตรเลียมโดยเฉลี่ยทรงตัวอยู่ในระดบัไม่เกิน 60 ดอลลาร์สหรฐัฯ ต่อบาร์เรล  และราคาน้ํามนัปาล์มดิบใน
ตลาดโลกโดยเฉลีย่ในปี 2560 คาดวา่จะอยูท่ีป่ระมาณ 2,500 รงิกติต่อตนั ปรบัตวัลดลงจากปี 2559 ประมาณรอ้ย
ละ 5  
 

จาํนวนคู่แข่งขนั 
 
พืน้ทีเ่พาะปลกูปาลม์น้ํามนัในประเทศไทยสว่นใหญ่อยู่ในเขตจงัหวดักระบีม่ากทีส่ดุ รองลงมาคอื สุราษฎร์

ธานี ชุมพร ตรงั สตูล และในจงัหวดัอื่นๆ ในปจัจุบนั โรงงานสกดัน้ํามนัปาล์มมจีํานวน 136 โรงงาน ส่วนใหญ่
กระจายอยู่ในเขตทีม่กีารเพาะปลกูปาลม์ในภาคใต ้เช่น กระบี ่สรุาษฎรธ์านี ชุมพร ตรงั และสตูล มกีาํลงัการผลติ
รวมประมาณ 30 ลา้นตนัทะลายปาลม์สดต่อปี  
 

ขนาดของบริษทัเมื่อเทียบกบัคู่แข่ง 
 
ทางด้านสวนปาล์มถือได้ว่าบริษัทมีสวนปาล์มเป็นของตนเองและมีพื้นที่เพาะปลูกที่ใหญ่แห่งหน่ึงใน

ประเทศไทย ซึง่ทาํใหบ้รษิทัไดเ้ปรยีบบรษิทัอื่นในดา้นตน้ทุนของผลปาลม์สด ในส่วนของโรงงานสกดัน้ํามนัปาลม์
ดบิ ซึง่มกีาํลงัการผลติเทา่กบั 75 ตนัผลปาลม์สดต่อชัว่โมงนัน้ ถอืวา่เป็นโรงสกดัขนาดกลาง 

 

สถานภาพและศกัยภาพในการแขง่ขนั 
 
ถงึแมว้่าการเปิดเสร ีAEC จะเป็นการเปิดโอกาสใหคู้่แขง่ทัง้ในและต่างประเทศสามารถนําเขา้น้ํามนัปาลม์

บรสิทุธิเ์ขา้มาจาํหน่ายแขง่ขนักบับรษิทัได ้แต่เน่ืองจากการนําเขา้น้ํามนัปาลม์บรสิทุธิจ์ะตอ้งนําเขา้มาในรปู Bulk 
และขนส่งทางเรอื เพือ่สบูถ่ายลงรถแทงคน้ํ์ามนัอกีครัง้ ซึง่จะทาํใหเ้กดิความสกปรกและสิง่ปลอมปน รวมทัง้มี
ตน้ทนุการขนสง่เกดิขึน้ ทาํใหร้าคาน้ํามนัปาลม์บรสิทุธิท์ ีนํ่าเขา้จะไมแ่ตกต่างจากราคาขายในประเทศมากนกั 

ทีผ่่านมา การนําเขา้น้ํามนัปาลม์จากต่างประเทศ สามารถปฏบิตัไิดภ้ายใตก้ารดูแลการนําเขา้โดยองคก์าร
คลงัสนิคา้เท่านัน้ เพือ่แกป้ญัหาการขาดแคลนน้ํามนัเฉพาะหน้า หากสถานการณ์การขาดแคลนน้ํามนัปาลม์ยงัคง
มอียู่ โดยเฉพาะ เมื่อมกีารสนับสนุนให้พฒันาอุตสาหกรรมไปสู่ไบโอดเีซล อนัเป็นพลงังานทางเลอืก รฐับาล
จาํเป็นตอ้งพจิารณาการเปิดเสรตีามขอ้ตกลง AEC โดยมขีอ้จาํกดัน้อยทีส่ดุ ซึง่น่าจะเป็นวธิทีีส่ามารถแกป้ญัหาทัง้
ระบบไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เน่ืองจากกลไกตลาดสามารถทาํหน้าทีใ่นการจดัสรรทรพัยากรไดอ้ย่างเตม็ที ่ส่งผล
ให้การผลติมีประสทิธิภาพเพิม่ขึ้น ในขณะที่มตี้นทุนการผลิตที่ลดลง ในอนาคต หากผู้ประกอบการสามารถ
ควบคมุตน้ทนุการผลติได ้คาดวา่การแขง่ขนัดา้นราคากจ็ะลดลงเป็นลาํดบั และหนัมาแขง่ขนักนัในเรื่องการพฒันา
ดา้นอื่นๆ เชน่ การสรา้งความแตกต่างในตวัสนิคา้ เพือ่เพิม่มลูค่าในตวัสนิคา้ใหก้บัผูบ้รโิภค เป็นตน้  
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2.3 การจดัหาผลิตภณัฑเ์พ่ือจาํหน่าย 
 

ก. ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์
 
บรษิทัมโีรงงานสกดัน้ํามนัปาลม์ดบิ (CPO) และโรงงานสกดัน้ํามนัจากเมลด็ในปาลม์ดบิ (CPKO) ตัง้อยู่

เลขที ่98 หมู ่6 กม. 9.5 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม ตาํบลหว้ยยงู อําเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี ่81130 
 
ปริมาณการผลิตเตม็ท่ีของผลิตภณัฑ ์(ตนั)   
 

แผนกน้ํามนัปาลม์ดบิ 2557 2558 2559 

     ผลปาลม์สดทีใ่ชใ้นการผลติเตม็ที ่   450,000   450,000   450,000 

     น้ํามนัปาลม์ดบิ (18%)     81,000     81,000     81,000 

     เมลด็ในปาลม์ (5.25%)     23,625     23,625     23,625 

แผนกน้ํามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ    

     เมลด็ในปาลม์ทีใ่ชใ้นการผลติเตม็ที ่ 30,000 30,000 30,000 

     น้ํามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ (41%) 12,300 12,300 12,300 

     กากเมลด็ในปาลม์ (52%) 15,600 15,600 15,600 

หมายเหต ุ กาํลงัการผลติจรงิในแต่ละปี จะแตกต่างจากกาํลงัการผลติเตม็ทีท่ีอ่อกแบบไว ้เนื่องจากความแตกต่าง
ของปรมิาณผลปาลม์สดทีเ่ขา้สู่กระบวนการผลติ ซึง่ขึน้อยู่กบัปรมิาณน้ําฝนทีต่กในแต่ละปี 

 
การจดัหาวตัถดิุบ 
เน่ืองจากผลปาลม์สดจากสวนของบรษิทัเองทีป้่อนเขา้สู่โรงงานมไีม่เพยีงพอ ทาํใหบ้รษิทัตอ้งรบัซื้อจาก

เกษตรกรรายย่อย เพือ่ทีจ่ะเพิม่ปรมิาณผลปาลม์สดของบรษิทัทีจ่ะป้อนเขา้สูโ่รงงาน  
 
สภาพปัญหาเก่ียวกบัวตัถดิุบ 
ปรมิาณผลผลติปาลม์สดขึน้อยู่กบัระดบัน้ําฝนและการดูแลรกัษา คุณภาพของผลปาล์มทีจ่ะใหไ้ดน้ํ้ามนั

ปาลม์ดบิในอตัราสงูขึน้อยู่กบัวธิกีารตดัและเกบ็เกีย่ว เน่ืองจากการดูแลทีด่แีละมมีาตรฐานในการเกบ็เกีย่ว ทาํให้
คุณภาพของผลปาล์มจากสวนของบรษิทันัน้อยู่ในเกณฑด์ีและให้อตัราการสกดัน้ํามนัปาล์มดิบสูงกว่าซื้อจาก
เกษตรกรรายย่อย 

แต่เนื่องจากผลปาลม์สดมไีม่เพยีงพอกบัความตอ้งการของโรงงานสกดัน้ํามนัปาลม์ ซึง่มจีาํนวนโรงงาน
เพิม่ขึน้ในแต่ละปี ทําใหเ้กดิการแข่งขนักนัซื้อผลปาล์มสด ในขณะทีอ่ตัราการสกดัน้ํามนัปาล์มทีไ่ด้ค่อนขา้งตํ่า 
สาเหตุอกีประการหนึ่งคอืสภาพอากาศทีไ่มส่มํ่าเสมอ บางปีน้ําท่วม บางปีแหง้แลง้ อตัราการขาดน้ําในดนิทาํใหผ้ล
ปาล์มสดทีไ่ด้นัน้ใหน้ํ้ามนัปาล์มดบิในอตัราตํ่า และการเกบ็เกีย่วของเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน้ํามนัรายย่อยไม่ได้
มาตราฐาน คอืมกีารเกบ็เกีย่วผลปาลม์ก่อนจะถงึเวลาอนัสมควร โดยเฉพาะในช่วงทีผ่ลปาลม์สดมรีาคาสงู 
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ดงัไดก้ลา่วขา้งตน้ ผลผลติจากเกษตรกรผูป้ลกูปาลม์น้ํามนัรายยอ่ยไม่สามารถใหผ้ลผลติต่อไร่ และอตัรา
การสกดัน้ํามนัปาลม์ดบิ เท่ากบัของบรษิทั ดงันัน้บรษิทัจงึไดจ้ดัทํานโยบายใหค้ําแนะนําแก่ผูป้ลูกปาล์มน้ํามนัที่
ต้องการปรบัปรุงคุณภาพปาลม์น้ํามนัตามมาตรฐานทัง้ด้านการดูแลรกัษาและผลผลติต่อไร่ เพื่อใหผ้ลผลติทีส่่ง
ป้อนเขา้สู่โรงงานสกดัน้ํามนัปาลม์ดบินัน้มคีุณภาพมากขึน้นอกจากนัน้ ผูป้ลกูปาลม์น้ํามนัรายย่อยยงัสามารถขอ
เขา้เยีย่มชมสวนของบรษิทัไดอ้กีดว้ย 

บรษิทัไดม้กีารคดัคณุภาพของผลปาลม์สดจากผูป้ลกูปาลม์น้ํามนั ณ จดุรบัซือ้ แต่วธิกีารน้ีไม่สามารถทาํ
ไดใ้นช่วงทีผ่ลปาล์มสดมปีรมิาณน้อย นอกจากนัน้บรษิทัยงัได้มกีารแนะนําผูป้ลูกปาล์มน้ํามนัเกีย่วกบัคุณภาพ
ของผลปาลม์สดทีค่วรจะนําส่งโรงงาน บรษิทัเชื่อว่าโปรแกรมการใหค้าํแนะนําแก่ผูป้ลกูปาลม์น้ํามนัทัว่ไปจะช่วย
ปรบัปรงุคณุภาพของผลปาลม์สดทีจ่ะป้อนเขา้สูโ่รงงานใหม้คีุณภาพดขีึน้และเป็นการเพิม่อตัราการสกดัน้ํามนัดว้ย 
โดยบรษิทัไดม้กีารปรบัราคารบัซื้อผลปาลม์สดใหส้งูขึน้ตามอตัราการสกดัน้ํามนั  ทัง้น้ีเพือ่เป็นการจงูใจใหผู้ป้ลกู
ปาลม์รายยอ่ยสง่ผลปาลม์สดทีม่คีณุภาพเขา้สูโ่รงงาน 

สาํหรบัเทคโนโลยสีาํหรบัการสกดัน้ํามนัปาลม์ดบิทีม่ผีลต่อการใชว้ตัถุดบินัน้ เน่ืองจากบรษิทัไดใ้ชแ้บบ
มาตรฐานสากลในอุตสาหกรรมนี้แล้ว  ดงันัน้การปรบัปรุงเพื่อให้การผลิตมปีระสทิธิภาพจงึขึ้นอยู่กบัการใช้
อุปกรณ์เครื่องจกัรเครื่องมอืและการปฏบิตังิานใหเ้หมาะสม บรษิทัเหน็ว่าไม่มเีทคโนโลยใีหม่ๆทีไ่ดพ้สิจูน์แลว้มา
ทดแทน แต่อาจมเีทคโนโลยีอ่ื่นๆทีม่ผีลต่อการใชว้ตัถุดบิหรอืปรบัปรุงใหด้ขี ึน้ ซึง่ขึน้อยู่กบัว่าคุม้ค่ากบัเงนิทีล่งทุน
หรอืไม่ โดยบรษิทัยงัคงคน้ควา้เทคโนโลยีใ่หม่ๆเพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติอย่างต่อเน่ือง รวมถงึการลด
อตัราสญูเสยีน้ํามนั การกาํจดัมลภาวะทีเ่กดิจากการกระบวนผลติซึง่เป็นพษิต่อสิง่แวดลอ้ม  

 
การปลกูปาลม์ทดแทน 

โครงการปลกูปาลม์ทดแทน ในพืน้ทีท่ีเ่ป็นสมัปทานในสวนเคยีนซา ซึง่บรษิทัย่อยไดร้บัการต่อสญัญาเช่า
กบักรมธนารกัษใ์นพืน้ทีค่รึง่หนึ่งของพืน้ทีท่ีท่าํประโยชน์ บรษิทัไดเ้ริม่ดาํเนินการปลกูปาลม์ทดแทนในปี 2558 ซึง่
คาดวา่จะแลว้เสรจ็ในปี 2563 

 
จาํนวนผูจ้าํหน่ายวตัถดิุบ 
บรษิทัมกีารซื้อผลปาล์มสดจากชาวสวนในเขตกระบี่และสุราษฎร์ธานี โดยไม่มรีายใดที่บรษิัทซื้อผล

ปาลม์สดมากกวา่รอ้ยละ 30 ของยอดซือ้ผลปาลม์สดทัง้หมด  
 
สดัส่วนการซ้ือวตัถดิุบในประเทศและต่างประเทศ 
เน่ืองจากวตัถุดบิของบรษิทั คอื ผลปาลม์สด เป็นพชืผลทางการเกษตร ซึง่ควรนําเขา้สู่กระบวนการผลติ

โรงงานสกัดน้ํามันภายใน 24 ชัว่โมง มิฉะนั ้นแล้วอาจจะทําให้ได้ปริมาณกรดปาล์มเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่า
มาตรฐานสากลในการซือ้ขายน้ํามนัปาลม์ดบิ ซึง่มผีลใหถู้กตดัราคาเมือ่มกีารสง่มอบ ดงันัน้ในอุตสาหกรรมนี้จงึไม่
มกีารนําเขา้ผลปาลม์สดจากต่างประเทศ นอกจากการนําเขา้ในรูปของน้ํามนัปาล์มดบิ หรอืน้ํามนัปาล์มบรสิุทธิ ์
ภายใตเ้งือ่นไขทีก่าํหนดโดยภาครฐั 
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ข.   ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 
การบรหิารสิง่แวดลอ้ม (Environmental Management) เป็นกระบวนการทีต่่อเนื่อง กลไกการปฏบิตังิาน

ทีจ่ะควบคมุความเสีย่งของสิง่แวดลอ้มและกลยทุธเชงิปฏบิตักิารนัน้จะส่งผา่นมายงัการฝึกปฏบิตัขิองพนกังานและ
ผูบ้รหิารของบรษิทัตอ้งมจีรยิธรรมในการบรหิารงาน บรษิทัไดม้นีโยบายและวธิปีฏบิตัเิพือ่ใหแ้น่ใจว่ากระบวนการ
ผลติจะกระทบต่อสิง่แวดลอ้มน้อยทีสุ่ด โดยในปี 2547 บรษิทัไดเ้ขา้สู่ระบบมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 
14001 เพือ่ใหโ้ครงการบรหิารสิง่แวดลอ้มมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และไดร้บัการรบัรองในเดอืนพฤษภาคม 2549 

โรงงานสกดัน้ํามนัเมลด็ในปาลม์ดบินัน้จะไม่มมีลภาวะเป็นพษิแต่อย่างใด ปรมิาณของเสยีทีเ่ป็นชวีภาพ
นัน้มเีพยีงเลก็น้อยมาก ซึง่จะถกูกรองและนําลงสูบ่่อพกัแหง้ของโรงงานสกดัน้ํามนัปาลม์ดบิ 

สาํหรบัโรงงานสกดัน้ํามนัปาลม์ดบินัน้มขีองเสยีดงัต่อไปน้ี 
ของเหลว 
ขีน้ํ้ามนัและของเหลวจากหมอ้น่ึงนัน้จะถูกดกัเกบ็และแยกเอาน้ํามนัออก เพื่อรอจําหน่ายเป็นน้ํามนัทีม่ ี

คณุภาพตํ่า ในสว่นทีเ่หลอืจะถกูส่งลงในบ่อน้ําเสยีของบรษิทั 
น้ําเสยีของบรษิทัจะถูกปล่อยลงในบ่อน้ําเสยี บ่อน้ําเสยีมทีัง้หมด 8 บ่อ และน้ําเสยีจะไหลลงทลีะบ่อๆ

อย่างต่อเนื่อง ซึง่ในช่วงนี้มกีารย่อยสารชวีะภาพ การไหลของน้ําเสยีในบ่อน้ําเสยีนัน้บรษิทัใชร้ะบบน้ําตกคอืไหล
ลงทลีะบ่อซึง่มรีะดบัลดหลัน่กนัลงมา บ่อน้ําเสยีสีบ่่อแรกจะลกึสาํหรบัการย่อยสลายโดยไม่ใชอ้อกซเิจน และบ่อน้ํา
เสยีสองบ่อสดุทา้ยจะตืน้เพือ่ทีจ่ะใหอ้อกซเิจนช่วยย่อยสลาย น้ําเสยีทีถู่กย่อยสลายแลว้จะถูกป ัม้เขา้สูท่ ีเ่กบ็น้ําเสยี
ในสวนของบรษิทั ซึง่เป็นทีส่งูโดยใชท้อ่ใตด้นิ น้ําเสยีทีเ่กบ็ไวใ้นสวนของบรษิทั จะปล่อยลงสู่ร่องคน้ํูาทีต่ืน้กระจาย
อยู่ในสวน เพื่อให้ซมึเขา้สู่ผวิดนิเป็นการเพิม่สารอาหารในดนิแทนการใส่ปุ๋ ยต่อไป ระบบนี้เป็นเทคโนโลยทีีไ่ด้
พสิจูน์แลว้และโรงงานสกดัน้ํามนัปาลม์ดบิหลายโรงงานนิยมใชก้นั ร่องคน้ํูาสาํหรบัน้ําเสยีน้ีจะมรีะยะเวลาการดูด
ซมึและระยะเวลาหมนุเวยีนประมาณ 6 สปัดาห ์บรษิทัใชเ้น้ือทีม่ากกวา่ 850 ไร ่สาํหรบัการกระจายน้ําเสยีทีบ่าํบดั
แล้วลงสู่ดินและถูกควบคุมดูแลด้วยพนักงาน สํานักงานเทคโนโลยี กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรมไดก้ําหนดค่า BOD ในน้ําเสยีทีจ่ะปล่อยลงสู่แม่น้ําลาํคลองตอ้งไม่เกนิ 20 มลิลกิรมัต่อลติร บรษิทั 
ไม่ได้ปล่อยน้ําเสยีทีบ่ําบดัแลว้ลงสู่แม่น้ําลําคลอง แต่จะนําไปใชป้ระโยชน์ในสวนของบรษิทัดงักล่าวแลว้ขา้งต้น 
บ่อน้ําเสยีจะตอ้งขดุลอกเป็นระยะๆ ตะกอนทีข่ดุออกจากบ่อน้ําเสยีนัน้จะถูกเกบ็ไวใ้นบ่อตากแหง้เป็นระยะเวลา 1 
ปีเพื่อให้เกิดสารอาหารที่มคีุณภาพ ตะกอนที่ตากแห้งแล้วนี้จะนําไปปกคลุมหน้าดินในสวนปาล์มของบรษิัท
สาํหรบัทดแทนปุ๋ ยในช่วงหน้ารอ้น  

ของแขง็  ไดแ้ก่  ทะลายปาลม์เปล่า, ไฟเบอร,์ เปลอืกเมลด็ปาลม์, ขีเ้ถา้ ควนัดาํและเขม่า ทะลายเปล่าถูก
นําไปปกคลุมหน้าดนิในสวนของบรษิทัเพื่อทดแทนปุ๋ ย ไฟเบอรแ์ละเปลอืกเมลด็ปาลม์จะเป็นเชื้อเพลงิแก่ Boiler 
หรอืเปลอืกเมลด็ปาลม์อาจขายใหโ้รงงานอื่นทีต่อ้งการ ตะกอนทีข่ดุจากบ่อน้ําเสยีจะใชเ้ป็นประโยชน์ในสวนของ
บรษิทั บรษิทัจะป้องกนัการไหลซมึของน้ําผสมตะกอนนี้ในฤดูฝนโดยการขดุร่องน้ํารอบสวนเพื่อดกัน้ําไหลลงสู่ที่
อื่น  บรษิทัไดม้กีารปรบัปรุงเครื่อง Boiler และการป้อนเชือ้เพลงิเขา้สู ่Boiler ซึง่มผีลต่อการลดควนัดาํและเขม่า
ของโรงงาน อย่างไรกต็ามควนัดาํและเขม่าจาก Boiler ของโรงงานสกดัน้ํามนัปาลม์ดบิทีเ่ป็นปญัหาอยู่น้ีอาจมา
จากเชือ้เพลงิทีป้่อน เช่น ไฟเบอรแ์ละเปลอืกเมลด็ปาลม์ ค่าควนัดําและเขม่าของโรงงานสกดัน้ํามนัปาลม์ดบิจาก
กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมตอ้งไมเ่กนิ 320 มลิลกิรมัต่อลกูบาศกเ์มตร  
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2.4 งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 
 
                -   ไมม่ ี  - 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

 
1. พืน้ท่ีปลูกปาลม์ส่วนหน่ึงเป็นพืน้ท่ีสมัปทาน 

 
พืน้ทีส่มัปทานของบรษิทัย่อยสองแห่งจาํนวนประมาณ 21,349 ไร่ โดยแบ่งเป็นสวนเคยีนซา 8,467.44 

ไร่และสวนชยับุรจีาํนวน 12,881.50 ไร่ ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 47.1 ของพืน้ทีป่ลกูปาลม์ทัง้หมดของบรษิทัและบรษิทั
ยอ่ยหมดอายสุมัปทานลงในเดอืนกรกฎาคม 2557 และเดอืนมกราคม 2558 ตามลาํดบั  

(ก) สวนเคยีนซาได้รบัอนุญาตจากกรมธนารกัษ์ได้รบัสทิธกิารเช่าที่ราชพสัดุจํานวน 4,294 ไร่ เป็น
ระยะเวลา 15 ปี ซึ่งคดิเป็นพืน้ทีจ่ํานวนครึง่หนึ่งของพืน้ทีเ่ดมิทีเ่ขา้ทาํประโยชน์ ทําใหพ้ืน้ทีป่ลูกปาล์มลดลงคดิ
เป็นรอ้ยละ 9.4 ของพืน้ทีป่ลกูปาลม์ทัง้หมด ในปี 2558 และ 2559 บรษิทัไดเ้ริม่ปลกูปาลม์ทดแทนในพืน้ทีท่ีไ่ดท้าํ
สญัญาเช่าไปแลว้จาํนวน 1,246 และ 1,410 ไร่ ตามลาํดบั ส่วนทีเ่หลอือกีจาํนวน 1,434 ไร่ จะดาํเนินการปี 2563 
ซึ่งในระยะเวลาดังกล่าวจะมีผลให้ผลปาล์มในพื้นที่ดงักล่าวลดลง มีผลให้บริษัทต้องรบัซื้อผลปาล์มสดจาก
บุคคลภายนอกในสดัสว่นสงูขึน้ สง่ผลใหต้น้ทนุวตัถุดบิสงูขึน้ 

(ข) ในขณะทีส่วนชยับุร ีซึง่อยูใ่นระหวา่งดาํเนินการขออนุญาตเขา้ทาํประโยชน์ในพืน้ทีเ่พยีงครึง่หนึ่งของ
พืน้ทีท่ีท่าํประโยชน์เดมิกบักรมป่าไมน้ัน้ กย็งัมคีวามไม่แน่นอนในนโยบายของรฐับาล ซึง่หากสวนชยับุรไีม่ไดร้บั
อนุญาตใหเ้ขา้ทําประโยชน์ มผีลใหบ้รษิทัตอ้งรบัซื้อผลปาลม์สดจากบุคคลภายนอกในสดัส่วนสงูขึน้เพื่อทดแทน
ผลปาลม์สดทีข่าดไปจากพืน้ทีส่มัปทานสง่ผลใหต้น้ทนุวตัถุดบิสงูขึน้  

 
2. พืน้ท่ีปลูกปาลม์ส่วนหน่ึงเป็นพืน้ท่ีท่ีถกูประกาศเป็นเขตปฏิรปูท่ีดิน 

 
บรษิทัมพีืน้ทีป่ลกูปาลม์ 2 แปลง ถูกประกาศเป็นเขตปฏริปูทีด่นิ ภายหลงัจากทีบ่รษิทัเขา้ไปดาํเนินการ

ปลกูปาลม์แลว้เป็นเวลา 6 ปี และ 17 ปี ตามลาํดบั โดยในปี 2547 สาํนกังานปฏริปูทีด่นิจงัหวดักระบีไ่ดม้หีนงัสอื
แจง้ใหบ้รษิทัเขา้สู่กระบวนการตามกฎหมายปฏริูปทีด่นิ ในปี 2548 บรษิทัทําหนังสอืแจง้สํานักงานปฏริูปทีด่นิ 
พรอ้มส่งหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อขอพสิจูน์สทิธใินทีด่นิแปลงดงักล่าว เน่ืองจากบรษิทัเป็นผูค้รอบครองและเขา้ทาํ
ประโยชน์พื้นที่ดงักล่าวก่อนมกีารประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติและก่อนประกาศเป็นเขตปฏริูปที่ดิน ต่อมาปี 
2551 สาํนกังานปฏริปูทีด่นิจงัหวดักระบี ่ มหีนงัสอืแจง้มายงับรษิทัเพื่อใหเ้ขา้สูก่ระบวนการกระจายสทิธ ิ ซึง่การ
กระจายสทิธบิางส่วนได้เสรจ็สิน้ลงในปี 2553 มพีืน้ทีป่ระมาณ 4,994.1 ไร่ คดิเป็นรอ้ยละ 15.7 ของพืน้ทีป่ลูก
ปาล์มทัง้หมด  และในจํานวนน้ี บรษิทัไดต้รวจสอบพบในภายหลงัว่ามพีืน้ที่ประมาณ 1,459 ไร่ เป็นพืน้ทีท่ีท่บั
ซอ้นกบัโฉนดทีด่นิของบรษิทั ซึง่บรษิทัอยู่ในระหว่างการดําเนินการขอใหส้าํนักงานปฏริปูทีด่นิยกเลกิพืน้ทีท่ ีท่บั
ซอ้นดงักล่าวน้ี   

เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2559 ได้มปีระกาศคําสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 ให ้
สาํนกังานการปฏริปูทีด่นิกําหนดพืน้ทีเ่ป้าหมายทีด่นิทีย่งัไม่เขา้สู่กระบวนการปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมทีม่เีน้ือ
ทีต่ ัง้แต่ 500 ไร่ ขึน้ไป โดยใหผู้ค้รอบครองทีด่นิในพืน้ทีเ่ป้าหมายดงักล่าว ยื่นคํารอ้งเพื่อแสดงสทิธใินทีด่นิตาม
ประมวลกฎหมายที่ดนิหรอืกฎหมายอื่น ต่อสํานักงานการปฏริูปที่ดนิจงัหวดั และให้สํานักงานการปฏริูปที่ดนิ
จงัหวดัตรวจสอบหลกัฐานแสดงสทิธใินทีด่นิของผูค้รอบครองทีด่นิในพืน้ทีเ่ป้าหมาย หากผูค้รอบครองทีด่นิไม่มา
ยื่นคาํรอ้งแสดงสทิธใินทีด่นิ หรอืสาํนักงานการปฏริปูทีด่นิจงัหวดัพจิารณาแลว้ไม่เหน็ชอบกบัคํารอ้งดงักล่าว ให้
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เจา้หน้าทีซ่ึง่เลขาธกิารสาํนักงานการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมแต่งตัง้มอีํานาจสัง่ใหผู้ค้รอบครองทีด่นิออกจาก
พืน้ทีเ่ป้าหมายภายในเวลาทีก่าํหนด และงดเวน้กระทาํการใดๆ ในบรเิวณพืน้ทีเ่ป้าหมาย 

ดงันัน้ หากสาํนกังานการปฏริปูทีด่นิกาํหนดใหพ้ืน้ที ่2 แปลงดงักล่าวของบรษิทัเป็นพืน้ทีเ่ป้าหมาย และ
บรษิทัไม่สามารถแสดงหลกัฐานแสดงสทิธใินที่ดิน บรษิัทอาจจําเป็นต้องส่งคนืพื้นที่ดงักล่าวให้สํานักงานการ
ปฏริปูทีด่นิ คดิเป็นพืน้ทีป่ระมาณรอ้ยละ 20.6 ของพืน้ทีป่ลกูปาลม์ทัง้หมด 

 
กรณีดงักลา่วจะมผีลใหบ้รษิทัจะตอ้งรบัซือ้ผลปาลม์สดจากบุคคลภายนอกเพือ่ทดแทนผลปาลม์สดทีข่าด

ไปจากพืน้ทีด่งักล่าวส่งผลใหต้้นทุนวตัถุดบิสูงขึน้ และต้องตดัจําหน่ายสนิทรพัย์ มูลค่า 63.2 ลา้นบาทออกจาก
บญัช ี

อย่างไรกต็าม จนถงึขณะนี้ สาํนกังานการปฏริปูทีด่นิยงัไม่ไดม้กีารดําเนินการใดๆ ตามประกาศดงักล่าว
กบัทางบรษิทั 
 
3. ความผนัผวนของราคาน้ํามนัปาลม์และการแทรกแซงจากภาครฐั 

 

น้ํามนัปาลม์ดบินับเป็นสนิคา้โภคภณัฑซ์ึง่มรีาคาผนัผวน  ในปี 2559 ราคาเฉลีย่รายเดอืนแกวง่ตวัอยู่ใน
ช่วงกวา้งระหวา่ง 29.02 – 37.49 บาท/กโิลกรมั (2558 : 21.50 – 36.39 บาท/กโิลกรมั) โดยมรีาคาเฉลีย่ทัง้ปีที ่
31.95 บาท/กิโลกรมั เพิม่ขึ้นร้อยละ 16.90 จากปี 2558 ในขณะที่ราคาเฉลี่ยในตลาดโลกอยู่ที่ 22.72 บาท/
กโิลกรมั ทัง้ความผนัผวนของราคาในประเทศในระหว่างปีและความแตกต่างอย่างมากระหว่างราคาในประเทศ
และตลาดโลก ลว้นเป็นอุปสรรคสาํคญัต่อการบรหิารจดัการสนิคา้คงคลงัของบรษิทั นอกจากนัน้ ในช่วงฤดูกาลทีม่ี
ผลผลติปาลม์น้ํามนัออกสูต่ลาดในปรมิาณมาก ปรมิาณน้ํามนัปาลม์ดบิสะสมอยู่ในระดบัสงู ทาํใหร้าคาผลปาลม์สด
และน้ํามนัปาลม์ดบิลดลงอย่างมาก อาจนําไปสูเ่หตุการณ์ประทว้งจากเกษตรกรผูป้ลกูปาลม์ จนหลายครัง้ภาครฐั
ตอ้งเขา้มาแทรกแซงตลาดน้ํามนัปาลม์ 

ในปี 2559 สาํนกังานคณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร (ส.กกร.) กย็งัคงมกีารกาํหนด
ราคาแนะนําขัน้ตํ่าในการซือ้ผลปาลม์ทะลายและผลปาลม์รว่งทุกๆ รอบ 30 วนั (โดยประมาณ) อย่างต่อเน่ือง  
 
4. สภาพภมิูอากาศ 

 

เน่ืองจากวตัถุดบิหลกัของบรษิทัมาจากผลผลติทางการเกษตร แนวโน้มผลการดําเนินงานของบรษิทั
ยงัคงขึน้อยู่กบัปจัจยัทีค่วบคุมไม่ได ้ไดแ้ก่ สภาพภูมอิากาศ ปรมิาณน้ําฝน และผลผลติของวตัถุดบิทีอ่อกสูต่ลาด
ในแต่ละฤดูกาล ปจัจุบนัมคีวามผนัแปรของภูมอิากาศเกดิขึน้อย่างทีไ่ม่เคยเป็นมาก่อน บางปีเกดิอุทกภยัอย่าง
หนัก บางปีประสบภยัแล้ง ทําให้ปรมิาณผลผลติที่ออกสู่ตลาดมคีวามผนัผวนในแต่ละปีหรอืระหว่างปี ซึ่งอาจ
นําไปสูก่ารแทรกแซงจากภาครฐั   
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5. กาํลงัการผลิตส่วนเกินของโรงงานสกดัน้ํามนัปาลม์ดิบ  
 
ปจัจุบนั โรงงานสกดัน้ํามนัปาล์มดิบมีจํานวนประมาณ 136 โรง ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจงัหวดักระบี่ สุ

ราษฎรธ์านี ชุมพร และตรงั มกีําลงัการผลติของโรงงานรวมทัง้สิน้ประมาณ 30 ล้านตนัผลปาล์มสดต่อปี ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัผลปาล์มสดในปี 2559 ที่มปีรมิาณ 10 ล้านตนั จากพื้นที่เพาะปลูกปาล์มที่ให้ผลผลติแล้วที่มอียู่
ประมาณ 4.6 ลา้นไร่ ทาํใหอ้ตัราการใชก้าํลงัการผลติโดยรวมของโรงสกดัทัง้หมดอยู่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 50 ส่งผลใหม้ี
การแขง่ขนักนัซือ้ผลปาลม์สดในราคาสงู โดยไมค่าํนึงถงึคุณภาพเทา่ทีค่วร  
 
6. การจาํหน่ายน้ํามนัปาลม์ดิบให้แก่ลกูค้ารายใหญ่ 

 
ในปี 2558 และปี 2559 บรษิทัมกีารจาํหน่ายน้ํามนัปาล์มดบิ และน้ํามนัเมลด็ในปาล์มดบิ ใหก้บัลูกค้า

รายใหญ่รายเดยีว ซึง่ไดแ้ก่ บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (LST) คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 60 และรอ้ย
ละ 55 ตามลาํดบั ทาํใหอ้าจเกดิความเสีย่งในดา้นการพึง่พงิลกูคา้รายใดรายหน่ึงเป็นสาํคญั แต่เน่ืองจาก LST มี
ความสมัพนัธท์ีด่กีบับรษิทัมาเป็นเวลานานและเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั รวมทัง้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มฐีานะการเงนิทีแ่ขง็แกร่ง และมชีื่อเสยีงเป็นทีย่อมรบัในอุตสาหกรรมน้ํามนั
ปาล์ม บรษิัทจงึเชื่อมัน่ว่าโอกาสความเสี่ยงจากการสูญเสยีลูกค้ารายน้ีไป หรอืลูกค้ารายน้ีประสบปญัหาทาง
การเงนิจงึเกิดขึ้นน้อย นอกจากนัน้ บรษิัทยงัมีความสามารถในการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่นได้อีกด้วย 
โดยเฉพาะในปจัจุบนัน้ํามนัปาลม์มไิดนํ้ามาใชเ้พือ่การบรโิภคเพยีงอย่างเดยีว แต่ยงัสามารถนํามาใชเ้ป็นพลงังาน
ทดแทนไดอ้กีดว้ย  

 
7. มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุ้นสามญัทัง้หมดท่ีออกและเรียกชาํระแล้ว 

 
จากการทีบ่รษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (LST) ถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นรอ้ยละ 69.96 ของ

จาํนวนหุน้สามญัทัง้หมดทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้ ถอืว่ามอีํานาจในการควบคุมเชงินโยบาย รวมถงึอํานาจในการ
บรหิารงาน ประกอบกบัการมกีรรมการผูจ้ดัการเป็นบุคคลคนเดยีวกนั อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ในระหวา่งสองบรษิทั เน่ืองจากทัง้สองบรษิทัมกีารทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

อย่างไรกต็าม การทาํธรุกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ โดยเฉพาะการขายน้ํามนัปาลม์ดบิให ้LST นัน้ ผูส้อบ
บญัชีของบรษิทัได้มกีารสอบทานรายการดงักล่าวว่าเป็นราคาซื้อขายเดียวกนักบับุคคลภายนอก นอกจากนี้ 
บรษิัทได้มกีารเปิดเผยรายการดงักล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 7 แล้ว รวมถึงการปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่งการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั   
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4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
 

1.   ทรพัยสิ์นถาวร  
บรษิทัมทีรพัยส์นิถาวรทีใ่ชป้ระกอบธุรกจิสวนปาลม์น้ํามนัทีเ่ป็นของบรษิทัและบรษิทัย่อย ดงันี้ 

ประเภทของทรพัยสิ์น 
ขนาด  
(ไร่) 

ประเภทการ 
ถือครองสิทธ์ิ 

  มลูค่าตาม 
  บญัชีสทุธิ (บาท) 

1. ทีด่นิ 38,727.14 - โฉนด, นส.3ก, นส.3, 
นส.2,สญัญาซือ้ขาย,ภ

บท.5 และ
ใบเสรจ็รบัเงนิ 

615,478,792 

2. ทีด่นิโรงงาน,สาํนกังาน,บา้นพกั    

2.1. ทีด่นิสาํหรบัโรงงานสกดัน้ํามนัปาลม์ดบิและ
น้ํามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ, สาํนกังาน และบา้นพกั 

   198.48 - นส.3ก, โฉนด และ 
ภบท.5 

745,574 

    2.2.ทีด่นิเพือ่สรา้งบา้นพกัพนกังาน (ยกเลกิ      
     โครงการแลว้) - บา้นน้ําจาน ต.กระบีน้่อย       

     21.57 - โฉนด 22,749,413 

    2.3.ทีด่นิทีไ่มไ่ดใ้ชด้าํเนินงาน 
     ถ.อุตรกติ ต.ปากน้ํา อ.เมอืง จ.กระบ ี

           0.94 
  

- โฉนด 20,033,297 

รวมทีด่นิทัง้หมด 38,948.13  659,007,076 

หกั สาํรองเผือ่การดอ้ยคา่ของทีด่นิ   (14,638,278) 

 รวมทีด่นิทัง้หมดสทุธ ิ  38,948.13  644,368,798 

  
3. อาคารสาํนกังานสาขา, อาคารโรงงาน 2 โรง, สาํนกังานสวน,  
   บา้นพกัพนกังาน 

เจา้ของ 86,885,121 

4. เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ เจา้ของ 137,455,034 

     4.1โรงงานผลติน้ํามนัปาลม์ดบิและเมลด็ในปาลม์ดบิและโรงงานผลติ
ก๊าซชวีภาพ 

 125,564,579 
 

     4.2 เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเกษตร  11,890,456 

5. ยานพาหนะ เจา้ของ 30,824,440 

 6. เครื่องตกแต่งและเครือ่งใชส้าํนกังาน  เจา้ของ 2,255,837 

7. ตน้ทนุการพฒันาการปลกูปาลม์น้ํามนั  เจา้ของ 146,738,958 

8. โครงการปลกูปาลม์ทดแทน   32,133,228 

9. งานระหวา่งก่อสรา้ง   19,391,303 

10. งานระหวา่งทาํ – สวน   35,892,675 

           รวมทรพัยส์นิถาวร   1,135,945,394 
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2.   ทรพัยสิ์นไมมี่ตวัตน  
บรษิทัมทีรพัยส์นิไมม่ตีวัตนทีเ่ป็นของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ดงันี้ 

ประเภทของทรพัยสิ์น 
    มลูค่าตาม 

  บญัชีสทุธิ 
  (บาท) 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์              761,294 
           รวมทรพัยส์นิไมม่ตีวัตน        761,294 

 
3.   ทรพัยสิ์นท่ีไม่ได้ใช้ดาํเนินงาน 
บรษิทัยอ่ยมทีรพัยส์นิทีไ่มไ่ดใ้ชด้าํเนินงาน ดงันี้ 

 บรษิทัยอ่ยของบรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จาํกดั มทีีด่นิทีไ่ดร้บัสมัปทานจากกรมปา่ไม ้ซึง่บรษิทั พนัธศ์รี
ววิฒัน์ จาํกดั ใชเ้ป็นทีด่นิในการทาํสวนปาลม์ และใหบ้รษิทัเชา่สวนปาลม์ดงักลา่ว โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
บรษิทั ประจกัษ์ววิฒัน์ จาํกดั 

 ทีต่ ัง้สมัปทาน   : ตาํบลเคยีนซา และตาํบลคามาวาร ีอาํเภอเคยีนซา 
       สรุาษฎรธ์านี 

พืน้ทีส่มัปทาน   : 4,294 ไร่ 
ระยะเวลาการใชป้ระโยชน์  : ตัง้แต่วนัที ่9 กรกฎาคม 2557 ถงึ วนัที ่8 กรกฎาคม 2572 
 
บริษัทได้เช่าสวนปาล์มน้ํามันจากบริษัทย่อย  โดยในปจัจุบัน มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ํามันที่เป็นพื้นที่

สมัปทานประมาณ 10,290.31 ไร่ คดิเป็นรอ้ยละ 32 ของพืน้ทีป่ลกูปาลม์ทัง้หมดของบรษิทั โดยแบ่งเป็นสวนชยั
บุรจีํานวน 6,200 ไร่ ซึ่งอยู่ในระหว่างดําเนินการขอต่ออายุ และสวนเคยีนซา 4,090.31 ไร่ ซึ่งจะหมดอายุ
สมัปทานลงในปี 2572  
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 
1) คดีท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรพัยข์องบริษทัหรอืบริษทัย่อยท่ีมีจาํนวนสูง

กว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ วนัส้ินปีบญัชี 
 

บรษิัทไม่มคีดีหรอืข้อพพิาททางกฎหมายที่มผีลกระทบด้านลบต่อสนิทรพัย์ของบรษิัทหรอื
บรษิทัย่อยทีม่จีํานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2559 
 

 

2) คดีท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินธรุกิจของบริษทัอย่างมีนัยสาํคญั 
----------ไมม่-ี-------- 

 
3)        คดีท่ีมิได้เกิดจากการประกอบธรุกิจโดยปกติของบริษทั 

----------ไมม่-ี-------- 
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6. ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสาํคญัอ่ืน 
 

ข้อมูลบริษทั 
 
ชือ่บรษิทั    : บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 
เลขทะเบยีนบรษิทั   : 0107536000404  
Home Page   : www.upoic.co.th 
ประเภทธุรกจิ   : ทาํสวนปาลม์ และสกดัน้ํามนัปาลม์ดบิ 

  และน้ํามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ 
ทนุจดทะเบยีน   : 324,050,000 บาท 
จาํนวนหุน้สามญัทีอ่อกจาํหน่ายแลว้ : 324,050,000 หุน้ 
มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ  : 1 บาท 
สาํนกังานใหญ่   : 64 ชัน้ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา  

  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
  โทรศพัท ์02-744 1046-8 
  โทรสาร  02-361 8589 

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

สวนปาลม์น้ํามนั   : พืน้ทีป่ลกูปาลม์น้ํามนัมจีาํนวน 31,815.77 ไร ่
    (5,090.52 เฮคเตอร)์ เป็นพืน้ทีป่ลกูปาลม์จรงิ โดยไมร่วมพืน้ทีข่อง    
    อาคาร, หนองบงึ, พืน้ทีส่าํรอง และพืน้ทีเ่พาะกลา้ปาลม์น้ํามนั 

รายละเอียดของสวน 
1. สวนกระบีน้่อย   4,888.11 ไร่ (782.10 เฮคเตอร)์ 
   78 หมู ่4 ตาํบลกระบีน้่อย อาํเภอเมอืง กระบี ่
2. สวนเขาพนม   4,392.34 ไร่ (702.77 เฮคเตอร)์ 
   38/2 หมู ่8 ตาํบลเขาพนม อาํเภอเขาพนม กระบี ่
3. สวนเขาเขน   3,032.25 ไร่ (485.16 เฮคเตอร)์ 
   ตาํบลอ่าวลกึใต ้อําเภออ่าวลกึ กระบี ่
4. สวนบา้นหมาก   3,582.38 ไร่ (573.18 เฮคเตอร)์ 
   65/1 หมู ่6 ตาํบลบางสวรรค ์อาํเภอพระแสง สรุาษฎรธ์านี 
5. สวนเกาะน้อย   3,610.50 ไร่ (577.68 เฮคเตอร)์ 
   904 หมู ่2 ตาํบลบางสวรรค ์อาํเภอพระแสง สรุาษฎรธ์านี 
6. สวนทบัปรกิ   2,019.88 ไร่ (323.18 เฮคเตอร)์ 
   ตาํบลทบัปรกิ อาํเภอเมอืง กระบี ่

รวมพ้ืนทีป่ลกูปาลม์ของบริษทั  21,525.46 ไร ่(3,444.07 เฮคเตอร)์ 
 

7. สวนเคยีนซา   4,090.31 ไร่ (654.45 เฮคเตอร)์  
เป็นทีด่นิสมัปทานของบรษิทัยอ่ย 

   229 หมู ่2 ตาํบลเคยีนซา อาํเภอเคยีนซา สรุาษฎรธ์านี 
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8. สวนชยับุร ี   6,200.00 ไร่ (992.00 เฮคเตอร)์  
เป็นทีด่นิสมัปทานของบรษิทัยอ่ย* 

   16 หมู ่5 ตาํบลชยับุร ีอาํเภอชยับุร ีสรุาษฎรธ์านี 
รวมพ้ืนทีป่ลกูปาลม์ของบริษทัย่อย 10,290.31 ไร ่(1,646.45 เฮคเตอร)์ 
 

รวมพื้นท่ีปลกูปาลม์ทัง้หมด  31,815.77 ไร่ (5,090.52 เฮคเตอร)์ 
 

 * อยู่ในระหวา่งดาํเนินขอต่ออาย ุ(รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัทีด่นิสมัปทาน ดทูีห่วัขอ้ “ปัจจยัเส่ียง”) 
 
นิติบคุคลท่ีบริษทัถือหุ้นตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป 
 
1. ช่ือบริษทั  : บริษทั พนัธศ์รีวิวฒัน์ จาํกดั 

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

ประเภทธรุกจิ   : ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ในบรษิทั พนัธศ์ร ีจาํกดั   
   และบรษิทั ประจกัษว์วิฒัน์ จาํกดั   
   ทีถ่อืสมัปทานสวนปาลม์น้ํามนั  

ทนุจดทะเบยีน   : 27,400 หุน้ (มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10,000 บาท) 
จาํนวนหุน้สามญั   : 27,394 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 99.98 
ทีบ่รษิทัถอือยู ่  
 
หมายเหตุ :  

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

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

ทีต่ ัง้สมัปทาน  : ตาํบลชยับุร ีกิง่อําเภอชยับุร ีสรุาษฎรธ์านี 
พืน้ทีส่มัปทาน  : 20,000 ไร่ 
ระยะเวลาการใชป้ระโยชน์ : ตัง้แต่วนัที ่2 มกราคม 2528 ถงึวนัที ่1 มกราคม 2558 
ทนุจดทะเบยีน  : 500 หุน้ (มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10,000 บาท) 
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บรษิทั ประจกัษว์วิฒัน์ จาํกดั 
สาํนกังาน : 98 หมู ่6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5 

  ตาํบลหว้ยยงู อาํเภอเหนือคลอง กระบี ่81130 

  โทรศพัท ์075-666 075 
  โทรสาร  075-666 072 

ทีต่ ัง้สมัปทาน  : ตาํบลเคยีนซา และตาํบลคามวาร ีอาํเภอเคยีนซา  
  สรุาษฎรธ์านี 

พืน้ทีส่มัปทาน  : 4,294 ไร่ 
ระยะเวลาการใชป้ระโยชน์ : ตัง้แต่วนัที ่9 กรกฎาคม 2557 ถงึ วนัที ่8 กรกฎาคม 2572 
ทนุจดทะเบยีน  : 5,000 หุน้ (มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท) 
 

2. ช่ือบริษทั  : บริษทั สยามเอลิทปาลม์ จาํกดั 
สาํนกังานใหญ่  : 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา  

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

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

ประเภทธรุกจิ  : เพาะเมลด็พนัธุป์าลม์เพือ่การจาํหน่าย 
ทนุจดทะเบยีน  : 5,000,000 หุน้ (มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท) 
จาํนวนหุน้สามญั  : 2,500,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 50.00 
ทีบ่รษิทัถอือยู ่
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บคุคลอ้างอิงอ่ืนๆ 
 

1. นายทะเบียนหุ้น 
 
ชือ่    : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
สถานทีส่าํนกังาน   : 62 ถนนรชัดาภเิษก แขวงคลองเตย 

     เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 
     โทรศพัท ์02-229 2800 
     โทรสาร  02-359 1259 

 
2. ผูส้อบบญัชี  
 
ชือ่    : นางสาวมณี รตันบรรณกจิ 
      เลขทะเบยีนผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 5313 
สถานทีส่าํนกังาน    : บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั 

     ชัน้ 33 อาคารเลครชัดา  
     เลขที ่193/136-137 ถนนรชัดาภเิษก คลองเตย  
     กรงุเทพมหานคร 10110   
     โทรศพัท ์ 02-264 0777 
     โทรสาร   02-264 0789 

 
จาํนวนปีทีเ่ป็นผูส้อบบญัชใีหบ้รษิทั :  2 
ความสมัพนัธห์รอืการมสีว่นไดเ้สยีกบั : ไมม่ ี

บรษิทั /บรษิทัยอ่ย /ผูบ้รหิาร /ผูถ้อืหุน้    

รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักล่าว  
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ส่วนท่ี 2 
การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ 

 
7. ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น 

 
1.  หลกัทรพัยข์องบริษทั 
 
บรษิทัมทีนุจดทะเบยีน 324,050,000 บาท เรยีกชาํระแลว้ 324,050,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 324,050,000 หุน้ 

มลูคา่หุน้ละ 1 บาท  

 
2.  ผูถ้อืหุ้น 

 
ก. รายช่ือกลุ่มผูถื้อหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก  ณ วนัที ่10 พฤษภาคม 2559 

 

ลาํดบั ช่ือผูถื้อหุ้น 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นสามญั 

ทัง้หมดท่ีออกและเรียกชาํระแล้ว 

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

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

ท่ีมา       : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
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* โครงสร้างผูถื้อหุ้นและลกัษณะธรุกิจของ บริษทั ลํา่สงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
 - โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ณ วนัที ่10 พฤษภาคม 2559 ทีม่ผีูถ้อืหุน้
ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป ดงัน้ี 

 

ลาํดบั ช่ือผูถื้อหุ้น 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นสามญั 

ทัง้หมดท่ีออกและเรียกชาํระแล้ว 

1 บรษิทั ลํ่าสงู โฮลดิง้ จาํกดั
**
 42.11 

2 HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD 20.00 
3 CIMB-SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD 11.03 

ท่ีมา   : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
- ลกัษณะประเภทธุรกจิ เป็นผูผ้ลติและจดัจาํหน่ายผลติภณัฑน้ํ์ามนัพชื, เนยเทยีมและไขมนัพชืผสม 
 

** โครงสร้างผูถ้ือหุ้นและลกัษณะธรุกิจของ บริษทั ลํา่สงู โฮลด้ิง จาํกดั  

-โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ ของ บรษิทั ลํ่าสงู โฮลดิง้ จาํกดั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ทีม่ผีูถ้อืหุน้ตัง้แต่ รอ้ยละ 10 ขึน้ไป 
ดงันี้ 

 

ลาํดบั ช่ือผูถื้อหุ้น 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นสามญั 

ทัง้หมดท่ีออกและเรียกชาํระแล้ว 

1 บรษิทั น้ํามนัพชืกรงุเทพ จาํกดั 
(มผีูถ้อืหุน้หลกัคอื บรษิทั กาลาท ีเอน็เตอรไ์พรส้ ์จาํกดั โดยมสีทิธิ
ออกเสยีงร้อยละ 75.324 ทัง้น้ี บรษิทัดงักล่าวมนีายวงั ต้า เลยีง 
และภรรยา ถอืหุน้รอ้ยละ 54.39  
นายวัง ชาง ยิง ร้อยละ 31.58 และนางสาววัง ยี ลิง ร้อยละ 
14.03) 

51.00 

2 นาย วงั ตา้ เลยีง  24.50 
3 นาย วงั ชาง ยงิ  

(ทัง้นายวงั ตา้ เลยีง และนายวงั ชาง ยงิ ไม่ไดถ้อืหุน้ในบรษิทั ลํ่า
สงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)) 

24.50 

 
 - ลกัษณะประเภทธุรกจิ เป็นบรษิทัโฮลดิง้ ทีม่ธุีรกจิเพือ่การลงทนุในบรษิทัอื่น 
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ข. กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอิทธิพลในการกาํหนดนโยบายการจดัการ 
 
บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ซึง่เขา้มามสีว่นร่วมในการกาํหนดนโยบายในการ

ดําเนินธุรกจิของบรษิทั และมกีารส่งตวัแทนเขา้มาเป็นกรรมการ 4 ท่าน โดยมกีรรมการบรหิาร 2 ท่าน, กรรมการ 1 ท่าน, 
และกรรมการผูจ้ดัการ 1 ทา่น 

 

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 
ตัง้แต่ปี 2536 เป็นตน้ไป บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลในอตัราประมาณรอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธหิลงัหกัภาษี

เงนิได ้ทัง้นี้ยอ่มขึน้กบัภาวะเศรษฐกจิและการใชจ่้ายเพือ่การลงทนุเป็นหลกั  
 
สบืเน่ืองมาจากผลการดําเนินงานของบรษิัทในปี 2559 ที่ดีขึ้นจากปี 2558 คณะกรรมการบรษิัทจงึได้พจิารณา

จ่ายเงนิปนัผลประจําปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 54.1 ของกําไรสุทธ ิโดยบรษิทัจะต้องนําเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอกีครัง้ เปรยีบเทยีบกบัการจา่ยเงนิปนัผลในปีก่อนหน้า ซึง่เป็นการจ่ายจากกําไรสะสม ในอตัรา
หุน้ละ 0.10 บาท  เน่ืองจากบรษิทัมผีลการดาํเนินงานขาดทนุในปี 2558 

 
บรษิทัยอ่ยและการร่วมคา้ ยงัไมม่กีารกาํหนดนโยบายการจ่ายเงนิปนัผล ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัผลการดาํเนินงานและกระแส

เงนิสดของบรษิทัยอ่ยและการรว่มคา้นัน้ๆ 
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8. โครงสร้างการจดัการ 

 
1) แผนผงัการจดัองคก์ร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

คณะกรรมการ 
 

นายธรีะ วภิูชนิน       ประธานกรรมการและ 
      ประธานกรรมการตรวจสอบ  

น.ส. อญัชล ีสบืจนัทศริ ิ      รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
นายเสงีย่ม สนัทดั       กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
นายวศนิ ปจัจกัขะภตั ิ       กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
นายวงั ชาง ยงิ       กรรมการ 
นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร ์    กรรมการบรหิาร 
นางสาวจริสดุา สาํเภาทอง   กรรมการบรหิาร 
 
นายยทุธ ศกัดิเ์ดชยนต ์       เลขานุการบรษิทั 

ประธานกรรมการ 
 

นายธรีะ วภิชูนิน 

รองประธานกรรมการและ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

 

น.ส. อญัชล ีสบืจนัทศริ ิ
 

ฝา่ยทรพัยากรบุคคล 
 

นายชณตัถ ์แสงอรณุ 

ฝา่ยสวน 
 

นายอุเทน ประทมุรตัน์ 

ฝา่ยบญัชกีารเงนิ 
 

น.ส.เทยีมรส จนิะกนั 

ฝา่ยโรงงาน 
 

นายสภุทัรพงศ ์ชาญพานิชย ์
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1.1  โครงสรา้งกรรมการบริษทั  
 

โครงสรา้งกรรมการของบรษิทั ประกอบดว้ยคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยทัง้หมด 4 ชดุ คอื 
 
ก.  คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย 

 

ช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายธรีะ วภิชูนิน กรรมการอสิระและประธานกรรมการ 
2. นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายเสงีย่ม สนัทดั กรรมการอสิระ 
4. นายวศนิ ปจัจกัขะภตั ิ กรรมการอสิระ 
5. นายวงั ชาง ยงิ กรรมการ 
6. นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร ์ กรรมการบรหิาร 
7. นางสาวจริสดุา สาํเภาทอง กรรมการบรหิาร 
8. นายยุทธ ศกัดิเ์ดชยนต ์ เลขานุการบรษิทั 

 
รายละเอยีดขอ้มลูของคณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 และรายชือ่ของกรรมการใน

บรษิทัยอ่ย ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 2 
 
ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
1. คณะกรรมการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ หรอืใหค้วามเหน็ชอบในการกําหนดวสิยัทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ ์

เป้าหมาย แผนธุรกจิ และงบประมาณของบรษิทั   
2. คณะกรรมการควบคุมกํากบัดูแลใหฝ้่ายบรหิารดําเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกจิและงบประมาณ เพื่อ

บรรลถุงึเป้าหมายและเพิม่ความมัง่คัง่แก่ผูถ้อืหุน้ 
3. คณะกรรมการได้จดัใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบรหิาร

ความเสีย่งทีม่ปีระสทิธผิล รวมทัง้มกีารตดิตามการดาํเนินการในเรื่องดงักล่าวอย่างสมํ่าเสมอในการประชุม
คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการเป็นผูพ้จิารณากําหนดบทบาทหน้าที ่และความรบัผดิชอบระหว่าง
คณะกรรมการตรวจสอบ และฝา่ยบรหิารอย่างชดัเจน 

4. คณะกรรมการได้จดัการสื่อสารอย่างชดัเจนต่อบทบาท หน้าที่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ ฝา่ยบรหิาร และพนกังาน 

5. คณะกรรมการรบัผดิชอบต่อการเปิดเผยฐานะการเงนิของบรษิทัในรายงานงบการเงนิของบรษิทัและบรษิทั
ยอ่ยในรายงานประจาํปีและแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

6. คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการผู้จดัการซึ่งเป็นผูแ้ทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อบรหิารงานบรษิทั
ภายใตข้อบเขตอาํนาจทีใ่หไ้ว ้

7. คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดอืนต่อครัง้ และการประชุมผูถ้อืหุ้น
อย่างน้อยปีละครัง้ 
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ข.  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้กรรมการอสิระ 3 ทา่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย 

-   นายธรีะ วภิชูนิน  กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
-   นายเสงีย่ม สนัทดั  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
-   นายวศนิ ปจัจกัขะภตั ิ  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
-   นายยุทธ ศกัดิเ์ดชยนต ์  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ไดแ้ก่  
 

กรรมการตรรจสอบ ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

นายธรีะ วภิชูนิน 
(ประธานกรรมการตรวจสอบ) 

เคยดาํรงตาํแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการ,  
ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย (2540-2546) 

 
ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

1. ดูแลกระบวนการจดัทําและการเปิดเผยขอ้มลูในรายงานทางการเงนิของบรษิทัใหม้คีวามถูกต้องครบถ้วน
เป็นทีเ่ชื่อถอืได้ และเป็นไปตามมาตรฐานบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป โดยประสานงานกบัผูต้รวจสอบบญัชี
ภายนอกและผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบจดัทํารายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและประจาํปี และรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิทั 

2. ดแูลใหบ้รษิทั มรีะบบการควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 
3. ดแูลใหไ้ม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยการสอบทานการทาํรายการระหว่างกนัของบรษิทั หรอื

บรษิทัยอ่ยกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
4. ดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎขอ้กาํหนดและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง จดัทาํรายงานการกํากบัดูแลการควบคุม

ภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทัซึง่รายงานดงักล่าวตอ้งลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

5. พิจารณาระบบการควบคุมภายในและแนวทางตรวจสอบ รวมทัง้การประเมินผลการตรวจสอบ การ
ดาํเนินงานดา้นต่างๆ ของบรษิทัตามวธิกีารและมาตรฐานการควบคุมภายในทีย่อมรบัโดยทัว่กนั 

6. ดแูลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายในใหเ้ป็นไปตามาตรฐานทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป 
7. สอบทานรายงานของผูบ้รหิารและทําการไต่สวนเมื่อมขีอ้สงสยัหรอืสนันิษฐานว่าอาจมกีารทุจรติหรอืสิง่

ผดิปกต ิหรอืมคีวามบกพร่องสาํคญัในระบบการควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่ง และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการเพือ่พจิารณาต่อไป 

8. สัง่การและสอบทานหลกัฐานหากมขี้อสงสยัว่าอาจมกีารฝ่าฝืนกฎหมาย หรอืขอ้กําหนดใดๆของตลาด
หลกัทรพัย ์ซึง่มหีรอือาจมผีลกระทบต่อฐานะทางการเงนิ และผลดาํเนินงานของบรษิทัอยา่งมนียัสาํคญั 

9. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมาย 
10. คดัเลอืกผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และคา่สอบบญัชปีระจาํปี เพือ่นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  
11. แต่งตัง้ ถอดถอน หรอืเลกิจา้ง ผูต้รวจสอบภายใน รวมถงึกาํหนดค่าตรวจสอบภายใน 
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ค.  คณะกรรมการสรรหา 
 คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้กรรมการอสิระ 3 ทา่น และกรรมการ 1 ทา่น เป็นคณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ย 
  -   นายเสงีย่ม สนัทดั  กรรมการอสิระและประธานกรรมการสรรหา 
  -   นายธรีะ วภิชูนิน  กรรมการอสิระ 
  -   นายวศนิ ปจัจกัขะภตั ิ  กรรมการอสิระ 

-   นายวงั ชาง ยงิ   กรรมการ 
 
ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

1. กาํหนดวธิกีารสรรหาและคณุสมบตัขิองผูท้ีจ่ะมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทั  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / 
ผูจ้ดัการใหญ่ 

2. ดาํเนินการสรรหาและเสนอแนะผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ / ผูจ้ดัการใหญ่ ต่อคณะกรรมการบรษิทั 

3. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
 
ง.  คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการได้แต่งตัง้กรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการ 1 ท่าน เป็นคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ประกอบดว้ย 
  -   นายเสงีย่ม สนัทดั  กรรมการอสิระและ 
      ประธานกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 
  -   นายธรีะ วภิชูนิน  กรรมการอสิระ 
  -   นายวศนิ ปจัจกัขะภตั ิ  กรรมการอสิระ 

-   นายวงั ชาง ยงิ   กรรมการ 
 

ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
1. กาํหนดหลกัเกณฑห์รอืวธิกีารกาํหนดคา่ตอบแทนสาํหรบักรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / ผูจ้ดัการใหญ่ 
2. พจิารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อเหน็ชอบและนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

เพือ่พจิารณาอนุมตั ิ
3. พจิารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการผู้จดัการใหญ่ / ผู้จดัการใหญ่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทเพื่อ

พจิารณาอนุมตั ิ
4. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
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1.2   หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ 
 
คณะกรรมการสรรหาทาํหน้าทีส่รรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม และนําเสนอรายชื่อใหค้ณะกรรมการของบรษิทั
เพือ่พจิารณา โดยคณุสมบตัขิองกรรมการตอ้งมลีกัษณะไม่ตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์  นอกจากนัน้ต้องเป็นผู้ทีม่คีวามรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
บรษิทั 
 
1.3  จาํนวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการ และจาํนวนครัง้ท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชมุ 
       คณะกรรมการบริษทั 

 

ในปี 2559 คณะกรรมการมกีารประชมุวาระปกตริวมทัง้สิน้ 6 ครัง้ โดยมกีรรมการแต่ละทา่นเขา้รว่มประชมุดงันี้ 

 

รายช่ือคณะกรรมการ จาํนวนครัง้ท่ีเข้ารว่มประชมุ 

1.  นายธรีะ วภิชูนิน 6/6 
2.  นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ 6/6 
3.  ดร. วลิาศ สนิสวสัดิ ์

(ครบวาระเมือ่  26 เมษายน 2559) 
       นายวศนิ ปจัจกัขะภตั ิ
(เขา้รบัตําแหน่งแทนดร. วลิาศ สนิสวสัดิเ์มือ่ 26 เมษายน 2559) 

2/2 
 

4/4 

4.  นายเสงีย่ม สนัทดั 5/6 
5.  นายวงั ชาง ยงิ 5/6 
6.  นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร ์ 6/6 
7.  นางสาวจริสดุา สาํเภาทอง 6/6 

 
 
1.4   รายช่ือและตาํแหน่งของผูบ้ริหาร 
 1. น.ส.อญัชล ี สบืจนัทศริ ิ  กรรมการผูจ้ดัการ 
 2. น.ส.ปิยธดิา สขุจนัทร ์  กรรมการบรหิาร 
 3. นางสาวจริสดุา สาํเภาทอง  กรรมการบรหิาร 
 4. นายสภุทัรพงศ ์ชาญพานิชย ์ ผูจ้ดัการฝา่ยโรงงาน 
 5. นายอุเทน ประทมุรตัน์  ผูจ้ดัการฝา่ยสวน 
 6. น.ส.เทยีมรส จนิะกนั  ผูจ้ดัการแผนกบญัชกีารเงนิ 
 7. นายชณตัถ ์แสงอรณุ  ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบุคคล 
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2) การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร 
 

คณะกรรมการสรรหาทาํหน้าทีใ่นการพจิารณาสรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมจะเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่
จะครบกําหนดวาระในเดอืนเมษายน 2560 น้ี ทัง้น้ี รวมถงึการพจิารณาการเสนอชื่อบุคคลโดยผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาเขา้รบั
การเลอืกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า ภายใตห้ลกัเกณฑท์ีก่ําหนดไว ้จากนัน้ไดนํ้าเสนอรายชื่อใหค้ณะกรรมการของบรษิทัเพื่อ
พจิารณาก่อนนําเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิทัง้นี้คุณสมบตัขิองกรรมการและผูบ้รหิารตอ้งมลีกัษณะไม่ต้องหา้ม
ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนัน้ต้องเป็นผู้ที่มีความรู ้
ความสามารถ  และประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั 

 
คณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ ดไูดท้ีห่วัขอ้ “การกาํกบัดแูลกจิการ” ขอ้ 5.1.6 
 
ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัแลว้ ไม่มกีารกําหนดจาํนวนกรรมการทีม่าจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่แต่ละกลุ่ม แต่ใหส้ทิธิก์าร

แต่งตัง้กรรมการ โดยวธิทีีผู่ถ้อืหุน้สามารถแบ่งคะแนนเสยีงของตนในการเลอืกตัง้กรรมการเพื่อใหผู้ใ้ดมากน้อยเพยีงใดกไ็ด ้
(Cumulative Voting) 

 
3) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 

 
3.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
 
ก.  คา่ตอบแทนของกรรมการจาํนวน 8 ทา่น เป็นจาํนวนเงนิรวมทัง้สิน้ 6,270,000 บาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

ค่าธรรมเนียมกรรมการปี 
2559 

กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ 

1. นายธรีะ วภิูชนิน 
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา 

884,400 633,600 

2. นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  567,600  
3. ดร. วลิาศ สนิสวสัดิ ์
(ครบวาระเมือ่  26 เมษายน 2559) 
 
 
 
     นายวศนิ ปจัจกัขะภตั ิ
(เขา้รบัตําแหน่งแทนดร. วลิาศ สนิสวสัดิ ์
เมือ่ 26 เมษายน 2559) 

กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนและประธาน
กรรมการสรรหา 
 
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา 

202,400 
 
 
 

404,800 

211,200 
 
 
 

422,400 

4. นายเสงีย่ม สนัทดั 
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนและประธาน
กรรมการสรรหา 

607,200 633,600 

5. นายวงั ชาง ยงิ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา 567,600  
6. นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร ์ กรรมการบรหิาร 567,600  
7. นางสาวจริสุดา สาํเภาทอง กรรมการบรหิาร 567,600  

 
ข. คา่ตอบแทนกรรมการของบรษิทัทีเ่ขา้ไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษิทัย่อย และการรว่มคา้ 
 

   --ไมม่—ี 
 
 ค. คา่ตอบแทนรวมของผูบ้รหิารบรษิทัจาํนวน 7 ทา่น โดยไดร้บัค่าตอบแทนเป็นเงนิเดอืน และโบนสั เป็นจาํนวนเงนิ
ทัง้สิน้ 21,070,598 บาท  
 
หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผูบ้รหิารบรษิทัไดร้วมค่าตอบแทนของกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูจ้ดัการฝ่าย 4 ราย
แรกต่อจากกรรมการผูจ้ดัการลงมา รวมถงึผูบ้รหิารรายที ่4 ทกุราย (ตามคาํนิยามทีก่าํหนดโดยสาํนกังาน กลต.) 

 
3.2 ค่าตอบแทนอ่ืน 
 
บรษิทัไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนอื่น ยกเวน้ค่าตัว๋เครื่องบนิ และทีพ่กั สาํหรบักรรมการทีเ่ป็นชาวต่างประเทศทีม่าเขา้

รว่มประชมุ และการทาํกรมธรรมป์ระกนัความรบัผดิสาํหรบักรรมการทัง้คณะและผูบ้รหิาร 
สว่นผูบ้รหิารทีไ่ม่ใช่กรรมการจะมรีถประจาํตําแหน่ง ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัรถประจาํตําแหน่ง ค่าประกนัสขุภาพ และค่า

ประกนัอุบตัเิหตุ 
สาํหรบัเงนิสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชพีนัน้ ผูบ้รหิารของบรษิทัไดร้บัสทิธใินอตัราเดยีวกบัพนักงานอื่นๆ คอืรอ้ยละ 

5 ของเงนิเดอืน ยกเวน้กรรมการทีไ่มไ่ดม้กีารจา่ยเงนิสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชพี  
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4) เลขานุการบริษทั  

นายยทุธ ศกัด์ิเดชยนต ์ 

เลขานุการบรษิทัและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ    76 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั   รอ้ยละ 0.07 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้รหิาร   ไม่ม ี
คณุวฒุทิางการศกึษา  สงัคมวทิยามหาบณัฑติ  
    มหาวทิยาลยัมชิแิกน ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

เนตบิณัฑติไทย 
นิตศิาสตรบ์ณัฑติ (เกยีรตนิิยมด)ี  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ไม่ผา่นการอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ประสบการณ์ 

 ทนายความ สาํนกังานสกั กอแสงเรอืง 
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5) บคุลากร 
 

จาํนวนพนักงาน 
 

 จาํนวนพนักงาน 

2559 2558 2557 

สาํนกังาน 38 36 36 

โรงงาน 125 135 130 

สวน 562 714 795 

รวม 725 885 961 

 
 
ผลตอบแทนรวมของพนกังานทัง้หมดเป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 162.99 ลา้นบาท โดยมกีารจา่ยค่าตอบแทนในรปูค่าแรง 
เงนิเดอืน โบนสั คา่ล่วงเวลา  บา้นพกัพนกังาน และเงนิสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชพี  
 
 
นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

 

พนักงานและวฒันธรรมองค์กรถอืเป็นปจัจยัหลกัที่ทําให้บรษิทัมกีารเตบิโตอย่างแขง็แรงและประสบความสําเร็จ  
ดังนัน้ นอกจากการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานในการทํางาน รวมไปถึงการพัฒนาให้พนักงานมีทักษะ และความรู้
ความสามารถในการทาํงานอย่างต่อเน่ืองตามมาตรฐาน ISO 9001:2000  และ ISO 14000  แลว้  บรษิทัได้เชญิอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาพฒันาและอบรมผู้บรหิารตลอดจนถึงพนักงานในกลุ่มบริษัทเพื่อให้บรษิัทบรรลุเป้าหมายในการสร้าง
วฒันธรรมองคก์รระยะยาว ซึง่มลีกัษณะสาํคญัดงัต่อไปน้ี  

 
1. รบัผดิชอบในงานจนสาํเรจ็ (Accountability)  
2. ทศันคต ิ“เราทาํได”้  (“Can-do” attitude)  
3. ทาํงานเป็นทมี (Teamwork)  
4. พฒันาอยา่งต่อเน่ือง (Continuous improvement)  
5. เอาใจใสพ่นกังาน (Take care of people) 
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9. การกาํกบัดแูลกิจการ 

 
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัของการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีอนัเป็น

ปจัจยัในการเสรมิสรา้งใหอ้งคก์รดาํเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส ซื่อสตัยส์จุรติ และปฏบิตัติ่อผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีอย่างเท่าเทยีม
กนั มรีะบบการบรหิารจดัการที่มปีระสทิธภิาพ โดยมเีป้าหมายใหธุ้รกจิเตบิโตอย่างยัง่ยนื จงึได้มกีารกําหนดนโยบายการ
กาํกบัดแูลกจิการเพือ่ใหเ้ป็นหลกัในการดาํเนินธุรกจิ  
 

นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัมเีน้ือหาครอบคลมุและสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้แก่ 1) สทิธขิองผู้ถือหุ้น  2) การปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั  3) การคํานึงถึง
บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี  4)  การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส  5) ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ   
 

คณะกรรมการไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบกาํหนดแผนปฏบิตัแิละมาตรการตดิตาม เพือ่ใหม้กีารปฏบิตัิ
ตามนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ และประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบาย และใหค้าํแนะนําเพือ่ปรบัปรงุนโยบายดงักล่าวตาม
ความเหมาะสม 

 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  
 

 จดัให้มีการประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วนัสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อ
พจิารณารายงานประจาํปีของคณะกรรมการ ซึง่แสดงถงึผลการดาํเนินการของบรษิทัในรอบปีทีผ่า่นมา งบแสดง
ฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ การจ่ายเงนิปนัผลและจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย การ
เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระรวมถงึค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและกาํหนด
คา่ตอบแทน 
 

 การประชุมสามญัประจําปีผูถ้อืหุน้ ในวาระเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ และการกําหนด
คา่ตอบแทนนัน้  บรษิทัไดแ้ยกเรื่องการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการ ออกจากการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ  
โดยบรษิทัไดใ้ช้บตัรลงคะแนนเสยีงในการเลอืกตัง้กรรมการ และเสนอชื่อกรรมการใหผู้้ถือหุน้ลงคะแนนเป็น
รายบุคคล 
 

 จดัใหม้กีารประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้รวมกนันบัจาํนวนหุน้ไดไ้ม่น้อย
กวา่หน่ึงในหา้ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกวา่ 25 คน ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อย
กว่าหน่ึงในสบิของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัทาํหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อื
หุน้ ทัง้น้ีตอ้งระบุชื่อผูถ้อืหุน้ดงักล่าวและเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าว โดย
คณะกรรมการตอ้งจดัการประชุมผูถ้อืหุน้ภายใน 1 เดอืน นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 
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 เปิดเผยมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ว่าดว้ยเรื่องกาํหนดวนัประชุมสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ รวมทัง้เปิดเผย
ระเบยีบวาระการประชุม และสาระสาํคญัของวาระการประชุม ผา่นระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศและเวบ็ไซตข์องบรษิทั ไมเ่กนิวนัทาํการถดัไปนบัจากวนัทีค่ณะกรรมการมมีต ิ

 
 ในการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะต้องจดัทําเป็นหนังสอืนัดประชุม ระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระการ

ประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุม พรอ้มด้วยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องทีจ่ะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้
และนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกวา่ 21 วนัก่อนวนัประชมุ   

 
 ในการประชุมผูถ้อืหุน้ต้องมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และ

ต้องมหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหุน้ที่จําหน่ายได้ทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชุม  
โดยมปีระธานกรรมการทําหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุม และจะดําเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามลําดบัระเบยีบ
วาระทีก่าํหนดไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม โดยมนีโยบายทีจ่ะไมเ่พิม่ระเบยีบวาระในทีป่ระชุม โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อื
หุน้ทราบล่วงหน้า 

 
 การใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงจะใชใ้นกรณีทีม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงในวาระ

ทัว่ไป และใชใ้นวาระสาํคญั เช่น การแต่งตัง้กรรมการ การทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนั การทาํรายการไดม้าหรอื
จาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์การแกไ้ขหนงัสอืบรคิณฑส์นธ ิและขอ้บงัคบั เป็นตน้ 

 
 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธใินการเสนอเรื่องทีเ่หน็ว่าสําคญัและเป็นประโยชน์เพือ่พจิารณาบรรจุเป็นวาระการ

ประชุมสามญัผู้ถือหุน้ และเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั
ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ รวมทัง้สง่คาํถามเกีย่วกบับรษิทั มาลว่งหน้าก่อนวนัประชุม โดยบรษิทัได้
กาํหนดหลกัเกณฑผ์า่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั   

 
 จดัสรรเวลาประชุมอย่างเพยีงพอ พร้อมทัง้เปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุ้นมสีทิธอิย่างเท่าเทยีมกนัในการแสดงความ

คดิเหน็ และตัง้คาํถามในทีป่ระชมุ 
 

 กําหนดเป็นนโยบายในการอํานวยความสะดวกและส่งเสรมิการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ โดยได้มกีารเผยแพร่
นโยบายดงักลา่วผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
 

 จดัใหม้กีารเผยแพรเ่อกสารการประชุมต่างๆ พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านทาง
เวบ็ไซต์ของบรษิทัอย่างน้อย 30 วนั ก่อนวนัประชุม เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถศกึษาขอ้มลูประกอบการประชุม
ล่วงหน้า   
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 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและบันทึกคําถามและคําตอบที่เป็นประเด็นสําคัญพร้อมทัง้คําชี้แจงของ
คณะกรรมการ  รวมถงึบนัทกึจาํนวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีเ่หน็ชอบ ไมเ่หน็ชอบ และงดออกเสยีงไวอ้ยา่งชดัเจนใน
ทุกๆ วาระที่ต้องมกีารลงคะแนนเสยีงในรายงานการประชุม และเชญิตวัแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ร่วมเป็นสกัขี
พยานในการตรวจนับคะแนนเสยีงในทีป่ระชุม ตลอดจนมกีารบนัทกึวดีโีอในระหว่างการประชุมจนกระทัง่การ
ประชมุเสรจ็สิน้ลง 

 
 เปิดเผยมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มทัง้ผลการลงคะแนนเสยีง ผ่านระบบเผยแพรข่อ้มูลของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย ภายในวนัทาํการถดัไปนบัจากวนัประชมุ 
 

 บรษิทัมกีารเผยแพร่ร่างรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ไวใ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัภายใน 14 วนันับจากวนัประชุม
เสรจ็สิน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบความถูกตอ้ง และใชส้ทิธคิดัคา้นไดห้ากจาํเป็นโดยไม่ต้องรอถงึการ
ประชมุครัง้ต่อไป 

 

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
 

 บรษิทัใหค้วามสําคญัต่อผูถ้ือหุน้ทุกราย โดยไม่คํานึงถงึ เพศ อายุ สผีวิ เชื้อชาติ สญัชาติ ศาสนา ความเชื่อ 
ความคดิเหน็ทางการเมอืงหรอืความพกิาร บรษิทัมแีนวปฏบิตัใินการกํากบัดูแลเพือ่ปกป้องสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของ
ผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม รวมถงึใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ในการออกเสยีงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุน้ต่อ
หน่ึงเสยีง (one share one vote) เพือ่สรา้งความมัน่ใจในการลงทนุกบับรษิทั  

 
 บริษัทได้กําหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative 

Voting) 

 
 จดัส่งหนังสอืมอบฉันทะในรูปแบบ ข ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสยีงได้ พร้อมกบั

หนงัสอืเชญิประชุม โดยระบุเอกสารทีต่อ้งใชใ้นการมอบฉนัทะและขัน้ตอนในการเขา้ร่วมประชุมอย่างชดัเจน ผู้
ถอืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มประชุม แต่ประสงคจ์ะใชส้ทิธอิอกเสยีงอาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสยีงแทนตน หรอืจะมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทักไ็ด ้ 

 
 บรษิทัมกีารกําหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกบัการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในของบรษิทั และได้แจ้งให้พนักงาน 

ผูบ้รหิาร และกรรมการบรษิทัทราบ (ดรูายละเอยีดในขอ้ 5.8.1) 

 
 บรษิทัมกีารเปิดเผยการทํารายการระหว่างกนัระหว่างบรษิทักบับรษิทัย่อย โดยได้กระทําอย่างยุตธิรรมตาม

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

 



แบบ 56-1                                                                                                                  บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 

 

หน้า 51 

3. การคาํนึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย  

 

บรษิทัมนีโยบายรกัษาสทิธแิละผลประโยชน์ของผูม้สี่วนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ผูถ้อืหุน้ เจา้หน้ี ลูกคา้ คู่คา้ 
คู่แข่ง ชุมชนและสงัคม แต่เน่ืองจากความคาดหวงัของผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีอาจแตกต่างกนั ดงันัน้ บรษิทัจะพจิารณาถงึสทิธิ
ตามกฎหมายทีแ่ต่ละกลุม่พงึไดร้บัอย่างละเอยีดรอบคอบ และดแูลใหม้ัน่ใจว่าสทิธดิงักล่าวไดร้บัความคุม้ครองและปฏบิตัดิว้ย
ความระมดัระวงั โดยได้กําหนดแนวทางการตอบสนองความต้องการของผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีไวเ้ป็นนโยบายและแนวปฏบิตัิ
เกีย่วกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยไดเ้ผยแพรอ่ยูใ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั ไดแ้ก่ 

- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัพนกังาน   
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัผูถ้อืหุน้ 
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัเจา้หน้ี 
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัลกูคา้ 
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัคูค่า้ 
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัคูแ่ขง่ 
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัสงัคม 
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการเคารพสทิธมินุษยชน 
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการต่อตา้นการทจุรติและการตดิสนิบน 
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปญัญาหรอืลขิสทิธิ ์

 
นอกจากน้ี บรษิทัยงัคาํนึงถงึบทบาทสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยี โดยมกีารกําหนดแนวปฏบิตัติามระบบมาตรฐานต่างๆ ทีไ่ดร้บั 
ไดแ้ก่  

- มาตรฐาน ISO 9001 เป็นมาตรฐานการจดัวางระบบบรหิารงาน เพื่อการประกนัคุณภาพซึง่เป็นระบบทีท่ําให้
เชื่อมัน่ไดว้่ากระบวนการต่างๆ ไดร้บัการควบคุม และสามารถตรวจสอบไดโ้ดยผ่านเอกสารทีร่ะบุขัน้ตอน และ
วธิกีารทาํงาน เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่บุคลากรในองคก์รรูห้น้าทีค่วามรบัผดิชอบและขัน้ตอนต่างๆ ในการปฏบิตังิาน 

- OHSAS 18001 เป็นมาตรฐานเกีย่วกบัระบบการจดัการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในสถานทีท่าํงาน 
ซึง่เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการควบคมุและลดอนัตรายและความเสีย่งทีเ่กดิจากองคก์รทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อสขุภาพ 
ชวีติ และทรพัยส์นิได ้

- มาตรฐาน ISO 14001 เป็นมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม โดยมุ่งเน้นใหอ้งคก์รมกีารพฒันาปรบัปรุง
ตลอดจนรกัษาสิง่แวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 

- มาตรฐานการผลติน้ํามนัปาลม์อย่างยัง่ยนืภายใตก้รอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึง่
เป็นแนวปฏบิตัทิีม่กีารปรบัปรงุการผลติน้ํามนัปาลม์อยา่งยัง่ยนื ทัง้ทางเศรษฐกจิ สงัคม ชุมชน สิง่แวดลอ้ม และ
ถกูตอ้งตามกฎหมายของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลายภาคสว่นตัง้แต่ตน้น้ําถงึปลายน้ํา 
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4. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

 
บรษิทัใหค้วามสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเหมาะสมเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ใชป้ระกอบการตดัสนิใจลงทุน รวมถงึการตดัสนิใจใช้
สทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ และมกีารประเมนิประสทิธภิาพของกระบวนการเปิดเผยขอ้มลูเป็นระยะๆ โดยไดม้กีาร
เปิดเผยขอ้มลูและดาํเนินการในเรือ่งต่างๆดงันี้ 

 เปิดเผยขอ้มลูดงัต่อไปนี้ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และมกีารปรบัปรุงขอ้มลูในเวบ็ไซตข์องบรษิทัใหเ้ป็น
ปจัจบุนัเป็นระยะๆ  

 นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ 

 นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี 

 นโยบายสิง่แวดลอ้ม 

 จรรยาบรรณธรุกจิ 

 ลกัษณะการดาํเนินธรุกจิของบรษิทั 

 โครงสรา้งกลุม่ธรุกจิ 

 โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ 

 โครงสรา้งคณะกรรมการ 

 วสิยัทศัน์/พนัธกจิ 

 ขอ้บงัคบับรษิทั 

 รายงานประจาํปี 

 แบบ 56-1 (เฉพาะภาษาไทย) 

 งบการเงนิ 

 หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มเอกสารในการประชมุ 

 รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 ขา่วทีบ่รษิทัเผยแพร ่ 

 จดัส่งรายงานข้อมูลประจํางวด อาทิ งบการเงนิ แบบ 56-1 และรายงานประจําปีต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และ ก.ล.ต. อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น ภายในเวลาทีก่าํหนด 

 มกีารรายงานขา่วเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัและอาจมผีลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อราคาหลกัทรพัยต์าม
ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิและรายงานทางการเงนิ ซึง่ลงนามโดยประธานกรรมการ 
และกรรมการผูจ้ดัการตามทีป่รากฏในรายงานประจาํปี และแบบ 56-1 ซึง่ไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีี่
รบัรองทัว่ไป โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชทีี่เหมาะสมกบัธุรกจิและถือปฏบิตัอิย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้หมายเหตุ
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ประกอบงบการเงนิ ซึง่มผีูส้อบบญัชอีสิระเป็นผูต้รวจสอบและไดร้บัการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่มกีารเปิดเผยขอ้มลูทีส่าํคญัอยา่งเพยีงพอ 

 ให้กรรมการบรหิารทําหน้าที่ติดต่อสื่อสารกบัผู้ลงทุน ทัง้ที่เป็นบุคคลและสถาบนั ผู้ถือหุ้น นักวเิคราะห์และ
ภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยตดิต่อขอขอ้มลูบรษิทัไดท้ีโ่ทรศพัท ์02-361 8959-87 หรอืโทรสาร 02-361 8988-9 หรอื
จดหมายอเิลคโทรนิคส ์company.secretary@upoic.co.th  หรอืผ่านทางเวบ็ไซตบ์รษิทั  

 

อย่างไรกต็าม กรณีทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีตอ้งการแจง้เบาะแสการกระทาํผดิหรอืแจง้ขอ้รอ้งเรยีนใดๆ มายงับรษิทั สามารถกระทาํได ้
โดยบรษิทักาํหนดเป็นแนวปฏบิตัไิวด้งันี้ 

 

กลไกในการแจ้งเบาะแสการกระทาํผิดหรือแจง้ข้อรอ้งเรียนของผูมี้ส่วนได้เสีย 
 

1. การเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรียน  
 

ผูม้สีว่นไดเ้สยีคนใดมคีวามประสงคจ์ะตดิต่อกบัคณะกรรมการบรษิทัโดยตรงโดยไมผ่า่นผูบ้รหิารของบรษิทั 
เพือ่แสดงความคดิเหน็ต่างๆ เกีย่วกบัการดําเนินธุรกจิรวมทัง้การแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนต่างๆ เช่น 
รายงานทางการเงนิทีไ่ม่ถูกตอ้ง การกระทาํผดิกฎหมายหรอืจรรยาบรรณ หรอืระบบการควบคุมภายในที่
บกพรอ่ง เป็นตน้ โดยใหส้ง่ไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั โดยตรงดงันี้ 
 
• สง่ทางไปรษณีย ์:  นายธรีะ วภิชูนิน 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 
64 ชัน้ 1 ซอยบางนา-ตราด 25  
แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพฯ 10260 

• สง่ทางจดหมายอเิลค็โทรนิคส ์: acthira@hotmail.co.th 

 
2. การคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแสหรือข้อรอ้งเรียน 
 

ผูม้สีว่นไดเ้สยีทีแ่จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนตามขอ้ 1 ขา้งตน้ไมต่อ้งเปิดเผยชือ่แต่อย่างใด 

 
3. การดาํเนินการหลงัจากมีผูแ้จ้งเบาะแสหรือข้อรอ้งเรียน 

 
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัดําเนินการตรวจสอบขอ้มลูหรอืขอ้เทจ็จรงิตามทีม่ผีูแ้จง้เบาะแสหรอื
ขอ้รอ้งเรยีนตามขอ้ 1 ขา้งตน้ แลว้นําเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดร้บัทราบภายใน 30 วนันบัจากวนัที่
ไดร้บัแจง้ 
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4. มาตรการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย 
 
ในกรณีทีผู่ม้สี่วนไดเ้สยีได้รบัความเสยีหายจากการละเมดิสทิธติามกฎหมายโดยบรษิทั คณะกรรมการจะ
รบีแก้ไขขอ้บกพร่อง หรอืผลกระทบทีเ่กดิขึน้โดยมชิกัชา้ รวมทัง้หามาตรการป้องกนัมใิหเ้กดิเหตุการณ์
ดงักลา่วขึน้อกี และจะพจิารณาชดเชยคา่เสยีหายใหผู้ถู้กละเมดิตามกฎหมายอยา่งเหมาะสม  

 

5. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

5.1 คณะกรรมการบริษทั 
 

5.1.1 โครงสรา้งคณะกรรมการ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยจํานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีจํานวน
กรรมการอสิระอยา่งน้อยหนึ่งในสามของจาํนวนกรรมการทัง้หมด แต่ตอ้งไม่น้อยกวา่ 3 คน 

5.1.2 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ หรอืใหค้วามเหน็ชอบในการกําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ์ เป้าหมาย 
ความเสีย่ง แผนงาน และงบประมาณของบรษิทั 

2. ควบคุมกํากบัดูแลใหฝ้่ายบรหิารดําเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกจิ เพื่อบรรลุถงึเป้าหมายและเพิม่
ความมัง่คัง่แก่ผูถ้อืหุน้ 

3. กําหนดนโยบายการกํากบัดูแลกจิการ และส่งเสรมิใหทุ้กคนในองค์กรปฏบิตัิตามนโยบายทีก่ําหนด 
รวมถงึการประเมนิผลการปฏบิตั ิและทบทวนนโยบายดงักล่าวอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

4. กาํหนดจรรยาบรรณธุรกจิ โดยใหค้รอบคลุมผูป้ฏบิตัทิ ัง้ในระดบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน และ
ส่งเสรมิใหทุ้กคนในองค์กรปฏบิตัิตามนโยบายทีก่ําหนด รวมถงึกําหนดมาตรการตดิตามการปฏบิตั ิ
และ การประเมนิประสทิธผิลการปฏบิตัเิป็นประจาํ 

5. จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้มี
การตดิตามการดาํเนินการในเรือ่งดงักลา่วอย่างสมํ่าเสมอ 

6. แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงการกําหนดบทบาทหน้าที่ และความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการชดุย่อยนัน้ๆ 

7. จดัใหม้กีารสื่อสารอย่างชดัเจนต่อบทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน กรรมการสรรหา ฝา่ยบรหิาร และพนกังาน 

8. รบัผดิชอบต่อการเปิดเผยฐานะการเงนิของบรษิทัในรายงานงบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อยใน
รายงานประจําปี  และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลและ
สารสนเทศต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 
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9. กําหนดแนวทางสําหรบัการพจิารณาความเหมาะสมของการทํารายการที่อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์  

10. จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ และการประชมุผูถ้อืหุน้อยา่งน้อยปีละครัง้ 
11. หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบอื่นทีก่าํหนดโดยกฎหมายและมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

5.1.3 เลขานุการบริษทั 

บรษิทัจดัใหม้เีลขานุการบรษิทัตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2551 โดยมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงันี้ 

1. จดัทาํและเกบ็เอกสารดงัต่อไปนี้ 

 ทะเบยีนกรรมการ 

 หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ และผูถ้อืหุน้ 

 รายงานการประชมุคณะกรรมการ และผูถ้อืหุน้ 

 รายงานประจาํปีของบรษิทั 
2. ตดิตามใหม้กีารนํามตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ/ผูถ้อืหุน้ไปปฏบิตั ิ
3. เกบ็รกัษารายงานการมสี่วนไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการ หรอืผูบ้รหิาร และจดัส่งสาํเนาใหแ้ก่ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัทีไ่ดร้บัรายงานดงักลา่ว 

4. ใหค้ําแนะนําแก่กรรมการเกีย่วกบัขอ้กฎหมาย และระเบยีบปฏบิตัต่ิางๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการกํากบั
ดแูลใหบ้รษิทั คณะกรรมการ และฝา่ยจดัการปฏบิตัติามอยา่งถกูตอ้ง 

5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศตามระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรพัย์ และ 
สาํนกังาน กลต. รวมถงึกฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

6. ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานกาํกบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 
7. ดาํเนินการอื่นตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย และ/หรอืคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด 
 

5.1.4 กระบวนการสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาทาํหน้าทีเ่สนอชื่อบุคคลทีเ่หมาะสม เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและเสนอที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้ตามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดในขอ้บงัคบัของบรษิทั คณะกรรมการสรรหาดําเนินการ
สรรหา ประเมนิ เลอืกสรร และเสนอชื่อผูท้ีผ่่านการพจิารณาต่อคณะกรรมการ  
 
คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาถงึประสบการณ์ทีเ่หมาะสมสาํหรบัการทาํหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 
ตลอดจนพจิารณาถึงความสามารถที่จะช่วยให้การดําเนินการของคณะกรรมการเป็นไปอย่างรอบคอบ
รดักุมยิง่ขึน้ ความสามารถในการตดัสนิใจทางธุรกจิอย่างมเีหตุผล ความสามารถในการคดิเชงิกลยุทธ ์
ความเป็นผู้นํา รวมทัง้ความชํานาญในวิชาชีพ ความซื่อสตัย์ ตลอดจนคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่นๆ ที่
เหมาะสม 
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5.1.5 ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบรษิทัเป็นกรรมการอสิระ  หรอืเป็นกรรมการทีไ่ม่ไดท้าํหน้าทีบ่รหิาร  สาํหรบัตําแหน่ง
ประธานกรรมการบรษิทัและกรรมการผูจ้ดัการจะตอ้งไม่เป็นบุคคลเดยีวกนั เพือ่ใหม้กีารแบ่งแยกหน้าทีใ่ห้
อย่างชดัเจน   
 

5.1.6 คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการไดก้าํหนดคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระไวด้งันี้ 
(ก)  ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนิตบิุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ใหน้บั

รวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 
(ข)  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจาํ 

หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของนิตบิุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
น้อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัทีย่ ืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

(ค) ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น 
บดิามารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจ
ควบคมุ หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

(ง)  ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบันิตบิุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวาง การใช้
วจิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถือหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอสิระ หรอืผูบ้รหิารของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบันิตบิุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัทีย่ ืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

 
“ความสมัพนัธท์างธุรกจิ” รวมถงึ การทาํรายการทางการคา้ทีก่ระทาํเป็นปกตเิพือ่ประกอบกจิการ การเช่า
หรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทาง
การเงนิ ด้วยการรบัหรอืใหกู้ย้มื คํ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่น
ทาํนองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหผู้ข้ออนุญาตหรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่อ้งชาํระต่ออกีฝา่ยหนึ่งตัง้แต่รอ้ยละ 3
ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองผูข้ออนุญาตหรอืตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่   
 
ทัง้นี้ การคํานวณภาระหนี้ดงักล่าวให้เป็นไปตามวธิีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตาม
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยอนุโลม แต่ใน
การพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธ์ทาง
ธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 
(จ)  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองนิติบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง และไม่เป็นผู้ถือหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่ง

ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของสาํนักงานสอบบญัช ีซึ่งมผีูส้อบบญัชขีองนิติ
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งสงักดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัที่
ยืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

(ฉ)  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากนิตบุิคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ในกรณี
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ทีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิตบิุคคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการ
อสิระ ผู้บรหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย  เวน้แต่จะได้พน้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัทีย่ ืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

(ช)  ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั  

(ซ)  ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 
 

อย่างไรกต็าม คณะกรรมการไดก้ําหนดคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระไวเ้ขม้กว่าขอ้กําหนดของสาํนักงาน 
ก.ล.ต.  โดยกาํหนดใหก้รรมการอสิระถอืหุน้บรษิทัไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 0.5 
 
ขอ้ความในขอ้ 5.1.6 นิตบิุคคลทีเ่กีย่วขอ้งหมายถงึ บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และการร่วม
คา้ หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 
 

5.1.7 วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษทั 
ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 12 ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ทุกครัง้ ใหม้กีารเลอืกตัง้กรรมการชุด
ใหม่ทัง้คณะ   
 
5.1.8 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของกรรมการบริษทั 
เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถที่จะมเีวลาในการทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่  บรษิทัจงึคํานึงถึงจํานวน
บริษัทที่กรรมการดํารงตําแหน่ง โดยกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนสูงสุดที่ประธานกรรมการ และ
กรรมการ จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นไดด้งันี้    

 ประธานกรรมการ ใหด้าํรงตาํแหน่งไดไ้มเ่กนิ 3 บรษิทั  
 กรรมการบรษิทั ใหด้าํรงตําแหน่งไดไ้ม่เกนิ 5 บรษิทั 

ทัง้น้ี บรษิทัไม่มขีอ้จํากดัสาํหรบักรรมการทีไ่ปดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่นทีไ่ม่ได้จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เน่ืองจากกรรมการบรหิารส่วนใหญ่ตอ้งดาํรงตําแหน่งกรรมการในบรษิทั
ยอ่ย  บรษิทัรว่ม  การรว่มคา้ หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัในกลุ่มบรษิทั 
 

5.1.9 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของผูบ้ริหารระดบัสงู   
ผูบ้รหิารระดบัสูงสามารถจะไปดํารงตําแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม การร่วมคา้ 
หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัในกลุ่มบรษิทัได ้ในกรณีทีเ่ป็นการดํารงตําแหน่งในบรษิทัอื่นนอกเหนือจากกลุ่ม
บรษิทัดงักล่าวแลว้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากกรรมการผูจ้ดัการ 
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 5.2 คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
 
  5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ   

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คน โดยมกีรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนมคีวามรูค้วามสามารถทางดา้นบญัชแีละการเงนิ ประธานกรรมการตรวจสอบ
อาจเป็นบุคคลคนเดยีวกบัประธานกรรมการบรษิทักไ็ด้ วาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี สิน้สุดในวนัประชุม
สามญัประจาํปีผู้ถอืหุน้ ทัง้นี้ หลงัจากการประชุมสามญัประจําปีผูถ้อืหุน้เสรจ็สิน้ลง บรษิทัจะกําหนดใหม้ี
การประชมุคณะกรรมการขึน้ทนัทเีพือ่แต่งตัง้คณะกรรมการยอ่ยแต่ละชดุ 
 
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.  สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้งและเพยีงพอ 
2.  สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้โยกย้าย เลิกจ้างงานหวัหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3.  สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4.  พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ทาํหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝีา่ยจดัการเขา้ร่วม
ประชมุดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

6.  จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีของบรษิทั ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดงัต่อไปนี้ 

(6.1) ความเหน็เกี่ยวกบัความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงนิของ
บรษิทั 

(6.2) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิทั 
(6.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของ
บรษิทั 

(6.4) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(6.5) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(6.6) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แต่ละทา่น 



แบบ 56-1                                                                                                                  บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 

 

หน้า 59 

(6.7) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่าม
กฎบตัร (charter) 

(6.8) รายการอื่นที่เหน็ว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7.  ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประชุมทัง้หมด 4 ครัง้ สามารถประมวลจาํนวนครัง้ในการเขา้
รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละทา่นไดด้งันี้  
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
วาระการดาํรง

ตาํแหน่ง 
จาํนวนครัง้ในการ
เข้าร่วมประชุม 

1.  นายธรีะ วภิูชนิน 
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
2559-2560 4/4 

2.  ดร. วลิาศ สนิสวสัดิ ์
(ครบวาระเมือ่  26 เมษายน 2559) 
     นายวศนิ ปจัจกัขะภตั ิ
(เขา้รบัตําแหน่งแทนดร. วลิาศ สนิสวสัดิเ์มือ่  
26 เมษายน 2559) 

กรรมการอสิระ 
 

กรรมการอสิระ 

2558-2559 
 

2559-2560 

1/1 
 

3/3 

3.  นายเสงีย่ม สนัทดั กรรมการอสิระ 2559-2560 3/4 

 
5.2.2 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  
องค์ประกอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่ร้อยละ 75 เป็น
กรรมการอิสระ โดยมปีระธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นบุคคลคน
เดยีวกบัประธานกรรมการบรษิทั วาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี สิน้สุดในวนัประชุมสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ 
ทัง้นี้ หลงัจากการประชุมสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้เสรจ็สิน้ลง บรษิทัจะกาํหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการ
ขึน้ทนัทเีพือ่แต่งตัง้คณะกรรมการย่อยแต่ละชดุ 
 
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
1. กาํหนดนโยบายและแนวทางในการกาํหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการ

ผูจ้ดัการ พรอ้มทัง้นําเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและ
อนุมตั ิ

2. กระทาํการอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัค่าตอบแทนตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
 
ในปี 2559 คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนไดม้กีารประชมุทัง้หมด 2 ครัง้ สามารถประมวลจาํนวนครัง้
ในการเขา้รว่มประชมุของกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนแต่ละทา่นไดด้งันี้  
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รายช่ือ ตาํแหน่ง 
วาระการดาํรง

ตาํแหน่ง 
จาํนวนครัง้ในการ
เข้าร่วมประชุม 

1.  ดร. วลิาศ สนิสวสัดิ ์
(ครบวาระเมือ่  26 เมษายน 2559) 
 
 
     นายวศนิ ปจัจกัขะภตั ิ
(เขา้รบัตําแหน่งแทนดร. วลิาศ สนิสวสัดิเ์มือ่  
26 เมษายน 2559) 

ประธานกรรมการ
กาํหนด

คา่ตอบแทน 
 

กรรมการอสิระ 

2558-2559 
 
 
 

2559-2560 

1/1 
 
 
 

1/1 

2.  นายธรีะ วภิูชนิน กรรมการอสิระ 2559-2560 2/2 

3.  นายเสงีย่ม สนัทดั 
ประธานกรรมการ

กาํหนด
คา่ตอบแทน 

2559-2560 1/2 

4.  นายวงั ชาง ยงิ กรรมการ 2559-2560 1/2 
 
5.2.3 คณะกรรมการสรรหา  
องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ยสมาชกิส่วนใหญ่รอ้ยละ 75 เป็นกรรมการอสิระ โดยมี
ประธานกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอสิระ และไม่เป็นบุคคลคนเดยีวกบัประธานกรรมการบรษิทั วาระ
การดาํรงตําแหน่ง 1 ปี สิน้สดุในวนัประชุมสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ ทัง้น้ี หลงัจากการประชุมสามญัประจาํปี
ผูถ้อืหุน้เสรจ็สิน้ลง บรษิทัจะกําหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการขึน้ทนัทเีพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการย่อย
แต่ละชดุ 
 
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการกาํหนดสรรหา 
1. กาํหนดคณุสมบตัขิองกรรมการทีต่อ้งการสรรหาใหเ้ป็นไปตามโครงสรา้ง ขนาด และองคป์ระกอบของ

คณะกรรมการทีค่ณะกรรมการกาํหนดไว ้
2. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการ

พจิารณา 
3. พจิารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดบัสูงโดยเฉพาะ

กรรมการผูจ้ดัการ  
 
ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาไดม้กีารประชมุทัง้หมด 2 ครัง้ สามารถประมวลจาํนวนครัง้ในการเขา้รว่ม
ประชมุของกรรมการสรรหาแต่ละทา่นไดด้งันี้ 
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รายช่ือ ตาํแหน่ง 
วาระการดาํรง

ตาํแหน่ง 
จาํนวนครัง้ในการ
เข้าร่วมประชุม 

1.  ดร. วลิาศ สนิสวสัดิ ์
(ครบวาระเมือ่  26 เมษายน 2559) 
 
 
     นายวศนิ ปจัจกัขะภตั ิ
(เขา้รบัตําแหน่งแทนดร. วลิาศ สนิสวสัดิเ์มือ่  
26 เมษายน 2559) 

ประธานกรรมการ
สรรหา 

 
 

กรรมการอสิระ 

2558-2559 
 
 
 

2559-2560 

2/2 
 
 
 

0/0 

2.  นายธรีะ วภิูชนิน กรรมการอสิระ 2559-2560 2/2 

3.  นายเสงีย่ม สนัทดั ประธานกรรมการ
สรรหา 

2559-2560 1/2 

4.  นายวงั ชาง ยงิ กรรมการ 2559-2560 1/2 
 

5.3 การประชุมคณะกรรมการ 

บรษิัทกําหนดให้มกีารประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครัง้เป็นอย่างน้อย หรอืประธานกรรมการจะ
พจิารณาเหน็สมควรเรยีกประชุมเป็นวาระพเิศษเพิม่เตมิตามความจําเป็น โดยจะมกีารกําหนดตารางการ
ประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านได้ร ับทราบกําหนดการดังกล่าวในเดือน
พฤศจกิายนของทุกปี  

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้เสนอวาระการประชุมทัว่ไปที่ต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือระเบียบต่างๆที่
เกี่ยวข้อง ส่วนวาระที่นอกเหนือจากวาระดงักล่าว ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการจะร่วมกนั
พจิารณา ทัง้น้ี กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเขา้สู่วาระการประชุมได ้โดยส่งวาระทีต่้องการเสนอ
ผ่านทางเลขานุการบรษิทัก่อนวนัประชุมล่วงหน้า 14 วนั เลขานุการบรษิทัจะเป็นผู้รวบรวมวาระทีเ่สนอ
ดงักลา่วใหป้ระธานกรรมการพจิารณาก่อนบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

บรษิทัจะจดัส่งเอกสารทีใ่ชป้ระกอบวาระการประชุมคณะกรรมการพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม โดยระบุอย่าง
ชดัเจนว่าเป็นเรื่องทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา แลว้แต่กรณีใหแ้ก่กรรมการทุกท่าน
ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั ทัง้นี้ เพือ่ใหก้รรมการแต่ละท่านไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูก่อนการประชุม ใน
ระหว่างการประชุม ประธานคณะกรรมการจะจดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอแก่ผู้บรหิารที่เกี่ยวข้องในการ
นําเสนอรายละเอยีด เพื่อใหก้รรมการสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิ รวมถงึการจดัสรรเวลาใหก้รรมการ
สามารถอภปิรายปญัหาสาํคญัอย่างเพยีงพอ  

ในปี 2559 คณะกรรมการมกีารประชุมตามวาระปกต ิ6 ครัง้ สามารถประมวลจาํนวนครัง้ในการเขา้ร่วม
ประชมุของกรรมการบรษิทัแต่ละทา่นไดด้งันี้ 
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รายช่ือ 
วาระการ 

ดาํรงตาํแหน่ง 
จาํนวนครัง้ในการเข้าร่วมประชมุ 

วาระปกติ วาระพิเศษ รวม 
1. นายธรีะ วภิชูนิน 2559-2560 6/6 - 6/6 
2. นางสาวอญัชล ี สบืจนัทศริ ิ 2559-2560 6/6 - 6/6 
3.  ดร. วลิาศ สนิสวสัดิ ์
(ครบวาระเมือ่  26 เมษายน 2559) 
 
     นายวศนิ ปจัจกัขะภตั ิ
(เขา้รบัตําแหน่งแทนดร. วลิาศ สนิสวสัดิเ์มือ่  
26 เมษายน 2559) 

2558-2559 
 
 

2559-2560 

2/2 
 
 

4/4 

- 
 
 
- 

2/2 
 
 

4/4 

4. นายเสงีย่ม สนัทดั 2559-2560 5/6 - 5/6 
5. นายวงั ชาง ยงิ 2559-2560 5/6 - 5/6 
6. นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร ์ 2559-2560 6/6 - 6/6 
7. นางสาวจริสดุา สาํเภาทอง 2559-2560 6/6 - 6/6 

รายงานการประชุมได้มกีารจดัทําเป็นลายลกัษณ์อักษร โดยมกีารระบุวนัเวลาเริม่-เวลาเลิกประชุม ชื่อ
กรรมการทีเ่ขา้ประชุมและกรรมการทีข่าดประชุม สรุปสาระสําคญัของเรื่องทีเ่สนอรวมถึงประเดน็ทีม่กีาร
อภปิรายและขอ้สงัเกตของกรรมการ  มตคิณะกรรมการและความเหน็ของกรรมการทีไ่ม่เหน็ดว้ย ชื่อผูจ้ด
รายงาน และผู้รบัรองรายงาน และหลงัจากทีผ่่านการรบัรองจากทีป่ระชุมแล้ว เลขานุการบรษิทัจะเป็นผู้
จดัเกบ็เพือ่ใหพ้รอ้มสาํหรบัการตรวจสอบโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  

กรรมการทีไ่ม่ใชผู่บ้รหิารมปีระชมุกนัเองตามความจาํเป็นโดยไม่มฝีา่ยจดัการร่วมอยู่ดว้ย ทัง้น้ีเพือ่อภปิราย
ปญัหาต่างๆ เกี่ยวกบัการจดัการที่มปีระเด็นที่น่าสนใจ และจะต้องมกีารแจง้ผลการประชุมให้กรรมการ
ผู้จ ัดการได้ร ับทราบ โดยในปี 2559 กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมีโอกาสได้ประชุมกันเองโดยไม่มี
กรรมการบรหิารรว่มอยู่ดว้ยจาํนวน 1 ครัง้ 

5.4 การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ  

กําหนดให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการด้วยตนเองตามแบบการประเมนิของศูนย์
พฒันาการกํากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน โดยไดม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานปีละ 1 ครัง้ ในเดอืน
กุมภาพนัธข์องทุกปี และใหก้รรมการแต่ละท่านนําสง่แบบประเมนิทีเ่ลขานุการบรษิทั เพื่อรวบรวมผลการ
ประเมนิและแจง้คณะกรรมการไดร้บัทราบ เพือ่กาํหนดแนวทางปรบัปรงุในการทาํงานต่อไป  

5.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู 
 
1. ค่าตอบแทนกรรมการ 
 
คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูท้าํหน้าทีพ่จิารณาหลกัเกณฑแ์ละรปูแบบในการจา่ยค่าตอบแทน
 กรรมการ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัท  เพื่อขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้นี้ ค่าตอบแทน
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กรรมการจะพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ โดย
เปรยีบเทยีบกบับรษิทัอื่นทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั และจะใช้ผลการสํารวจการจ่ายค่าตอบแทนของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เป็นเกณฑ์ในการเปรยีบเทยีบในแต่ละปี ทัง้น้ี 
เพือ่ใหค้่าตอบแทนดงักล่าวเพยีงพอทีจ่ะจงูใจและรกัษากรรมการทีม่คีณุภาพตามทีบ่รษิทัตอ้งการ  
 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั 
และคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ  (บาท) 

จาํนวน 2558 2559 

คา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั 8 4,369,200 4,369,200 
คา่ตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ 4 1,900,800 1,900,800 
คา่ตอบแทนของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 5 - - 
คา่ตอบแทนของคณะกรรมการสรรหา 4 - - 

 
นอกจากค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิแล้ว กรรมการต่างประเทศทีม่าเขา้ร่วมประชุมจะไดร้บัค่าตัว๋เครื่องบนิ  
คา่ทีพ่กัและอาหาร  รวมถงึกรมธรรมป์ระกนัความรบัผดิของกรรมการและผูบ้รหิาร เพือ่คุม้ครองความเสีย่ง
ของกรรมการและผูบ้รหิารในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หบ้รษิทั แต่ทัง้น้ีจะไม่ใหค้วามคุม้ครองในกรณีกระทําการ
โดยจงใจ หรอืประมาทเลนิเล่ออยา่งรา้ยแรงหรอืทจุรติ  
 
 2. ค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสงู  
 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงูจะเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละนโยบายทีค่ณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน
กําหนดในแต่ละครัง้ซึ่งสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและผลการดําเนินงานของบริษัท โดย
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และนําเสนอจํานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อ
คณะกรรมการเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ
 
ในปี 2559  กรรมการบรหิาร  กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงูไดร้่วมกนักําหนดค่าเป้าหมายของ
ตวัวดัผลการดาํเนินงานหลกั (Key Performance Indicators : KPIs) เพือ่นํามาใชใ้นการประเมนิผลการ
ปฏบิตัิงานของกรรมการบรหิาร กรรมการผู้จดัการ และผูบ้รหิารระดบัสูง ทัง้นี้ คณะกรรมการพจิารณา
คา่ตอบแทนไดก้าํหนดใหนํ้าผลการประเมนิดงักล่าวมาพจิารณาคา่ตอบแทน  
 

ผูบ้ริหารระดบัสงู 
2558 2559 

ค่าตอบแทน
(บาท) 

จาํนวน
ผูบ้ริหาร (คน) 

ค่าตอบแทน
(บาท) 

จาํนวน
ผูบ้ริหาร (คน) 

ผูบ้รหิารระดบัสงู 18,699,065 8 21,070,598 7 
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นอกเหนือจากเงนิเดอืนและโบนัส ผูบ้รหิารระดบัสงูจะไดร้บัค่าตอบแทนอื่น ไดแ้ก่ เงนิกองทุนสาํรองเลีย้ง
ชพี  รถประจาํตําแหน่ง และค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัรถประจาํตําแหน่ง บา้นพกัพนักงาน ค่าประกนัสุขภาพ และ
คา่ประกนัอุบตัเิหตุ ทัง้นี้กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบรหิารจะไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนอื่น 
นอกจากนัน้ กรรมการบางทา่นทีไ่ปดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัยอ่ย และการรว่มคา้
จะไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษิทัดงักลา่ว     

 

5.6 การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

บรษิทัจดัใหม้กีารปฐมนิเทศสาํหรบักรรมการใหม่ โดยจดัใหเ้ยีย่มชมโรงงานโดยผูบ้รหิารระดบัสูงเพื่อดู
กระบวนการผลติสนิคา้ของบรษิทั รวมถงึการแนะนําถงึลกัษณะธุรกจิและภาพรวมการดําเนินธุรกจิของ
บรษิทั บรษิทัย่อย และการร่วมคา้ นอกจากน้ียงัจดัใหม้เีอกสารดงัต่อไปนี้ส่งมอบใหก้รรมการทีไ่ดร้บัการ
แต่งตัง้ใหม ่ 
 
1.  คู่มอืกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน ซึง่มหีวัขอ้ต่างๆ ทีส่าํคญั ไดแ้ก่ บทบาทและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

ข้อห้ามการกระทําของกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้บทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ 

2.  นโยบายการกาํกบักจิการทีด่ ีและจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทั  
3.  หนงัสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทั 
4.  รายงานประจาํปี และแบบ 56-1 ฉบบัล่าสดุ 

นอกจากนี้ บรษิทัยงัมนีโยบายในการสง่เสรมิใหก้รรมการเขา้รบัการอบรมหรอืเขา้ร่วมกจิกรรมเพือ่เป็นการ
เพิม่พนูความรูด้า้นต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับทบาทหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายทัง้ในฐานะกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อยชุดต่างๆ เป็นประจาํ โดยเฉพาะการเขา้อบรม DCP ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย เพื่อส่งเสรมิให้กรรมการบรษิทัมคีวามรู ้ความเขา้ใจในกฎเกณฑ ์และขอ้กําหนดต่างๆ ในการเป็น
กรรมการของบรษิทัจดทะเบยีน  

ทัง้นี้ คณะกรรมการไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัเขา้ร่วมฝึกอบรมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัิ
หน้าทีก่รรมการ หรอืเขา้ร่วมกจิกรรมสมัมนาทีเ่ป็นการเพิม่พนูความรูใ้นการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่อง และ
แจง้ใหค้ณะกรรมการทราบในการประชมุ 

 

5.7 จริยธรรมธรุกิจ 

บรษิทัตระหนักดวี่าการปฏบิตัติามจรยิธรรมของผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนเป็นสิง่จาํเป็นต่อความมัน่คง
และความสาํเรจ็ขององคก์รในระยะยาว  
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บรษิทัเชื่อมัน่วา่การมหีลกัปฏบิตัเิกีย่วกบัจรยิธรรมธุรกจิเป็นพืน้ฐานทีส่าํคญัในการเสรมิสรา้งและยกระดบั
การกํากบัดูแลกิจการที่ดี บรษิัทจงึได้มกีารปรบัปรุงจรยิธรรมธุรกิจเพื่อให้เหมาะสมกบัสภาพธุรกิจใน
ปจัจุบนั โดยถอืเป็นการประมวลความประพฤตใินทางทีด่งีาม และไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
บรษิทั  พรอ้มทัง้ประกาศให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิทัได้รบัทราบ และได้จดัให้มี
กระบวนการตดิตามการปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าวอยา่งเครง่ครดัและต่อเน่ือง  

 

5.8 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

5.8.1 มาตรการการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของบริษทั 

เพือ่ป้องกนัไม่ใหก้รรมการและผูบ้รหิารนําขอ้มลูภายในของบรษิทัไปใชเ้พือ่ประโยชน์ส่วนตนและเปิดเผย
ขอ้มลูแก่บุคคลภายนอก บรษิทัจงึไดก้าํหนดหลกัเกณฑไ์วด้งันี้  

 
 กาํหนดใหผู้บ้รหิารรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทั และรายงานการเปลีย่นแปลงการ

ถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัต่อสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ก.ล.ต.) 
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทาํการนบั
จากวนัทีซ่ื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอน  และส่งสําเนารายงานดงักล่าวใหก้บัเลขานุการบรษิทั  รวมถงึให้
ผูบ้รหิารรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทัต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส ทัง้น้ี ใหร้วมถงึการปฎบิตัติาม
บทบญัญตักิฎหมายทีจ่ะมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงในอนาคตดว้ย (ถา้ม)ี  

คาํว่า “ผูบ้รหิาร” หมายถงึ กรรมการ ผูจ้ดัการหรอืผูด้ํารงตําแหน่งระดบับรหิาร 4 รายแรกนับต่อจาก
กรรมการผูจ้ดัการลงมา ผูซ้ึง่ดํารงตําแหน่งเทยีบเท่าผูบ้รหิารรายที ่4 ทุกราย และใหห้มายความรวมถงึผู้
ดํารงตําแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่าซึ่งมี
หน้าทีต่อ้งจดัทาํและส่งรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทั ทัง้ในนามของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่
ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะต่อ ก.ล.ต. 

 หา้มไม่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการและพนกังานทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายในของบรษิทัเปิดเผย
ขอ้มลูภายในดงักล่าวแก่บุคคลภายนอกหรอืบุคคลทีไ่ม่มหีน้าทีเ่กีย่วขอ้ง และหา้มไม่ใหซ้ื้อขายหลกัทรพัย์
ของบรษิทัในช่วง 1 เดอืนก่อนงบการเงนิของบรษิทัจะเผยแพรต่่อสาธารณชน 

 หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการและพนกังานใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัทีย่งัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ
ประชาชนอนัเป็นสาระสําคญัต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัไปใชเ้พื่อแสวงหาประโยชน์
สว่นตน และ/หรอืชกัชวนผูอ้ื่นใหซ้ื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั หากฝา่ฝืนขอ้กาํหนดดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทั
จะดาํเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผูก้ระทาํความผดิ  

 ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จ ัดการและพนักงานกระทําการอันเป็นความผิดอาญาตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์โดยเจตนา บรษิทัจะดําเนินการลงโทษอย่างใดอย่างหน่ึง
หรอืหลายอยา่งรวมกนัดงัต่อไปนี้ 
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 ตดัเงนิเดอืนคา่จา้งหรอืคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ดร้บั 
 ใหอ้อก ไล่ออก หรอืปลดออกจากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการหรอืพนกังานโดยถอืวา่

จงใจก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษิทั ถา้ผูก้ระทาํความผดิเป็นกรรมการบรษิทั ใหนํ้าเสนอที่
ประชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิารณาลงโทษ 

 แจง้การกระทาํความผดิต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และหรอื ก.ล.ต. 
 แจง้ความดาํเนินคดตีามกฎหมาย 
 ดาํเนินการอื่นใดตามมตขิองคณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 

5.8.2 การอนุมติัรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ในกรณีทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลอื่นมกีารตกลงเขา้ทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจจะมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และรายการเกี่ยวกบัการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ที่สําคญัของ
กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั ตามความหมายทีก่าํหนดตามประกาศของ ก.ล.ต.และตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในขณะทาํรายการดงักล่าว โดยจะตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารตามทีป่ระกาศดงักล่าวกําหนดในเรื่องนัน้ๆ โดยเคร่งครดั โดยบรษิทัไดก้ําหนดมาตรการหรอื
ขัน้ตอนการอนุมตักิารทาํรายการดงักล่าวดงัน้ี  
(1)  หา้มไม่ใหบุ้คคลทีม่สี่วนไดเ้สยีหรอืทีอ่าจจะมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อนุมตัริายการทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัตนได ้
(2)  การกําหนดราคาหรอืค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกตทิางธุรกจิและเงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไปโดย

คาํนึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นสาํคญั 
(3)  คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาใหค้วามเหน็ก่อนทาํรายการดงักล่าว ถา้คณะกรรมการตรวจสอบไม่

มคีวามชาํนาญในการใหค้วามเหน็ในเรือ่งหรอืรายการใด บรษิทัจะตอ้งจดัใหผู้เ้ชีย่วชาญอสิระเป็นผูใ้ห้
ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณากลัน่กรองก่อนจะนําเสนอ
คณะกรรมการบรษิทั และทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตั ิ
อย่างไรกต็าม เพือ่ใหธุ้รกรรมต่างๆ สามารถดาํเนินไปไดต้ามปกต ิคณะกรรมการไดอ้นุมตัใินหลกัการ
ใหผู้บ้รหิารสามารถทาํรายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้เฉพาะบรษิทักบับรษิทัย่อย หากธุรกรรมเหล่านัน้
เขา้ลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

1. เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับวิญญูชนจะพงึกระทํากับคู่สญัญาทัว่ไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี
ลกัษณะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง   

2. เป็นรายการทดรองจ่ายทีส่มเหตุสมผลทีเ่กดิจากการดําเนินการตามปกตทิางธุรกจิ โดยมี
การเรยีกเกบ็ตามทีจ่า่ยจรงิ  

ทัง้นี้ ผูบ้รหิารจะตอ้งรายงานการทาํธุรกรรมทีม่ขีนาดเกนิกว่า 500,000 บาท ใหค้ณะกรรมการไดร้บัทราบ
ทกุไตรมาส 
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(4)  บรษิทัจะต้องเปิดเผยการทํารายการดงักล่าวตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ ก.ล.ต. และหรอืตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยกาํหนด 

 

5.8.3 การเปิดเผยข้อมลูส่วนได้เสียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
เพือ่ใหค้ณะกรรมการสามารถตดัสนิใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบรษิทั และใหก้รรมการและผูบ้รหิารทีม่ ี
รายการหรือธุรกรรมที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที ่ทจ. 2/2552 เรื่อง รายงานการมสี่วนไดเ้สยีของกรรมการ ผูบ้รหิาร และ
บุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง บรษิทัจงึไดก้าํหนดหลกัเกณฑไ์วด้งันี้  
 

 กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งมรีายการหรอืธุรกรรมทีม่สี่วนได้เสยีที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิาร
จดัการกจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ทีม่ขีนาดของรายการมากกว่าหรอืเท่ากบั 1 ลา้นบาท หรอื 
รอ้ยละ 0.03 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ(NTA) ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยแลว้แต่จาํนวนใดจะสงูกว่า 
ใหจ้ดัทาํรายงานดงักลา่วตามแบบฟอรม์ทีก่าํหนด และส่งมอบใหเ้ลขานุการบรษิทัภายใน 7 วนัทาํการ  
นับจากวนัทีม่รีายการเกดิขึน้ ในกรณีทีม่รีายการเปลี่ยนแปลงเกดิขึน้ทุกครัง้ ใหแ้จง้รายงานการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวภายใน  7 วนัทาํการ นบัจากวนัทีม่รีายการเปลีย่นแปลงดงักลา่วเกดิขึน้    

 
 ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสําเนารายงานที่ได้ร ับตามวรรค 1 ให้ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัทาํการ นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัรายงานนัน้  

 
 กรรมการ และผูบ้รหิารทีม่สี่วนได้เสยีในเรื่องทีม่กีารพจิารณาในทีป่ระชุมไม่สามารถเขา้ร่วมในการ
พจิารณาและตอ้งออกจากหอ้งประชมุ รวมถงึบรษิทัจะไม่จดัสง่เอกสารในเรื่องดงักล่าวใหก้บักรรมการ
และผูบ้รหิารดงักล่าว 

 
 ใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูการมสีว่นไดเ้สยีในรายงานประจาํปี และแบบ 56-1  

 
 

5.9 การควบคมุและการตรวจสอบภายใน   

เพื่อให้งานตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอิสระสามารถทําหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบจงึไดพ้จิารณาใหบ้รษิทัว่าจา้งบุคคลภายนอก ซึง่เป็นบรษิทัตรวจสอบบญัช ีและอยู่ในรายชื่อผู้
ตรวจสอบบญัชทีี่ได้รบัความเหน็ชอบจากสํานักงาน กลต. ทําหน้าที่ตรวจสอบภายในของบรษิทั  ทัง้นี้ 
เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การปฏบิตังิานและกจิกรรมทางการเงนิของบรษิทัไดด้ําเนินการตามแนวทางทีก่าํหนดและมี
ประสทิธิภาพ  รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance 
Controls)  
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ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดต้่อสญัญาว่าจา้ง บรษิทั สาํนักงาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์
จํากัด เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท และกําหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํรายไตรมาส โดยสญัญามอีายุคราวละ 2 ปี สิน้สุด
สญัญาครัง้ต่อไปในวนัที ่31 ธนัวาคม 2560  

 

5.10 การบริหารความเส่ียง  

บริษัทมีนโยบายในการกําหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจดัการ เพื่อให้
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ต่างๆ ของบริษัทสามารถปฏิบตัิได้บรรลุตามที่ได้ตัง้ไว้ โดย
ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนในบรษิทัเป็นเจา้ของความเสีย่ง และมหีน้าทีใ่นการประเมนิความเสีย่งของแต่
ละหน่วยงานและกระบวนการทาํงาน ประเมนิประสทิธภิาพของมาตรการควบคุมทีม่อียู่ พรอ้มทัง้นําเสนอ
แผนงานและวธิกีารในการลดความเสีย่ง  

 

5.11 แผนสืบทอดงาน 
 
บรษิทัมกีารวางแผนการสบืทอดงาน โดยการรบัพนกังานในตําแหน่ง Management Trainees เพือ่พฒันา
ความรู ้ความสามารถ ใหเ้ป็นผูบ้รหิารของบรษิทัต่อไปในอนาคต   
 
นอกจากนี้ บรษิทัได้ให้กําหนดบุคคลดงัต่อไปน้ีปฏบิตัิหน้าที่แทนกรรมการผู้จดัการในกรณีที่กรรมการ
ผูจ้ดัการไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้    
1. นางสาวจริสุดา สาํเภาทอง กรรมการบรหิาร เป็นผูด้แูลและตดัสนิใจในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเงนิและ

บญัช ีของบรษิทั บรษิทัย่อย และการรว่มคา้ 
2. นายสุวฒัน์  แพร่กุลธาร เป็นผูดู้แลและตดัสนิใจในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรงงาน ของบรษิทั บรษิทัย่อย 

และการรว่มคา้ 
3. นางสาวปิยธดิา สุขจนัทร ์กรรมการบรหิาร เป็นผูดู้แลและตดัสนิใจในเรื่องอื่นๆ ทัง้ของบรษิทั บรษิทั

ยอ่ย และการรว่มคา้ 
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10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) มกีารดําเนินงานทีแ่สดงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม เพื่อ
ความยัง่ยนืของกจิการและสงัคมโดยรวม โดยการกําหนดวสิยัทศัน์และพนัธกจิ เพื่อใหส้ะทอ้นออกมาในการดําเนินงานตาม
ธุรกจิปกต ิดงันี้ 
 
วิสยัทศัน์ 
เป็นบรษิทัชัน้นําในธุรกจิน้ํามนัปาล์มทีม่กีารเตบิโตอย่างยัง่ยนื ภายใต้การดําเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพ ตามมาตรฐานระดบั
สากล เพือ่เสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ในดา้นการแขง่ขนัระดบัโลก 
 
พนัธกิจ 
1. สร้างศักยภาพในธุรกิจน้ํามนัปาล์มตัง้แต่การเพาะเมล็ดพนัธุ์ การผลิตต้นกล้า การเพาะปลูก การสกัดน้ํามัน 

ตลอดจนธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องใหส้ามารถแขง่ขนัไดแ้ละเป็นทีย่อมรบัในอนาคต 
2. ดาํเนินธุรกจิน้ํามนัปาลม์ทีใ่หม้ลูคา่สงูดว้ยการมุง่เน้นในดา้นงานคน้ควา้วจิยั พฒันาสายพนัธุป์าลม์น้ํามนัทีใ่หผ้ลผลติ

สงู ปรบัตวัไดด้ใีนทกุพืน้ทีก่ารเพาะปลกู ตรงตามความตอ้งการของเกษตรกร รวมถงึการใหบ้รกิารทีด่เียีย่มต่อลกูคา้ 
3. ใชเ้ทคโนโลยกีารผลติและการคน้ควา้วจิยัทีท่นัสมยั ดว้ยระบบการบรหิารจดัการทีไ่ดม้าตรฐานสากล พรอ้มกบัการ

ดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม ความหลากหลายทางชวีภาพ ชุมชนและสงัคม 
4. ใหค้วามสาํคญัอยู่เสมอต่อสุขภาพ ความปลอดภยั และสวสัดกิารของพนักงาน รวมถงึการสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บั

ลกูคา้ เกษตรกรและจดัสรรประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้ และผูเ้กีย่วขอ้งอยา่งเหมาะสม 
 
บรษิทัมนีโยบายทีเ่น้นการผลติน้ํามนัปาลม์อย่างยัง่ยนืตามกรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) โดยใน
สว่นของสวนปาลม์และโรงงานสกดัของบรษิทัไดร้บัการรบัรองมาตรฐานดงักล่าวในรปูแบบ Mass Balance (MB) เมื่อวนัที ่14 
กุมภาพนัธ ์2556  บรษิทัยงัมกีารผลติกระแสไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีภาพและชวีมวล  และไดร้บัการขึน้ทะเบยีนโครงการกลไก
การพฒันาทีส่ะอาด (Clean Development Mechanism : CDM)  นอกจากนัน้ บรษิทัยงัมนีโยบายและแนวปฏบิตัเิพือ่รกัษา
สทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ พนกังาน หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก ไดแ้ก่ ผูถ้อื
หุน้ เจา้หนี้ ลกูคา้ คู่คา้ คู่แขง่ ชุมชนและสงัคม กําหนดไวอ้ย่างชดัเจน โดยบรษิทัเคารพในความเท่าเทยีมกนั ไม่เลอืกปฏบิตัิ
ต่อพนักงาน ลกูคา้ คู่คา้ หรอืบุคคลใดบุคคลหน่ึง เน่ืองจากความเหมอืน หรอืความแตกต่างในเรือ่งสญัชาต ิเชือ้ชาต ิศาสนา 
ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส หรอืเรือ่งอื่นใด อย่างไรกต็ามความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยีอาจแตกต่างกนั ดงันัน้ บรษิทั
จะพจิารณาถึงสทิธติามกฎหมายทีแ่ต่ละกลุ่มพงึได้รบัอย่างละเอียดรอบคอบ และดูแลใหม้ัน่ใจว่าสทิธดิงักล่าวได้รบัความ
คุม้ครอง และปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงั โดยไดก้าํหนดแนวทางการตอบสนองความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีไวใ้นนโยบาย
ดงักลา่ว  
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บรษิทักาํหนดแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคมตามหลกัการ 8 ขอ้ดงันี้ 
 
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
 
บรษิทัยดึหลกัการปฏบิตัทิี่เสมอภาค ภายใต้การแข่งขนัทีเ่ป็นธรรมต่อคู่ค้าทุกราย  รวมถงึการปฏบิตัิตามสญัญา เงื่อนไข
ทางการคา้ในการซือ้ขายสนิคา้และบรกิารจากคู่คา้ และการกําหนดนโยบายในการจดัซื้อและจดัจา้ง เพือ่ใหก้ารดําเนินธุรกจิ
กบัคู่คา้เป็นไปอย่างเหมาะสม มปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส และตรงไปตรงมา 
 
2. การต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชัน่ 
 
บรษิทัมนีโยบายใหพ้นกังานดาํเนินงานอยา่งมคีณุธรรมและเป็นพลเมอืงทีด่ขีองสงัคม รวมทัง้สง่เสรมิใหคู้่คา้ของบรษิทัดาํเนิน
ธุรกจิที่ถูกต้องด้วยความโปร่งใสด้วยเช่นกนั  บรษิทัจงึไดก้ําหนดใหก้ารต่อต้านการทุจรติและการตดิสนิบนเป็นนโยบายที่
สาํคญัอกีนโยบายหนึ่ง โดยมกีารกาํหนดหลกัเกณฑเ์ป็นแนวปฏบิตัไิวใ้นนโยบายดงักลา่ว 
 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 
บรษิทัมนีโยบายที่จะให้ความเป็นธรรมต่อผู้มสี่วนได้เสยีทุกราย โดยปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้งกนัและ
ปฏบิตัิตามหลกัการเกี่ยวกบัสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐานตามเกณฑส์ากล โดยไม่แบ่งแยกถิน่กําเนิด เชื้อชาต ิเพศ อายุ สผีวิ 
ศาสนา ความพกิาร ฐานะทางการเงนิ ชาตติระกูล สถานศกึษา หรอืสถานะอื่นใดทีม่ไิดเ้กี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการปฏบิตังิาน 
รวมทัง้ใหค้วามเคารพต่อความเป็นปจัเจกชนและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์
 
4. การปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม 
 
บรษิทัตระหนักดวี่าพนักงานเป็นปจัจยัแห่งความสําเรจ็ก้าวหน้าของบรษิทั บรษิทัจงึสนับสนุนพฒันาใหพ้นักงานมคีวามรู้
ความสามารถ มกีารฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเน่ือง มกีารดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคโดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ ใหผ้ลตอบแทน 
และสวสัดกิารทีเ่หมาะสม และเป็นธรรม เคารพสทิธขิองพนักงานตามหลกัสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐานตามหลกัสากลและตาม
กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ รวมทัง้ยงัใหค้วามสาํคญักบัสุขภาพ อาชวีอนามยั ความปลอดภยัในชวีติ และทรพัยส์นิ 
และสภาพแวดล้อมการทํางานของพนักงาน ตลอดจนเสรมิสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการทํางานที่ดแีละส่งเสรมิการ
ทาํงานเป็นทมี 
 
5. ความรบัผิดชอบต่อลกูค้า 
 
บรษิทัมุง่มัน่สรา้งความพงึพอใจและความมัน่ใจใหก้บัลกูคา้ โดยเน้นทีค่วามเอาใจใสแ่ละความรบัผดิชอบต่อลกูคา้โดยการผลติ
สนิคา้ทีม่คีณุภาพและมาตรฐาน ตามระบบบรหิารจดัการดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

-  มาตรฐาน ISO 9001 เป็นมาตรฐานการจดัวางระบบบรหิารงานเพือ่การประกนัคุณภาพ 
-  มาตรฐาน OHSAS 18001 เป็นระบบการจดัการดา้นชวีอนามยัและความปลอดภยัในสถานทีท่าํงาน  
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-  มาตรฐาน ISO 14001 เป็นมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม โดยมุ่งเน้นใหอ้งคก์รมกีารพฒันาปรบัปรุง     
ตลอดจนรกัษาสิง่แวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 

-  มาตรฐานการผลติน้ํามนัปาลม์อยา่งยัง่ยนืภายใตก้รอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึง่เป็น 
 แนวปฏิบตัิที่มกีารปรบัปรุงการผลิตน้ํามนัปาล์มอย่างยัง่ยืน ทัง้ทางเศรษฐกจิ สงัคม ชุมชน สิง่แวดล้อม และ
ถกูตอ้งตามกฎหมายของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลายภาคสว่นตัง้แต่ตน้น้ําถงึปลายน้ํา 

 
นอกจากนัน้ บรษิทัยงัมุ่งเน้นทาํการตลาดและสญัญาทีเ่ป็นธรรม รวมถงึรกัษาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของลกูคา้ และมหีน่วยงาน
ซึง่ทาํหน้าทีร่บัขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้ เพือ่ใหล้กูคา้เกดิความเชือ่มัน่และพงึพอใจสงูสดุ 
 
6. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 
 
บรษิทัมนีโยบายในการประกอบธุรกจิโดยคํานึงถงึสิง่แวดลอ้ม และปฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้บงัคบัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มที่
บงัคบัใชอ้ยู ่ทัง้น้ี บรษิทัมุง่เน้นการปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มดว้ยความรบัผดิชอบโดย 

-  สง่เสรมิใหพ้นกังานของบรษิทัมจีติสาํนึก และความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม 
- รว่มพฒันาสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์กบัหน่วยงานอื่น เพือ่ใหม้กีารรกัษาสิง่แวดลอ้  
และปรบัปรงุการปฏบิตังิานใหเ้หมาะสมต่อสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

-  ป้องกนัไม่ให้เกดิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจากการดําเนินธุรกจิของบรษิทั ทบทวนและติดตามความก้าวหน้า
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่บรษิทัไดป้ฏบิตัติามนโยบายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

 
7. การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม 
 
ปี 2559 บรษิทัไดร้่วมพฒันาและสรา้งสมัพนัธอ์นัดต่ีอชุมชนและสงัคม ผ่านการสนับสนุนกจิกรรม และโครงการดา้นความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมต่างๆ มลูค่ารวม 0.9 ลา้นบาท (2558 : 1.5 ลา้นบาท) 
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การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม 

ไตรมาสท่ี 1  

 

 

สนับสนุนการจดัสรา้งฝายชะลอน้ํา 
วนัที ่6 มกราคม 2559 บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ 
จาํกดั (มหาชน) มอบหมายใหผู้จ้ดัการแผนกสวนเคยีนซา 
เป็นตวัแทนบรษิทัในการมอบกระสอบปุ๋ ย จํานวน 100 
กระสอบ ใหแ้ก่สาํนักสงฆเ์ฉลมิพระเกยีรต ิตําบลอรญัคาม
วาร ี อําเภอเคยีนซา จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี เพือ่ใชใ้นการ
จดัสร้างฝายกัน้น้ํา เพื่อใช้สําหรบัเป็นสาธารณประโยชน์
ของชุมชน โดยฝายกัน้น้ําแห่งนี้ จะใชเ้ป็นสถานทีใ่นการ
จดังานประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นส่วนช่วยทะนุบํารุง
ศาสนา และสบืสานงานประเพณีลอยกระทงอนัดงีาม ซึง่
การสนับสนุนกจิกรรมดงักล่าวได้ช่วยสร้างความสมัพนัธ์
อนัดรีะหว่างพนักงานของบรษิทัและประชาชนทีอ่ยู่ชุมชน
ใกลเ้คยีง  

 

 

 

มอบเงินสนับสนุนงานวนัเดก็แห่งชาติ 
วนัที ่ 8 มกราคม 2559 นายจกัรนิ คนัธ ิ หวัหน้าฝา่ย
ทรพัยากรบุคคล บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาล์ม 
จาํกดั (มหาชน) มอบเงนิจาํนวน 5,000 บาท ใหก้บัสถานี
วทิยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทย จงัหวดักระบี่ เพื่อ
สนับสนุนการจดังานวนัเดก็แห่งชาตปีิ 2559 ซึง่จดัขึน้ใน
วนัที ่9 มกราคม 2559 
 

 

 

 
สนับสนุนการสร้างป้อมตาํรวจ 
วนัที ่ 13 มกราคม 2559 บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนั
ปาลม์ จาํกดั (มหาชน) โดยนายชนตัถ ์แสงอรุณ ผูจ้ดัการ
ฝา่ยทรพัยากรบุคคล ไดม้อบเงนิสนบัสนุน 200,000 บาท 
ให้แก่สถานีตํารวจอําเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ เพื่อ
สนับสนุนโครงการก่อสร้างป้อมตํารวจตําบลโคกหาร 
อาํเภอเขาพนม จงัหวดักระบีเ่พือ่ใชเ้ป็นสาธารณประโยชน์  
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สนับสนุนงานสมโภชหลกัเมอืง และงานกาชาด
ประจาํปี 2559 
เมื่อวนัที ่16 มนีาคม 2559 บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนั
ปาลม์ จาํกดั (มหาชน) มอบหมายใหผู้จ้ดัการแผนกสวน
ชยับุร ีดาํเนินการมอบพดัลมตัง้โต๊ะ และหมอ้หุงขา้วใหก้บั
สาํนกังานกาชาดอําเภอชยับุร ี จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี เพือ่
สนับสนุนกจิกรรมออกรา้นนาวาของเหล่ากาชาด ในงาน
สมโภชหลกัเมอืงและงานกาชาดประจาํปี 2559 ซึง่จดั
ระหว่างวนัที ่ 2-11 เมษายน 2559 โดยรายไดจ้ากจดังาน
จะนําไปสมทบทุนให้สภากาชาดไทยเพื่อใช้ในการ
ชว่ยเหลอืประชาชนทัง้ในยามปกต ิและสภาวะภยัภบิตั ิ

  
มอบเงินสนับสนุนชดุกีฬา ให้กบัทีมฟตุบอล สถานี
ตาํรวจปลายพระยา 
วนัที ่28 มนีาคม 2559 บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนั
ปาลม์ จาํกดั (มหาชน)  มอบเงนิสนบัสนุนชุดกฬีา ใหก้บั
สถานีตํารวจปลายพระยา อําเภอปลายพระยา จงัหวดั
กระบี ่เพื่อเป็นตวัแทนเขา้ร่วมการแข่งขนัฟุตบอล สนาม
กฬีากลางจงัหวดักระบี ่ ระหว่างวนัที ่ 22 มนีาคม - 3 
เมษายน 2559 โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่สรา้งความสามคัค ี
และกระชบัความสมัพนัธ์ระหว่างเจา้หน้าทีต่ํารวจในพืน้ที ่
และบรษิทั 
 

ไตรมาสท่ี 2  

 

 

สนับสนุนการจดัจดักิจกรรมสาํหรบังานประเพณี “ขึน้
วดัเขาพระ” 
 

วนัที ่6 เมษายน 2559 บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ 

จาํกดั (มหาชน) มอบหมายใหผู้จ้ดัการแผนกสวนบา้น

หมาก นําทมีงานและเครื่องจกัรกลดําเนินการซ่อมแซม

ถนนทางเขา้วดัเขาพระ ตําบลบางสวรรค ์ อําเภอพระแสง 

จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี โดยในวนัที ่7 เมษายน 2559 วดัเขา

พระไดจ้ดักจิกรรม “ขึน้วดัเขาพระ” ซึง่เป็นกจิกรรมทีจ่ดัให้

มกีารทําบุญ สรงน้ําพระของชาวบ้านในชุมชนเนื่องใน

ประเพณีวนัสงกรานต ์
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ไตรมาสท่ี 3 

 

 

 
มอบต้นกล้าปาลม์น้ํามนั ให้กบัหน่วยป้องกนัรกัษาป่า
ท่ี สฏ.17 
วนัที ่12 กรกฏาคม 2559 บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนั
ปาลม์ จาํกดั (มหาชน) มอบตน้กลา้ปาลม์น้ํามนั (ซหีราด) 
(7,800 บาท) กบัหน่วยป้องกนัรกัษาป่าที ่สฏ.17 ชยับุร ี
(สํานักงานป่าไม้โตรม) จงัหวดัสุราษฏร์ธานี โดยมอบที่
แปลงเพาะบา้นหมากเพือ่นําไปปลกูในพืน้ทีว่า่งบรเิวณของ
สาํนกังานปา่ไมด้งักล่าว จาํนวน 3  ไร่ เพือ่นําผลผลติเป็น
ค่าใช้จ่ายในหน่วยงานประชาสมัพนัธ์พนัธุ์ซีหราด สร้าง
ความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างหน่วยงานราชการภายใต้กรอบ 
RSPO 
 

 

 

 

มอบเงินสนับสนุนตู้ทําน้ําร้อน-น้ําเย็น ให้กบัสถานี

ตาํรวจภธูร อาํเภอเคียนซา 

วนัที ่27 กรกฎาคม 2559 บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนั

ปาลม์ จาํกดั (มหาชน) มอบเงนิสนับสนุนตูท้าํน้ํารอ้น-น้ํา

เยน็ จํานวน 2 ตู้ (9,380บาท) ให้กบัสถานีตํารวจภูธร  

อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้ในการบริการ

ประชาชนผูม้าตดิต่อราชการ ซึ่งไดย้า้ยเขา้ทํางานยงัทีท่ํา

การใหม่ เป็นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างหน่วยงาน

ของรฐัภายใตก้รอบ RSPO 

 

 

 

มอบเตน็ทห์ลงัคา และเก้าอ้ีพลาสติก ให้กบั ศาลเจ้า

มาจ้อโบ ๋จงัหวดักระบี่ 

วนัที ่17 สงิหาคม 2559 บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนั

ปาลม์ จาํกดั (มหาชน) ไดด้ําเนินการจดัซื้อเต็นทห์ลงัคา

โค้ง จํานวน 1 หลงั และเก้าอี้พลาสติกแบบมพีนักพงิ 

จํานวน 30 ตวั มอบเป็นสาธารณประโยชน์ใหก้บัศาลเจ้า

มาจ้อโบ๋ ซึ่งตัง้อยู่ที่บ้านห้วยคราม ตําบลห้วยยูง อําเภอ

เหนือคลอง จงัหวดักระบี ่เพือ่ใชใ้นพธิกีารต่างๆ ของศาล

เจา้ เช่น ในเทศกาลถอืศลีกนิเจประจาํปี                                     
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มอบเส้ือจราจร มอบให้กบั สถานีตาํรวจภธูรเมือง

จงัหวดักระบี่ 

วนัที ่4 สงิหาคม 2559 บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ 

จาํกดั (มหาชน) ไดด้ําเนินการจดัซือ้เสือ้จราจร มอบใหก้บั

เจ้าหน้าที่ตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองกระบี ่ 

จํานวน 22 ตัว เพื่อสนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าที ่ 

เสรมิสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัทางหน่วยงานราชการ และ

เพือ่ประโยชน์ในความรว่มมอือื่นๆ ในอนาคต  

 

สนับสนุนกิจกรรมซ่อมแซมพืน้ถนน 

วนัที ่15 กนัยายน  2559 บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนั

ปาลม์ จาํกดั (มหาชน) ใหพ้นกังานขบัรถไถ นําหนิผุไปถม

ปรบัพื้นผวิถนนในที่เป็นหลุมเป็นบ่อบรเิวณถนนหมู่ที่ 4 

และหมู่ที ่6 ตําบลบางสวรรค ์ อําเภอพระแสง จงัหวดั

สุราษฏรธ์านี เพื่อเพิม่ความสะดวกในการสญัจรของคนใน

ชุมชนกับภายนอกชุมชนให้มีความปลอดภัยการขับขี่

ยานพาหนะและรวมถงึการเดนิทางของนักเรยีนโรงเรยีน

บา้นหมาก  

ไตรมาสท่ี 4  

 

 

มอบเงินสนับสนุนในการปรบัปรงุต่อเติมหน่วยบริการ

ประชาชน สถานีภธูรอาํเภอปลายพระยา 

วนัที ่7 ตุลาคม 2559 บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ 

จาํกดั (มหาชน) มอบเงนิสนบัสนุนใหก้บัสภานีตํารวจภูธร

ปลายพระยา ถนนอ่าวลกึ-ปลายพระยา อําเภอปลายพระ

ยา จงัหวดักระบี ่เพื่อใชใ้นการจดัซื้อวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 

และค่าแรงงานก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมหน่วยบริการ

ประชาชน (ป้อมยามหน้าสถานีภูธรอําเภอปลายพระยา) 

เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้สญัจรไปมา 

รวมทัง้สร้างความสมัพนัธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของรฐั

ภายใตก้รอบ RSPO  
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8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการดาํเนินงานท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มี
ส่วนได้เสีย 
 
ในปจัจุบนั บรษิทัสามารถผลติพลงังานไฟฟ้า จากก๊าซชวีภาพและเชือ้เพลงิชวีมวล โดยมน้ํีาเสยีและของเสยีจากกระบวนการ
ผลิตของโรงงานสกดัน้ํามนัปาล์มเป็นวตัถุดิบ และโครงการดงักล่าวเป็นแหล่งเรยีนรู้ในการจดัการของเสียของนักเรยีน 
นกัศกึษาและชมุชนของโรงงาน 
 
นอกจากนี้ บรษิทัยงัมสีว่นรว่มในการพฒันาสายพนัธุป์าลม์น้ํามนั ทีใ่หผ้ลผลติต่อไรส่งู (ประมาณ 4-5 ตนัผลปาลม์สดต่อไร่ต่อ
ปี ภายใต้สภาพอากาศปกต)ิ มภีาวะทนความแล้งได้ด ีและเป็นพนัธุ์ปาล์มทีม่อีตัราการเติบโตด้านความสูงของลําต้นทีต่ํ่า
ส่งผลใหส้ามารถเกบ็เกีย่วผลผลติไดม้ากกว่า 30 ปี ซึ่งดว้ยคุณสมบตัโิดยรวมดงักล่าวส่งผลใหส้ามารถใชพ้ืน้ทีเ่พาะปลูกได้
อย่างมปีระสทิธผิลมากขึน้ มอีตัราผลตอบแทนจากการลงทนุทีด่ ีนบัเป็นการดแูลสภาพแวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
 

บรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากเหน็วา่ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสาํคญัทีช่่วยลด
ความเสีย่งทางธุรกจิ สรา้งความเชื่อมัน่ในการบรหิารงานแก่ผูบ้รหิาร และช่วยใหบ้รษิทัดําเนินธุรกจิอย่างมปีระสทิธภิาพและ
บรรลุเป้าหมายทีก่ําหนดไว ้รวมทัง้ช่วยรกัษาผลประโยชน์และเงนิลงทุนของผูถ้อืหุน้ ช่วยใหร้ายงานทางการเงนิและรายงาน
ด้านการปฏิบตัิงานของบรษิทัมคีวามถูกต้องน่าเชื่อถือ ปกป้องทรพัย์สนิของบรษิทัไม่ให้สูญหายหรอืรัว่ไหล และช่วยให้
บุคลากรของบรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
บรษิทัไดม้กีารว่าจา้งสาํนักงาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทสเ์ป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษิทั ซึง่ไดก้ําหนดใหม้ี

การจดัทาํแผนการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อประเมนิประสทิธภิาพของระบบการควบคุมภายใน และสรา้งระบบการควบคุม
ภายในทีด่แีก่บรษิทัเพือ่ใหเ้กดิระบบการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธผิล และปฏบิตัติามอย่างสมํ่าเสมอ 

 
ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ที ่1/2560 เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ์ 2560 โดยมกีรรมการอสิระและกรรมการ

ตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมดว้ยจาํนวน 2 ท่าน คณะกรรมการไดม้กีารสอบทานระบบการควบคุมภายในโดยใชแ้บบประเมนิซึง่
ประเมนิโดยฝ่ายบรหิาร และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว้สรุปไดว้่า จากการประเมนิระบบการควบคุมภายใน
ของบรษิทัในดา้นต่างๆ 5 ส่วน คอื องคก์รและสภาพแวดลอ้ม การบรหิารความเสีย่ง การควบคุมการปฏบิตังิานของฝ่าย
บรหิาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลู และระบบการตดิตาม คณะกรรมการเหน็ว่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน
เรือ่งดงักล่าวอยา่งเพยีงพอ 

 
นอกจากนัน้การทาํธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่และบรษิทัยอ่ย บรษิทัไดม้รีายงานไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ของผูส้อบบญัชขีอ้ 7 แลว้เชน่กนั รวมถงึการปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการทาํรายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนั คณะกรรมการจงึเหน็วา่บรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในในเรือ่งดงักล่าวนี้อยา่งเพยีงพอ  

 
สาํหรบัการควบคุมภายในในหวัขอ้อื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารสอบทานกบั

สาํนกังาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์ซึ่งเป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัและไดม้กีารรายงานใหค้ณะกรรมการรบัทราบ
ในทุกไตรมาส คณะกรรมการจงึมคีวามเหน็วา่บรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอเชน่กนั  

 
สาํหรบับรษิทัย่อยและการรว่มคา้นัน้ ทรพัยส์นิสว่นใหญ่เป็นสวนปาลม์ซึง่ดแูลและควบคมุโดยฝา่ยบรหิารของบรษิทั 
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การบริหารจดัการความเส่ียง 

 
บรษิทัมนีโยบายในการกําหนดใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นส่วนหนึ่งของการบรหิารจดัการ เพื่อใหว้ตัถุประสงค ์

เป้าหมาย และแผนกลยุทธต์่างๆ ของบรษิทั สามารถปฏบิตัไิดบ้รรลุตามทีไ่ดต้ัง้ไว ้โดยผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนในบรษิทั
เป็นเจ้าของความเสี่ยง และมีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานและกระบวนการทํางาน ประเมิน
ประสทิธภิาพของมาตรการควบคมุทีม่อียู ่พรอ้มทัง้นําเสนอแผนงานและวธิกีารในการลดความเสีย่ง 

 
การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 
บรษิทัมนีโยบายและวธิกีารดแูลผูบ้รหิารในการใชข้อ้มลูภายในเพือ่เป็นประโยชน์สว่นตนดงันี้ 
1. ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร เกีย่วกบัหน้าทีท่ีต่อ้งรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตร

ทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ และบทกําหนดโทษตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 และ
ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

2. ให้ผู้บรหิารของบรษิทัรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ต่อคณะกรรมการของบรษิทัทุกไตรมาสที่มกีารประชุม
คณะกรรมการ 

3. แจง้ใหผู้บ้รหิารทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายในทีม่สีาระสาํคญั มใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วแก่ผูอ้ื่น รวมถงึผลกระทบที ่
4. อาจจะเกดิขึน้กบัหลกัทรพัยข์องบรษิทั และบทกาํหนดโทษตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

พ.ศ.2535 ทีผู่บ้รหิารทา่นนัน้จะไดร้บัหากมกีารฝา่ฝืน 
4.  หา้มมใิหผู้บ้รหิารมกีารซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วง 1 เดอืนก่อนทีง่บการเงนิจะเผยแพรต่่อสาธารณะชน 
 
บรษิทัไดก้ําหนด มาตรการการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบรษิทั รวมถงึบทลงโทษกรณีทีม่กีารฝ่าฝืนไวใ้น

นโยบายการกาํกบักจิการ ซึง่สามารถดไูดท้ี ่หวัขอ้ "การกาํกบัดแูลกจิการ” ขอ้ 5.8.1 
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12. รายการระหว่างกนั 
 

1.  รายการระหว่างกนักบับคุคลท่ีมีผลประโยชน์รว่ม  ความจาํเป็น และความสมเหตสุมผล 
    ของรายการดงักล่าว 
 

ในระหว่างปี บรษิทัมรีายการธุรกจิทีส่ําคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑต์ามที่ตกลงร่วมกนัระหว่างบรษิทัและบุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัเหล่านัน้ ซึ่ง
เป็นไปตามปกตธิรุกจิโดยสามารถสรปุไดด้งันี้  
 
1) รายการระหว่างกนักบับรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (LST) 

 

ความสมัพนัธ ์ รายการ 
มลูค่ารายการ 

(ล้านบาท) นโยบายการ 
กาํหนดราคา 

ความจาํเป็น 
2559 2558 

ผูถ้อืหุน้ 
รายใหญ่ 

ขาย CPO และ 
CPKO 

516 750 ราคาตลาด ณ วนัที่
ทาํสญัญาขาย 

บรษิทัมกีารพึง่พาทางด้านธุรกจิกบั LST ซึ่งเป็น
โรงงานกลัน่น้ํามนัปาล์มขนาดใหญ่ ที่มคีวามรูค้วาม
ชาํนาญเกีย่วกบัน้ํามนัปาลม์มากกวา่ 30 ปี ทาํใหช้ว่ย
พฒันาคณุภาพของน้ํามนัปาลม์ไดเ้ป็นอยา่งด ี 

ซือ้ CPO - 33 ราคาตลาด  เป็นการช่วยเหลือกันในกลุ่มบริษัท  ซึ่ง เกิดขึ้น
เน่ืองจากบางช่วงเวลามีอุปสงค์ส่วนเกินเกิดขึ้นใน
ตลาด 

 
2) รายการระหว่างกนักบับรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จาํกดั และบรษิทั ประจกัษว์วิฒัน์ จาํกดั 

 

ความสมัพนัธ ์ รายการ 
มลูค่ารายการ 

(ล้านบาท) นโยบายการ 
กาํหนดราคา 

ความจาํเป็น 
2559 2558 

บรษิทัยอ่ย 
พนัธศ์รวีวิฒัน์ 

เงนิปนัผลรบั 19 22 ตามจาํนวนทีบ่รษิทั
ยอ่ยประกาศ 

เป็นการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุน 

ค่าเช่าสวน
ปาลม์จ่าย 

8 8 ราคาตามสญัญา เป็นคา่เชา่สวนปาลม์สมัปทาน 

ดอกเบีย้จ่าย 12 13 MLR – 1.5% ต่อปี เป็นดอกเบีย้จ่ายจากการกูย้มืเงนิ 
บรษิทัยอ่ย 
ประจกัษ์ววิฒัน์ 

ค่าเช่าสวน
ปาลม์จ่าย 

3 3 ราคาตามสญัญา เป็นคา่เชา่สวนปาลม์สมัปทาน 
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3) รายการระหว่างกนักบับรษิทั สยามเอลทิปาลม์ จาํกดั (SEP) 
 

ความสมัพนัธ ์ รายการ 
มลูค่ารายการ 

(ล้านบาท) นโยบายการ 
กาํหนดราคา 

ความจาํเป็น 
2559 2558 

การรว่มคา้ รายไดค่้าเชา่
ทีด่นิ 

1 1 เกณฑท์ีต่กลง
รว่มกนั 

SEP ต้องใชท้ีด่นิสําหรบัการดําเนินธุรกจิเพาะพนัธุ์
และจําหน่ายเมลด็พนัธุ์ปาล์ม CIRAD® ในประเทศ
ไทย จึงต้องเช่าที่ดินจากบริษัทในระหว่างการ
ดาํเนินการดา้นเอกสารทีด่นิจะแลว้เสรจ็ 

ซือ้เมลด็พนัธุ์
ปาลม์น้ํามนั
และ FFB 

17 18 ราคาตลาด 

เงนิปนัผลรบั 2 6 ตามจาํนวนทีก่าร
รว่มคา้ประกาศจา่ย 

เป็นการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุน 

สําหรบัยอดคงค้างระหว่างบรษิทัและกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สามารถดู
รายละเอยีดตามทีไ่ดเ้ปิดเผยในหมายเหตุงบการเงนิของบรษิทั ขอ้ 7  

 
2  มาตรการหรอืขัน้ตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั 
 
ในปี 2559 บรษิทัมกีารจาํหน่ายน้ํามนัปาลม์ดบิ และน้ํามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ ใหแ้ก่ บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) (LST) คดิเป็นรอ้ยละ 54.57 (2558 : รอ้ยละ 59.51) ของมลูค่าการขายทัง้หมด ซึง่เป็นราคาตลาดและเป็นไปตาม
ธุรกจิการคา้ปกต ิไม่มพีนัธะผกูพนักนันอกเหนือจากสญัญาการขายน้ํามนัปาลม์ดบิ และเป็นไปตามประเพณีการคา้ของการ
ทาํธุรกจิน้ํามนัปาลม์ดบิ   

 
นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิซึง่เป็นกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั และ LST เป็นผูอ้นุมตักิารขายน้ํามนัปาลม์ดบิใหแ้ก่ 

LST โดยทีก่ารขายทกุครัง้จะมรีาคาอา้งองิกบัการขายใหก้บัลกูคา้รายอื่นๆ ภายในวนัเดยีวกนั หรอือยา่งชา้ภายในวนัรุง่ขึน้ 
 

3  แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 
 
บรษิทัไดม้กีารคา้ขายกบั LST ก่อนที ่LST จะเขา้มาถอืหุน้ในบรษิทัและเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ณ ปจัจบุนั เน่ืองจาก 

LST เป็นหนึ่งในบรษิทัทีม่กีารใชน้ํ้ามนัปาลม์ดบิในปรมิาณสงู นอกจากนัน้ยงัมฐีานะการเงนิแขง็แกร่งและเป็นลูกคา้ทีด่ ีดงันัน้ 
ในอนาคตบรษิทักย็งัคงตอ้งมกีารขายน้ํามนัปาลม์ดบิใหแ้ก่ LST ในราคาเดยีวกบัทีม่กีารขายใหก้บัลกูคา้รายอื่น 
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ส่วนท่ี 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

13. ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 
ก. สรปุรายงานการสอบบญัชี 
ในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา ผูต้รวจสอบบญัชใีหค้วามเหน็ในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มเีงื่อนไข ส าหรบังบการเงนิ

ของบรษิทั งบการเงนิของบรษิทัย่อย และงบการเงนิรวม 
อย่างไรกต็าม ในปี 2559  ผู้สอบบญัชขีองบรษิัทได้ตัง้ขอ้สงัเกต ในหมายเหตุประกอบงบขอ้ 3 เกี่ยวกบัการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัช ีเนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่มาถอืปฏบิตั ิและหมายเหตุ
ประกอบงบขอ้ 16 เกีย่วกบัหนังสอือนุญาตจากกรมป่าไมใ้หบ้รษิทัย่อยแห่งหน่ึงเขา้ท าประโยชน์หรอือยู่อาศยัในเขตป่า
สงวนแห่งชาต ิไดห้มดอายุลงในเดอืนมกราคม 2558 บรษิทัย่อยไดด้ าเนินการขออนุญาตกบัส่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้งแลว้
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพจิารณาของสว่นราชการดงักล่าว  

ข. สรปุงบการเงินรวม  
บริษทั สหอตุสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) บริษทัย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   

 2559  2558     2557     
  บาท   %   บาท   %   บาท   %  

สินทรพัย ์       
สนิทรพัยห์มุนเวยีน       
   เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 96,042,659 6.21 76,897,411 4.86 153,415,965 9.87 
   ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 14,553,592 0.94 139,855,805 8.84 22,897,051 1.47 
   เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และเงนิทดรองแก่พนกังาน 278,063 0.02 617,576 0.04 679,089 0.04 
   สนิคา้คงเหลอื 98,352,702 6.36 43,794,424 2.77 197,538,468 12.71 
   สนิทรพัยช์วีภาพ 83,546,770 5.40 22,279,272 1.41 4,946,872 0.32 
   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 13,992,763 0.90 12,315,368 0.78 8,130,466 0.52 
รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 306,766,549 19.82 295,759,856 18.69 387,607,911 24.94 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน       
   เงนิลงทุนในการร่วมคา้  42,353,381 2.74  39,280,826 2.48   39,683,607 2.55 
   เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัอื่น 60,480,000 3.91 61,740,000 3.90 - - 
   ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์    921,180,534 59.53   976,210,580 61.69   909,504,734 58.52 
   ตน้ทุนสทิธกิารใชท้ี่ดนิปา่สงวนและตน้ทุนสวนปาลม์   214,764,861 13.88   201,318,847 12.72   206,867,932 13.31 
   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 761,294 0.05 873,137 0.06 1,270,121 0.08 
   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี - - 6,431,374 0.41 4,031,988 0.26 
   สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 1,066,065 0.07 896,065 0.06 5,309,275 0.34 
รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 1,240,606,135 80.18 1,286,750,829 81.31 1,166,667,657 75.06 

                          รวมสินทรพัย ์ 1,547,372,684 100.00 1,582,510,685 100.00 1,554,275,568 100.00 
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 2559   2558    2557  
  บาท   %   บาท   %   บาท   %  

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น       
หนี้สนิหมุนเวยีน       
   เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 340,000,000 21.97 400,000,000 25.28 200,000,000 12.87 
   เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น  40,006,369 2.59  28,537,362 1.80  43,267,677 2.78 
   สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

 
- 

 
- 

 
75,000,000 

 
4.74 

 
100,000,000 

 
6.43 

   ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 1,617,585 0.10 1,845,762 0.12 1,619,191 0.10 
   หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น  4,677,858 0.30  5,379,896 0.34  6,536,150 0.42 
รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 386,301,812 24.97 510,763,020 32.28 351,423,018 22.61 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน       
       เงนิกูย้มืระยะยาว – สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
75,000,000 

 
4.83 

       ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,517,878 0.36 9,186,503 0.58 4,742,514 0.31 
       หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 5,463,169 0.35 - - - - 
รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 10,981,047 0.71 9,186,503 0.58 79,742,514 5.13 

รวมหน้ีสิน 397,282,859 25.67 519,949,523 32.86 431,165,532 27.74 
       

ส่วนของผูถื้อหุ้น       
   ทุนเรอืนหุน้       
    ทุนจดทะเบยีน       
    หุน้สามญั 324,050,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 324,050,000  324,050,000  324,050,000  
    ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูค่าแลว้       
    หุน้สามญั 324,050,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 324,050,000 20.94 324,050,000 20.48 324,050,000 20.85 
   สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั 321,544,740 20.78 321,544,740 20.32 321,544,740 20.69 
   ก าไรสะสม        
      จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฎหมาย 60,805,000 3.93 60,305,000 3.81 60,305,000 3.88 
      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร            443,690,085 28.67 356,661,422 22.54 417,210,296 26.84 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,150,089,825 74.33 1,062,561,162 67.14 1,123,110,036 72.26 
              รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,547,372,684 100.00 1,582,510,685 100.00 1,554,275,568 100.00 
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บริษทั สหอตุสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) บริษทัย่อย  
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 2559  2558 
 

 2557  

 บาท  %  บาท  %  บาท  %  
  รายได ้       
      รายไดจ้ากการขาย 946,099,953  97.30 1,259,606,904  97.71 1,154,662,114  95.79 
      ก าไรจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรม       
           ของสนิทรพัยช์วีภาพ 8,752,300  0.90 - - - - 
       รายไดอ้ื่น       
            อื่นๆ 17,470,389 1.80 29,490,004 2.29 50,755,712 4.21 
   รวมรายได ้ 972,322,642 100.00 1,289,096,908 100.00 1,205,417,826 100.00 
   ค่าใชจ้่าย       
      ตน้ทุนขาย 796,311,787  81.90 1,205,944,570  93.55 893,764,978  74.15 
      ค่าใชจ้่ายในการขาย 16,623,792 1.71 29,884,139 2.32 31,445,846 2.61 
       ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 47,761,748 4.91 52,395,174 4.06 55,874,037 4.64 
   รวมค่าใชจ้่าย 860,697,327  88.52 1,288,223,883  99.93 981,084,861  81.39 
   ก าไรก่อนสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในการรว่มคา้       
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิและค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 111,625,315 11.48 873,025 0.07 224,332,965 18.61 
สว่นแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ (11,320,717) (1.16) 5,222,219 0.41 5,962,937 0.49 
ก าไรก่อนค่าใชจ้า่ยทางการเงนิและคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 100,304,598 10.32 6,095,244 0.47 230,295,902 19.11 
   ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ (7,587,119)       (0.78) (10,571,540)       (0.82)     (7,986,586)  (0.66) 
   ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 92,717,479 9.54 (4,476,296) (0.35) 222,309,316 18.44 
   ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (20,522,419) (2.11) (7,480,243) (0.58) (34,068,609) (2.83) 
   ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัปี 72,195,060 7.43 (11,956,539) (0.93) 188,240,707 15.62 
   ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น       
       ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกั                                                  
       คณิตศาสตรป์ระกนัภยั–สทุธจิากภาษเีงนิได ้      -  -      -  - 11,037,563 0.92 
   ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 72,195,060 7.43 (11,956,539) (0.93) 199,278,270 16.53 
   ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้       
      ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.22  (0.04)  0.58  
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บริษทั สหอตุสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) บริษทัย่อย  
งบกระแสเงินสด 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 2559 2558 2557 
 บาท บาท บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
   ก าไร(ขาดทุน) ก่อนภาษ ี 92,717,479 (4,476,296) 222,309,316 
   รายการปรบักระทบยอดก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีป็นเงนิสดรบั (จ่าย) 

 จากกจิกรรมด าเนินงาน: 
       ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 82,715,219 83,901,023 107,638,143 

สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 11,320,717 (5,222,219) (5,962,937) 
       ก าไรจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยช์วีภาพ (8,752,300) - - 
       ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ 864,059 87,602 (65,512) 
       ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายตน้ทุนสวนปาลม์ 7,094,535 5,515,730 37,862,606 
       การปรบัลด (โอนกลบั) สนิคา้คงเหลอืเป็นมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บั (139,713) 6,244,749 (95,760) 
       โอนกลบัส ารองเผื่อค่าเช่าทีด่นิ - - (20,468,000) 
       ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน           1,497,227           5,668,554           5,673,986 
       ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 7,587,119           10,571,540                     7,986,586 

 194,904,342 102,290,683 354,878,428 
สนิทรพัยด์ าเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง :-    
       ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 125,302,213 (116,958,754) 10,425,360 
       เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และเงนิทดรองแก่พนกังาน 339,513 61,513 (62,826) 
       สนิคา้คงเหลอืและสนิทรพัยช์วีภาพ (67,770,223) 137,479,850 (138,944,997) 
       สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น  (1,533,865)  (3,853,754)  855,767 
       สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น (170,000) 4,413,211 216,765 
หนี้สนิด าเนินงานเพิม่ขึน้  (ลดลง) :-    
       เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 12,389,066 (13,210,575) 996,952 
       หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (702,038) (1,156,254) 1,491,966 
       จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (5,165,852) (1,224,565) (3,245,668) 
เงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 257,593,156 107,841,355 226,611,747 
        จ่ายดอกเบีย้         (7,911,733)         (11,162,256) (8,552,291)) 
          จ่ายภาษเีงนิได ้ (16,818,001) (9,984,206) (50,171,615) 
เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนินงาน 232,863,422 86,694,893 167,887,841 
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 2559 2558 

 
2557 

 บาท บาท บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัอืน่ลดลง(เพิม่ขึน้) 1,260,000 (61,740,000) - 

   เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 577,638 3,486,591 8,627,007 
   เงนิสดจ่ายซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  (18,852,339) (142,829,711) (60,199,111) 
   ตน้ทุนสวนปาลม์เพิม่ขึน้ (31,039,287) (19,162,992) (23,771,375) 
   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนเพิม่ขึน้ (259,395) - (206,662) 
รบัเงนิปนัผล 1,999,999 5,625,000 - 

   เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (46,313,384) (214,621,112) (75,550,146) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    
   เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้(ลดลง)      (60,000,000)      200,000,000      200,000,000 
   ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว      (75,000,000)      (100,000,000)      (125,000,000) 
   จ่ายเงนิปนัผล (32,404,790) (48,592,335) (178,226,518) 
   เงนิสดสทุธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ (167,404,790) 51,407,665 (103,226,518) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สทุธ ิ 19,145,248 (76,518,554) (10,888,823) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 76,897,411 153,415,965 164,304,788 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี  96,042,659  76,897,411  153,415,965 
 
ขอ้มลูเกีย่วกบักระแสเงนิสดเพิม่เตมิ : 

   

   รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด    
       ซือ้อุปกรณ์ทีย่งัไม่ไดจ้่ายช าระ 898,782 1,494,227 2,423,251 
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 ค.  อตัราส่วนทางการเงิน – งบการเงินรวม  
  2559 2558 2557   

อตัราสว่นสภาพคล่อง ( Liquidity Ratio )       

   อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า 0.8 0.5 1.1   

   อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า 0.3 0.4 0.5   

   อตัราสว่นหมุนเวยีนลกูหนี้การคา้ เท่า 12.3 15.5 41.1   

   ระยะเวลาเกบ็หนี้ (เฉลีย่) วนั 30 23 9   

   อตัราสว่นหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื เท่า 11.2 9.9 6.9   

   ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั 33 37 53   

   อตัราสว่นหมุนเวยีนเจา้หนี้การคา้ เท่า 23.2 33.6 20.0   

   ระยะเวลาช าระหนี้ วนั 16 11 18   

   Cash Cycle วนั 47 49 43   

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหาก าไร ( Profitability Ratio )       

   อตัราสว่นก าไรขัน้ตน้ % 15.8 4.3 25.9   

   อตัราสว่นก าไร(ขาดทุน)สทุธ ิ % 7.6 (1.0) 16.3   

   อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 6.3 (1.1) 16.8   

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการด าเนินงาน ( Efficiency Ratio )       

   อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % 4.7 (0.8) 12.1   

   อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร % 6.4 (1.0) 16.8   

   อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์ เท่า 0.6 0.8 0.7   

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ  (Financial Policy Ratio )       

   อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.35 0.49 0.38   

   อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า 24 9 39   

   ก าไร(ขาดทุน)สทุธต่ิอหุน้ บาทต่อหุน้   0.22  (0.04)   0.58   

   เงนิปนัผลจากงวดผลการด าเนินงานต่อหุน้ บาทต่อหุน้   0.15   0.10   0.30   

   การจ่ายเงนิปนัผลต่อหุน้ บาทต่อหุน้ 0.10 0.15 0.55   

   อตัราการจ่ายเงนิปนัผล % 54.1 -  ** 58.1   

 
 
** จา่ยเงนิปนัผลจากก าไรสะสม  
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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

1.  ผลการด าเนินงาน 
 
 ในปี 2559 บรษิัท บริษัทย่อย และการร่วมค้า มผีลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบญัชี โดยใน
ระหว่างปี บรษิทั ไดน้ ามาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่41 เรื่อง เกษตรกรรม และแนวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบัการวดัมูลค่าและ
รบัรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล ซึ่งมีวตัถุประสงค์ เพื่อก าหนดวิธีปฏิบตัิทางบญัชีส าหรบัสตัว์หรือพืชที่มีชีวิต 
(“สนิทรพัยช์วีภาพ”) และผลติผลทีเ่กบ็เกีย่วไดจ้ากสนิทรพัยช์วีภาพ (“ผลติผลทางการเกษตร”) ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรม
ทางการเกษตร โดยมหีลกัการดงันี้ 

(1) วดัมลูค่าของสนิทรพัยช์วีภาพ เมื่อเริม่แรกและ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานดว้ยมูลค่ายุตธิรรมหกั
ตน้ทุนในการขาย 

(2) กรณีสนิทรพัยช์วีภาพนัน้เป็นพชืเพื่อการให้ผลติผล (Bearer plant) ใหป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดของ
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที1่6 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ อย่างไรกต็ามยงัคงถอื
ว่าผลผลติทีเ่จรญิเตบิโตจากพชืเพื่อการใหผ้ลติผลเป็นสนิทรพัยช์วีภาพซึง่ต้องวดัมูลค่าของสนิทรพัย์
ชวีภาพ เมื่อเริม่แรกและ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานดว้ยมลูค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนในการขาย 

(3) วดัมลูค่าผลติผลทางการเกษตรดว้ยมลูค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนในการขาย ณ จุดเกบ็เกีย่ว  

ผลการเปลีย่นแปลงนี้ท าใหม้กีารปรบัปรุงก าไรสะสมตน้งวดในงบการเงนิรวมเพิม่ขึน้ 48 ลา้นบาท สุทธจิาก
ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี(งบการเงนิเฉพาะกจิการ: เพิม่ขึน้ 31 ล้านบาท สุทธจิากภาษีเงนิได้รอการตดั
บญัช)ี ซึง่ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลีย่นแปลง
สว่นของผูถ้อืหุน้ 

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชดีงักล่าวมีผลกระทบต่อก าไร (สุทธิจากภาษีเงินได้) ของ
บรษิัท เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ชีวภาพและผลติผลทางการเกษตรใน
ระหว่างปีปจัจุบนั ในงบการเงนิรวมลดลง 3.5 ล้านบาท สุทธจิากภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ี(งบการเงิน
เฉพาะกจิการ: เพิม่ขึน้ 8.6 ลา้นบาท สทุธจิากภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช)ี   

 
ผลการด าเนินงานของสวน 

ปรมิาณผลปาลม์สดของสวน ในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 รอ้ยละ 21.6 โดยผลปาลม์สดทีม่าจากสวนที่เป็นพื้นที่ของ
บรษิทัลดลงรอ้ยละ 20 และในสว่นของผลปาลม์ทีม่าจากสวนทีเ่ป็นพืน้ทีส่มัปทาน ลดลงรอ้ยละ 24 ซึง่เกดิจากในปี 2559 
ไดร้บัผลกระทบจากภาวะแหง้แลง้อนัเกดิจากปรากฏการณ์เอลนีโญ อกีทัง้การปลูกต้นปาลม์ทดแทนส าหรบัต้นปาลม์ทีม่ี
อายุมาก ในพื้นที่ทีเ่ป็นสมัปทานและไดร้บัการต่ออายุแลว้ ทัง้นี้เป็นไปตามแผนการปลูกทดแทนทีบ่รษิัทก าหนดไว ้ (ปี 
2558 จ านวนพืน้ที ่1,246 ไร่ และปี 2559 จ านวน 1,410 ไร่ สว่นทีเ่หลอือกีจ านวน 1,434 ไร่ จะด าเนินการในปี 2563) ท า
ใหป้รมิาณผลปาลม์สดทีเ่กบ็เกีย่วไดล้ดลง    
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สถานะของพืน้ทีส่มัปทานของบรษิทัย่อย มรีายละเอยีดดงันี้ 

1. สวนเคยีนซา จ านวนพืน้ที ่8,588 ไร่ :  สมัปทานกบักรมป่าไม ้ไดห้มดอายุลง เมื่อวนัที ่8 กรกฎาคม 2557 และ
บรษิทัย่อยไดร้บัการต่ออายุสญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ โดยไดจ้ดทะเบยีนท าสญัญาเช่าทีด่นิกบักรมธนารกัษ์ เมื่อวนัที ่
11 ธนัวาคม 2557 จ านวนพืน้ที ่4,294 ไร่  คดิเป็นรอ้ยละ 50 ของพืน้ทีท่ีเ่คยไดเ้ขา้ท าประโยชน์จากใบอนุญาต
เดิมกับกรมป่าไม้ ซึ่งสญัญามีผลตัง้แต่วนัที่ 9 กรกฎาคม 2557 ถึง วนัที่ 8 กรกฎาคม 2572 ส่วนพื้นที่อีก
ครึง่หนึ่งใหน้ าไปจดัใหร้าษฎรผูย้ากไรไ้ม่มทีี่ดนิท ากนิไดร้บัสทิธกิารเช่ารายละไม่เกนิ 10 ไร่  ในระหว่างที่การ
ด าเนินการเรื่องการจดัสรรพืน้ทีย่งัไม่แลว้เสรจ็นัน้ กรมธนารกัษ์ไดอ้นุญาตใหบ้รษิทัย่อยครอบครองท าประโยชน์
โดยช าระค่าเช่าในอตัราทีก่ าหนด จนกว่าการจดัสรรทีด่นิจะด าเนินการแลว้เสรจ็  

2. สวนชยับุรจี านวนพืน้ที ่13,030 ไร่ : สมัปทานของกบักรมปา่ไม ้ไดห้มดอายุลงในวนัที ่1 มกราคม 2558  บรษิทั
และบรษิทัย่อยไดด้ าเนินการขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์หรอือยู่อาศยัในพืน้ทีด่งักล่าวกบักรมป่าไม ้จ านวนพืน้ที ่
6,513 ไร่ ขณะนี้ยงัอยู่ในระหว่างการพจิารณาของกรมปา่ไม ้

อย่างไรกต็าม เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2558 บรษิทัย่อยดงักล่าวไดร้บัใบอนุญาตเกบ็หาของป่าในพื้นทีส่มัปทาน
แปลงดงักล่าว โดยบรษิทัย่อยตอ้งช าระเงนิค่าภาคหลวงในอตัรารอ้ยละ10 ของราคาตลาดและค่าบ ารุงปา่ในอตัรา 
2 เท่าของค่าภาคหลวง เมื่อมกีารเกบ็เกีย่วผลปาลม์สด บรษิทัย่อยจงึไดเ้ริม่เกบ็เกีย่วผลปาลม์สดในพืน้ทีเ่ขตป่า
สงวนแปลงดงักล่าวตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2558 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ท าใหต้น้ทุนผลปาลม์สดจากสวนของบรษิทั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.4  
 
ผลการด าเนินงานของโรงสกดั 

ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ท าให้ปริมาณผลปาล์มสดทัง้ประเทศลดลงร้อยละ 11.6 (ข้อมูลจากกรมการค้า
ภายใน) เมื่อเทยีบกบัปีทีผ่่านมา ประกอบกบัจ านวนโรงสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิทีเ่พิม่ขึน้ ท าใหม้กีารแขง่ขนักนัซือ้ผลปาลม์สด
ในราคาสงู  มผีลใหป้รมิาณการซือ้ผลปาลม์สดจากภายนอกลดลงรอ้ยละ 43.3     

เมื่อรวมกบัปรมิาณผลปาลม์สดจากสวนที่ลดลงร้อยละ 21.6  ท าใหป้รมิาณผลปาล์มสดรวมที่เขา้สู่โรงสกดัลดลงร้อยละ 
35.6 โดยสดัสว่นการซือ้ผลปาลม์สดจากภายนอกและผลผลติจากสวนของบรษิทัในปี 2559 คดิเป็นรอ้ยละ 57.1 และ 42.9 
ของผลปาลม์สดทีใ่ชใ้นการผลติทัง้หมด  (2558 : รอ้ยละ 64.8 และ 35.2 ตามล าดบั) 

ต้นทุนผลปาลม์สดจากสวนของบรษิัท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.4 ในขณะที่ต้นทุนผลปาลม์สดทีซ่ือ้จากภายนอก เพิม่ขึน้ร้อยละ 
20.5 โดยเกดิจากกลไกอุปสงคอ์ุปทานของตลาด ส่งผลใหต้้นทุนผลปาลม์สดทีใ่ชใ้นการผลติทัง้หมดของบรษิทัโดยเฉลีย่
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.9  ในขณะทีร่าคาขายน ้ามนัปาลม์ดบิ (CPO) เฉลีย่ต่อหน่วยปรบัตวัสงูขึน้ถงึรอ้ยละ 21.8 มกี าไรขัน้ต้น
เพิม่ขึน้ 96 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 179.1 

บรษิทัไดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษจีากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน ส าหรบักจิการสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิและเมลด็ในปาลม์
อบแหง้ กจิการผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวล และกจิการผลติไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพ ตามก าลงัการผลติทีก่ าหนดไวใ้น
บตัรสง่เสรมิ ทัง้นี้ภายใตเ้งื่อนไขทีก่ าหนดบางประการ โดยมรีายละเอยีดดงันี้: 

สทิธพิเิศษตามบตัรสง่เสรมิเลขที ่1043(2)/2548 ลงวนัที ่18 มกราคม 2548 ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไร
สุทธทิี่ได้จากการประกอบกจิการที่ได้รบัการส่งเสรมิรวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุนไม่รวมค่าที่ดนิและเงนิทุน
หมุนเวยีน มกี าหนดระยะเวลา 8 ปี นบัจากวนัเริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการส าหรบักจิการสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิและ
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เมลด็ในปาลม์อบแหง้ขนาด 15 ตนัต่อชัว่โมง บรษิทัไดเ้ริม่ใชส้ทิธพิเิศษดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัที ่7 มกราคม 2552 และไดร้บั
ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิมกี าหนดระยะเวลา 8 ปี นับ
จากวนัเริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการส าหรบักจิการผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวลขนาด 1.2 เมกะวตัต์ บรษิทัได้
เริม่ใชส้ทิธพิเิศษดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัที ่21 สงิหาคม 2558 

สทิธพิเิศษตามบตัรส่งเสรมิการลงทุนเลขที ่2245(9)/2550 ลงวนัที ่18 ธนัวาคม 2550 ส าหรบักจิการผลติไฟฟ้าจากก๊าซ
ชวีภาพขนาด 2 เมกะวตัต ์ซึง่บรษิทัไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บั
การส่งเสริม มีก าหนดระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนัที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ บริษัทได้เริ่มใช้สทิธิพิเศษ
ดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2553 

ส าหรบักิจการผลิตเมล็ดพนัธุ์ปาล์ม การร่วมค้า (บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จ ากดั) ได้รบัสทิธพิิเศษทางภาษีจาก
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน ดงันี้ 

สทิธพิเิศษตามบตัรส่งเสรมิการลงทุนเลขที ่1262(2)/2550 ลงวนัที ่13 มนีาคม 2550 ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล
ส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ มกี าหนดระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการ
ประกอบกจิการ ซึง่การร่วมคา้ไดเ้ริม่ใชส้ทิธพิเิศษดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2557 
 
รายได้จากการขาย 

บรษิทัและบรษิทัย่อย มรีายไดจ้ากการขายส าหรบัปี 2559 ลดลงจากปี 2558 จ านวน 313.5 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 24.9 
โดยมเีหตุผลหลกัจากปรมิาณการขายน ้ามนัปาลม์ดบิและน ้ามนัเมลด็ในปาลม์ ลดลงร้อยละ 39.2 และ 42.7 ตามล าดบั 
ในขณะทีร่าคาขายถวัเฉลีย่ต่อหน่วยของน ้ามนัปาลม์ดบิและน ้ามนัเมลด็ในปาลม์เพิม่ขึน้รอ้ยละ 21.8 และ 44.9 ตามล าดบั 
 
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 

 บรษิทัและบรษิทัย่อย มอีตัราสว่นตน้ทุนขายรอ้ยละ 84.2 ของยอดขาย (2558 : รอ้ยละ 95.7) โดยมสีาเหตุหลกั
มาจากราคาขายถวัเฉลีย่ต่อหน่วยของน ้ามนัเมลด็ในปาลม์ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 44.9 ซึง่เพิม่ขึน้ในสดัส่วนทีม่ากกว่า
ตน้ทุนเฉลีย่ต่อหน่วยของน ้ามนัเมลด็ในปาลม์ เพิม่เพยีงรอ้ยละ 29.6 สง่ผลใหอ้ตัราสว่นตน้ทุนขายลดลง 

 ค่าใชจ้่ายในการขายลดลง 13.3 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 44.4 โดยเกดิจากค่าขนส่งซึง่สอดคลอ้งกบัปรมิาณ
ขายทีล่ดลง 

 ค่าใช้จ่ายในการบรหิารลดลง 5 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 17.3 โดยมาจากค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณะลดลง 5 
ลา้นบาท 

 
ก าไร 

จากเหตุผลทีก่ล่าวมาขา้งตน้ แมว้่ารายไดจ้ากการขายของบรษิทัลดลง ตน้ทุนขายกล็ดลงเช่นเดยีวกนัแต่ลดลงในสดัสว่นที่
มากกว่ารายได ้จงึสง่ผลใหบ้รษิทัและบรษิทัย่อย มกี าไรขัน้ต้น เพิม่ขึน้ 96 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 179.1 ประกอบ
กบัค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารลดลง 18 ลา้นบาท ในขณะทีส่่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้เพิม่ขึน้ 16.5 
ลา้นบาท ภาษเีงนิไดเ้พิม่ขึน้เนื่องจากผลประกอบการทีด่ขี ึน้ 10 ลา้นบาท จงึส่งผลให้ก าไรสุทธขิองบรษิทัและบรษิทัย่อย
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เพิม่ขึน้ 84 ลา้นบาท (2558: ขาดทุนสทุธ ิ12 ลา้นบาท) และก าไรต่อหุน้ในปี 2559 เท่ากบั 0.22 บาท (2558: ขาดทุนสทุธิ
ต่อหุน้ 0.04 บาท) 
 
อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น 

อตัราผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ -1.13 ในปี 2558 เป็นรอ้ยละ 6.28  ในปี 2559 
 
อตัราการจ่ายเงินปันผล 

ในระหว่างปี 2559 บรษิทัไม่มกีารจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล เน่ืองจากบรษิทัประสบภาวะการขาดทุนในปี 2558 โดยมกีาร
จ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2558 จากก าไรสะสมของบรษิทัในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท  

ในปี 2558 มีการจ่ายเงินปนัผลงวดสุดท้ายจากผลด าเนินงานของปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท เมื่อรวมกบัการ
จ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลของปี 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท รวมเป็นการจ่ายเงนิปนัผลจากผลการด าเนินงานของปี 
2557 ทัง้สิน้เท่ากบัอตัราหุน้ละ 0.30 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 58.11 ของก าไรสทุธ ิ 

ทัง้นี้ นโยบายของบรษิทัทีก่ าหนดจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นจ านวนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษี
แลว้ในแต่ละปี  
 
มูลค่าตามบญัชี (ค านวณจากจ านวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก)  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิัทมมีูลค่าตามบญัชต่ีอหุน้เท่ากบั 3.55 บาท (ค านวณจากจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ถ่วง
น ้าหนกัสทุธ ิ324.05 ลา้นหุน้) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.2 จากปี 2558 ทีม่มีูลค่าตามบญัชต่ีอหุน้เท่ากบั 3.28 บาท (ค านวณจาก
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัสทุธ ิ324.05 ลา้นหุน้)  
 
2. ฐานะทางการเงิน 
 
สินทรพัย ์

ในปี 2559 บรษิทัและบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยร์วม 1,547 ลา้นบาท ลดลง 35 ลา้นบาทจากปี 2558 หรอืคดิเป็นลดลง
รอ้ยละ 2.2 มอีตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 4.67 (2558 : รอ้ยละ -0.76) โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก
รายการเปลีย่นแปลงสนิทรพัยท์ีส่ าคญั ดงันี้ 

 ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น ลดลง 125 ลา้นบาท เน่ืองจากในเดอืนธนัวาคม 2558 มกีารขายน ้ามนัปาลม์ดบิ
ใหก้บัการไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย จงัหวดักระบี ่ซึง่มกี าหนดการช าระเงนิ 30 วนันับจากวนัทีท่ีส่่ง
มอบสนิคา้ครบ  

 สนิคา้คงเหลอื เพิม่ขึน้ 55 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากปรมิาณสนิคา้คงเหลอืทีเ่พิม่ขึน้ ประกอบกบั
ตน้ทุนถวัเฉลีย่ต่อหน่วยของน ้ามนัปาลม์ดบิและน ้ามนัเมลด็ในปาลม์ทีเ่พิม่ขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2558 
(บรษิทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพี ฉบบัที ่41 เรื่องเกษตรกรรมและแนว
ปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบัการวดัมลูค่าและรบัรูร้ายการของพชืเพื่อการใหผ้ลติผล ซึง่มผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบ
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ระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2559 มาถอืปฏบิตั ิท าใหต้้องเปลีย่นวธิกีารบนัทกึบญัชี
ผลติผลทางการเกษตร คอืผลปาลม์สดทีเ่กบ็เกี่ยวแลว้ จากเดมิที่บนัทกึดว้ยราคาทุนมาเป็นการวดัมูลค่า
ยุตธิรรมหกัดว้ยประมาณการค่าใชจ้่าย ณ จุดเกบ็เกีย่ว ซึง่ผลจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชดีงักล่าว 
ท าใหม้ลูค่าของสนิคา้คงเหลอืตน้งวดลดลงเป็นจ านวนเงนิ 5 ลา้นบาท) 

 สนิทรพัยช์วีภาพ เพิม่ขึน้ 61 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากปรมิาณปลายงวดของผลปาลม์สดทีอ่ยู่บน
ต้นปาล์มและต้นกล้าปาล์มที่เพิม่ขึน้ ซึ่งเป็นผลจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี่ยวกบั
เกษตรกรรม 

 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ลดลง 55 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการบนัทกึค่าเสือ่มราคาประจ าปี  
 เงนิกูย้มืระยะสัน้ลดลง  60 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการจ่ายช าระคนืเงนิกู ้
 เงนิกูย้มืระยะยาว ลดลง 75 ลา้นบาท จากการช าระคนืเงนิกูธ้นาคารตามสญัญา  

 
3. แหล่งท่ีมาของเงินทุน  
 
โครงสรา้งของเงินทุน  

ณ สิน้ปี 2559 บรษิทัและบรษิทัย่อยมโีครงสรา้งเงนิทุนมาจากสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,150 ลา้นบาท และมาจากสว่นของหนี้สนิ 
397 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 74.3 และรอ้ยละ 25.7 ของหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ ซึง่ในจ านวนหนี้สนิดงักล่าวมาจาก
เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 340 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 85.6 ของหนี้สนิรวม โดยเป็นเงนิกูย้มืระยะสัน้ทัง้จ านวน   

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ในปี 2559 เท่ากบั 0.35 เท่า (2558 : 0.49 เท่า) ทัง้นี้มาจากเงนิกูย้มืระยะสัน้ในปี 
2559 ทีล่ดลง 
 
ส่วนของผูถื้อหุ้น  

บรษิทัและบรษิทัย่อย มผีลก าไรสทุธสิ าหรบัปี 2559 จ านวน 72 ลา้นบาท และในระหว่างปี 2559 บรษิทัมกีารจ่ายเงนิปนั
ผลจากก าไรสะสม จ านวน 32.4 ลา้นบาท ในขณะทีบ่รษิทัมกีารปรบัก าไรสะสมต้นงวดเนื่องจากมาตรฐานบญัชฉีบบัที ่41 
เกี่ยวกบัสนิทรพัย์ชวีภาพ เพิม่ขึน้จ านวน 48 ล้านบาท ท าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบรษิัทและบรษิัทย่อย เพิม่ขึน้จากปี 
2558 จ านวน 87 ลา้นบาท 
 
หน้ีสิน   

บรษิทัและบรษิทัย่อย มหีนี้สนิทัง้หมด 397 ลา้นบาท ซึง่เป็นหนี้สนิหมุนเวยีน 387 ลา้นบาท และหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 10 
ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558 จ านวน 123 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 23.6 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก เงนิกูย้มืสุทธทิีล่ดลง 135 
ลา้นบาท ประกอบกบัผลการด าเนินงานทีเ่พิม่ขึน้ของปี 2559 ดงัทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 
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สภาพคล่องทางการเงิน  (กระแสเงินสด) 

ในปี 2559 กระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทัย่อย มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี ณ 31 ธนัวาคม 
2559 จ านวน 96 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 19 ลา้นบาท จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2558 ทีม่อียู่จ านวน 77 ลา้นบาท 
ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงดงันี้ 

 เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนินงานของปี 2559 จ านวน 233 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 
2558 จ านวน 146 ลา้นบาท เหตุผลหลกัมาจากผลประกอบการทีด่ขี ึน้ ดงัทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ประกอบ
กบัการลดลงในสว่นของลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น  

 เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนของปี 2559 จ านวน 46 ล้านบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2558 ทีใ่ชไ้ป 
215 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 169 ล้านบาท เหตุผลหลกัมาจากการลดลงของการซือ้ที่ดนิ อาคาร อุปกรณ์ 
และเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวของบรษิทัย่อยแก่บรษิทัอื่น  

 เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิของปี 2559 จ านวน 167 ล้านบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2558 ที่
จดัหามา 51 ลา้นบาท เหตุผลหลกัมาจากการช าระคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 135 ลา้นบาท  
 

อตัราส่วนทางการเงิน 

 อตัราส่วนสนิทรพัยห์มุนเวยีนต่อหนี้สนิหมุนเวยีนเท่ากบั 0.79 เท่า ในปี 2559 สงูกว่าปี 2558 ซึ่งเท่ากบั 
0.58 เท่า สาเหตุหลกัมาจากเงนิกู้ยมืระยะสัน้และเงนิกู้ยมืระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปีลดลง 
ในขณะทีส่นิทรพัยห์มุนเวยีนเพิม่ขึน้ 

 อตัราส่วนสนิทรพัย์สภาพคล่องหมุนเรว็ต่อหนี้สนิหมุนเวยีนเท่ากบั 0.29 เท่า ต ่ากว่าปี 2558 ซึ่งเท่ากบั 
0.43 เท่า สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 

 อตัราสว่นกระแสเงนิสดรบัสทุธจิากการด าเนินงานต่อหนี้สนิหมุนเวยีนเท่ากบั 0.25 เท่า ในปี 2559 สงูกว่า
ปี 2558 ซึง่เท่ากบั 0.15 เท่า สาเหตุหลกัมาจากเงนิกู้ยมืระยะสัน้และเงนิกู้ยมืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปีลดลง ประกอบกบัเงนิสดรบัสทุธจิากการด าเนินงานเพิม่ขึน้  
 

4. รายจ่ายลงทุน 

บริษัทมีรายจ่ายลงทุนในเรื่อง การลงทุนซื้อที่ดินปลูกปาล์ม โครงการปลูกปาล์มทดแทนและการปรับปรุง
ประสทิธภิาพเครื่องจกัร 

 ในปี 2559 บรษิัทมกีารลงทุนซื้อที่ดนิปลูกปาล์มในพื้นที่ต่อเนื่องกบัสวนทบัปรกิ จงัหวดักระบี่ เพื่อเพิ่ม
พืน้ทีป่ลกูปาลม์ และท าใหค้่าบรหิารจดัการของสวนดงักล่าวลดลง 

 โครงการปลูกปาลม์ทดแทน ในพืน้ทีท่ีเ่ป็นสมัปทานในสวนเคยีนซา ซึง่บรษิทัย่อยไดร้บัการต่อสญัญาเช่า
กบักรมธนารกัษ์ในพืน้ทีค่รึ่งหนึ่งของพืน้ที่ทีท่ าประโยชน์ บรษิทัได้เริม่ด าเนินการปลูกปาล์มทดแทนในปี 
2558 และปี 2559 สว่นทีเ่หลอืคาดว่าจะแลว้เสรจ็ในปี 2563  

 รายจ่ายลงทุนของบรษิทัในอนาคตยงัคงเป็นการซือ้ทีด่นิเพื่อปลูกสวนปาลม์ และอุปกรณ์ทดแทนทรพัยส์นิ
ทีเ่สือ่มสภาพ รวมถงึการจดัหาอุปกรณ์เครื่องใชท้ีส่ามารถทดแทนแรงงาน 
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ปัจจยัและอิทธิพลท่ีอาจมีผลต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

 

จากการทีว่ตัถุดบิหลกัของบรษิทัมาจากผลผลติทางการเกษตร ท าใหแ้นวโน้มผลการด าเนินงานของบรษิทัขึน้อยู่
กบัปจัจยัที่ควบคุมไม่ได้ ได้แก่ สภาพภูมอิากาศ ปรมิาณน ้าฝน ผลผลติของวตัถุดบิที่ออกสู่ตลาดในแต่ละฤดูกาล และ
ความผนัผวนของราคาน ้ามนัปาลม์ นอกจากนี้ยงัมนีโยบายของภาครฐัทีใ่หก้ารช่วยเหลอืเกษตรกรในช่วงทีเ่ป็นฤดูกาลซึง่
มีผลผลิตปาล์มสดออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ราคาตลาดของผลปาล์มสดไม่ได้เป็นไปตามกลไกของตลาด 
ประกอบกบั จ านวนโรงสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิทีเ่พิม่ขึน้ทุกปี  สง่ผลใหก้ารซือ้ผลปาลม์สดจากภายนอกมกีารแข่งขนักนัอย่าง
รุนแรง โดยไม่ใสใ่จเรื่องคุณภาพของผลปาลม์ สง่ผลใหต้น้ทุนขายปรบัตวัสงูขึน้ 

ปจัจยัทีส่ าคญัอกีปจัจยัหน่ึงไดแ้ก่ พืน้ทีส่มัปทานของบรษิทั ซึง่ในอดตีคดิเป็นรอ้ยละ 48.5 ของพืน้ทีป่ลูกปาลม์
ทัง้หมดของบรษิทัได้หมดอายุลง  ในขณะทีภ่าครฐัมนีโยบายชดัเจนที่จะขอคนืพืน้ทีร่อ้ยละ 50 ของพื้นทีท่ี่ท าประโยชน์ 
หากจะพจิารณาต่อสญัญาหรอือนุญาตใหเ้ขา้ท าประโยชน์ ท าใหบ้รษิทัมพีื้นทีป่ลูกปาลม์ลดลง ส่งผลให้บรษิทัต้องซือ้ผล
ปาลม์จากภายนอกเพิม่ขึน้ ซึง่มผีลใหต้น้ทุนขายสงูขึน้   

นอกจากน้ี บริษัทยงัมีปญัหาที่ดนิทบัซ้อนกบัที่ดินของส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึ่งมี
หนงัสอืแจง้ใหบ้รษิทัไปด าเนินการกระจายสทิธิใ์หบุ้คคลอื่น  ซึง่บรษิทัอาจสญูเสยีทีด่นิดงักล่าว คดิเป็นรอ้ยละ 27.5 ของ
พืน้ทีป่ลกูปาลม์ทีเ่ป็นพืน้ทีส่ว่นของบรษิทัทัง้หมด 

จากปจัจยัต่างๆ ขา้งตน้ลว้นเป็นปจัจยัส าคญัทีม่ผีลต่อการด าเนินงานของบรษิทัในอนาคตทัง้สิน้  

อา้งถงึ “ปัจจยัเส่ียง” และ “ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั” ทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 
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ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

1)  ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 
กลุ่มบรษิทั ไดใ้ชบ้รกิารสอบบญัชจีากส านักงานสอบบญัชเีดยีวกนั  โดยมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ส านัก
งานสอบบญัชดีงักล่าว ในรอบปีบญัชดีงันี้ 
 
ค่าสอบบญัช ี(บาท) ปี 2559 ปี 2560 

ของบรษิทั 930,000 1,030,000 
ของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (บจ.สยามเอลทิปาลม์) 315,000 315,000 
ของบรษิทัย่อย 3 บรษิทั 140,000 140,000 

รวม 1,385,000 1,485,000 
 
 

2)  ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) 
กลุ่มบรษิทั ไดม้กีารจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบรายการน าเขา้เครื่องจกัรและรายงานผลการด าเนินงานที่
ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลจากโครงการ BOI ดงันี้ 
 

ค่าตรวจสอบโครงการ BOI  (บาท) ปี 2559 ปี 2560 

ของบรษิทั 200,000 200,000 
ของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (บจ.สยามเอลทิปาลม์) 100,000 120,000 

รวม 300,000 300,000 
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การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 
 
 บรษิัทได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบันี้แลว้ด้วยความระมดัระวงั  บรษิัทขอ
รบัรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าให้ผูอ้ื่นส าคญัผดิหรอืไม่ขาดขอ้มูลทีค่วรต้องแจง้ใน
สาระส าคญั นอกจากนี้ บรษิทัขอรบัรองว่า 

(1) งบการเงนิและขอ้มูลทางการเงนิที่สรุปมาในแบบแสดงรายงานขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูล
อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิัทและ
บรษิทัย่อยแลว้ 

(2) บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มลูทีด่ ีเพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในสว่นทีเ่ป็น
สาระส าคญัทัง้ของบรษิทัและบรษิัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแลว้ รวมทัง้ควบคุมดูแลใหม้กีารปฏิบตัติามระบบ
ดงักล่าว 

(3) บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีด่ ีและควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว 
และบรษิทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2560  ต่อผูส้อบบญัชี
และกรรมการตรวจสอบของบรษิทัแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทั
ย่อย 
 ในการนี้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัที่บรษิทัได้รบัรองความถูกต้อง
แล้ว บรษิัทได้มอบหมายให ้นางสาวจริสุดา ส าเภาทอง เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าดว้ย หาก
เอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อของ นางสาวจริสุดา ส าเภาทอง ก ากบัไว้ บรษิัทจะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มูลที่บรษิัทไดร้บัรอง
ความถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 
ช่ือ       ต าแหน่ง    ลายมือช่ือ 

 
1.  นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ กรรมการผูจ้ดัการ       

 

2. นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร ์ กรรมการบรหิาร       

 
ช่ือ       ต าแหน่ง    ลายมือช่ือ 

 

ผูร้บัมอบอ านาจ 

 

นางสาวจริสดุา ส าเภาทอง  กรรมการบรหิาร       
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคมุบริษทั 
และเลขานุการบริษทั 
 

1. กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 
 
 

รายช่ือคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ตาํแหน่ง 

1.  นายธรีะ วภิูชนิน กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ, กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน, กรรมการสรรหา 

2.  นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

3.  นายเสงีย่ม สนัทดั กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ
กาํหนดคา่ตอบแทน, ประธานกรรมการสรรหา 

4.  นายวศนิ ปจัจกัขะภตั ิ กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกาํหนด
คา่ตอบแทน, กรรมการสรรหา 

5.  นายวงั ชาง ยงิ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และ 
กรรมการสรรหา 

6.  นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร ์ กรรมการบรหิาร 

7.  นางสาวจริสดุา สาํเภาทอง กรรมการบรหิาร 

8.  นายยุทธ ศกัดิเ์ดชยนต ์ เลขานุการบรษิทัและ 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

9. นายสภุทัรพงศ ์ชาญพานิชย ์ ผูจ้ดัการฝา่ยโรงงาน 

10. นายอุเทน ประทมุรตัน์ ผูจ้ดัการฝา่ยสวน 

11. นางสาวเทยีมรส จนิะกนั ผูจ้ดัการแผนกบญัชกีารเงนิ 

12. นายชณตัถ ์แสงอรณุ ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบุคคล 

 
หมายเหตุ : กรรมการลาํดบัที ่2, 5, 6 และ 7 เป็นกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทัตามทีก่าํหนดในหนงัสอื

รบัรอง 
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รายละเอียดของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 

1. นายธีระ วิภชูนิน 

กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน, กรรมการสรรหา 
อาย ุ    68 ปี 
สญัชาต ิ    ไทย 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั  ไมม่ ี
จาํนวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ํารงตําแหน่ง 

- ประธานกรรมการ 3 บรษิทั 
- กรรมการ 5 บรษิทั 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  22 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่วนัที ่24 พฤษภาคม 2538) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้รหิาร   ไมม่ ี
คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิและเศรษฐศาสตร ์ 
    มหาวทิยาลยัวสิคอนซนิ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผา่นการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

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

ตาํแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 
 กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการบรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จาํกดั  (มหาชน) 
 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทัเงนิทนุ กรงุเทพธนาทร จาํกดั (มหาชน) 
 ประธานคณะกรรมการ บรษิทั อนิเตอรไ์ฮด ์จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร) 
- ไมม่ ี- 

ตาํแหน่งในกจิการอื่น 
 กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิคณะกรรมการเตรยีมจดัตัง้บรษิทั ทศท, กสท, ปตท, ทอท 
 รองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  

การเขา้รว่มประชมุปี 2559 - มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 6 ครัง้ เขา้ประชมุ 6 ครัง้ 
  - มกีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เขา้ประชุม 4 ครัง้ 
  - มกีารประชุมคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้เขา้ประชุม 2 ครัง้ 
  - มกีารประชมุคณะกรรมการสรรหา 2 ครัง้ เขา้ประชมุ 2 ครัง้ 
 

หมายเหต ุ:      ปจัจบุนั    อดตี 
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2. นางสาวอญัชลี  สืบจนัทศิริ 
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
อาย ุ    58 ปี 
สญัชาต ิ    ไทย 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั   ไมม่ ี
จาํนวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ํารงตําแหน่ง 

- ประธานกรรมการ -0- บรษิทั 
- กรรมการ  2 บรษิทั 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  14 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่วนัที ่18 มถุินายน 2546) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้รหิาร   ไมม่ ี
คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผา่นการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

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

ตาํแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 
 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

ตาํแหน่งในกจิการอื่น 
 กรรมการ บรษิทั ลํ่าสงู โฮลดิง้  จาํกดั 
 กรรมการ บรษิทั น้ํามนัพชืกรงุเทพ จาํกดั 
 กรรมการ บรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จาํกดั 
 กรรมการ บรษิทั พนัธศ์ร ีจาํกดั 
 กรรมการ บรษิทั ประจกัษว์วิฒัน์ จาํกดั 
 ประธานกรรมการ บรษิทั สยามเอลทิปาลม์ จาํกดั 

การเขา้รว่มประชมุปี 2559  - มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 6 ครัง้ เขา้ประชมุ 6 ครัง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :      ปจัจบุนั    อดตี 
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3. นายเสง่ียม สนัทดั 
กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา 
อาย ุ    70  ปี 
สญัชาต ิ    ไทย 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั   ไมม่ ี
จาํนวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ํารงตําแหน่ง 

- ประธานกรรมการ -0- บรษิทั 
- กรรมการ  1 บรษิทั 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  5 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่วนัที ่27 เมษายน 2555) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้รหิาร   ไมม่ ี
คณุวฒุทิางการศกึษา  รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ  
    สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ 
    นิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
    ประกาศนียบตัรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐั เอกชน และการเมอืง  

รุน่ 1 (วปอ. 2546) 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผา่นการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
    ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่22/2004 
    ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่51/2004 
ตาํแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)  
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไอ อาร ์พ ีซ ีจาํกดั (มหาชน)  
 กรรมการธนาคารทสิโก ้จาํกดั (มหาชน)  

ตาํแหน่งในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร)  
- ไมม่ ี- 

ตาํแหน่งในกจิการอื่น 
 กรรมการสมาคมแหง่สถาบนัพระปกเกลา้ 
 กรรมการสาํนกังานความรว่มมอืพฒันาเศรษฐกจิกบัประเทศเพือ่นบา้น (องคก์ารมหาชน)  
 กรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 
 กรรมการองคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย 
 ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั 
 ทีป่รกึษากฎหมายกระทรวงการคลงั 
 ผูอ้ํานวยการสาํนกังานศุลกากร ภาคที ่1 
 เลขานุการกรมศุลกากร 

การเขา้รว่มประชมุปี 2559  - มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 6 ครัง้ เขา้ประชมุ 5 ครัง้ 
- มกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เขา้ประชุม 3 ครัง้ 
- มกีารประชมุคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ เขา้ประชุม 1 ครัง้ 
- มกีารประชมุคณะกรรมการสรรหา 2 ครัง้ เขา้ประชมุ 1 ครัง้ 

หมายเหตุ :      ปจัจบุนั    อดตี 
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4. นายวศิน ปัจจกัขะภติั 

กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน และกรรมการสรรหา 
อาย ุ    63 ปี 
สญัชาต ิ    ไทย 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั   ไมม่ ี
จาํนวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ํารงตําแหน่ง 

- ประธานกรรมการ -0- บรษิทั 
- กรรมการ -0- บรษิทั 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  1 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2559) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้รหิาร   ไมม่ ี
คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ไมผ่า่นการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ตาํแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น ไมม่ ี
ตาํแหน่งในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร) 

- ไมม่ ี- 
ตาํแหน่งในกจิการอื่น 

 กรรมการ บรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จาํกดั 
 กรรมการ บรษิทั พนัธศ์ร ีจาํกดั 
 กรรมการ บรษิทั ประจกัษว์วิฒัน์ จาํกดั 

การเขา้รว่มประชมุปี 2559  - มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 4 ครัง้ เขา้ประชมุ 4 ครัง้ 
- มกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครัง้ เขา้ประชมุ 3 ครัง้ 
- มกีารประชมุคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 1 ครัง้ เขา้ประชมุ 1 ครัง้ 
- มกีารประชมุคณะกรรมการสรรหา 0 ครัง้ เขา้ประชมุ 0 ครัง้ 

 

5. นายวงั ชาง ยิง  
กรรมการ  กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน และกรรมการสรรหา 
อาย ุ    56  ปี 
สญัชาต ิ    สงิคโปร ์
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั  ไมม่ ี
จาํนวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ํารงตําแหน่ง 

- ประธานกรรมการ -0- บรษิทั 
- กรรมการ  2 บรษิทั 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  18 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2542) 
 

หมายเหตุ :      ปจัจบุนั    อดตี 
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ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้รหิาร   ไมม่ ี
คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตร ีสาขากฎหมาย (เกยีรตนิิยม)  

   Oxford University ประเทศองักฤษ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ไมผ่า่นการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ตาํแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

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

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

ตาํแหน่งในกจิการอื่น 
  สมาชกิของ Board of Governors, สงิคโปรโ์พลเีทคนิค 

  สมาชกิของ Advisory Board, Asian Civilisations Museum ประเทศสงิคโปร ์ 
การเขา้รว่มประชมุปี 2559  - มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 6 ครัง้ เขา้ประชุม 5 ครัง้ 

- มกีารประชมุคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ เขา้ประชุม 1 ครัง้ 
- มกีารประชมุคณะกรรมการสรรหา 2 ครัง้ เขา้ประชุม 1 ครัง้ 

 
6. นางสาวปิยธิดา  สขุจนัทร ์ 
กรรมการบรหิาร 
อาย ุ    48 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั   ไมม่ ี
สญัชาต ิ    ไทย 
จาํนวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ํารงตําแหน่ง 

- ประธานกรรมการ -0- บรษิทั 
- กรรมการ  2 บรษิทั 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  14 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่วนัที ่18 มถุินายน 2546) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้รหิาร   ไมม่ ี
คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาโท สาขาพฒันาการเศรษฐกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ 

   ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตรก์ารเงนิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 

หมายเหตุ :      ปจัจบุนั    อดตี 
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การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผา่นการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
   ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่36/2003 
   ผา่นการอบรมหลกัสตูรนกัลงทุนผูท้รงคณุวฒุ ิรุน่ที ่1/2012 (TIIP 1)  

จดัโดยสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ตาํแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

 กรรมการบรหิาร บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
ตาํแหน่งในกจิการอื่น 

 กรรมการ บรษิทั ลํ่าสงู โฮลดิง้ จาํกดั 
 กรรมการ บรษิทั น้ํามนัพชืกรงุเทพ จาํกดั 
 กรรมการ บรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จาํกดั 
 กรรมการ บรษิทั พนัธศ์ร ีจาํกดั 
 กรรมการ บรษิทั ประจกัษว์วิฒัน์ จาํกดั 
 กรรมการ บรษิทั สยามเอลทิปาลม์ จาํกดั 
 ผูช้่วยผูอ้าํนวยการฝา่ยวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์บรษิทัหลกัทรพัย ์คาเธ่ยแ์คปปิตอล จาํกดั 

การเขา้รว่มประชมุปี 2559  - มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 6 ครัง้ เขา้ประชมุ 6 ครัง้ 

7. นางสาวจิรสดุา สาํเภาทอง 

กรรมการบรหิาร 
อายุ     46 ปี   
สญัชาต ิ    ไทย 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั   ไมม่ ี
จาํนวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ํารงตําแหน่ง 

- ประธานกรรมการ -0- บรษิทั 
- กรรมการ  1 บรษิทั 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  2 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2558) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้รหิาร   ไมม่ ี
คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตร ีสาขาการบญัชตีน้ทนุ 
    คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผา่นการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

  ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่208/2015 
ตาํแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

 เลขานุการบรษิทั เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ  
บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
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ตาํแหน่งในกจิการอื่น 
 กรรมการ บรษิทั ลํ่าสงู โฮลดิง้ จาํกดั 
 Cost Accounting Manager บรษิทั โคหเ์ลอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 Commercial Finance Analysis Manager / Senior Cost Analysis Manager  

 บรษิทั อเมรกินั สแตนดารด์ บ ีแอนด ์เค (ประเทศไทย) จาํกดั 
 Industrial Accounting Manager / Globe IS Manager บรษิทั เนสทเ์ล่ (ไทย) จาํกดั 

การเขา้รว่มประชมุปี 2559  - มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 6 ครัง้ เขา้ประชมุ 6 ครัง้ 

8. นายยทุธ ศกัด์ิเดชยนต ์ 

เลขานุการบรษิทัและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ    76 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั  รอ้ยละ 0.07 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้รหิาร   ไมม่ ี
คณุวฒุทิางการศกึษา  สงัคมวทิยามหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัมชิแิกน ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

เนตบิณัฑติไทย 
นิตศิาสตรบ์ณัฑติ (เกยีรตนิิยมด)ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ไมผ่า่นการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ประสบการณ์ 

 ทนายความ สาํนกังานสกั กอแสงเรอืง 

9. นายสภุทัรพงศ ์ชาญพานิชย ์

ผูจ้ดัการฝา่ยโรงงาน 
อาย ุ    49 ปี  
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั  ไมม่ ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวั  
ระหวา่งผูบ้รหิาร   ไมม่ ี
คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญีญาตร ีสาขาวศิวกรรมเครือ่งกล  

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ไมผ่า่นการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ประสบการณ์ 

 ผูช้่วยผูอ้าํนวยการโรงงาน บรษิทั ชมุพรอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน)  
 ผูจ้ดัการโรงงาน บรษิทั ไทยทาโลแอนดอ์อยล ์จาํกดั 
 หวัหน้าฝา่ยซ่อมบาํรงุ บรษิทั ศรตีรงัแอรโกรอนิดสัทร ีจาํกดั (มหาชน)  
 วศิวกรเครือ่งกล บรษิทั โดล ไทยแลนด ์จาํกดั 

หมายเหต ุ:      ปจัจบุนั    อดตี 
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10. นายอเุทน ประทมุรตัน์ 

ผูจ้ดัการฝา่ยสวน 
อาย ุ    58 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั  รอ้ยละ 0.01 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั  
ระหวา่งผูบ้รหิาร   ไมม่ ี
คณุวฒุทิางการศกึษา  วทบ. (เกษตรศาสตร)์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ไมผ่า่นการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ประสบการณ์ 

 ทีป่รกึษา ปตท. กรนีเอน็เนอรย์ี ่(ประเทศไทย) จาํกดั 
 ผูจ้ดัการฝา่ยสวน บรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จาํกดั 

11. นางสาวเทียมรส จินะกนั 

ผูจ้ดัการแผนกบญัชกีารเงนิ 
อาย ุ    58 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั ไม่ม ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวั  
ระหวา่งผูบ้รหิาร   ไมม่ ี
คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัราชภฏั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ไมผ่า่นการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ประสบการณ์ 

 หวัหน้างานบญัชกีารเงนิ  บรษิทั ใบยาเอเชยีอาคเนย ์จาํกดั 
 หวัหน้างานบญัชกีารเงนิ  บรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จาํกดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ:      ปจัจบุนั    อดตี 
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12. นายชณัตถ ์ แสงอรณุ 

ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบุคคล 
อาย ุ    55 ปี  
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั ไม่ม ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวั  
ระหวา่งผูบ้รหิาร   ไมม่ ี
คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาโท สาขารฐัประศาสนศาสตร ์

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
    ปรญิญาตร ีสาขารฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยั รามคาํแหง 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ไมผ่า่นการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ประสบการณ์ 

 ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบุคคล บรษิทั นนัยางการเ์มน้ท ์จาํกดั 
 ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบุคคลและธุรการ บรษิทั โรงพมิพ ์ไทยวฒันาพานิช จาํกดั 
 ผูจ้ดัการอาวโุสฝา่ยทรพัยากรมนุษยแ์ละธุรการ บมจ.คารเ์ปท อนิเตอรช์ัน่แนล (ประเทศไทย) 
 ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรมนุษยแ์ละธุรการ บมจ.ไทยเพรซเิดน้ท ์ฟูดส ์
 ผูจ้ดัการฝา่ยบุคคลและธรุการ บมจ.มัน่คงเคหะการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :      ปจัจบุนั    อดตี 
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2. กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั ท่ีดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั
ย่อย และบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัทีด่ํารงตําแหน่งเป็นกรรมการและ
ผูบ้รหิารของบรษิทัยอ่ย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายนามดงัต่อไปนี้ 

 

ช่ือ บริษทั 

บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั บริษทัย่อย การร่วมค้า 

LST UFC UNF 
บจก.
พนัธศ์รี 
วิวฒัน์  

บจก.
พนัธศ์รี 

 

บจก.
ประจกัษ์ 
วิวฒัน์  

บจก. 
สยามเอ
ลิทปาลม์ 

1 นายวงั ชาง ยงิ / // * *     

2 นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ // //   / / / * 

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

4 นางสาวจริสดุา สาํเภาทอง // ///       

 
 

หมายเหตุ 

* หมายถงึ ประธานกรรมการ LST หมายถงึ บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
/ หมายถงึ กรรมการ   UFC หมายถงึ บรษิทั อาหารสากล จาํกดั (มหาชน) 
// หมายถงึ กรรมการบรหิาร  UNF หมายถงึ บรษิทั ยเูน่ียนฟรอสท ์จาํกดั  
/// หมายถงึ ผูบ้รหิาร 
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เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย 
 

บรษิทัมไิดร้ายงานรายชื่อกรรมการของบรษิทัย่อย เนื่องจากบรษิทัย่อยมรีายไดไ้ม่เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของ
รายไดร้วม ตามงบก าไรขาดทุนรวมของบรษิทัในปี 2559 ถอืไดว้่าเป็นบรษิทัย่อยทีไ่ม่มนียัส าคญัตามประกาศของ 
กลต.  
 



แบบ 56-1                                                                                              บริษทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

 

หน้า 108 

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานผูต้รวจสอบภายในและหวัหน้า
งานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั (Compliance) 
 
 เพื่อใหง้านตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระ สามารถท าหน้าทีต่รวจสอบไดอ้ย่างเตม็ที ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบจงึไดพ้จิารณาใหบ้รษิทัว่าจา้งบุคคลภายนอก ซึง่เป็นบรษิทัตรวจสอบบญัช ีและอยู่ในรายชื่อผูต้รวจสอบ
บญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน กลต. ท าหน้าที่ตรวจสอบภายในของบรษิัท ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการ
ปฏบิตังิานและกจิกรรมทางการเงนิของบรษิทัไดด้ าเนินการตามแนวทางทีก่ าหนดและมปีระสทิธภิาพ  รวมถงึการ
ตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง (Compliance Controls) โดยก าหนดใหผู้ต้รวจสอบ
ภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ ารายไตรมาส  
 

ประวติัผูต้รวจสอบภายใน 
 

นายอภิรกัษ์ อติอนุวรรตน์  
หุน้สว่นงานตรวจสอบบญัช ีบรษิทั ส านกังาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั 
อายุ     46 ปี  
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั   ไม่ม ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหว่างผูบ้รหิาร   ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ คณะบรหิารธุรกจิ 
    มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
    ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิบณัฑติ (การบญัช)ี คณะบรหิารธุรกจิ  

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ปรญิญาตรนีิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

การอบรม   ระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล (COSO) 
การประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการจัดการด้านความ
เสีย่งของแต่ละระบบงาน (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 17 ปี 
 ตรวจสอบภายใน บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จ านวน 12 ปี 
 
 

หมายเหตุ :      ปจัจบุนั    อดตี 
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เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 
 
บรษิทัยงัมไิดม้กีารประเมนิราคาทรพัยส์นิ 
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เอกสารแนบ 5 : อ่ืนๆ 
 

สารประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
 
ภาพรวมปี 2559 
 
ปี 2559 เป็นปีทีผ่ลผลติปาลม์น ้ามนัและน ้ามนัปาลม์ดบิของโลกมปีรมิาณลดลงมากกว่ารอ้ยละ 10 เนื่องจากภาวะ
แห้งแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโญ่ในปี 2558 ท าให้ราคาน ้ามนัปาล์มดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ประเทศ
มาเลเซยีจงึมกีารเกบ็ภาษีการส่งออกน ้ามนัปาล์มดบิจากเดมิร้อยละ 0 เป็นรอ้ยละ 6 - 6.50 นับว่าเป็นการสิน้สุด
การใชน้โยบายภาษศีนูยท์ีบ่งัคบัใชม้าตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2558   
 
ปรมิาณผลปาล์มสดทัง้ประเทศที่ออกสู่ตลาดมปีระมาณ 10 ล้านตนั ลดลงร้อยละ 12.5 เมื่อเทยีบกบัปรมิาณ 12 
ลา้นตนัในปี 2558  ท าให้ราคาผลปาล์มสดและราคาน ้ามนัปาลม์ดบิเฉลีย่ทัง้ปีเพิม่ขึน้เป็น 5.61 และ 31.95 บาท/
กโิลกรมั ตามล าดบั (2558 : 4.65 และ 27.33 บาท/กโิลกรมั) ซึง่เป็นระดบัราคาเฉลีย่สงูสุดในรอบ 5 ปี  ในระหว่าง
ปี รฐับาล โดยกรมธุรกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน จะประกาศปรบัสดัส่วนผสมน ้ามนัปาลม์ในน ้ามนัดเีซล 3 รอบ 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการปรมิาณสต๊อกและราคาของน ้ามนัปาลม์ใหอ้ยู่ในระดบัเหมาะสม โดยครัง้แรก 
ปรบัจากบ ี7 เหลอืบ ี5 มผีลเมื่อวนัที่ 25 กรกฎาคม เพื่อป้องกนัปญัหาน ้ามนัปาลม์ส าหรบัการบรโิภคขาดแคลน 
อย่างไรกต็าม การปรบัลดสดัส่วนผสมไบโอดเีซลจากบ ี7 เหลอืบ ี5 ไม่ไดท้ าใหส้ถานการณ์ราคาผลปาลม์ดบิและ
น ้ามันปาล์มดิบลดต ่าลงอย่างมีนัยส าคัญ กระทรวงพลังงานจึงออกประกาศอีกรอบในเดือนสงิหาคม ปรับลด
สดัส่วนไบโอดเีซลจากบ ี5 เหลอืบ ี3 ให้มผีลวนัที่ 25 สงิหาคม เป็นต้นไป การปรบัลดสดัส่วนไบโอดเีซล 2 ครัง้
ดงักล่าว สง่ผลใหร้าคาน ้ามนัปาลม์ดบิปรบัตวัลดลงอย่างต่อเนื่องในปลายเดอืนกนัยายน โดยราคาเคลื่อนไหวอยู่ที ่
29 - 30 บาท/กโิลกรมั ต่อมาเมื่อมกีารคาดว่าผลปาลม์จะเริม่ออกสู่ตลาดมากขึน้ในเดอืนพฤศจกิายน – ธนัวาคม 
กระทรวงพลังงานจึงประกาศเพิ่มสัดส่วนผสมไบโอดีเซลจากบี 3 เป็นบี 5 ซึ่งมีผลใช้บังคับตัง้แต่วันที่ 25 
พฤศจิกายน 2559 ส่งผลให้ราคาน ้ามนัปาล์มดิบกลับมาเคลื่อนไหวที่ระดบั 31 - 32 บาทในช่วงปลายปี (ดัง
รายละเอยีดทีป่รากฏในหวัขอ้ “ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั”) 
 
ในระหว่างงวดบญัช ีบรษิทัไดน้ ามาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่41 เรื่อง เกษตรกรรม และแนวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบั
การวดัมลูค่าและรบัรูร้ายการของพชืเพื่อการใหผ้ลติผล ซึง่มผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงั
วนัที ่1 มกราคม 2559 มาถอืปฏบิตั ิ ภายใตม้าตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่41 บรษิทัตอ้งปฏบิตัดิงันี้:  
(1) บนัทกึบญัชสีนิทรพัยช์วีภาพจากผลปาลม์สดทีอ่ยู่บนต้นเป็นครัง้แรก ดว้ยวธิมีูลค่ายุตธิรรมหกัต้นทุนในการ
ขาย  
(2) เปลีย่นวธิใีนการบนัทกึบญัชสีนิทรพัยช์วีภาพและผลติผลทางการเกษตรจากเดมิทีบ่นัทกึต้นกลา้ปาลม์ส าหรบั
ขายและผลปาลม์สดดว้ยวธิรีาคาทุนมาเป็นการวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนในการขาย  
 
ผลการเปลีย่นแปลงนี้ท าใหม้กีารปรบัปรุงก าไรสะสมต้นงวดในงบการเงนิรวมเพิม่ขึน้ 48 ลา้นบาท สุทธจิากภาษี
เงนิไดร้อการตดับญัช ี(งบการเงนิเฉพาะกจิการ: เพิม่ขึน้ 31 ลา้นบาท สุทธจิากภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี) ซึง่ผล
สะสมของการเปลีย่นแปลงดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ 
 
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชดีงักล่าวมผีลกระทบต่อก าไร (ขาดทุน) ในงบการเงนิรวมลดลง 4 
ลา้นบาท สุทธจิากภาษีเงนิได้รอการตดับญัชขีองบรษิทั (งบการเงนิเฉพาะกจิการ : เพิม่ขึน้ 9 ลา้นบาท สุทธจิาก
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ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช)ี เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยช์วีภาพและผลติผลทางการ
เกษตรในระหว่างปีปจัจุบนั  (ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีห่มายเหตุประกอบงบขอ้ 4.) 
 
ผลการด าเนินงาน 
 
กล่าวโดยรวม บรษิทัมผีลการด าเนินงานทีด่ขี ึน้จากปีทีผ่่านมา โดยมกี าไรสุทธ ิ72 ลา้นบาท (2558 : ขาดทุนสุทธ ิ
12 ล้านบาท) ราคาขายเฉลี่ยของน ้ามนัปาล์มดิบและน ้ามนัเมล็ดในปาล์มดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.8 และ 44.9 
ตามล าดบั ในขณะที่ต้นทุนการผลติของน ้ามนัปาลม์ดบิและน ้ามนัเมลด็ในปาล์มดบิปรบัตวัสูงขึน้ประมาณรอ้ยละ 
27.8 และ 29.6 ตามล าดบั  ดา้นปรมิาณขายน ้ามนัปาลม์ดบิและน ้ามนัเมลด็ในปาลม์ดบิในปี 2559 โดยรวมลดลง
จากปี 2558 รอ้ยละ 39.2 และ 42.7 ตามล าดบั ท าใหบ้รษิทัมรีายไดจ้ากการขายลดลงเป็น 946 ลา้นบาท (2558 : 
1,260 ลา้นบาท) หรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 24.9 
 
ปรมิาณผลปาลม์สดทีเ่ขา้กระบวนการผลติลดลงจากปี 2558 รอ้ยละ 35.6 
(i) ผลปาลม์ทีม่าจากสวนทีเ่ป็นพืน้ทีข่องบรษิทัลดลงรอ้ยละ 20.0 เนื่องมาจากสภาพอากาศทีแ่หง้แลง้ต่อเนื่องและ
ปญัหาเรื่องการถูกบุกรุกจากบุคคลภายนอก ในขณะที ่ 
(ii) ผลปาลม์ทีม่าจากสวนทีเ่ป็นพืน้ทีส่มัปทาน ลดลงรอ้ยละ 24.4 เนื่องมาจากพืน้ทีส่มัปทาน (21,348.94 ไร่) ได้
หมดอายุลง (ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 46.5 ของพืน้ทีท่ ัง้หมดของบรษิทั) ตามทีเ่คยไดแ้จง้ไปแลว้ 
 
โดยสรุป ปรมิาณผลปาลม์สดจากสวนทีเ่ป็นพืน้ทีข่องบรษิทัและผลปาล์มที่มาจากสวนทีเ่ป็นพืน้ทีส่มัปทานลดลง
รอ้ยละ 21.6 นอกจากนัน้ ปรมิาณผลปาลม์ที่ซือ้จากภายนอกกล็ดลงร้อยละ 43.3 เมื่อเทยีบกบัปี 2558 ส่งผลให้
ปรมิาณผลปาลม์สดทีเ่ขา้สูโ่รงสกดัลดลงจากปี 2558 รอ้ยละ 35.6 โดยสดัสว่นการซือ้ผลปาลม์สดจากภายนอกและ
ผลผลติจากสวนของบรษิทัในปี 2559 คดิเป็นรอ้ยละ 57.1 และ 42.9 ของผลปาลม์สดทีใ่ชใ้นการผลติทัง้หมด (2558 
: รอ้ยละ 64.8 และ 35.2) 
 
ตน้ทุนผลปาลม์สดจากสวนของบรษิทั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.4 สว่นตน้ทุนผลปาลม์สดทีซ่ือ้จากภายนอก เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
20.5 สง่ผลใหต้น้ทุนผลปาลม์สดทีใ่ชใ้นการผลติทัง้หมดของบรษิทัเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 12.9 
 
การลงทุน 
 
ในปี 2558 และ 2559 บริษัทได้เริ่มด าเนินการปลูกทดแทนในสวนสมัปทานที่ได้ต่ออายุสญัญาเรียบร้อยแล้ว 
จ านวนพื้นที่ 1,246 และ 1,410 ไร่ ตามล าดับ ส่วนที่เหลืออีกจ านวน 1,434 ไร่ จะด าเนินการปี 2563 ซึ่งใน
ระยะเวลาดงักล่าวจะมผีลใหผ้ลปาลม์ในพืน้ทีด่งักล่าวลดลง 
 
บริษัทยังคงมีนโยบายที่จะลงทุนเพื่อจดัหาที่ดินที่เหมาะสมในการท าสวนปาล์ม เพื่อชดเชยการสูญเสียที่ดิน
สมัปทานในสว่นทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ท าประโยชน์ อย่างไรกต็าม ในปี 2559 บรษิทัไม่มกีารลงทุนในโครงการที่
ตอ้งการใชเ้งนิลงทุนเป็นจ านวนมาก แต่จะเน้นไปในเรื่องของการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติและการซ่อมบ ารุงเป็น
หลกั 
 
ส าหรบัโครงการผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวลขนาด 1 เมกะวตัต ์ตามโครงการรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าขนาด
เลก็มาก (Very Small Power Producer : VSPP) บรษิทัไดเ้ริม่ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าไดต้ัง้แต่วนัที ่27 
กรกฎาคม 2558  โดยในปี 2559 โครงการผลติไฟฟ้าดงักล่าวไดส้รา้งรายไดใ้หก้บับรษิทัจ านวน 0.46 ลา้นบาท 
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ความรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดล้อม 
 
บรษิทัยงัคงมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกจิควบคู่ไปกบัการแสดงความรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยใน
แต่ละปี บรษิทัไดเ้ขา้ร่วมสนับสนุนและสานต่อโครงการต่างๆ ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อช่วยลดผลกระทบจากการผลติ
ปาลม์น ้ามนั และน ้ามนัปาลม์ทีม่ต่ีอสภาวะโลกรอ้น  รวมทัง้เขา้ร่วมกจิกรรมสรา้งสมัพนัธภาพและภาพลกัษณ์ทีด่ี
ระหว่างโรงงานกบัชุมชนโดยรอบอย่างสม ่าเสมอและถอืปฏบิตัอิย่างต่อเนื่องทุกปี 
 
ด้านทรพัยากรมนุษยแ์ละวฒันธรรมองคก์ร 
 
บุคลากรนบัเป็นทรพัยากรของบรษิทัทีม่คีวามส าคญัอย่างยิง่ในการขบัเคลื่อนใหธุ้รกจิกา้วไปขา้งหน้า บรษิทัมุ่งมัน่
ทีจ่ะสนับสนุนและรกัษาสภาพแวดล้อมทีพ่ร้อมจะส่งเสรมิใหเ้กดิประสทิธภิาพทีด่ใีนการท างาน โดยบรษิทัยดึถือ
หลกัในการท างานเป็นทมี และการพฒันาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้กดิประสทิธผิลสงูสดุของบุคลากร โดยบรษิทัเชื่อว่า
การพัฒนาอย่างต่อเนื่ องจะช่วยยกระดับขีดความสามารถ และศักยภาพของบุคลากร อีกทัง้ยังช่วยเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน และสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ ตลอดจนถงึการปลูกฝงัจรยิธรรมในการท างาน
ทีด่ใีหก้บับุคลากรของบรษิทั 
 
นอกจากนี้บรษิทัมกีารดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคโดยไม่เลอืกปฏบิตั ิให้ผลตอบแทนและสวสัดกิารที่เหมาะสม 
และเป็นธรรม  เคารพสทิธขิองพนกังานตามหลกัสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐานตามหลกัสากลและตามกฎหมาย รวมถงึ
ระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ อกีทัง้บรษิทัยงัใหค้วามส าคญัต่อสขุภาพ อาชวีอนามยั ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 
และสภาพแวดลอ้มการท างานของพนกังาน โดยมุ่งมัน่จะเป็นองคก์รทีน่่าท างาน  ดว้ย 3 หลกัน าทางประกอบดว้ย 
ความสขุในการท างาน การมสีขุภาพทีด่ ีและความสมคัรสมานสามคัค ี
 
ทัง้หมดนี้จะช่วยสร้างวฒันธรรมองค์กรทีม่คีวามสมดุลยใ์นทุกๆ ดา้น ได้แก่ ประสทิธภิาพ , ความโปร่งใส ,ความ
ยุตธิรรม และความซื่อสตัย ์ซึง่มุ่งหวงัใหบุ้คลากรทุกคนยดึมัน่ในหลกัการดงักล่าว อนัจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ทัง้ในแง่สว่นบุคคลและองคก์ร 
 
จากทัง้หมดทีก่ล่าวมานัน้จะถูกยดึเป็นหลกัส าหรบับุคลากรทุกคน ซึ่งถือเป็นส่วนส าคญั อนัจะน าไปสู่ผลสมัฤทธิ ์
ตามวสิยัทศัน์และพนัธกจิทีก่ าหนดไว ้อนัเป็นเป้าหมายสงูสดุขององคก์ร 
 
ในนามของคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงาน ใคร่ถอืโอกาสนี้ขอขอบพระคุณผูถ้อืหุน้ ลูกคา้ และคู่คา้ ที่
ใหค้วามไวว้างใจ และใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินงานของบรษิทัดว้ยดตีลอดมา 
 
 

 
นายธรีะ วภิูชนิน       นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ
ประธานกรรมการ      รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 

คณะกรรมการบรษิัทไดพ้จิารณางบการเงนิรวมของบรษิัทและบรษิทัย่อย และขอ้มูลทีป่รากฏในรายงานประจ าปี
แลว้ เหน็ว่างบการเงนิดงักล่าวจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใชน้โยบาย
บญัชทีี่เหมาะสมและถือปฏบิตัิอย่างสม ่าเสมอ และใช้ดุลยพนิิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการที่ดีที่สุดในการ
จดัท า รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดั
ใหม้กีารด ารงรกัษาไวซ้ึง่ระบบควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธผิล เพื่อใหม้ัน่ใจได้ว่าการบนัทกึขอ้มูลทางบญัชมีคีวาม
ถูกต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอทีจ่ะรกัษาไว้ซึง่ทรพัย์สนิและเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิการทุจรติหรอืการด าเนินการที่
ผดิปกตอิย่างมสีาระส าคญั 

 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้บัผดิชอบเกีย่วกบัคุณภาพของรายงานทางการ
เงนิและระบบการควบคุมภายใน รวมถงึกระบวนการต่างๆ ใหม้กีารจดัท าอย่างถูกต้องตามมาตรฐานทางบญัชทีี่
รบัรองทัว่ไป และมกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างโปร่งใส  

 

ในการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เหน็ว่าคณะกรรมการ
ตลอดจนผูบ้รหิาร มคีวามมุ่งมัน่ในการปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รไดใ้หค้วามส าคญัอย่างยิง่ต่อ
การด าเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ด ีมีการบริหารความเสีย่งที่เหมาะสม มีระบบสารสนเทศการ
สื่อสารขอ้มูลสนับสนุนการก ากบัดูแลกจิการที่มปีระสทิธผิล โดยไม่พบการละเมดิกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัต่างๆ ที่
เป็นสาระส าคญัซึง่บรษิทัตอ้งพงึปฏบิตั ิกล่าวคอื ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัโดยรวมอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจ 
และสามารถสร้างความเชื่อมัน่อย่างมเีหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงนิรวมของบรษิัทและบรษิัทย่อย ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2559  

 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไวใ้น
รายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) แลว้ 

 
 

 
นายธรีะ วภิูชนิน       นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ
ประธานกรรมการ       รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
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รายงานของคณะกรรมตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 ท่าน ดงัต่อไปนี้ 

นายธรีะ วภิูชนิน   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
นายเสงีย่ม สนัทดั   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
นายวศนิ ปจัจกัขะภตั ิ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
นายยุทธ ศกัดิเ์ดชยนต ์  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขตการปฏบิตังิาน หน้าที ่และความรบัผดิชอบตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ โดย
บรษิทัมกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 4 ครัง้ สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 
 1. อนุมตัิงบการเงินรายไตรมาสและสอบทานงบการเงนิประจ าปี ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบ
การเงนิของบรษิทั เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบรษิัทพจิารณารบัทราบว่างบการเงนิไดแ้สดงฐานะการเงนิของ
บรษิทัเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองโดยทัว่ไป รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพยีงพอ ถูกต้อง
และครบถว้น ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 2. พจิารณารายงานผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายใน ในเรื่องระบบการควบคุม
ภายในของบรษิทั ซึง่ได้ปฏบิตัิงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจ าปี และน าเสนอต่อฝ่ายบรหิาร 
เพื่อพจิารณาปรบัปรุงและแกไ้ขตามความเหมาะสม โดยในปี 2559 สรุปไดว้่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในใน
ส่วนส าคัญที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการก ากับดูแลกิจการที่มีความโปร่งใส ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็น
สาระส าคญั 
 3. ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่มี
ประโยชน์ต่อการบรหิารงาน โดยฝ่ายบรหิารไดท้ าการปรบัปรุงแกไ้ขขัน้ตอนการปฏบิตังิานตามขอ้เสนอแนะอย่าง
เหมาะสม ท าใหก้ารท างานมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  
 นอกจากนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมกบัผู้สอบบญัชีภายนอก โดยไม่มี
ผูบ้รหิารเขา้ร่วมประชุมด้วยจ านวน 1 ครัง้ ซึง่ผูบ้รหิารมกีารเปิดเผยขอ้มูลต่อผูส้อบบญัชภีายนอกอย่างครบถ้วน
และไม่พบขอ้บกพร่องใดๆ  
 4. ประชุมร่วมกบัผู้บรหิาร และผู้สอบบญัชภีายนอกในประเดน็มาตรฐานการบญัชฉีบบัใหม่ที่จะมผีล
บงัคบัใช ้และการเตรยีมความพรอ้มของบรษิทั 
 5. พจิารณาแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี 2559 และพจิารณาต่ออายุสญัญาจา้งส านักงาน ดร.วริชั 
แอนด ์แอสโซซเิอทส ์เป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัออกไปอกี 2 ปี สิน้สดุสญัญาครัง้ต่อไปในวนัที ่31 ธนัวาคม 
2560 รวมถงึก าหนดค่าตรวจสอบ 
 6. พจิารณาหลกัเกณฑก์ารส ารวจและแนวทางการก ากบัดูแลกจิการบรษิัทจดทะเบยีนไทย ซึง่สถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ไดป้รบัปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์อง 
ASEAN CG Scorecard   
 7. รายงานผลการประชุมและผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรษิทั 
 8. น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อขออนุมตัิที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เพื่อแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัส าหรบัปี 2560 ต่อไป พรอ้มกบัเสนอค่า
สอบบญัชสี าหรบัปี 2560 
 9. พิจารณาแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate 
Government Self Assessment) เพื่อเป็นเครื่องมอืใหบ้รษิทัใชเ้ป็นการภายในในการพฒันาระบบการก ากบัดูแล
กจิการใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 
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คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า ผู้บรหิารของบรษิัทได้ปฏบิตัิงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ด ีไม่
พบว่ามกีารละเมดิกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัต่างๆ ซึง่บรษิทัตอ้งพงึปฏบิตัิ 
 
 

 
นายธรีะ วภิูชนิน 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
27 กุมภาพนัธ ์2560 
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