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ส่วนท่ี 1 
การประกอบธรุกิจ 

 
1. นโยบายและลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
 
1.1 ประวติัความเป็นมา 
 

ผูเ้ริม่จดัตัง้บรษิทัคอื นายวชิยั นามศริชิยั  ไดจ้ดทะเบยีนตามประมวลกฏหมายแพ่งและพานิชยเ์ป็นนิติ
บุคคลประเภทบรษิทัจ ากดั ทะเบยีนเลขที ่664/2521 เมื่อวนัที ่21 เมษายน 2521 ดว้ยเงนิทุนจดทะเบยีน 20 ลา้น
บาท เพื่อด าเนินธุรกจิผลติน ้ามนัปาลม์ดบิจากผลปาลม์สด โดยบริษทัมสีวนปาลม์น ้ามนัขนาดใหญ่เป็นของตนเอง
มพีืน้ทีป่ลกูรวมมากกว่า 30,625 ไร่ ในจงัหวดักระบีแ่ละจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  

ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2537 บรรษทัพฒันาการแห่งเครอืจกัรภพ หรอื ซดีซี ีซึง่เป็นสถาบนัการเงนิเพื่อการ
พฒันาของรฐับาลองักฤษมกีารลงทุนในสวนปาลม์น ้ามนัในหลายประเทศ ได้เข้าเป็นผู้ถอืหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 
หลงัจากซือ้หุน้รอ้ยละ 47 ของบรษิทัจากกลุ่มผูถ้อืหุน้ทัง้ชาวต่างประเทศและในประเทศ 

ในการประชุมผูถ้อืหุน้วสิามญัครัง้ที ่1/2537 วนัที ่15 สงิหาคม 2537 ผูถ้อืหุน้ไดม้กีารอนุมตักิารเพิม่ทุน
จดทะเบยีนจาก 250 ล้านบาท เป็น 324.05 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญั 7,405,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
เพื่อแลกกบัหุน้ทัง้หมดของบรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จ ากดั ในราคาหุน้ละ 40.9985 บาท บรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จ ากดั 
มีบริษัทย่อย 2 บริษัท ซึ่งเป็นเจ้าของสมัปทานสวนปาล์มน ้ามันสองแห่ง มีพื้นที่ปลูกปาล์มทัง้หมดมากกว่า 
21,349 ไร่ ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ทัง้นี้การแลกเปลีย่นหุ้นดงักล่าวมมีูลค่ารวมทัง้สิน้ 274 ลา้นบาท ผลจากการ
รวมกจิการกบั บรษิัท พนัธศ์รวีวิฒัน์ จ ากดัในครัง้นี้ ท าให้ในขณะนัน้บรษิัทมพีื้นที่ปลูกปาล์มน ้ามนัมากที่สุดใน
ประเทศไทย คอื มากกว่า 44,440 ไร่   

เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2546 บรษิัท ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ได้ซื้อหุ้นจากผู้ถอืหุ้นราย
ใหญ่ของบรษิทัคอื บรรษทัพฒันาการแห่งเครอืจกัรภพ และ CDC (WEST MALAYSIA) SENDIRIAN BERHAD 
จ านวน 13,600,763 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.97 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด เมื่อรวมกบัหุ้นเดิมที่มีอยู่
จ านวน 7,874,704 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 24.30 ท าใหบ้รษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) กลายเป็นผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ของบรษิัท โดยถือหุ้นทัง้หมดคดิเป็นรอ้ยละ 66.29  และในปัจจุบนั บรษิัท ล ่าสูง (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) ถอืหุน้ในบรษิทัรอ้ยละ 69.96 

ปัจจุบนั บรษิทัมพีืน้ทีป่ลกูปาลม์ลดลงเมื่อเทยีบกบัในอดตีทีผ่่านมา โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
(i) พื้นที่สมัปทานของสวนเคียนซากับกรมป่าไม้ (ประมาณ 8,500 ไร่) ได้หมดอายุลง เมื่อวันที่ 8 

กรกฎาคม 2557 และบรษิัทย่อยไดด้ าเนินการต่ออายุสญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ โดยไดจ้ดทะเบยีนท าสญัญาเช่าทีด่นิ
กบักรมธนารกัษ์ เมื่อวนัที ่11 ธนัวาคม 2557 จ านวนพืน้ที ่4,294 ไร่  คดิเป็นรอ้ยละ 50 ของพืน้ทีท่ีเ่คยไดเ้ขา้ท า
ประโยชน์จากใบอนุญาตกบักรมป่าไม ้เมื่อวนัที ่9 กรกฎาคม 2527 
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(ii) พืน้ทีส่มัปทานของสวนชยับุรกีบักรมป่าไม ้(ประมาณ 13,000 ไร่) ไดห้มดอายุลงในวนัที ่1 มกราคม 
2558 บรษิัทและบรษิัทย่อยได้ยื่นขออนุญาตเข้าท าประโยชน์กบักรมป่าไม้ จ านวนพื้นที่ 6 ,513 ไร่ ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการด าเนินการพจิารณาของกรมป่าไม ้  

(iii) พืน้ทีใ่นเขตปฎริปูทีด่นิ ประมาณ 10,000 ไร ่
 
(ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ ในหวัขอ้ “ปัจจยัเส่ียง”) 
 

1.2 วิสยัทศัน์และพนัธกิจ 
 

วสิยัทศัน์  
เป็นบรษิทัชัน้น าในธุรกจิน ้ามนัปาลม์ทีม่กีารเตบิโตอย่างยัง่ยนื ภายใตก้ารด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ตามมาตรฐานระดบัสากล เพื่อเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งในดา้นการแขง่ขนัระดบัโลก 
 
 
พนัธกจิ 
1.  สรา้งศกัยภาพในธุรกจิน ้ามนัปาลม์ตัง้แต่การเพาะเมลด็พนัธุ ์การผลติตน้กลา้ การเพาะปลกู การสกดั

น ้ามนั ตลอดจนธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองใหส้ามารถแขง่ขนัไดแ้ละเป็นทีย่อมรบัในอนาคต 
2.  ด าเนินธุรกจิน ้ามนัปาลม์ทีใ่หม้ลูค่าสงูดว้ยการมุ่งเน้นในดา้นงานคน้ควา้วจิยั พฒันาสายพนัธุป์าลม์

น ้ามนัทีใ่หผ้ลผลติสงูปรบัตวัไดด้ใีนทุกพืน้ทีก่ารเพาะปลกูตรงตามความตอ้งการของเกษตรกร 
รวมถงึการใหบ้รกิารทีด่เียีย่มต่อลกูคา้ 

3.  ใชเ้ทคโนโลยกีารผลติและการคน้ควา้วจิยัทีท่นัสมยั ดว้ยระบบการบรหิารจดัการทีไ่ดม้าตรฐานสากล 
พรอ้มกบัการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม ความหลากหลายทางชวีภาพ ชุมชนและสงัคม 

4.  ใหค้วามส าคญัอยู่เสมอต่อสขุภาพ ความปลอดภยั และสวสัดกิารของพนกังาน รวมถงึการสรา้งความ
เชื่อมัน่ใหก้บัลกูคา้ เกษตรกร และจดัสรรประโยชน์ตอบแทนแกผู่ถ้อืหุน้และผูเ้กีย่วขอ้งอย่าง
เหมาะสม 
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1.3 การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในปีท่ีผ่านมา 
 
1. คณะกรรมการบริษทั : แต่งตัง้เลขานุการบริษทัใหม่ 
 
เมื่อวนัที ่8 พฤศจกิายน 2561 คณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัแิต่งตัง้นางสาวโสมรกัษ์ กระจ่างสด เป็น
เลขานุการบรษิทัแทนนายยุทธ ศกัดิเ์ดชยนต ์ซึง่ไดล้าออกจากต าแหน่งเลขานุการบรษิทั โดยมผีลตัง้แต่
วนัที ่1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป  
 
2. สญัญาเช่าท่ีราชพสัด ุ: มีก าหนดระยะเวลา 30 ปี 
 
เมื่อวนัที่ 11 ธนัวาม 2557 บรษิัท ประจกัษ์ววิฒัน์ จ ากดั ได้ท าสญัญาเช่าที่ราชพสัดุกบักรมธนารกัษ์
จ านวน 4,294 ไร่ โดยมีก าหนดระยะเวลา 15 ปี อย่างไรกต็าม ในวนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2562 บรษิัท 
ประจกัษ์ววิฒัน์ จ ากดั ไดร้บัการพจิารณาสทิธกิารเช่าพืน้ทีด่งักล่าวจากกรมธนารกัษ์เพิม่จากสญัญาเช่า
เดิมอีก 15 ปี ทัง้นี้ ได้ยกเลิกสญัญาเช่าเดิมเป็นสญัญาเช่าใหม่ ซึ่งมีก าหนดเวลา 30 ปี นับตัง้แต่ 9 
กรกฎาคม 2557 ถงึวนัที ่8 กรกฎาคม 2587  
 
3. คดีความฟ้องรอ้ง : อยัการจงัหวดักระบ่ียื่นฟ้องคดีต่อบริษทั  
 
ในเดอืนกรกฎาคม 2561 อยัการจงัหวดักระบี่ได้ยื่นค าฟ้องต่อศาลว่าบรษิัทไดเ้ขา้ใช้ประโยชน์ในที่ดนิ
แปลงหนึ่งเพื่อปลกูปาลม์น ้ามนัคดิเป็นเนื้อที ่4,376 ไร่ซึง่ไดก้ าหนดใหเ้ป็นเขตปฏริปูทีด่นิ โดยไดย้ื่นฟ้อง
ว่าเป็นความผดิต่อประมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ.2497 มาตรา 9, 108 ทว ิประกาศของคณะปฏวิตัิฉบบัที ่
96 ลงวนัที่ 29 กุมภาพนัธ ์2515 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 บรษิัทไดเ้ปิดเผยอยู่ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลส าหรบังวด 3 เดอืนและ 6 เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2561 เป็น
ตน้ไป  
 
เมื่อวนัที ่2 สงิหาคม 2562 ศาลจงัหวดักระบีไ่ดพ้พิากษายกฟ้องคดีดงักล่าว แต่มคี าสัง่ใหบ้รษิทัส่งมอบ
พืน้ที่แปลงดงักล่าว ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างขัน้ตอนการอุทธรณ์ ดงัปรากฏตามค าอธบิายในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 27.5อย่างไรกต็าม ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดจากมูลค่าทีด่นิและต้นทุนสวน
ปาลม์ คดิเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 28.5 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัไดพ้จิารณาตัง้ส ารองความเสยีหายดงักล่าวทัง้
จ านวนไวแ้ลว้  
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4. ค าสัง่ของส านักงานปฏิรปูท่ีดินจงัหวดักระบ่ี : บริษทัส่งมอบคืนท่ีดินแปลงหมายเลขท่ี 601 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบรษิทั ครัง้ที ่7/2562 วนัที ่24 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการไดล้งมติ
ให้บริษัทปฏิบัติตามค าสัง่ของส านักงานปฏิรูปที่ดินจงัหวัดกระบี่ โดยให้บริษัทออกจากที่ดินแปลง
หมายเลขที่ 601 เนื้อที่ประมาณ 973 ไร่ ตัง้อยู่ต าบลกระบี่น้อย อ าเภอเมือง จงัหวัดกระบี่ ซึ่งบรษิัท
ครอบครองอยู่โดยไม่มหีนังสอืแสดงสทิธใินที่ดนิที่ออกโดยหน่วยงานของรฐั และเคลื่อนย้ายทรพัย์สนิ
ของบรษิทัออกจากทีด่นิดงักล่าวภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ดงัปรากฏตามค าอธบิายในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 27.4 (ค) 
 
การออกจากที่ดินซึ่งบริษัทครอบครองอยู่ดังกล่าวท าให้จ านวนเนื้อที่ของที่ดินของบริษัทและมูลค่า
ทรพัย์สนิของบรษิัทลดลง คิดเป็นมูลค่าทางบญัชีประมาณ 8 ล้านบาท นอกจากนี้ที่ดินดงักล่าวมีต้น
ปาล์มน ้ามนัที่บรษิัทได้ลงทุนปลูกไว ้โดยพื้นที่ดงักล่าวได้ก่อให้เกดิผลผลติปาล์มน ้ามนัคดิเป็นรอ้ยละ 
4.50 ของผลปาล์มทัง้หมดที่บรษิัทเก็บเกี่ยวได้ หรอืคิดเป็นร้อยละ 2.10 ของผลปาล์มทัง้หมดที่เป็น
วตัถุดบิเขา้สู่โรงงานของบรษิทั ดงันัน้ ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการออกจากทีด่นิดงักล่าว คอืจะท าให้
บริษัทต้องซื้อผลปาล์มน ้ามนัจากบุคคลภายนอกตามแหล่งต่างๆ  มาทดแทน ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุน
วตัถุดบิของบรษิทัสงูขึน้ 
 
5. แก้ไขข้อบงัคบับริษทั : ข้อ 19  
 
เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการมคีวามสะดวกและคล่องตวั โดยคณะกรรมการสามารถก าหนดชื่อกรรมการผูม้ี
อ านาจลงนามผกูพนัธบ์รษิทัได ้โดยไม่ตอ้งเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตั ิ ทีป่ระชุมสามญัประจ าปีผูถ้อื
หุ้น ครัง้ที่ 42 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีมติให้มีการแก้ไขข้อบงัคบัข้อ 19 ของบรษิัท โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 
 
จากเดมิ 
“ขอ้ 19 กรรมการสองคนสามารถกระท าการแทนบรษิทัโดยลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญั
ของบรษิทั  
 
คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนหรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิารอย่างใดอย่าง
หนึ่งแทนคณะกรรมการหรอืบรษิทักไ็ด”้ 
 
แกไ้ขเป็น 
“ขอ้ 19 กรรมการสองคนสามารถกระท าการแทนบรษิทัโดยลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญั
ของบรษิัท อย่างไรกต็ามคณะกรรมการอาจก าหนดชื่อกรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับรษิัทพร้อม
ประทบัตราส าคญัของบรษิทัได ้
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คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนหรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิารอย่างใดอย่าง
หนึ่งแทนคณะกรรมการหรอืบรษิทักไ็ด”้ 
 
6. แก้ไขข้อบงัคบับริษทั : ข้อ 23  
 
เพื่อให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขตามค าสัง่
หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกจิ ทีป่ระชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่42 เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2562 ไดม้ี
มตใิหม้กีารแกไ้ขขอ้บงัคบัขอ้ 23 ของบรษิทั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
จากเดมิ 
“ขอ้ 23 คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในสีเ่ดอืน นับ
แต่วนัสิน้รอบปีบญัชขีองบรษิทั 
 
การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากทีก่ล่าวแลว้ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั 
 
คณะกรรมการจะเรยีกประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุ้นรวมกนันับจ านวนหุ้น
ไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในหา้ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดหรอืผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้คนซึง่มหีุ้น
นับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสบิของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัท าหนังสอืขอให้
คณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ต้องระบุเหตุผลในการทีข่อให้
เรยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าวดว้ย คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายใน 1 
เดอืน นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้” 
 
แกไ้ขเป็น 
“ขอ้ 23 คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในสีเ่ดอืน นับ
แต่วนัสิน้รอบปีบญัชขีองบรษิทั 
 
การประชุมคราวอื่นๆ ใหเ้รยีกว่า “ประชุมวสิามญั” คณะกรรมการจะเรยีกประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดส้ดุแต่
จะเหน็สมควร 
 
ผูถ้ือหุ้นคนหนึ่งหรอืหลายคนซึ่งมหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสบิ ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อไรก็
ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรยีกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสอืดงักล่าวด้วย ในกรณี
เช่นน้ี คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืจากผูถ้อื
หุน้ 
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ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่
เขา้ชื่อกนัหรอืผูถ้อืหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเองกไ็ดภ้ายในสีส่บิ
ห้าวนั นับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่
คณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบรษิทัตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชมุ
และอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 
ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้ือหุน้ตามวรรคสีค่รัง้ใด จ านวนผู้
ถอืหุ้นซึง่มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 25 แห่งขอ้บงัคบัฉบบันี้ ผูถ้ือหุ้น
ตามวรรคสีต่อ้งร่วมกนัรบัผดิชอบชดใชค้่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั” 
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1.4 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 
 

 
 
1.5 ความสมัพนัธ์กบักลุ่มธรุกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 
 ในปี 2562 บริษัทมีการจ าหน่ายน ้ ามันปาล์มดิบ และน ้ ามันเมล็ดในปาล์มดิบ ให้แก่ บริษัท ล ่าสูง 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) คดิเป็นรอ้ยละ 84.71 (2561 : รอ้ยละ 75.15) ของมูลค่าการขายทัง้หมด ซึ่งเป็น
ราคาตลาดและเป็นไปตามธุรกจิการค้าปกติ ไม่มพีนัธะผูกพนักนันอกเหนือจากสญัญาการขายน ้ามนัปาลม์ดบิ 
และเป็นไปตามประเพณีการคา้ของการท าธุรกจิน ้ามนัปาลม์ดบิ 

 
 นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริิ ซึ่งเป็นกรรมการผูจ้ดัการของบรษิัท และบรษิัท ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) เป็นผูอ้นุมตักิารขายน ้ามนัปาลม์ดบิให้แก่ บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยทีก่ารขาย
ทุกครัง้จะมรีาคาอา้งองิกบัการขายใหก้บัลกูคา้รายอื่นๆ ภายในวนัเดยีวกนั หรอือย่างชา้ภายในวนัรุ่งขึน้ 
 
  

บมจ. สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ 

50% 
บจ. สยามเอลทิปาลม์ 

(ผลติและเพาะเมลด็พนัธุป์าลม์) 

99.98% 
บจ. พนัธศ์รวีวิฒัน์ 

(เจา้ของสวนปาลม์น ้ามนัทีช่ยับรุแีละเคยีนซา) 

99.99% 
บจ. พนัธศ์ร ี

(ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตเกบ็หาของป่าใน
เขตป่าสงวนแห่งชาต ิทีด่นิชยับรุ)ี 

99.99% 
บจ. ประจกัษ์ววิฒัน์ 

(ผูเ้ช่าทีร่าชพสัดุ กรมธนารกัษ์ 
ทีด่นิเคยีนซา) 
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
 

บรษิัทเป็นเจ้าของสวนปาลม์ซึ่งผลติน ้ามนัปาล์มดบิ (CPO) จากทะลายผลปาล์มสด (FFB) ของบรษิัท
และซื้อจากชาวสวนภายนอกทีม่สีวนอยู่ใกลก้บัโรงสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิ ผลผลติรองอื่นๆ คอืน ้ามนัเมลด็ในปาล์ม
ดบิ (CPKO) ซึง่สกดัจากเมลด็ในปาลม์ (PK) และกากเมลด็ในปาลม์ (PKC) ซึง่เป็นผลพลอยไดจ้ากการผลติน ้ามนั
เมลด็ในปาลม์ดบิ ซึง่ใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารสตัว ์  

ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิัทคอืบรษิัท ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นโรงกลัน่น ้ามนัปาล์มดบิ 
ผลติน ้ามนัพชืตรา หยก และผลติภณัฑอ์ื่นเช่น ไขมนัผสม และเนยเทยีม เป็นตน้ 

บรษิัทไดถ้ือหุน้ 99.98% ในบรษิัท พนัธศ์รวีวิฒัน์ จ ากดั (ทุนจดทะเบยีนและช าระเต็มมูลค่า 274 ลา้น
บาท โดยออกเป็นหุน้สามญั 27,400 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10,000 บาท) ซึง่เป็นเจา้ของสวนปาลม์น ้ามนั โดยบรษิทัได้
มกีารเช่าสวนปาล์มน ้ามนัจากบรษิัท พนัธศ์รวีวิฒัน์ จ ากดั นอกจากนี้แลว้บรษิทั พันธศ์รวีวิฒัน์ จ ากดั ได้ถอืหุ้น  
99.99% ของบรษิัท พนัธศ์ร ีจ ากดั (ทุนจดทะเบยีนและช าระเต็มมูลค่า 5 ล้านบาท โดยออกเป็นหุ้นสามญั 500 
หุน้ มูลค่าหุ้นละ 10,000 บาท) และบรษิัทประจกัษ์ววิฒัน์ จ ากดั (ทุนจดทะเบยีนและช าระเตม็มูลค่า 5 ลา้นบาท 
โดยออกเป็นหุ้นสามญั 5,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท) เดิมทัง้สองบรษิัทนี้ได้รบัสมัปทานการปลูกปาล์ม
น ้ามนัในเขตพืน้ทีอ่ าเภอชยับุรแีละอ าเภอเคยีนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เป็นจ านวนประมาณ 30,000 ไร่ จากกรม
ป่าไมเ้ป็นระยะเวลา 30 ปี  มพีืน้ทีป่ลกูปาลม์น ้ามนัอยู่ 21,349 ไร่ ปัจจุบนั บรษิทัมพีืน้ทีป่ลกูปาลม์ลดลงเมื่อเทยีบ
กบัในอดตีทีผ่่านมา โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

(i) พืน้ทีส่มัปทานของสวนเคยีนซากบักรมป่าไม ้ (ประมาณ 8,500 ไร)่   ไดห้มดอายุลง เมื่อวนัที ่ 8 

กรกฎาคม 2557 และบรษิัทย่อยไดด้ าเนินการต่ออายุสญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ โดยไดจ้ดทะเบยีนท าสญัญาเช่าทีด่นิ
กบักรมธนารกัษ์ เมื่อวนัที ่11 ธนัวาคม 2557 จ านวนพืน้ที ่4,294 ไร่  คดิเป็นรอ้ยละ 50 ของพืน้ทีท่ีเ่คยไดเ้ขา้ท า
ประโยชน์จากใบอนุญาตกบักรมป่าไม ้เมื่อวนัที ่9 กรกฎาคม 2527 

(ii) พืน้ทีส่มัปทานของสวนชยับุรกีบักรมป่าไม ้(ประมาณ 13,000 ไร่) ไดห้มดอายุลงในวนัที ่1 มกราคม 
2558 บรษิัทและบรษิัทย่อยได้ยื่นขออนุญาตเข้าท าประโยชน์กบักรมป่าไม้ จ านวนพื้นที่ 6 ,513 ไร่ ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการด าเนินการพจิารณาของกรมป่าไม ้  

(iii) พืน้ทีใ่นเขตปฎริปูทีด่นิ ประมาณ 10,000 ไร ่
 
(ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ ในหวัขอ้ “ปัจจยัเส่ียง”) 
 
เมื่อต้นปี 2550 บรษิัทได้จดัตัง้บรษิัทร่วมทุนชื่อ บรษิัท สยามเอลทิปาล์ม จ ากดั (ทุนจดทะเบียนและ

ช าระเต็มมูลค่า 50 ล้านบาท โดยออกเป็นหุ้นสามญั 5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เพื่อด าเนินการผลติและ
เพ าะเมล็ดพันธุ์ป าล์ม  โดย เป็นการร่วมทุ นกับ  Center de Cooperation Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Develppement (CIRAD) ซึ่งเป็นองค์กรพิเศษที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายฝรัง่เศส มคีวาม
เชีย่วชาญและใหค้วามส าคญักบัการวจิยัและพฒันาดา้นการเกษตรในเขตรอ้น ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 : 50 ต่อมาใน
ปี 2552 CIRAD ได้จดัตัง้บรษิัทย่อยชื่อบรษิัท ปาล์มเอลทิ เอสเอเอส (ประเทศฝรัง่เศส) แล้วโอนหุ้นที่ถืออยู่ใน
บรษิทั สยามเอลทิปาลม์ จ ากดั ทัง้หมดใหแ้ก่ บรษิทั ปาลม์เอลทิ เอสเอเอส (ประเทศฝรัง่เศส) 
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ปัจจุบนั บรษิทัและบรษิทัย่อยมพีืน้ทีป่ลกูปาลม์ในทีด่นิทีบ่รษิทัมเีอกสารสทิธ ิจ านวน 14,591.20 ไร่ และ
ในพืน้ทีข่องรฐั ซึง่ประกอบดว้ยสญัญาเช่าและใบอนุญาตเกบ็หาของป่า จ านวน 15,103.69 ไร่ในจงัหวดักระบี ่และ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ถงึแมว้่าบรษิทัจะมสีวนปาลม์ขนาดใหญ่ แต่บรษิทักย็งัคงต้องซือ้ผลปาลม์สดจากภายนอก
เพื่อเป็นวตัถุดบิป้อนเขา้สู่โรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิ ซึง่ตัง้อยู่ทีจ่งัหวดักระบี ่สามารถสกดัทะลายผลปาลม์สดได ้
450,000 ตนัต่อปี (75 ตนัต่อชัว่โมง) และโรงสกดัน ้ามนัเมลด็ในปาลม์ดบิมกี าลงัการผลติ 26,500 ตนัของเมลด็ใน
ปาลม์ต่อปี 

รายได้ของบรษิัทมาจากการขายภายในประเทศจากผลผลติหลกัๆ คอืน ้ามนัปาล์มดบิ น ้ามนัเมลด็ใน
ปาลม์ดบิ และกากเมลด็ในปาลม์ ซึ่งเป็นวตัถุดบิหลกัส าหรบัผลติสนิคา้ต่อเน่ืองในอุตสาหกรรมน ้ามนัปาล์ม เช่น 
น ้ามนัทีใ่ชใ้นการปรุงอาหาร อาหารสตัว ์เนย เนยเทยีม สบู่ แชมพู ผงซกัฟอก น ้ายาลา้งจาน เครื่องส าอาง และ
ผลติภณัฑอ์าหารอื่นๆ เช่น ขนมและไอศครมี กากเมลด็ในปาลม์ใชม้ากในฟารม์เป็ดไก่และโรงงานอาหารสตัว ์ 

ในปี 2562 ยอดขายน ้ามนัปาล์มดบิมีสดัส่วนร้อยละ 80.95 ของรายได้รวม บรษิัทมีปรมิาณการผลิต
น ้ามนัปาลม์ดบิต ่ากว่ารอ้ยละ 5 เมื่อเทยีบกบัปรมิาณการผลติน ้ามนัปาลม์ดบิทัง้ประเทศ เนื่องจากปรมิาณโรงงาน
สกดัน ้ามนัทัง้ประเทศทีเ่ปิดด าเนินการมจี านวนสงูถงึ 101 แห่ง 

 
โครงสร้างรายได้ 

 

ผลิตภณัฑ/์บริการ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

น ้ามนัปาลม์ดบิ 625 85.27 488 77.71 442 80.95 
น ้ามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ 93 12.69 88 14.01 68 12.45 
อื่นๆ 45 2.04 52 8.28 36 6.60 

รวมมลูค่าการจ าหน่าย 763 100.00 628 100.00 546 100.00 
หมายเหตุ : การจ าหน่ายผลติภณัฑข์า้งตน้ด าเนินการโดย UPOIC  
 
2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑ ์
 

1. น ้ามนัปาล์มดิบ (Crude Palm Oil) เป็นน ้ามนัที่ได้จากการสกดัผลปาล์มสด โดยมีอตัราเปอร์เซ็นต์
น ้ามนัมากน้อยขึน้อยู่กบัคุณภาพของผลปาลม์สด ตวัอย่างเช่น ถ้าเป็นผลปาลม์สดทีซ่ือ้จากเกษตรกรรายย่อยจะ
ไดอ้ตัราการสกดัน ้ามนัอยู่ที่รอ้ยละ 15–17 แต่ถ้าเป็นผลปาลม์สดจากสวนของบรษิัทเองจะไดอ้ตัราการการสกดั
น ้ามนัรอ้ยละ 17-19 โดยมผีลพลอยไดเ้ป็นเมลด็ในปาลม์ ซึง่เป็นวตัถุดบิในการผลติน ้ามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ 

2. น ้ามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ (Crude Palm Kernel Oil) เป็นน ้ามนัที่ได้จากการสกดัเมลด็ในปาล์ม โดยมี
อตัราการสกดัน ้ามนัรอ้ยละ 43-44 และมผีลพลอยไดเ้ป็นกากปาลม์ ซึง่เป็นวตัถุดบิส าหรบัผลติอาหารสตัว ์ 

 
น ้ามนัปาล์มดบิและน ้ามนัเมลด็ในปาล์มดิบเป็นวตัถุดิบของอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น เช่น น ้ามนัปรุง

อาหาร ไขมนัผสม เนยเทยีม ขนมปังกรอบ ขนมเคก้ เนยโกโก ้ ไอศครมี  ครมีเทยีม  สบู่  แชมพ ูเทยีนไข กลเีซอ
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รนี สอีะมนิส ์สว่นผสมอาหาร เคมภีณัฑ ์เคลอืบดบีุก  อาหารสตัว ์และอื่นๆ นอกจากนี้ ในปัจจุบนั น ้ามนัปาลม์ยงั
ใชเ้ป็นสว่นประกอบส าคญัในการผลติไบโอดเีซล ซึง่เป็นพลงังานทางเลอืก เพื่อทดแทนการใชน้ ้ามนัปิโตรเลยีมได้ 

 
น ้ามนัปาลม์เป็นน ้ามนัทีม่คีุณสมบตัพิเิศษคอื มจีุดไหมท้ีส่งูกว่า และมเีบต้าแคโรทนีสงู ซึง่เป็นประโยชน์

ต่อสขุภาพ นอกจากนัน้ยงัมกีารดดูซบัทีต่ ่ากว่าน ้ามนัพชืชนิดอื่น ท าใหไ้ม่เคลอืบตดิสิง่ทีท่อด ท าใหอ้าหารทีท่อดมี
สสีวย และเกบ็ไวไ้ดน้าน  

 
การแปรรปูผลปาลม์ให้เป็นผลิตภณัฑต่์างๆ 

 
 

น ำ้มนัปำลม์ดบิ

Crude Palm Oil

เตมิไฮโดรเจน กำรสกดัใหบ้ริสทุธ์ิ

Hydrogenation Refining

- น้ำมันปำล์มผ่ำนกรรมวิธี - ครีมเทียม กรดสบู่ น  ำ้มนัปำลม์สเตรียรีน น ำ้มนัปำลม์โอเลอีน - สบู่

- มำกำรีน - ครีมใส้ขนม - เคลือบดีบุก

- Vanaspati - ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ แยกตวั เตมิไฮโดรเจน แยกสว่น เตมิไฮโดรเจน - หมึกพิมพ์

- ไขมันผสม - เครื่องสำอำง - น้ำยำขัดเงำ

- ไขมันสำหรับทอด - ไขมันสำหรับทำขนมปัง กลเีซอรีน - ไขมันผสม - น้ำมันสำหรับทอด - ไขมันผสม - ผงซักฟอก

- Sandwich Spread - ไขมันสำหรับทำพำย - Vanaspati - น้ำมันสำหรับปรุงอำหำร - มำกำรีน - เครื่องสำอำง

- ไขมันนม - ไอศกรีม - ไขมันสำหรับทำเบเกอรี่ - น้ำมันสลัด - เนยโกโก้ - สำรหล่อล่ืน

- ไขมันผสมชอคโกเลตสำหรับเคลือบ - Emulsifier - ไขมันทำลูกกวำด - บิสกิต

- ส่วนประกอบในสำรเคมี

กรดไขมนั

- สบู่  - เทียนไข    - สี    - สำรตึงผิว  - เรซิน  - เอสเทอร์

กรดไขมนั - แอลกอฮอล์  - ผงซักฟอก  - Crayons  - Amines

กำรแยกสว่นและกำรสกดั กำรน ำไปใชป้ระโยชนอ่ื์นๆ

Fractionation Technical Uses
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2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
 

ก.   นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลิตภณัฑ ์
 

- กลยุทธก์ารแข่งขนั 
 

อุตสาหกรรมน ้ามนัปาล์มของไทยมแีนวโน้มที่จะพฒันาและขยายตวัต่อไปได้อกีมาก จะเหน็ได้จากการ
ขยายตวัของอุตสาหกรรมไบโอดเีซลและอตัราการบรโิภคน ้ามนัปาลม์ต่อคนต่อปีของไทยยงัคงอยู่ในระดบัต ่า และ
นอกจากนัน้น ้ามนัปาลม์ยงัมรีาคาถูกกว่าน ้ามนัพชืประเภทอื่นๆ ท าให้ในสถานการณ์ทัว่ไปน ้ามนัปาลม์ไม่มปัีญหา
ดา้นตลาดรองรบัทัง้ตลาดภายในและต่างประเทศ ทีผ่่านมาบรษิทัผลติน ้ามนัปาลม์เพื่อตอบสนองความตอ้งการใน
ประเทศเป็นหลกั หากในบางปี ทีม่ผีลผลติออกมามากเกนิความตอ้งการในประเทศ เน่ืองจากสภาพดนิฟ้าอากาศ
เอือ้อ านวย ราคาในประเทศตกต ่า ในขณะที่ราคาน ้ามนัปาลม์ในต่างประเทศสงูกว่าราคาขายในประเทศ บรษิัทก็
จะส่งออกเพื่อที่จะเป็นหนทางหนึ่งทีจ่ะช่วยใหบ้รษิทัสามารถท าก าไรไดม้ากขึน้ แต่ในทางตรงกนัขา้มถ้าผลผลติ
ปาลม์สดออกมาน้อย กจ็ะเกดิการแขง่ขนักนัซือ้ผลปาลม์สด ซึง่มผีลท าใหต้น้ทุนสงูขึน้ 

เพื่อทีจ่ะสามารถแข่งขนักบัตลาดโลกได ้บรษิัทจะต้องมกีารบรหิารต้นทุนการผลติให้อยู่ในระดบัต ่า โดย
การปรบัปรุงประสทิธภิาพของเครื่องจกัรใหม้อีตัราการสญูเสยีระหว่างการผลติน้อยทีส่ดุ และเพิม่ปรมิาณผลปาลม์
สดเขา้สูก่ระบวนการผลติ  

 

- ลกัษณะของลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 

ลูกค้าบรษิัทส่วนใหญ่เป็นโรงงานกลัน่น ้ามนัปาลม์ ซึ่งปัจจุบนัมอียู่ประมาณ 17 โรงงาน มกี าลงัการผลติ
ทัง้สิน้ประมาณ 2.5 ลา้นตนั-วตัถุดบิต่อปี ดงันัน้ในช่วงที่ผลปาลม์สดมปีรมิาณน้อย จะท าใหป้รมิาณน ้ามนัปาล์ม
ดบิมไีม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น ้ามนัปาลม์ทัง้หมดในประเทศ ซึ่งบางครัง้รฐับาลต้องมกีารอนุมตัิให้มกีาร
น าเขา้น ้ามนัปาลม์ เพื่อบรรเทาภาวะตงึตวัของปรมิาณน ้ามนัปาลม์ในระบบ 

ในทางตรงข้ามในช่วงที่มีผลปาล์มสดออกมามาก ก็จะท าให้ปริมาณน ้ ามันปาล์มดิบมีปริมาณมาก
เช่นเดยีวกนั  ซึง่บรษิทักส็ามารถสง่ออกได ้หากราคาตลาดโลกสงูกว่าราคาขายในประเทศ  

 

- การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
 

บริษัทได้จ าหน่ายน ้ ามันปาล์มดิบและน ้ ามันเมล็ดในปาล์มดิบแก่โรงงานกลัน่น ้ ามันพืชบริสุทธิแ์ละ
โรงงานผลติไบโอดเีซลเป็นหลกั โดยมกีารตกลงซือ้ขายล่วงหน้าหรอืส่งมอบทนัทแีลว้แต่กรณี กากเมลด็ในปาลม์
จะจ าหน่ายแก่โรงงานผลติอาหารสตัวแ์ละผูเ้ลีย้งสตัวท์ีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้คยีงโรงงานเพื่อเป็นอาหารสตัว ์ โดยตกลง
ราคา จุดหมายปลายทางทีจ่ะสง่ และคุณภาพของน ้ามนัปาลม์ดบิ  น ้ามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ และกากเมลด็ในปาลม์   

 

-  การจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

ในปี 2562 บรษิทัไม่มกีารจ าหน่ายน ้ามนัปาลม์ไปต่างประเทศโดยตรง  
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ข.     ภาวะการแข่งขนั 
 

โครงสรา้งของอตุสาหกรรม 
 

การปลูกปาลม์น ้ามนัในประเทศไทยเริม่ตัง้แต่สมยัก่อนสงครามโลกครัง้ทีส่อง โดยเริม่ปลูกประมาณพนัไร่  
มีวตัถุประสงค์เพื่อการค้าเป็นครัง้แรก และต่อมาได้มีการขยายพื้นที่การเพาะปลูกทัง้จากภาครฐัและเอกชน
เรื่อยมา จนถงึช่วง 30 ปี ทีผ่่านมา เกษตรกรรายย่อยใหค้วามส าคญักบัการปลูกปาลม์อย่างจรงิจงัและไดร้บัการ
พฒันาเขา้สู่ระบบการค้าและอุตสาหกรรมมากขึน้ ปัจจุบนัไทยเป็นประเทศหนึ่งในผู้ผลติปาล์มน ้ามนัที่สามารถ
ผลติใชอ้ย่างเพยีงพอภายในประเทศ และสามารถสง่ออกไดบ้างสว่นเท่านัน้  

โครงสร้างอุตสาหกรรมปาล์มน ้ามนัและน ้ามนัปาล์มประกอบด้วย  5 ส่วนหลกั ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูก
ปาล์ม โรงงานสกัดน ้ ามันปาล์มดิบ  โรงงานกลัน่น ้ ามันปาล์ม  อุตสาหกรรมต่อเนื่ อง และผู้บริโภค ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละส่วนจะมผีลกระทบซึง่กนัและกนั นอกจากนี้ ในปัจจุบนัได้เกดิความต้องการใชน้ ้ามนัปาล์ม
จากอุตสาหกรรมการผลติไบโอดเีซลขึน้มาในระบบ ท าให้อาจเกดิความไม่สมดุลระหว่างความต้องการใช้ไบโอ
ดเีซลและอุปทานของน ้ามนัปาลม์เพื่อการบรโิภค ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อราคาน ้ามนัปาลม์ไดเ้ช่นกนั ส าหรบัปัจจยั
ภายนอกซึง่มบีทบาทส าคญัในการก าหนดราคาในประเทศ ไดแ้ก่ ราคาตลาดโลก ราคาน ้ามนัพชืชนิดอื่นทีท่ดแทน
กนัได ้และยงัมปัีจจยัทีค่วบคุมไม่ได้ เช่น สภาพดนิฟ้าอากาศ อนัจะส่งผลโดยตรงต่อปรมิาณผลปาลม์สดทีจ่ะออก
สูต่ลาดในแต่ละฤดกูาล ทีผ่่านมา การแขง่ขนัในตลาดเพื่อการซือ้วตัถุดบิ จะเป็นการแขง่ขนัทางดา้นราคาเป็นหลกั 
ท าใหร้าคาวตัถุดบินัน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา  

ส าหรบัปรมิาณผลปาล์มสดซึ่งเป็นวตัถุดิบนัน้ ประเทศไทยไม่มีการน าเข้าผลปาล์มสด  ผลผลติปาล์ม
น ้ามนัเกอืบทัง้หมดจงึถูกน ามาใชต่้อในอุตสาหกรรมการผลติน ้ามนัปาลม์และส่วนน้อยใชเ้ป็นเมลด็พนัธุ์  ผลผลติ
ปาล์มน ้ามนัเพิม่ขึน้เนื่องจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกเป็นส าคญั ส่งผลให้มผีลผลติเพิม่ขึน้จาก  45,890 ตนัในปี 
2520 เป็น 1.3 ล้านตนั และ 16.7 ล้านตัน ในปี 2534 และ 2562 ตามล าดบั  น ้ามนัปาล์มที่ผลติได้จากโรงงาน
สกดัประกอบดว้ยน ้ามนัปาลม์ดบิและน ้ามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ  น ้ามนัเมลด็ในปาล์มจะน าไปใช้ทดแทนกบัน ้ามนั
มะพรา้วไดเ้ป็นอย่างดี  น ้ามนัเมลด็ในปาลม์สกดัได้เฉพาะในโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ขนาดใหญ่ที่มกีารแยกเอา
เมลด็ในปาลม์ออกมาจากผลปาลม์เท่านัน้ สว่นโรงงานสกดัขนาดเลก็จะหบีน ้ามนัจากผลปาลม์ทัง้ทะลายโดยไม่มี
การแยกเมลด็ใน น ้ามนัปาลม์ดบิทีไ่ดก้จ็ะเป็นน ้ามนัผสม 

ส าหรบัเศษวสัดุเหลอืจากขบวนการผลติ คอื เสน้ใยของผลปาลม์ กะลาปาลม์ และทะลายปาลม์เปล่า โดย
เสน้ใยของผลปาลม์และกะลาปาลม์ ทางโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์น าไปใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในหมอ้ไอน ้า เพื่อผลติไฟฟ้า
ใช้ในโรงงานเองเกอืบทัง้สิน้ อย่างไรก็ตาม ราคาของกะลาปาล์มในปัจจุบนัมแีนวโน้มสูงขึน้ เนื่องจากสามารถ
น าไปใชเ้ป็นเชือ้เพลงิทดแทนน ้ามนัปิโตรเลยีมทีม่รีาคาสงูขึน้ สง่ผลใหโ้รงงานสกดัน ้ามนัปาลม์น ากะลาปาลม์ออก
ขายแทนการน าไปใช้เป็นเชื้อเพลงิในหม้อไอน ้า ทัง้นี้เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัอุตสาหกรรม นอกจากนี้ในบาง
โรงงานยงัมกีารปรบัปรุงหมอ้ไอน ้าเพื่อใหส้ามารถใชท้ะลายปาลม์เปล่าเป็นเชือ้เพลงิได ้แทนการใชเ้สน้ใยของผล
ปาล์มเพยีงอย่างเดยีว การใช้พลงังานหมุนเวยีนจากเชื้อเพลงิชวีมวลดงักล่าว สามารถลดปรมิาณการใช้น ้ามนั
ปิโตรเลียมลงได้  นอกจากจะเป็นการลดต้นทุนในการผลิตน ้ามนัปาล์มดิบแล้ว ยงัสอดคล้องกบันโยบายของ
รฐับาลในการอนุรกัษ์พลงังานอกีดว้ย 
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ภาพรวมปี 2562  
 

อุตสาหกรรมปาลม์น ้ามนัและน ้ามนัปาลม์ของไทยในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา มอีตัราการขยายตวัเฉลีย่รอ้ยละ 9 ต่อปี 
โดยปรมิาณผลผลติปาลม์น ้ามนัและน ้ามนัปาลม์ดบิทีผ่ลติได้เพิม่จาก 8 ลา้นตนั และ 1.3 ลา้นตนัในปี 2553 เป็น 
16.7 ล้านตัน และ 3 ล้านตันในปี 2562 ตามล าดบั ท าให้ปาล์มน ้ามนัเป็นพืชเศรษฐกจิที่ส าคญัซึ่งสร้างรายได้
หมุนเวยีนภายในประเทศมากกว่าปีละ 60,000 ลา้นบาท ในปัจจุบนั พืน้ทีป่ลูกปาลม์น ้ามนัในประเทศไทยทีใ่หผ้ล
ผลติมปีระมาณ 5.5 ลา้นไร่ สว่นใหญ่รอ้ยละ 90 ของพืน้ทีป่ลกูปาลม์ทัง้หมดอยู่ทีบ่รเิวณภาคใต ้เนื่องจากมสีภาพ
ภูมอิากาศที่เหมาะสม ตัง้แต่ปลายปี 2559 ต่อเนื่องมาตลอดทัง้ปี 2562 สภาพภูมอิากาศอยู่ในระดบัเหมาะสม 
ปรมิาณน ้าฝนมต่ีอเนื่อง รวมทัง้พื้นที่ที่ให้ผลผลติไดข้ยายตวัมากขึน้ ท าให้ปรมิาณผลผลติปาล์มสดโดยรวมทัง้
ประเทศเพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญั 
 

รปูท่ี 1 : เน้ือท่ีให้ผลผลิตและปริมาณผลผลิตปาลม์น ้ามนั 
 

 
ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

ในระหว่างปี ผลผลติปาล์มสดสงูสุดในเดอืนพฤษภาคมที่ประมาณ 2.07 ล้านตนัและต ่าสุดในเดอืนธนัวาคมที่ 7 
แสนตนั ราคาผลปาลม์สดเฉลีย่ทัง้ปีอยู่ที่ 3.05 บาท/กโิลกรมั (2561 : 3.45 บาท/กโิลกรมั) โดยมรีาคาเฉลีย่ราย
เดอืนสูงสุดที่ 5.14 บาท/กโิลกรมัในเดือนธนัวาคม และต ่าสุดที่ 2.20 บาท/กโิลกรมัในเดอืนเมษายน ราคาโดย
เฉลีย่ในปี 2562 นบัว่าต ่าทีส่ดุในรอบ 13 ปี 
 

รปูท่ี 2 : ปริมาณและราคาผลปาลม์สดรายเดือน (คณุภาพน ้ามนั 18%) 
 

 
ทีม่า : กรมการคา้ภายใน  

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

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

2562 1,290 1,328 1,775 1,789 2,066 1,600 1,493 1,413 1,210 1,085 875 739 

2561 3.44 4.06 3.69 3.16 3.45 4.29 3.89 3.43 3.29 3.11 2.76 2.82 

2562 2.79 2.85 2.36 2.20 2.28 3.26 3.09 2.77 2.79 3.15 3.94 5.14 
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รปูท่ี 3 : เหตกุารณ์ส าคญัรายไตรมาส 
 

ปี 2562 
ปริมาณการผลิต (‘000 ตนั) ราคา (บาท/กิโลกรมั) 

เหตกุารณ์ส าคญั ผลปาลม์
สด น ้ามนัปาลม์ดิบ 

ผลปาลม์สด 
(คณุภาพน ้ามนั 18%) น ้ามนัปาลม์ดิบ 

ไตรมาสที ่
1 

4,392 
(4,376) 

795 
(778) 

2.67 
(3.73) 

16.04 
(20.34) 

มาตรการการดูดซับน ้ ามนัปาล์มดิบออกจากระบบจ านวน 
160,000 ตันเพื่อน าไปผลิตกระแสไฟฟ้าครัง้แรก ในช่วง
ปลายปี 2561 ได้ส่งผลให้ปริมาณสต๊อกน ้ามนัปาล์มดิบใน
ประเทศไทยเริ่มลดลงในไตรมาสแรกของปี 2562 โดยสิ้น
เดอืนมนีาคมอยู่ที ่375,741 ตนั อย่างไรกต็าม ราคาผลปาล์ม
สดและน ้ ามนัปาล์มดิบกลบัไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นแต่อย่างใด 
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากราคาตลาดโลกเคลื่อนไหวอยู่ในระดบั
ต ่า 

ไตรมาสที ่
2 

5,455 
(3,864) 

967 
(695) 

2.58 
(3.63) 

17.23 
(20.76) 

ราคาตกต ่าต่อเนื่อง บางช่วงของเดอืนเมษายน – พฤษภาคม 
ราคาผลปาล์มน ้ามนั ลดลงต ่ากว่า 2 บาท/กโิลกรมั ต ่าสุดใน
รอบ 18 ปี ท าใหก้ระทรวงพลงังาน โดย กฟผ. ต้องออกมารบั
ซื้อน ้ามนัปาลม์ดบิอกีรอบ จ านวน 200,000 ตนั ตามมต ิครม. 
ในเดือนพฤษภาคม โดยแบ่งเป็น 100,000 ตันแรกภายใน
เดือนพฤษภาคม ซึ่งสามารถรับซื้อได้จริงที่ 66,250 ตัน 
อย่างไรกต็าม ราคาน ้ามนัปาล์มดบิในตลาดโลกมกีารปรบัตวั
ลดลงต่อเนื่องเนื่องจากความวิตกเกี่ยวกับการท าสงคราม
การคา้ระหว่างสหรฐัฯ และจนี  

ไตรมาสที ่
3 

4,116 
(3,126) 

766 
(566) 

2.88 
(3.54) 

16.87 
(20.24) 

ราคาผลปาล์มสดและน ้ามนัปาล์มดิบในประเทศยงัคงอยู่ใน
ระดบัต ่าต่อเนื่อง ภาครฐัจงึออกมาตรการเพื่อพยุงราคาปาล์ม
น ้ามนั ได้แก่ ประกนัรายไดเ้กษตรกรชาวสวนปาล์มน ้ามนัที่
กโิลกรมัละ 4 บาท, มาตรการส่งเสรมิการใชน้ ้ามนัไบโอดเีซล
บี 10 ทดแทนบี 7 โดยมีบี 20 เป็นทางเลือก (กระทรวง
พลงังานไดข้ยายระยะเวลาการก าหนดราคาขายปลกีบ ี20 ต ่า
กว่าบ ี7 จ านวน 5 บาทต่อลติร ต่อไปอกี 2 เดอืน สิ้นสุดวนัที ่
30 กนัยายน 2562), ให้ กฟผ. ออกมาดูดซบัน ้ามนัปาล์มดบิ
ส่วนที่เหลือไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า, คุมเข้มการลักลอบ
น าเขา้, เร่งรดัการส่งออก และติดตัง้เครื่องวดัปรมิาณน ้ามนั
ปาลม์ดบิทีถ่งัเกบ็น ้ามนั  

ไตรมาสที ่
4 

2,699 
(4,031) 

506 
(739) 

4.08 
(2.90) 

22.79 
(16.94) 

ราคาน ้ามนัปาล์มดบิในตลาดโลกปรบัตวัสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ตัง้แต่กลางเดอืนตุลาคม เนื่องจากข่าวการประกาศใช้บี 30 
และบี 20 ในอินโดนีเซียและมาเลเซียตามล าดับ ราคาใน
ประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้นตามราคาตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น, 
ผลผลติในประเทศลดลง, กฟผ.ออกมารบัซื้อน ้ามนัปาล์มดบิ
จ านวน 110,000 ตนั (จากส่วนที่เหลอืจ านวน 133,750 ตนั) 
เพือ่น าไปผลติกระแสไฟฟ้า ตามมต ิครม. ในเดอืนพฤษภาคม
และสิงหาคม และการบงัคบัใช้ไบโอดีเซล บี 10 เป็นน ้ามนั
ดเีซลฐานในประเทศไทย ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563  

รวม 16,662 
(15,396) 

3,034 
(2,778) 

3.05 
(3.45) 

18.23 
(19.57) 

(      ) หมายถงึในช่วงเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหน้า (ไตรมาสหรอืปี แลว้แต่กรณ)ี 
ทีม่า : ตวัเลขจากกรมการคา้ภายใน 
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ผลผลติน ้ามนัปาลม์ดบิทัง้ประเทศในปี 2562 อยู่ที ่3,033,473 ตนั (2561 : 2,778,108 ตนั) โดยมคีวามตอ้งการใช้
น ้ามนัปาลม์ดบิ ดงันี้ 

(ตนั) 2561 2562 
การเปล่ียนแปลง  

(รอ้ยละ) 
เพื่อการบรโิภค 1,227,350 1,462,953 19.20 

เพื่อผลติไบโอดเีซล 1,199,671 1,337,160 11.46 

 
จากปรมิาณผลผลติปาล์มน ้ามนัที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี ส่งผลให้เกิดสภาวะ
อุปทานส่วนเกนิ ประกอบกบัราคาในตลาดโลกทีต่กต ่า จากข่าวลบที่ปรากฏออกมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ราคาผล
ปาลม์สดและราคาน ้ามนัปาลม์ดบิปรบัตวัลดลง ภาครฐัจงึพยายามออกมาตรการมาหลายมาตรการ เพื่อปรบัสมดุล
น ้ามนัปาลม์ในประเทศทัง้ระบบ ไดแ้ก่ 
 
1. การใชน้ ้ามนัปาลม์ดบิเพื่อผลติกระแสไฟฟ้า : การไฟฟ้าฝ่ายผลติออกมารบัซือ้น ้ามนัปาลม์ดบิอกีรอบ จ านวน 
200,000 ตนั ตามมตคิณะรฐัมนตรใีนเดอืนพฤษภาคม โดยแบ่งเป็น 2 งวด ซึง่สามารถดดูซบัน ้ามนัปาลม์ดบิออก
จากระบบ รวมทัง้สิน้ 167,950 ตนั โดยน ้ามนัปาลม์ดบิงวดสุดทา้ยจะถูกดงึออกจากระบบจนครบจ านวนดงักล่าว
ไม่เกนิเดอืนเมษายน 2563 และจากการทีร่าคาน ้ามนัปาลม์ดบิไดป้รบัตวัสงูขึน้อย่างรวดเรว็ในช่วงปลายปี 2562 
เนื่องจากผลผลติออกสู่ตลาดน้อย ปรมิาณสต๊อกคงเหลอืจงึลดลงอย่างมนีัยส าคญั ท าให้ กฟผ. ไม่มแีผนรบัซื้อ
น ้ามนัปาลม์ดบิสว่นทีเ่หลอื  
 
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการรกัษาสมดุลน ้ามนัปาล์มและรกัษาเสถียรภาพราคาปาล์มน ้ามนัและน ้ามนัปาล์มใน
ประเทศอย่างต่อเนื่อง กระทรวงพลงังาน โดย กฟผ. จงึก าหนดแผนการจดัซื้อน ้ามนัปาลม์ดบิเพื่อน าไปใช้เป็น
เชือ้เพลงิในการผลติกระแสไฟฟ้าไวปี้ละ 100,000 – 150,000 ตนั ซึง่ควรยดืหยุ่นไปตามฤดกูาลของผลผลติปาลม์
น ้ามนัที่ออกสู่ตลาดและระดบัสต๊อกของน ้ามนัปาลม์ดบิในประเทศดว้ย ทัง้นี้เพื่อลดแรงกดดนัทางดา้นราคาของ
น ้ามนัปาลม์ดบิเพื่อการบรโิภค 
 
2. การส่งเสรมิการใช้น ้ามนัปาล์มดิบเพื่อผลติไบโอดเีซล : กระทรวงพลงังานก าหนดให้ไบโอดเีซล บี 10 เป็น
น ้ามนัดเีซลฐานของประเทศตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 โดยตัง้เป้าหมายจ าหน่ายบ ี10 ไดทุ้กสถานีบรกิารน ้ามนั
ทัว่ประเทศตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2563 และสนบัสนุนใหบ้ ี20 และ บ ี7 เป็นไบโอดเีซลทางเลอืก (ต่อเน่ือง) รวมไป
ถงึการส่งเสรมิการใชบ้ ี100 ในกลุ่มเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร เพื่อใชใ้นภาคเกษตรกรรม  โดยมกีารก าหนด
สว่นต่างราคาขายปลกีน ้ามนัดเีซลหมุนเรว็ บ ี10 ใหต้ ่ากว่า บ ี7 เท่ากบั 2 บาทต่อลติร และสว่นต่างราคาขายปลกี
น ้ามนั บ ี20 ใหต้ ่ากว่าน ้ามนั บ ี7 เท่ากบั 3 บาทต่อลติร ซึง่ภาครฐัคาดการณ์ว่าจะสามารถดูดซบัน ้ามนัปาลม์ดบิ
ไดป้ระมาณ 2.2 ลา้นตนั/ปี การสรา้งสมดุลนี้จะช่วยสรา้งเสถยีรภาพราคาปาลม์น ้ามนัท าใหร้าคาสงูขึน้ รวมทัง้ยงั
ช่วยลดปรมิาณฝุ่ นพษิ PM 2.5 และยงัประหยดัการน าเขา้น ้ามนัไดป้ระมาณ 1.8 ลา้นลติร/วนั 
 
ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ภาครฐัโดยกระทรวงพลงังานไดป้รบัเปลี่ยนส่วนผสมน ้ามนัปาล์มในไบโอดเีซล เพื่อรกัษา
ระดบัปรมิาณน ้ามนัปาลม์คงเหลอืในประเทศให้เหมาะสมและเพื่อให้เกดิความสมดุลในด้านราคาระหว่างการใช้
น ้ามนัปาลม์เพื่อการบรโิภคและไบโอดเีซล  
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รปูท่ี 4 : การปรบัเปล่ียนส่วนผสมน ้ามนัปาลม์ในไบโอดีเซล (2556 - 2563) 

 
 

รปูท่ี 5 : ปริมาณการผลิตน ้ามนัปาลม์ดิบในประเทศไทย 

 

 
ทีม่า : กรมการคา้ภายใน 
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การเคลื่อนไหวของราคาน ้ามนัปาล์มดบิในประเทศเฉลีย่รายเดอืนในปี 2562 อยู่ในช่วงระหว่าง 14.76 – 29.75 
บาท/กิโลกรมั (2561 : 16.22 – 23.20  บาท/กโิลกรมั) มรีาคาเฉลี่ยทัง้ปีที่ 18.23 บาท/กโิลกรมั (2561 : 19.57 
บาท/กโิลกรมั) ราคาเฉลีย่รายเดอืนสงูสุดอยู่ในเดอืนธนัวาคม และต ่าสุดในเดอืนมนีาคม ส่วนต่างราคาเฉลีย่เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัตลาดโลกอยู่ทีก่โิลกรมัละ 2.10 บาท (2561 : 1.52 บาท)  
 
ในช่วงครึง่แรกของปี 2562 ราคาน ้ามนัปาลม์ดบิในประเทศอยู่ในระดบัใกลเ้คยีงกบัมาเลเซยี ผูป้ระกอบการจงึเริม่
ส่งออกได้ โดยมีตลาดส่งออกหลกัคือ ประเทศอินเดีย โดยมีปรมิาณการส่งออกน ้ามนัปาล์มดิบอยู่ที่ประมาณ 
250,000 ตนั ส่วนในช่วงครึง่ปีหลงั ราคาน ้ามนัปาลม์ดบิของไทยเริม่ปรบัตวัสงูขึน้ ส่วนของประเทศมาเลเซยียงั
ทรงตวัอยู่ในระดบัต ่า ท าใหส้่วนต่างราคาในประเทศเมื่อเทยีบกบัตลาดโลกเริม่กวา้งมากขึน้ ส่งผลใหก้ารส่งออก
ชะลอตวัลง  
 

รปูท่ี 6 : ราคาน ้ามนัปาลม์ดิบขายส่งตลาด กทม. เปรียบเทียบตลาดมาเลเซีย 

 

 
ทีม่า : กรมการคา้ภายใน 

โดยเฉพาะในไตรมาสสดุทา้ยของปี สว่นต่างราคาในประเทศเมื่อเทยีบกบัตลาดโลกสงูสดุถงึ 8.81 บาท/กโิลกรมัใน
เดอืนธนัวาคม เนื่องจากผลผลติภายในประเทศลดลงอย่างมาก ในขณะที่ความต้องการน ้ามนัปาล์มส าหรบัใช้
บรโิภคภายในประเทศทรงตวัและส าหรบัใช้ผลติไบโอดเีซลบ ี10 มปีรมิาณเพิม่ขึน้ต่อเนื่อง จากการที่กระทรวง
พลงังานไดก้ าหนดแนวทางและระยะเวลาในการผลกัดนัใหไ้บโอดเีซล บ ี10 เป็นน ้ามนัดเีซลฐานของประเทศ โดย
มกีารด าเนินการในแต่ละขัน้ตอนดงันี้  

1. ขอความร่วมมือผู้ค้าน ้ามันให้เพิ่มปริมาณการจ าหน่ายไบโอดีเซล บี 10 ในสถานีบรกิารตัง้แต่วนัที่ 1 
ตุลาคม 2562  
2. ประกาศก าหนดลกัษณะและคุณภาพไบโอดเีซล บ ี100 ใหเ้หลอืชนิดเดยีว ภายในวนัที ่1 ธนัวาคม 2562  
3. ในวนัที ่1 มกราคม 2563 ทุกคลงัของผูค้า้น ้ามนัตอ้งมกีารผลติ บ ี10  
4. ไบโอดเีซล บ ี10 ตอ้งมจี าหน่ายในสถานีบรกิารทุกสถานีในวนัที ่1 มนีาคม 2563 เป็นตน้ไป 
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เหตุการณ์ดงักล่าว ท าใหป้รมิาณน ้ามนัปาลม์ดบิคงเหลอืในระบบลดลงอย่างรวดเรว็ในช่วงสิน้ปีเหลอื 309,181 ตนั 
(2561 : 466,076 ตนั)  
 

รปูท่ี 7 : ปริมาณน ้ามนัปาลม์ดิบคงเหลือและการเคลื่อนไหวของราคารายเดือน 

 
ทีม่า : กรมการคา้ภายใน 

หมายเหตุ : ปรมิาณการสต๊อกน ้ามนัปาลม์ดบิในปี 2562 เป็นปรมิาณหลงัหกัปรมิาณการซื้อของ กฟผ. 

 
สรปุเหตกุารณ์ส าคญั 
 
(1) การประกาศใช้ไบโอดีเซล บี 30 ของประเทศอินโดนีเซียและบี 20 ของประเทศมาเลเซีย 
 
หลงัจากทีร่ฐัสภายุโรปไดม้มีตใินปี 2560 ลดการใชน้ ้ามนัปาลม์ในเชือ้เพลงิชวีภาพ ประเทศอนิโดนีเซยีกป็ระกาศ
เริม่บงัคบัใชไ้บโอดเีซล บ ี30 ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 ในขณะทีป่ระเทศมาเลเซยี เริม่บงัคบัใชบ้ ี20 ในภาค
ขนส่ง ปัจจุบนัอนิโดนีเซยีและมาเลเซยีผลติน ้ามนัปาลม์ได้ปีละ 50 ลา้นตนัและ 19 ล้านตนัตามล าดบั นโยบาย
การปรบัเพิม่สดัสว่นน ้ามนัปาลม์ในไบโอดเีซลดงักล่าวจะสง่ผลใหอ้นิโดนีเซยีต้องใชน้ ้ามนัปาลม์เพิม่ขึน้จ านวน 3 
– 4 ล้านตันเพื่อน ามาเป็นส่วนผสม ในท านองเดยีวกนั มาเลเซยีจะใช้เพิ่มขึ้นประมาณ 1 ล้านตัน ซึ่งจะท าให้
ปรมิาณน ้ามนัปาลม์เพื่อผลติอาหารจะเหลอืน้อยลง การบงัคบัใชไ้บโอดเีซลในประเทศผูผ้ลติน ้ามนัปาลม์รายใหญ่
ที่สุดในโลกทัง้สองประเทศ คอือินโดนีเซยีและมาเลเซยีดงักล่าว จะท าให้ปรมิาณน ้ามนัปาล์มคงเหลอืในระบบ
ลดลงและดงึราคาน ้ามนัปาลม์ดบิใหส้งูขึน้ไดใ้นปี 2563  นอกจากนัน้สภาวะอากาศทีแ่หง้แลง้ในปี 2562 และการ
ใสปุ่๋ ยทีล่ดลงของเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนใหส้อดคลอ้งกบัราคาผลปาลม์ทีต่กต ่าในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา ส่งผลกระทบ
ต่อปรมิาณผลผลติปาล์มน ้ามนัในปี 2562 ของประเทศทัง้สอง และยงัคงเป็นปัจจยัส าคญัในการก าหนดปรมิาณ
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ผลผลติปาลม์น ้ามนัในปี 2563 ราคาน ้ามนัปาลม์ดบิล่วงหน้าของประเทศมาเลเซยีปรบัตวัสงูขึน้อย่างมากในไตร
มาสสดุทา้ยของปี โดยใกลแ้ตะระดบัสงูทีส่ดุในรอบ 3 ปี เน่ืองจากความกงัวลต่ออุปทานทีก่ าลงัจะลดลงอย่างมาก 
 
ณ สิ้นปี 2562 สต๊อกน ้ามันปาล์มคงเหลือทัว่โลกมีประมาณ 6 ล้านตัน (2561 : 8 ล้านตัน) มาจากประเทศ
อนิโดนีเซยีจ านวน 4 ลา้นตนั และจากประเทศมาเลเซยีจ านวน 2 ลา้นตนั ราคาเฉลีย่น ้ามนัปาลม์ดบิในตลาดโลกปี 
2562 สูงกว่าปี 2561 เลก็น้อย อ้างองิจากราคาน ้ามนัปาลม์ดบิในตลาดล่วงหน้าก าหนดส่งมอบเดอืนทีส่ามของ
ประเทศมาเลเซีย (Bursa Malaysia Derivatives : 3rd Month) ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 2,329 ริงกิตต่อตัน (2561 : 
2,299 รงิกติต่อตนั) ทัง้นี้ราคาไดป้รบัตวัสงูขึน้ในไตรมาสสุดทา้ย โดยไปแตะระดบัสงูสุดของปีที ่3,100 รงิกติต่อ
ตนัเมื่อวนัที ่30 ธนัวาคม 2562 
 

รปูท่ี 8 : ราคาน ้ามนัปาลม์ในประเทศมาเลเซีย รายเดือน 

 

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

 
รปูท่ี 9 : ปริมาณน ้ามนัปาลม์คงเหลือของประเทศมาเลเซีย 
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ทีม่า : Malaysian Palm Oil Board 

 
รปูท่ี 10 : ปริมาณผลผลิตน ้ามนัปาลม์ดิบของประเทศมาเลเซีย 

 

ทีม่า : Malaysian Palm Oil Board 

 
(2) การประกาศใช้ไบโอดีเซล บี 10 ของประเทศไทย 
 
กระทรวงพลงังานได้ก าหนดให้ไบโอดเีซล บ ี10 เป็นน ้ามนัดเีซลฐานของประเทศตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 
ทดแทนบ ี7 โดยภาครฐัคาดการณ์ว่าจะสามารถดูดซบัน ้ามนัปาลม์ดบิไดป้ระมาณ 2.2 ลา้นตนั/ปี อย่างไรกต็าม 
การก าหนดให้ไบโอดีเซล บี 10 เป็นน ้ามนัดเีซลฐานของประเทศ อาจมีขอ้จ ากดัที่จะต้องพิจารณาในเรื่องของ
จ านวนรถยนต์ทีส่ามารถรองรบับ ี10 ในปัจจุบนัไดม้ปีระมาณ 5.2 ลา้นคนั (จากรถยนตด์เีซลทัง้หมด 10 ลา้นคนั) 
คดิเป็นรอ้ยละ 50 แมว้่าจะมกีารก าหนดลกัษณะและคุณภาพไบโอดเีซล บ ี100 ใหด้ขีึน้ เช่น การลดปรมิาณโมโน
กลเีซอรไ์รด ์(monoglyceride) จากเดมิทีไ่ม่สงูกว่า 0.7% เป็นไม่สงูกว่า 0.4% โดยน ้าหนกั  
 
นอกจากนัน้ แนวโน้มในอนาคต ประเทศไทยจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้น จากภาคขนส่งมวลชนที่จะ
ปรบัเปลี่ยนไปเน้นระบบรถไฟฟ้ามากขึน้ รวมถึงจะมกีารใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) สูงขึน้ ท าให้ในร่างแผนพฒันา
พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก (AEDP) พ.ศ. 2561 – 2580 มกีารปรบัลดเป้าการใชเ้อทานอล และไบโอ
ดเีซล และปรบัเพิม่สดัส่วนการใช้พลงังานทดแทนทุกชนิดเพิม่ขึน้ เพื่อรกัษาสดัส่วนการใชพ้ลงังานทดแทนไว้ที่
รอ้ยละ 30 ในช่วงปลายแผน ท าใหจ้ากเดมิตัง้เป้าการใช้ไบโอดเีซล บ ี100 ไวท้ีว่นัละ 14 ลา้นลติร ลดลงเหลอืวนั
ละ 7 ล้านลติร และตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2567 จะมีการก าหนดให้มาตรฐานไบโอดเีซลของประเทศไทยเป็น 
EURO 5 (ซึง่ปัจจุบนัยอมรบัเฉพาะบ ี7) ซึง่อาจจะสง่ผลกระทบต่อแนวทางการสง่เสรมิการใชไ้บโอดเีซล บ ี10 ใน
อนาคต 
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(3) ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรฐัอเมริกา 
 
สงครามการคา้ระหว่างจนีและสหรฐัอเมรกิาได้น าไปสู่การตัง้ก าแพงภาษีของถัว่เหลอืงซึง่ส่งผลกระทบต่อตลาด
น ้ามนัพชืทัว่โลก ประเทศจนีถือเป็นประเทศที่ซื้อถัว่เหลอืงมากที่สุดในโลก และโดยส่วนใหญ่จะน าเขา้เมลด็ถัว่
เหลอืงจากสหรฐัอเมรกิา และจนถงึขณะนี้สงครามการคา้ได้ยดืเยือ้มานานกว่า 1 ปี ยงัไม่มขีอ้สรุปใดๆ อย่างไรก็
ตาม ขอ้ตกลงการคา้ระยะแรก (Phase-1 trade deal) เมื่อวนัที ่13 ธนัวาคม 2562 ท าใหจ้นีมกีารสัง่ซือ้ถัว่เหลอืง
จากสหรฐัฯ สง่ผลใหค้วามไม่แน่นอนของนโยบายการคา้โลกและผลกระทบของสงครามการคา้เริม่ลดลง เนื่องจาก
จนีให้ค ามัน่ว่าจะน าเขา้สนิคา้เกษตรของสหรฐัฯ เพิม่ขึน้โดยเฉพาะถัว่เหลอืงและสตัว์ปีก ราคาซือ้ขายถัว่เหลอืง
ของสหรฐัฯ ในตลาดล่วงหน้า Chicago Board of Trade มกีารปรบัเพิ่มขึน้ตามอุปสงค์ที่เกิดขึ้น อย่างไรกต็าม 
อาจยงัคงมคีวามไม่แน่นอนจากรายละเอยีดและการปฏบิตัติามการเปลีย่นแปลงเชงิโครงสรา้งของจนี  และเป็นที่
คาดการณ์ว่าสงครามการคา้อาจจบลงไดใ้นปี 2563 ก่อนการเลอืกตัง้ประธานาธบิดสีหรฐัฯ ในวนัที ่3 พฤศจกิายน 
2563 และอาจไดเ้หน็การลดดอกเบีย้ต่อเนื่องในระหว่างปีเพื่อกระตุน้เศรษฐกจิสหรฐัฯ 
 
(4) สหภาพยุโรปยกเลิกการใช้น ้ามนัปาลม์ในปี 2573 
 
สบืเนื่องจาก การทีส่หภาพยุโรปไดป้ระกาศรบัรองกฎระเบยีบว่าดว้ยการสง่เสรมิการใชพ้ลงังานทางเลอืกฉบบัที ่2 
(Renewable Energy Directive : RED II) ซึง่ไดก้ าหนดเป้าหมายการใชพ้ลงังานหมุนเวยีนของสหภาพยุโรปไวท้ี่
อย่างน้อยร้อยละ 32 ของการใช้พลงังานทัง้หมดในสหภาพยุโรปภายในปี 2573 และก าหนดเป้าหมายการใช้
พลงังานหมุนเวยีนในภาคขนส่งไว้ที่ร้อยละ 14 ภายในปี 2573 แต่ก าหนดให้กลุ่มประเทศสมาชิกใช้เชื้อเพลิง
ชวีภาพทีผ่ลติจากพชืไดไ้ม่เกนิระดบัทีใ่ชอ้ยู่ในปี 2563 และปรบัเพิม่ขึน้ไดส้งูสดุไม่เกนิรอ้ยละ 7 นอกจากนี้ การใช้
เชื้อเพลิงชวีภาพที่ผลติมาจากพืชที่ปลูกในพื้นที่ที่มีค่าคาร์บอนสูง จะต้องลดลงอย่างต่อเนื่องจนเป็นศูนย์ในปี 
2573  ซึง่มนีัยถงึการใชน้โยบาย “Zero Palm Oil” จากเชือ้เพลงิภาคการขนส่งภายในปี 2573 ทัง้นี้มจีุดประสงค์
เพื่อปฏริูปด้านพลงังานและลดการใช้พลงังานเพื่อแสดงถงึความพยายามในการบรรลุเป้าหมายด้านการอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม  ในปี 2559 ไดม้กีารเผยแพร่การศกึษาที่ได้รบัทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ซึ่งได้ระบุว่าเชือ้เพลงิ
ชวีภาพที่ผลติจากน ้ามนัปาล์มได้ก่อมลพิษมากกว่าน ้ามนัดเีซลปกติถึง 3 เท่า ซึ่งถือว่าเป็นการสรุปที่น ามาซึ่ง
ความเขา้ใจผดิ เน่ืองจากการท าธุรกจิสวนปาลม์น ้ามนัทุกแห่งไม่ไดส้ง่ผลใหเ้กดิการตดัไมท้ าลายป่าเสมอไป ดงันัน้ 
การก าหนดให้ใช้เชื้อเพลงิชวีภาพที่ผลติมาจากพืชไดไ้ม่เกนิระดบัที่ใช้อยู่ในปี 2563 จงึเป็นบทลงโทษที่ไม่เป็น
ธรรมอย่างยิง่ส าหรบัเชือ้เพลงิชวีภาพทีผ่ลติมาจากพชืทีม่กีารปลกูตามเงื่อนไขและมาตรฐานความยัง่ยนื   
 

(5) ผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-19)  
 
กรณีการแพร่ระบาดอย่างรวดเรว็และในวงกว้างของการตดิเชื้อไวรสั COVID-19 ซึ่งเริม่ระบาดหนักตัง้แต่เดอืน
กุมภาพนัธ ์2563 ท าใหก้ารเตบิโตทางเศรษฐกจิโลกและความต้องการสนิคา้โภคภณัฑถ์ดถอยลง การแพร่ระบาด
ของเชือ้ไวรสัมผีลใหค้วามต้องการน ้ามนัปาลม์ลดลงอย่างรวดเรว็โดยเฉพาะจากประเทศจนีซึง่เป็นจุดก าเนิดการ
แพร่ระบาด กดดนัให้ราคาน ้ามนัปาล์มลดต ่าลง นอกจากนัน้ ราคาน ้ามนัปิโตรเลียมมกีารปรบัตวัลดลงในช่วงที่
ผ่านมา ท าใหค้วามต้องการน ้ามนัปาลม์เพื่อทีจ่ะน าไปเป็นสว่นผสมเชือ้เพลงิชวีภาพลดลงไปดว้ย จงึคาดการณ์ว่า



แบบ 56-1                                                                   บรษิทั สหอตุสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

 

หน้า 22 

ในช่วงครึง่ปีแรกของ 2563 ตลาดน ้ามนัปาลม์อาจอยู่ภายใตค้วามกดดนัเนื่องจากความกงัวลทีม่ต่ีอการแพร่ระบาด
ของเชือ้ไวรสั COVID-19 ซึง่เป็นจะอุปสรรคต่อความตอ้งการทัง้ในอุตสาหกรรมอาหารและไม่ใช่อาหาร 
 
ก าลงัการผลิต  
 

 การเพิม่ขึน้ของจ านวนโรงสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิจาก 91 แห่งในปี 2556 เป็นประมาณ 128 แห่งในปัจจุบนั 
โดยเปิดด าเนินการจ านวน 101 แห่ง ท าใหก้ าลงัการผลติรวมของโรงสกดัมปีระมาณ 30 - 35 ลา้นตนัของผลปาลม์
สดต่อปี นับว่ายงัคงสูงกว่าปรมิาณผลปาล์มสดที่ออกสู่ตลาดในปี 2562 ที่ 17 ล้านตนัเป็นอย่างมาก จะเหน็ว่า
อตัราการใชก้ าลงัการผลติของโรงสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิอยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 50 จากภาวะความไม่สมดุลระหว่างอุป
สงคแ์ละอุปทานมอียู่ในระดบัสงู ส่งผลต่อเสถยีรภาพราคาและคุณภาพของผลปาลม์สด ซึง่เป็นอุปสรรคส าคญัต่อ
การพฒันาอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ของประเทศไทย 

 
คาดการณ์ปริมาณและแนวโน้มราคาน ้ามนัปาลม์ปี 2563 
 
 พืน้ทีป่ลูกปาลม์น ้ามนัในประเทศไทยเพิม่ขึน้เฉลีย่ปีละประมาณ 3 แสนไร่ จากการส่งเสรมิใหเ้กษตรกร
ปลูกปาล์มน ้ ามันแทนพืชชนิดอื่น โดยเฉพาะการโค่นล้มยางพารามาเป็นการปลูกปาล์มน ้ ามันทดแทนอัน
เน่ืองมาจากผลกระทบจากวกิฤติราคายางตกต ่าในอดตีเป็นเวลานานหลายปี เหตุผลดงักล่าวท าให้ผลผลติโดย
เฉลีย่เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองในแต่ละปี นอกจากนัน้ ปัจจยัจากสภาพอากาศ ยงัเป็นสิง่ทีส่่งผลดต่ีอผลผลติโดยรวม 
อย่างไรกต็าม คาดว่าสถานการณ์ปรมิาณผลผลติปาลม์น ้ามนัในปี 2563 จะยงัคงเพิม่ขึน้ แต่เพิม่ขึน้ในอตัราทีน้่อย
กว่าปี 2562 เป็นประมาณ 17.5 - 18 ลา้นตนั และสง่ผลใหป้รมิาณน ้ามนัปาลม์ดบิอยู่ทีป่ระมาณ 3.2 - 3.5 ลา้นตนั
ในปี 2563 เน่ืองจากระดบัการใหผ้ลผลติในระดบัสงูในปีทีผ่่านมา ท าใหปี้ 2563 อาจเป็นช่วงของการพกัตวัของตน้
ปาลม์ นอกจากนัน้ ผลกระทบจากสภาพภูมอิากาศทีแ่หง้แลง้ และการลดการใส่ปุ๋ ยของเกษตรกรในช่วงราคาผล
ปาลม์ตกต ่า จะท าใหผ้ลผลติต่อไร่ลดลง อย่างไรกต็าม ผลกระทบบางส่วนอาจถูกชดเชยจากพืน้ทีป่ลูกใหม่ทีเ่ริม่
เกบ็เกีย่วไดใ้นช่วงอายุตน้ปาลม์ 3 - 6 ปี 
 
 ในปี 2563 คาดว่าความตอ้งการใชน้ ้ามนัปาลม์เพือ่การบรโิภคในประเทศจะคงทีใ่นระดบัประมาณ 1 ลา้น
ตัน ส าหรบัความต้องการใช้น ้ามนัปาล์มเพื่อผลิตไบโอดีเซล คาดว่าจะมีประมาณ 2 - 2.2 ล้านตัน จากการที่
กระทรวงพลงังานไดก้ าหนดใหไ้บโอดเีซล บ ี10 เป็นน ้ามนัดเีซลฐานของประเทศตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 ซึง่
จะท าใหเ้กดิภาวะดุลยภาพของอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ หากเป็นเช่นนี้ ผลผลติเกอืบทัง้หมดในปี 2563 จะถูกใช้
ในประเทศเท่านัน้ โดยการส่งออกอาจมสีดัส่วนน้อยและเกดิขึน้ไดใ้นบางเดอืนทีม่ผีลผลติออกสู่ตลาดจ านวนมาก 
ซึง่ตลาดส่งออกหลกั ยงัคงเป็นประเทศอนิเดยี ในขณะทีก่ารสง่ออกไปตลาดสหภาพยุโรปมน้ีอยมาก กฎระเบยีบ 
RED II จงึไม่ไดส้่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ของไทย อย่างไรกต็าม ประเทศไทยควรมุ่งไปที่
การผลติน ้ามนัปาล์มจากกระบวนการผลติที่ผ่านการรบัรองมาตรฐานความยัง่ยนื เตรยีมพรอ้มกบักระแสความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคและความมุ่งมัน่ของธุรกจิทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ผูป้ระกอบการไทยที่
ต้องการส่งออกน ้ามนัปาล์มหรอือาหารที่มสี่วนผสมของน ้ามนัปาล์ม จงึควรปฏบิตัิตามมาตรฐานความยัง่ยนืที่
ไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล และสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัไดซ้ึง่เป็นทศิทางทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
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ตลาดทัง้ในและต่างประเทศ และสามารถสรา้งความเชื่อมัน่แก่ผู้บรโิภคได้ นอกจากเรื่องของกฎระเบยีบ RED II 
และกระแสอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมแล้ว อุตสาหกรรมน ้ามันปาล์มยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากปัจจยัอื่น อาท ิ
แนวโน้มการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า และกระแสลดการบรโิภคไขมนัอิม่ตวั ซึง่ลว้นแต่เป็นแรงกดดนัดา้นลบต่อราคาน ้ามนั
ปาลม์ อย่างไรกต็าม จากการทีน่ ้ามนัปาล์มมรีาคาต ่าทีสุ่ดในบรรดาน ้ามนัพชืประเภทอื่น เรายงัคงเชื่อว่าภายใต้
กลไกตลาดทีเ่หมาะสมและการบรหิารจดัการสมดุลปรมิาณน ้ามนัปาลม์ทีม่ปีระสทิธภิาพ อุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์
จะยงัคงสามารถเตบิโตต่อไปไดอ้ย่างยัง่ยนื 
 
 โดยรวมแลว้ การเคลื่อนไหวของราคาน ้ามนัปาลม์ดบิทัง้ในและต่างประเทศในปี 2563 คาดว่าจะปรบัตวั
สงูขึน้ตามความต้องการใช้น ้ามนัปาลม์เพื่อผลติไบโอดเีซลที่สูงขึน้ทัง้ในประเทศอนิโดนีเซยี มาเลเซยี และไทย 
โดยราคาน ้ามันปาล์มดิบในประเทศอาจแกว่งตัวอยู่ที่ระดับ 25 - 30 บาท/กิโลกรมั และราคาผลปาล์มสดที่
ประมาณ 4.50 – 6 บาท/กโิลกรมั ตราบใดที่ราคาน ้ามนัปิโตรเลยีมโดยเฉลี่ยทรงตวัอยู่ในระดบัไม่เกนิ 60 - 65 
ดอลลาร์สหรฐัฯ ต่อบาร์เรล และราคาน ้ามนัปาล์มดบิในตลาดโลกโดยเฉลี่ยในปี 2563 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 
2,500 – 2,800 รงิกติต่อตนั (2562 : 2,329 รงิกติต่อตนั) 
 
จ านวนคู่แข่งขนัและขนาดของบริษทัเม่ือเทียบกบัคู่แข่ง 

 
 พื้นที่เพาะปลูกปาล์มน ้ามนัในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในเขตจงัหวดักระบี่มากที่สุด รองลงมาคือ สุ
ราษฎรธ์านี ชุมพร ตรงั สตูล และนครศรธีรรมราช ในปัจจุบนั โรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์มีประมาณ 128 แห่ง โดย
เปิดด าเนินการจ านวน 101 แห่ง โรงงานสกดัน ้ามนัปาล์มส่วนใหญ่กระจายอยู่ในเขตที่มกีารเพาะปลูกปาลม์ใน
ภาคใต้ เช่น กระบี ่สุราษฎรธ์านี ชุมพร นครศรธีรรมราช ตรงั และประจวบครีขีนัธ์ มกี าลงัการผลติรวมประมาณ 
30-35 ลา้นตนัทะลายปาลม์สดต่อปี  
 

ทางด้านสวนปาล์มถือได้ว่าบรษิัทมีสวนปาล์มเป็นของตนเองและมีพื้นที่เพาะปลูกที่ใหญ่แห่งหนึ่งใน
ประเทศไทย ซึง่ท าใหบ้รษิทัไดเ้ปรยีบบรษิทัอื่นในดา้นต้นทุนของผลปาลม์สด ในส่วนของโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์
ดบิ ซึง่มกี าลงัการผลติเท่ากบั 75 ตนัผลปาลม์สดต่อชัว่โมงนัน้ ถอืว่าเป็นโรงสกดัขนาดกลาง 

 
สถานภาพและศกัยภาพในการแข่งขนั 

 
เน่ืองจากปัจจุบนั โรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิมจี านวนมากดงัที่กล่าวไปแลว้ขา้งต้นและส่วนใหญ่อยู่ใน

เขตจงัหวดักระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ตรงั สตูล และนครศรธีรรมราช มีก าลงัการผลิตของโรงงานรวมทัง้สิ้น
ประมาณ 30-35 ลา้นตนัผลปาลม์สดต่อปี ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัผลปาลม์สดในปี 2562 ทีม่ปีรมิาณ 16.7 ลา้นตนั ท า
ให้อตัราการใช้ก าลงัการผลิตโดยรวมของโรงสกดัทัง้หมดอยู่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ส่งผลให้มีการแข่งขนักนัซื้อผล
ปาลม์สดในราคาสงู โดยไม่ค านึงถงึคุณภาพเท่าทีค่วร อย่างไรกต็าม จากการทีบ่รษิทัมสีวนปาลม์น ้ามนัขนาดใหญ่ 
ท าใหม้แีนวโน้มทีจ่ะมคีวามไดเ้ปรยีบในเรื่องตน้ทุนของวตัถุดบิ 
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2.3 การจดัหาผลิตภณัฑเ์พ่ือจ าหน่าย 
 

ก. ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์  
 
บรษิทัมโีรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิ (CPO) และโรงงานสกดัน ้ามนัจากเมลด็ในปาลม์ดบิ (CPKO) ตัง้อยู่

เลขที ่98 หมู่ 6 กม. 9.5 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม ต าบลหว้ยยงู อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี ่81130 
 
ปริมาณการผลิตเตม็ท่ีของผลิตภณัฑ ์(ตนั)   
 

แผนกน ้ามนัปาลม์ดบิ 2560 2561 2562 

     ผลปาลม์สดทีใ่ชใ้นการผลติเตม็ที ่   450,000    450,000    450,000  

     น ้ามนัปาลม์ดบิ (18%)     81,000      81,000      81,000  

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

แผนกน ้ามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ    

     เมลด็ในปาลม์ทีใ่ชใ้นการผลติเตม็ที ่ 30,000 30,000 30,000 

     น ้ามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ (41%) 12,300 12,300 12,300 

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

หมายเหต ุ ก าลงัการผลติจรงิในแต่ละปี จะแตกต่างจากก าลงัการผลติเตม็ทีท่ีอ่อกแบบไว ้เน่ืองจากความแตกต่าง
ของปรมิาณผลปาลม์สดทีเ่ขา้สูก่ระบวนการผลติ ซึง่ขึน้อยู่กบัปรมิาณน ้าฝนทีต่กในแต่ละปี 

 
การจดัหาวตัถดิุบ 
เน่ืองจากผลปาลม์สดจากสวนของบรษิทัเองทีป้่อนเขา้สูโ่รงงานมไีม่เพยีงพอ ท าใหบ้รษิทัต้องรบัซือ้จาก

เกษตรกรรายย่อย เพื่อทีจ่ะเพิม่ปรมิาณผลปาลม์สดของบรษิทัทีจ่ะป้อนเขา้สูโ่รงงาน  
 
สภาพปัญหาเก่ียวกบัวตัถดิุบ 
ปรมิาณผลผลติปาลม์สดขึน้อยู่กบัระดบัน ้าฝนและการดูแลรกัษา คุณภาพของผลปาลม์ที่จะใหไ้ดน้ ้ามนั

ปาลม์ดบิในอตัราสงูขึน้อยู่กบัวธิกีารตดัและเกบ็เกีย่ว เน่ืองจากการดูแลทีด่แีละมมีาตรฐานในการเกบ็เกีย่ว ท าให้
คุณภาพของผลปาล์มจากสวนของบรษิัทนัน้อยู่ในเกณฑ์ดีและให้อตัราการสกดัน ้ามนัปาล์มดิบสูงกว่าซื้อจาก
เกษตรกรรายย่อย 

แต่เนื่องจากปรมิาณผลปาลม์สดทีอ่อกสู่ตลาดในแต่ละปีมน้ีอยกว่าความต้องการของโรงงานสกดัน ้ามนั
ปาล์มเมื่อคิดตามก าลงัการผลติจากจ านวนโรงงานเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ท าให้เกิดการแข่งขนักนัซื้อผลปาล์มสด 
ในขณะทีอ่ตัราการสกดัน ้ามนัปาลม์ทีไ่ดค้่อนขา้งต ่า สาเหตุอกีประการหนึ่งคอืสภาพอากาศที่ไม่สม ่าเสมอ บางปี
น ้าท่วม บางปีแหง้แลง้ อตัราการขาดน ้าในดนิท าใหผ้ลปาลม์สดทีไ่ดน้ัน้ใหน้ ้ามนัปาลม์ดบิในอตัราต ่า และการเกบ็
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เกีย่วของเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ามนัรายย่อยโดยเฉลีย่ยงัไม่ไดม้าตรฐาน คอืมกีารเกบ็เกีย่วผลปาลม์ก่อนจะถึง
เวลาอนัสมควร โดยเฉพาะในช่วงทีผ่ลปาลม์สดมรีาคาสงู 

ดงัไดก้ล่าวขา้งต้น สง่ใหผ้ลผลติต่อไร่และอตัราการสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิอยู่ในระดบัต ่า ดงันัน้บรษิทัจงึได้
จดัท านโยบายใหค้ าแนะน าแก่ผูป้ลูกปาลม์น ้ามนัทีต่้องการปรบัปรุงคุณภาพปาลม์น ้ามนัตามมาตรฐานทัง้ดา้นการ
ดูแลรักษาและผลผลิตต่อไร่ เพื่อให้ผลผลิตที่ส่งป้อนเข้าสู่โรงงานสกัดน ้า มันปาล์มดิบนัน้มีคุณภาพมากขึ้น
นอกจากนัน้ ผูป้ลกูปาลม์น ้ามนัรายย่อยยงัสามารถขอเขา้เยีย่มชมสวนของบรษิทัไดอ้กีดว้ย 

บรษิทัไดม้กีารคดัคุณภาพของผลปาลม์สดจากผูป้ลกูปาลม์น ้ามนั ณ จุดรบัซือ้ แต่วธิกีารนี้ไม่สามารถท า
ไดใ้นช่วงที่ผลปาล์มสดมปีรมิาณน้อย นอกจากนัน้บรษิัทยงัได้มกีารแนะน าผู้ปลูกปาล์มน ้ามนัเกีย่วกบัคุณภาพ
ของผลปาลม์สดทีค่วรจะน าส่งโรงงาน บรษิัทเชื่อว่าโปรแกรมการใหค้ าแนะน าแก่ผูป้ลูกปาลม์น ้ามนัทัว่ไปจะช่วย
ปรบัปรุงคุณภาพของผลปาลม์สดทีจ่ะป้อนเขา้สูโ่รงงานใหม้คีุณภาพดขีึน้และเป็นการเพิม่อัตราการสกดัน ้ามนัดว้ย 
โดยบรษิัทไดม้กีารปรบัราคารบัซือ้ผลปาลม์สดใหส้งูขึน้ตามอตัราการสกดัน ้ามนั ทัง้นี้เพื่อเป็นการจูงใจให้ผูป้ลูก
ปาลม์รายย่อยสง่ผลปาลม์สดทีม่คีุณภาพเขา้สูโ่รงงาน 

ส าหรบัเทคโนโลยสี าหรบัการสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิทีม่ผีลต่อการใชว้ตัถุดบินัน้ เนื่องจากบรษิทัไดใ้ชแ้บบ
มาตรฐานสากลในอุตสาหกรรมนี้แล้ว  ดังนัน้การปรบัปรุงเพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กับการใช้
อุปกรณ์เครื่องจกัรเครื่องมอืและการปฏบิตังิานใหเ้หมาะสม บรษิทัเหน็ว่าไม่มเีทคโนโลยใีหม่ๆทีไ่ดพ้สิจูน์แลว้มา
ทดแทน แต่อาจมเีทคโนโลยีอ่ื่นๆทีม่ผีลต่อการใชว้ตัถุดบิหรอืปรบัปรุงใหด้ขีึน้ ซึง่ขึน้อยู่กบัว่าคุม้ค่ากบัเงนิทีล่งทุน
หรอืไม่ โดยบรษิัทยงัคงค้นควา้เทคโนโลยีใ่หม่ๆเพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติอย่างต่อเนื่อง รวมถงึการลด
อตัราสญูเสยีน ้ามนั การก าจดัมลภาวะทีเ่กดิจากการกระบวนผลติซึง่เป็นพษิต่อสิง่แวดลอ้ม  

 
การปลูกปาลม์ทดแทน 
ปาล์มน ้ามนัที่ได้ด าเนินการปลูกทดแทนในปี 2558 บนพื้นที่ 1,246 ไร่ ได้เริม่ให้ผลผลติได้ในปี 2561 

แม้ว่าจะยงัมผีลผลติไม่มากนัก แต่อตัราผลผลติต่อไร่จะค่อยๆ เพิม่มากขึน้จนเขา้สู่ภาวะปกตใินอกี 2 ปีขา้งหน้า 
ในสว่นของพืน้ทีท่ีม่กีารปลกูปาลม์ทดแทนในปี 2559 เริม่เกบ็เกีย่วผลผลติไดใ้นกลางปี 2562  

ตามทีบ่รษิทัมแีผนจะด าเนินการปลูกปาลม์ทดแทนจ านวน 1,434 ไร่ ในปี 2563 นัน้  เน่ืองจากผลผลติ
ต่อไร่ยงัอยู่ในอตัราสูง บรษิทัจงึพจิารณาเลื่อนแผนปลูกปาลม์ทดแทนออกไปจ านวน 1 ,291 ไร่ โดยไม่มกี าหนด 
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพต้นปาลม์และผลผลติต่อไร่  ส่วนจ านวนทีเ่หลอือกี 143 ไร่ เน่ืองจากสภาพต้นปาลม์ไดเ้สื่อม
โทรมลง อกีทัง้ผลผลติกเ็ริม่ลดลง ดงันัน้ เมื่อปลายปีทีผ่่านมา  บรษิทัจงึไดท้ าการปลูกปาลม์ใหม่ใตต้้นปาลม์เดมิ  
ซึง่จะท าใหบ้รษิทัสามารถเกบ็เกีย่วผลปาลม์จากตน้ปาลม์เดมิไดอ้กีประมาณ 2 ปี ก่อนทีจ่ะมกีารโค่นต้นปาลม์เก่า
ทิง้ เพื่อใหต้น้ปาลม์ใหม่ไดเ้ตบิโต 

 
จ านวนผูจ้  าหน่ายวตัถดิุบ 
บรษิทัมกีารซือ้ผลปาลม์สดส่วนใหญ่จากชาวสวนในเขตกระบีแ่ละสุราษฎรธ์านี โดยไม่มรีายใดทีบ่รษิัท

ซือ้ผลปาลม์สดมากกว่ารอ้ยละ 30 ของยอดซือ้ผลปาลม์สดทัง้หมด  
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สดัส่วนการซ้ือวตัถดิุบในประเทศและต่างประเทศ 
เน่ืองจากวตัถุดบิของบรษิทั คอื ผลปาลม์สด เป็นพชืผลทางการเกษตร ซึง่ควรน าเขา้สู่กระบวนการผลติ

โรงงานสกัดน ้ ามันภายใน 24 ชัว่โมง มิฉะนั ้นแล้วอาจจะท าให้ได้ปริมาณกรดปาล์มเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่า
มาตรฐานสากลในการซือ้ขายน ้ามนัปาลม์ดบิ ซึง่มผีลใหถู้กตดัราคาเมื่อมกีารสง่มอบ ดงันัน้ในอุตสาหกรรมนี้จงึไม่
มกีารน าเขา้ผลปาล์มสดจากต่างประเทศ นอกจากการน าเขา้ในรูปของน ้ามนัปาล์มดบิ หรอืน ้ามนัปาลม์บรสิุทธิ ์
ภายใตเ้งื่อนไขทีก่ าหนดโดยภาครฐั 

 
 
ข.   ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 
การบรหิารสิง่แวดลอ้ม (Environmental Management) เป็นกระบวนการทีต่่อเนื่อง กลไกการปฏบิตังิาน

ทีจ่ะควบคุมความเสีย่งของสิง่แวดลอ้มและกลยุทธเชงิปฏบิตักิารนัน้จะสง่ผ่านมายงัการฝึกปฏบิตัขิองพนกังานและ
ผูบ้รหิารของบรษิทัต้องมจีรยิธรรมในการบรหิารงาน บรษิทัไดม้นีโยบายและวธิปีฏบิตัเิพื่อใหแ้น่ใจว่ากระบวนการ
ผลติจะกระทบต่อสิง่แวดลอ้มน้อยทีสุ่ด โดยในปี 2547 บรษิทัไดเ้ขา้สู่ระบบมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 
14001 เพื่อใหโ้ครงการบรหิารสิง่แวดลอ้มมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และไดร้บัการรบัรองในเดอืนพฤษภาคม 2549 

โรงงานสกดัน ้ามนัเมลด็ในปาลม์ดบินัน้จะไม่มมีลภาวะเป็นพษิแต่อย่างใด ปรมิาณของเสยีทีเ่ป็นชีวภาพ
นัน้มเีพยีงเลก็น้อยมาก ซึง่จะถูกกรองและน าลงสูบ่่อพกัแหง้ของโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิ 

ส าหรบัโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ดบินัน้มขีองเสยีดงัต่อไปนี้ 
ของเหลว 
ขีน้ ้ามนัและของเหลวจากหม้อนึ่งนัน้จะถูกดกัเกบ็และแยกเอาน ้ามนัออก เพื่อรอจ าหน่ายเป็นน ้ามนัที่มี

คุณภาพต ่า ในสว่นทีเ่หลอืจะถูกสง่ลงในบ่อน ้าเสยีของบรษิทั 
น ้าเสยีของบรษิัทจะถูกปล่อยลงในบ่อน ้าเสยี บ่อน ้าเสยีมทีัง้หมด 8 บ่อ และน ้าเสยีจะไหลลงทลีะบ่อๆ

อย่างต่อเน่ือง ซึง่ในช่วงนี้มกีารย่อยสารชวีะภาพ การไหลของน ้าเสยีในบ่อน ้าเสยีนัน้บรษิทัใชร้ะบบน ้าตกคอืไหล
ลงทลีะบ่อซึง่มรีะดบัลดหลัน่กนัลงมา บ่อน ้าเสยีสีบ่่อแรกจะลกึส าหรบัการย่อยสลายโดยไม่ใชอ้อกซเิจน และบ่อน ้า
เสยีสองบ่อสดุทา้ยจะตืน้เพื่อทีจ่ะใหอ้อกซเิจนช่วยย่อยสลาย น ้าเสยีทีถู่กย่อยสลายแลว้จะถูกปัมเขา้สู่ทีเ่กบ็น ้าเสยี
ในสวนของบรษิทั ซึง่เป็นทีส่งูโดยใชท้่อใตด้นิ น ้าเสยีทีเ่กบ็ไวใ้นสวนของบรษิทั จะปล่อยลงสูร่่องคนู ้าทีต่ืน้กระจาย
อยู่ในสวน เพื่อให้ซมึเขา้สู่ผวิดินเป็นการเพิ่มสารอาหารในดินแทนการใส่ปุ๋ ยต่อไป ระบบนี้เป็นเทคโนโลยทีี่ได้
พสิจูน์แลว้และโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิหลายโรงงานนิยมใชก้นั ร่องคูน ้าส าหรบัน ้าเสยีนี้จะมรีะยะเวลาการดูด
ซมึและระยะเวลาหมุนเวยีนประมาณ 6 สปัดาห ์บรษิทัใชเ้น้ือทีม่ากกว่า 850 ไร่ ส าหรบัการกระจายน ้าเสยีทีบ่ าบดั
แล้วลงสู่ดินและถูกควบคุมดูแลด้วยพนักงาน ส านักงานเทคโนโลยี กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรมได้ก าหนดค่า BOD ในน ้าเสยีที่จะปล่อยลงสู่แม่น ้าล าคลองต้องไม่เกนิ 20 มลิลกิรมัต่อลติร บรษิัท 
ไม่ได้ปล่อยน ้าเสยีที่บ าบดัแลว้ลงสู่แม่น ้าล าคลอง แต่จะน าไปใช้ประโยชน์ในสวนของบรษิัทดงักล่าวแล้วขา้งต้น 
บ่อน ้าเสยีจะตอ้งขดุลอกเป็นระยะๆ ตะกอนทีขุ่ดออกจากบ่อน ้าเสยีนัน้จะถูกเกบ็ไวใ้นบ่อตากแหง้เป็นระยะเวลา 1 
ปีเพื่อให้เกิดสารอาหารที่มีคุณภาพ ตะกอนที่ตากแห้งแล้วนี้จะน าไปปกคลุมหน้าดินในสวนปาล์มของบริษัท
ส าหรบัทดแทนปุ๋ ยในช่วงหน้ารอ้น  
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ของแขง็  ไดแ้ก่  ทะลายปาลม์เปล่า, ไฟเบอร,์ เปลอืกเมลด็ปาลม์, ขีเ้ถ้า ควนัด าและเขม่า ทะลายเปล่าถูก
น าไปปกคลุมหน้าดนิในสวนของบรษิทัเพื่อทดแทนปุ๋ ย ไฟเบอรแ์ละเปลอืกเมลด็ปาลม์จะเป็นเชือ้เพลงิแก่ Boiler 
หรอืเปลอืกเมลด็ปาลม์อาจขายใหโ้รงงานอื่นทีต่้องการ ตะกอนทีขุ่ดจากบ่อน ้าเสยีจะใชเ้ป็นประโยชน์ในสวนของ
บรษิทั บรษิทัจะป้องกนัการไหลซมึของน ้าผสมตะกอนนี้ในฤดูฝนโดยการขุดร่องน ้ารอบสวนเพื่อดกัน ้าไหลลงสู่ที่
อื่น  บรษิทัไดม้กีารปรบัปรุงเครื่อง Boiler และการป้อนเชื้อเพลงิเขา้สู่ Boiler ซึ่งมผีลต่อการลดควนัด าและเขม่า
ของโรงงาน อย่างไรกต็ามควนัด าและเขม่าจาก Boiler ของโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิที่เป็นปัญหาอยู่นี้อาจมา
จากเชือ้เพลงิทีป้่อน เช่น ไฟเบอรแ์ละเปลอืกเมลด็ปาลม์ ค่าควนัด าและเขม่าของโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิจาก
กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมตอ้งไม่เกนิ 320 มลิลกิรมัต่อลกูบาศกเ์มตร  
 
2.4 งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 
 
                -   ไม่ม ี  - 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 
 
1. พืน้ท่ีปลูกปาลม์มากกวา่รอ้ยละ 50 เป็นพืน้ท่ีของรฐั 

 
พื้นที่ปลูกปาล์มของบรษิัทย่อยสองแห่ง มีจ านวนประมาณ 15,103.69 ไร่ โดยแบ่งเป็นสวนเคยีนซา 

8,588.69 ไร่และสวนชยับุรจี านวน 6,515 ไร่ ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 52.5 ของพื้นที่ปลูกปาลม์ทัง้หมดของบรษิัทและ
บรษิทัย่อย  

(ก) สวนเคยีนซาไดร้บัอนุญาตจากกรมธนารกัษ์ได้รบัสทิธกิารเช่าที่ราชพสัดุจ านวน 4,294.34 ไร่ เป็น
ระยะเวลา 30 ปี โดยสญัญามผีลตัง้แต่วนัที ่9 กรกฎาคม 2557 ถงึ วนัที ่8 กรกฎาคม 2587 ในปี 2558 และ 2559 
บรษิทัไดเ้ริม่ปลูกปาลม์ทดแทนในพืน้ที่ทีไ่ดท้ าสญัญาเช่าไปแล้วจ านวน 1,246 และ 1,410 ไร่ ตามล าดบั ส่วนที่
เหลอืจ านวน 1,291 ไร่ บรษิัทได้พิจารณาเลื่อนแผนปลูกปาล์มทดแทนออกไป โดยไม่มกี าหนด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั
สภาพตน้ปาลม์และผลผลติต่อไร่ เนื่องจากผลผลติต่อไร่ยงัอยู่ในอตัราสงู   ส่วนอกีจ านวน 143 ไร่ เน่ืองจากสภาพ
ตน้ปาลม์ไดเ้สือ่มโทรมลง อกีทัง้ผลผลติกเ็ริม่ลดลง ดงันัน้ เมื่อปลายปีทีผ่่านมา  บรษิทัจงึไดท้ าการปลกูปาลม์ใหม่
ใตต้น้ปาลม์เดมิ  ซึง่จะท าใหบ้รษิทัสามารถเกบ็เกีย่วผลปาลม์จากตน้ปาลม์เดมิไดอ้กีประมาณ 2 ปี ก่อนทีจ่ะมกีาร
โค่นตน้ปาลม์เก่าทิง้ ทัง้นี้ เพื่อใหต้น้ปาลม์ใหม่ไดเ้ตบิโต 

สว่นพืน้ทีอ่กีจ านวน 4,294.34 ไร่ ทางกรมธนารกัษ์จะด าเนินการน าไปจดัสรรใหร้าษฎรผูย้ากไรไ้มม่ทีีด่นิ
ท ากนิไดร้บัสทิธกิารเช่ารายละไม่เกนิ 10 ไร่  ในระหว่างทีก่ารด าเนินการเรื่องการจดัสรรพืน้ทีย่งัไม่แลว้เสรจ็นัน้ 
กรมธนารกัษ์ไดอ้นุญาตใหบ้รษิทัย่อยครอบครองท าประโยชน์โดยช าระค่าเช่าในอตัราทีก่ าหนด จนกว่าการจดัสรร
ทีด่นิจะด าเนินการแล้วเสรจ็ อย่างไรกต็าม เนื่องจากต้นปาลม์ที่ปลูกในพื้นที่แปลงดงักล่าวมอีายุมากกว่า 30 ปี 
และบางสายพนัธุก์ม็คีวามสงูจนเกนิกว่าทีจ่ะเกบ็เกีย่วได ้มผีลใหผ้ลผลติต่อไร่ลดลง 

(ข) สวนชยับุร ีอยู่ในระหว่างด าเนินการขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในพืน้ที่จ านวน 6 ,515 ไร่ ในกรณีที่
ไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ท าประโยชน์ มผีลให้บรษิทัต้องรบัซือ้ผลปาลม์สดจากบุคคลภายนอกในสดัส่วนสงูขึน้เพื่อ
ทดแทนผลปาลม์สดทีข่าดไปจากพืน้ทีส่มัปทาน สง่ผลใหต้น้ทุนวตัถุดบิสงูขึน้  

ในระหว่างรอการด าเนินการดงักล่าว บรษิัทย่อยได้รบัใบอนุญาตเก็บหาของป่าในพื้นที่แปลงดงักล่าว 
โดยบรษิัทย่อยต้องช าระเงนิค่าภาคหลวงในอตัราร้อยละ10 ของราคาตลาดและค่าบ ารุงป่าในอตัรา 2 เท่าของ
ค่าภาคหลวง เมื่อมกีารเกบ็เกี่ยวผลปาลม์สด บรษิัทย่อยได้รบัใบอนุญาตดงักล่าว เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2558 
โดยใบอนุญาตมีอายุคราวละ 1 ปี ซึ่งใบอนุญาตปัจจุบันจะสิ้นสุดวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 อย่างไรก็ตาม 
เน่ืองจากตน้ปาลม์ทีป่ลูกในพืน้ทีแ่ปลงดงักล่าวมอีายุมากกว่า 30 ปี และบางสายพนัธุก์ม็คีวามสงูจนเกนิกว่าทีจ่ะ
เกบ็เกีย่วได ้มผีลใหผ้ลผลติต่อไร่ลดลง 

 
2. พืน้ท่ีปลูกปาลม์ส่วนหน่ึงเป็นพืน้ท่ีท่ีถกูประกาศเป็นเขตปฏิรปูท่ีดิน 

 
บรษิทัมพีืน้ทีป่ลกูปาลม์ 2 แปลงถูกประกาศเป็นทีท่บัซอ้นกบัเขตปฏริปูทีด่นิ ภายหลงัจากทีบ่รษิทัเขา้ไป

ด าเนินการปลูกปาลม์แลว้เป็นเวลา 7 ปี และ 18 ปี ตามล าดบั โดยในปี 2547 ส านักงานปฏริูปทีด่นิจงัหวดักระบี่
ไดม้หีนังสอืแจง้ให้บรษิัทเขา้สู่กระบวนการตามกฎหมายปฏริูปทีด่นิ ในปี 2548 บรษิัทท าหนังสอืแจง้ส านักงาน
ปฏริปูทีด่นิ พรอ้มสง่หลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อขอพสิจูน์สทิธใินทีด่นิแปลงดงักล่าว เนื่องจากบรษิทัเป็นผูค้รอบครอง
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และเขา้ท าประโยชน์พื้นทีด่งักล่าวก่อนมกีารประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาตแิละก่อนประกาศเป็นเขตปฏริูปที่ดนิ 
ต่อมาปี 2551 ส านักงานปฏริูปทีด่นิจงัหวดักระบี ่มหีนังสอืแจง้มายงับรษิทัเพื่อให้เขา้สู่กระบวนการกระจายสทิธ ิ
ซึง่การกระจายสทิธบิางสว่นไดเ้สรจ็สิน้ลงในปี 2553 มพีืน้ทีป่ระมาณ 3,528.46 ไร่   

เมื่อวนัที ่5 กรกฎาคม 2559 ไดม้ปีระกาศค าสัง่คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่36/2559 ใหส้ านักงาน
การปฏริูปที่ดนิก าหนดพื้นทีเ่ป้าหมายที่ดนิที่ยงัไม่เขา้สู่กระบวนการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมที่มเีน้ือที่ตัง้แต่ 
500 ไร่ขึน้ไป โดยให้ผู้ครอบครองที่ดนิในพื้นที่เป้าหมายดงักล่าว ยื่นค ารอ้งเพื่อแสดงสทิธใินที่ดนิตามประมวล
กฎหมายที่ดินหรอืกฎหมายอื่น ต่อส านักงานการปฏิรูปที่ดินจงัหวดั และให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจงัหวดั
ตรวจสอบหลกัฐานแสดงสทิธใินที่ดนิของผู้ครอบครองที่ดนิในพื้นที่เป้าหมาย หากผูค้รอบครองทีด่นิ ไม่มายื่นค า
ร้องแสดงสิทธิในที่ดิน หรือส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวดัพิจารณาแล้วไม่เห็นชอบกับค าร้องดังกล่าว ให้
เจา้หน้าทีซ่ึง่เลขาธกิารส านักงานการปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมแต่งตัง้มอี านาจสัง่ใหผู้ค้รอบครองทีด่นิออกจาก
พืน้ทีเ่ป้าหมายภายในเวลาทีก่ าหนด และงดเวน้กระท าการใดๆ ในบรเิวณพืน้ทีเ่ป้าหมาย 

ในเดอืนกรกฎาคม 2561 อยัการจงัหวดักระบี่ได้ยื่นค าฟ้องต่อศาลว่าบรษิัทได้เขา้ใช้ประโยชน์ในที่ดนิ
แปลงหนึ่งเพื่อปลกูปาลม์น ้ามนัคดิเป็นเนื้อที ่4,376 ไร่ซึง่ไดก้ าหนดใหเ้ป็นเขตปฏริปูทีด่นิ  

ในส่วนของพื้นที่อกีแปลง ส านักงานการปฏริูปที่ดินจงัหวดักระบี่มคี าสัง่ให้บรษิัทออกจากที่ดนิแปลง
หมายเลขที่ 601 เนื้อทีป่ระมาณ 973 ไร่ ตัง้อยู่ต าบลกระบี่น้อย อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี่ ซึง่ถูกก าหนดให้เป็น
พืน้ทีเ่ป้าหมายตามประกาศค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิที ่36/2559  และบรษิทัไดด้ าเนินการสง่คนื
พืน้ที่ดงักล่าวใหส้ านักงานการปฏริูปทีด่นิจงัหวดักระบีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ซึง่กรณีดงักล่าวมผีลให้บรษิทัจะต้องรบัซื้อ
ผลปาลม์สดจากบุคคลภายนอกเพื่อทดแทนผลปาล์มสดที่ขาดไปจากพื้นทีด่งักล่าวส่งผลให้ต้นทุนวตัถุดบิสงูขึน้ 
และตอ้งตดัจ าหน่ายสนิทรพัย ์คดิเป็นมลูค่าทางบญัชปีระมาณ 8 ลา้นบาท 

 
3. ความผนัผวนของราคาน ้ามนัปาลม์และการแทรกแซงจากภาครฐั 

 
น ้ามนัปาลม์ดบินับเป็นสนิคา้โภคภณัฑซ์ึง่มรีาคาผนัผวน  บางช่วงเกดิปัญหาขาดแคลนหรอืบางช่วงลน้

ตลาดในปี 2562 ราคาเฉลี่ยรายเดือนแกว่งตัวอยู่ในช่วงกว้างระหว่าง 14.76 – 29.75 บาท/กิโลกรมั (2561 : 
16.22 – 23.20 บาท/กิโลกรมั) โดยมีราคาเฉลี่ยทัง้ปีที่ 18.23 บาท/กิโลกรมั ลดลงร้อยละ 6.85 จากปี 2561 
ในขณะทีร่าคาเฉลีย่ในตลาดโลกอยู่ที ่16.13 บาท/กโิลกรมั ความผนัผวนของราคาในประเทศในระหว่างปีนับเป็น
อุปสรรคส าคญัต่อการบรหิารจดัการสนิค้าคงคลงัของบรษิัท นอกจากนัน้ ในช่วงฤดูกาลที่มผีลผลติปาล์มน ้ามนั
ออกสู่ตลาดในปรมิาณมาก  ปรมิาณน ้ามนัปาล์มดบิสะสมอยู่ในระดบัสูง ท าใหร้าคาผลปาลม์สดและน ้ามนัปาล์ม
ดิบลดลงอย่างมาก อาจน าไปสู่เหตุการณ์ประท้วงจากเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม จนหลายครัง้ภาครฐัต้องเข้ามา
แทรกแซงตลาดน ้ามนัปาล์ม ดงัจะเหน็ได้จากในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปีที่ผ่านมา ซึ่งไดผ้ลกัดนัให้ราคาน ้ามนั
ปาลม์ดบิกลบัขึน้มาจาก 16 บาท/กโิลกรมัในช่วงตน้เดอืนตุลาคม มาแตะระดบัสงูสดุของปีที ่35 บาท/กโิลกรมัเมื่อ
วนัที ่27 ธนัวาคม 2562  
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4. สภาพภมิูอากาศ 
 
เนื่องจากวตัถุดบิหลกัของบรษิัทมาจากผลผลติทางการเกษตร แนวโน้มผลการด าเนินงานของบรษิัท

ยงัคงขึน้อยู่กบัปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้ไดแ้ก่ สภาพภูมอิากาศ ปรมิาณน ้าฝน และผลผลติของวตัถุดบิทีอ่อกสู่ตลาด
ในแต่ละฤดูกาล ปัจจุบนัมคีวามผนัแปรของภูมอิากาศเกดิขึน้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน บางปีเกดิอุทกภยัอย่าง
หนัก บางปีประสบภยัแล้ง ท าให้ปรมิาณผลผลติที่ออกสู่ตลาดมีความผนัผวนในแต่ละปีหรอืระหว่างปี ซึ่งอาจ
น าไปสูก่ารแทรกแซงจากภาครฐั   

 
5. ก าลงัการผลิตส่วนเกินของโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ดิบ  

 
ปัจจุบนั โรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิมจี านวนประมาณ 128 แห่ง (เปิดด าเนินการจ านวน 101 แห่ง) สว่น

ใหญ่อยู่ในเขตจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี กระบี ่ชุมพร  มกี าลงัการผลติของโรงงานรวมทัง้สิน้ประมาณ 30 - 35 ลา้นตนั
ผลปาลม์สดต่อปี ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัผลปาลม์สดในปี 2562 ทีม่ปีรมิาณ 16.7 ลา้นตนั จากพืน้ทีเ่พาะปลูกปาลม์ที่
ให้ผลผลิตแล้วที่มีอยู่ประมาณ 5.5 ล้านไร่ ท าให้อัตราการใช้ก าลงัการผลิตโดยรวมของโรงสกดัทัง้หมดอยู่ ที่
ประมาณรอ้ยละ 50 สง่ผลใหม้กีารแขง่ขนักนัซือ้ผลปาลม์สดในราคาสงู โดยไม่ค านึงถงึคุณภาพเท่าทีค่วร 

 
6. การจ าหน่ายน ้ามนัปาลม์ดิบให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ 

 
ในปี 2561 และปี 2562 บรษิัทมกีารจ าหน่ายน ้ามนัปาล์มดบิ และน ้ามนัเมลด็ในปาล์มดบิ ให้กบัลูกค้า

รายใหญ่รายเดยีว ซึง่ไดแ้ก่ บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (LST) คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 75 และรอ้ย
ละ 85 ตามล าดบั ท าใหอ้าจเกดิความเสีย่งในดา้นการพึง่พงิลูกคา้รายใดรายหนึ่งเป็นส าคญั  แต่เนื่องจาก LST มี
ความสมัพนัธท์ีด่กีบับรษิทัมาเป็นเวลานานและเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบรษิทั รวมทัง้เป็นบรษิัทจดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่มฐีานะการเงนิทีแ่ขง็แกร่ง และมชีื่อเสยีงเป็นทีย่อมรบัในอุตสาหกรรมน ้ามนั
ปาลม์ บรษิทัจงึเชื่อมัน่ว่าความเสีย่งจากการสญูเสยีลกูคา้รายนี้ไป หรอืลกูคา้รายนี้จะประสบปัญหาทางการเงนิจงึ
เกดิขึน้ไดน้้อย นอกจากนัน้ บรษิทัยงัมคีวามสามารถในการขายสนิคา้ใหก้บัลกูคา้รายอื่นไดอ้กีดว้ย โดยเฉพาะใน
ปัจจุบนัน ้ามนัปาลม์มไิดน้ ามาใชเ้พื่อการบรโิภคเพยีงอย่างเดยีว แต่ยงัสามารถน ามาใชเ้ป็นพลงังานทดแทนไดอ้กี
ดว้ย  

 
7. มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นสามญัทัง้หมดท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 

 
จากการทีบ่รษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (LST) ถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นรอ้ยละ 69.96 ของ

จ านวนหุน้สามญัทัง้หมดที่ออกและเรยีกช าระแลว้ ถอืว่ามอี านาจในการควบคุมเชงินโยบาย รวมถงึอ านาจในการ
บรหิารงาน ประกอบกบัการมกีรรมการผูจ้ดัการเป็นบุคคลคนเดยีวกนั อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ในระหว่างสองบรษิทั เนื่องจากทัง้สองบรษิทัมกีารท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

อย่างไรกต็าม การท าธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ โดยเฉพาะการขายน ้ามนัปาลม์ดบิให้ LST นัน้ ผูส้อบ
บญัชีของบรษิัทได้มีการสอบทานรายการดงักล่าวว่าเป็นราคาซื้อขายเดียวกนักบับุคคลภายนอก นอกจากนี้ 
บริษัทได้มีการเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 6 แล้ว รวมถึงการปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั   
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4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ   
 

1.   ทรพัยสิ์นถาวร  
บรษิทัมทีรพัยส์นิถาวรทีใ่ชป้ระกอบธุรกจิสวนปาลม์น ้ามนัทีเ่ป็นของบรษิทัและบรษิทัย่อย ดงันี้ 
 

ประเภทของทรพัยสิ์น 
ขนาด  
(ไร)่ 

ประเภทการ 
ถือครองสิทธ์ิ 

  มูลค่าตาม 
  บญัชีสุทธิ (บาท) 

1. ทีด่นิ 13,629.25 โฉนด, นส.3ก, นส.3 668,488,717 

   1.1 ทีด่นิท าสวนปาลม์    

   1.2 ทีด่นิโรงงาน,ส านกังาน,บา้นพกั 153.10 โฉนด 745,574 

   1.3 ทีด่นิทีไ่ม่ไดใ้ชด้ าเนินงาน            0.93 โฉนด 20,033,297 

รวมทีด่นิทัง้หมด 13,783.28  689,267,588 

หกั ส ารองเผื่อการดอ้ยค่าของทีด่นิ   (21,210,572) 

 รวมทีด่นิทัง้หมดสทุธ ิ  13,783.28  668,057,016 

  
2. อาคารส านกังาน, อาคารโรงงาน และ บา้นพกัพนกังาน เจา้ของ 73,273,097 

3. เครื่องจกัรและอุปกรณ์ เจา้ของ 59,767,106 

4. ยานพาหนะ เจา้ของ 21,998,909 

6.     5. เครื่องตกแต่งและเครื่องใชส้ านกังาน  เจา้ของ 1,955,405 

6. ตน้ทุนการพฒันาการปลกูปาลม์น ้ามนั  เจา้ของ 197,469,251 

7. โครงการปลกูปาลม์ทดแทน และแปลงเพาะ   6,565,515 

8. งานระหว่างท าทีด่นิทีม่สีทิธคิรอบครอง   16,218,425 

9. งานระหว่างก่อสรา้ง   661,082 

           รวมทรพัยส์นิถาวร   1,045,965,806 

 
2.   ทรพัยสิ์นไม่มีตวัตน  
บรษิทัมทีรพัยส์นิไม่มตีวัตนทีเ่ป็นของบรษิทัและบรษิทัย่อย ดงันี้ 

ประเภทของทรพัยสิ์น 
       มูลค่าตาม 

  บญัชีสุทธิ (บาท) 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์              63,623 

        รวมทรพัยส์นิไม่มตีวัตน        63,623 
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3.   ทรพัยสิ์นท่ีไม่ได้ใช้ด าเนินงาน 
 

ประเภทของทรพัยส์นิ ขนาด 
(ไร่) 

ประเภทการ 
ถอืครองสทิธิ ์

มลูค่าตาม 
บญัชสีทุธ ิ(บาท) 

  
ทีด่นิ 

 
0.93 

 
โฉนด 

 
20,033,297 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 
1) คดีท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรพัยข์องบริษทัหรือบริษทัย่อยท่ีมีจ านวนสงู

กว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัส้ินปีบญัชี 
 

บรษิัทไม่มีคดีหรอืขอ้พิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบด้านลบต่อสนิทรพัย์ของบรษิัทหรือ
บรษิัทย่อยที่มจี านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2562 
 

 

2) คดีท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธรุกิจของบริษทัอย่างมีนัยส าคญั 
----------ไมม่-ี-------- 

 
3) คดีท่ีมิได้เกิดจากการประกอบธรุกิจโดยปกติของบริษทั 

----------ไมม่-ี-------- 
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6. ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส าคญัอ่ืน 
 

ข้อมลูบริษทั 
 
ชื่อบรษิทั    : บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขทะเบยีนบรษิทั   : 0107536000404  
เวป็ไซต ์    : www.upoic.co.th 
ประเภทธุรกจิ   : ท าสวนปาลม์ และสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิ 

  และน ้ามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ 
ทุนจดทะเบยีน   : 324,050,000 บาท 
จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ : 324,050,000 หุน้ 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ  : 1 บาท 
ส านกังานใหญ่   : 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ 

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

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

สวนปาลม์น ้ามนั    : พืน้ทีป่ลกูปาลม์น ้ามนัของบรษิทัและบรษิทัย่อย  
  แบ่งออกเป็น 2 สว่น ดงันี้ 

 
1.  พืน้ท่ีท่ีเป็นของบริษทั  
 
ซึง่แบ่งเป็นพืน้ทีท่ีม่เีอกสารสทิธทิีเ่ป็นโฉนด นส.3ก นส.3 และ สค. 1 ซึง่มจี านวน 14,591.20 ไร่ โดย
ประกอบไปดว้ยพืน้ที ่ดงัต่อไปนี ้

1. สวนกระบีน้่อย    78 หมู่ 4 ต าบลกระบีน้่อย อ าเภอเมอืง กระบี ่
2. สวนเขาพนม    38/2 หมู่ 8 ต าบลเขาพนม อ าเภอเขาพนม กระบี ่
3. สวนเขาเขน    ต าบลอ่าวลกึใต ้อ าเภออ่าวลกึ กระบี ่
4. สวนบา้นหมาก    65/1 หมู่ 6 ต าบลบางสวรรค ์อ าเภอพระแสง สรุาษฎรธ์าน ี
5. สวนเกาะน้อย    904 หมู่ 2 ต าบลบางสวรรค ์อ าเภอพระแสง สรุาษฎรธ์าน ี
6. สวนทบัปรกิ    ต าบลทบัปรกิ อ าเภอเมอืง กระบี ่
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2.  พืน้ท่ีท่ีเป็นของบริษทัย่อย 
2.1. พืน้ทีเ่ช่าราชพสัดุ ของกรมธนารกัษ์ ตัง้อยู่เลขที ่229 หมู่ 2 ต าบลเคยีนซา อ าเภอเคยีนซา   

สรุาษฎรธ์านี แบ่งเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ 
สว่นแรกจ านวน 4,294.34 ไร่ มกี าหนดระยะเวลาเช่า 15 ปี นับแต่วนัที ่9 กรกฎาคม 2557 ถงึ

วนัที ่8 กรกฎาคม 2587   
สว่นทีส่องจ านวน 4,294.34 ไร่ กรมธนารกัษ์จะน าไปจดัสรรใหร้าษฎรผูย้ากไรไ้ม่มทีีด่นิท ากนิ

ไดร้บัสทิธกิารเช่ารายละไม่เกนิ 10 ไร่ โดยในระหว่างทีก่รมธนารกัษ์ด าเนินการยงัไม่แลว้เสรจ็ จงึให้
บรษิทัย่อยเช่า และจ่ายค่าเช่าตามอตัราทีก่รมธนารกัษ์ก าหนด 

2.2 พื้นที่ที่เป็นสัมปทานกับกรมป่าไม้ ตัง้อยู่เลขที่ 16 หมู่  5 ต าบลชัยบุรี อ าเภอชัยบุร ี         
สุราษฎรธ์านี ซึง่หมดอายุเมื่อวนัที่ 1 มกราคม 2558 ในระหว่างด าเนินการขอต่ออายุ บรษิัทได้รบั
ใบอนุญาตเกบ็หาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิจ านวนพืน้ที่ 6 ,515 ไร่ โดยใบอนุญาตมอีายุคราว
ละ 1 ปี   
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นิติบคุคลท่ีบริษทัถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
 
1. ช่ือบริษทั  : บริษทั พนัธศ์รีวิวฒัน์ จ ากดั 

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

ประเภทธุรกจิ   : ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ในบรษิทั พนัธศ์ร ีจ ากดั  
   และบรษิทั ประจกัษ์ววิฒัน์ จ ากดั  
   ทีถ่อืสมัปทานสวนปาลม์น ้ามนั  

ทุนจดทะเบยีน   : 27,400 หุน้ (มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10,000 บาท) 
จ านวนหุน้สามญั   : 27,394 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 99.98 
ทีบ่รษิทัถอือยู่  
 
หมายเหตุ :  
บรษิทั พนัธศ์ร ีจ ากดั 
ส านกังาน : 98 หมู่ 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5 

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

ทีต่ัง้สวนปาลม์  : ต าบลชยับุร ีกิง่อ าเภอชยับุร ีสรุาษฎรธ์านี 
พืน้ทีท่ีไ่ดร้บัอนุญาต : 6,515 ไร ่ 
     (ภายใตใ้บอนุญาตเกบ็หาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาต)ิ 
ระยะเวลาการใชป้ระโยชน์ : ตัง้แต่วนัที ่15 พฤษภาคม 2562 ถงึวนัที ่14 พฤษภาคม 2563 
ทุนจดทะเบยีน  : 500 หุน้ (มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10,000 บาท) 
 
บรษิทั ประจกัษ์ววิฒัน์ จ ากดั 
ส านกังาน : 98 หมู่ 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5 

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

ทีต่ัง้สวนปาลม์  : ต าบลเคยีนซา และต าบลคามวาร ีอ าเภอเคยีนซา สรุาษฎรธ์านี 
พืน้ทีเ่ช่าราชพสัดุ กรมธนารกัษ ์ : แบ่งเป็น 2 สว่น 
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สว่นแรกจ านวน 4,294.34 ไร่ มกี าหนดระยะเวลาเช่า 15 ปี นับแต่วนัที ่9 กรกฎาคม 
2557 ถงึวนัที ่8 กรกฎาคม 2587   

ส่วนที่สองจ านวน 4,294.34 ไร่ กรมธนารกัษ์มนีโยบายจะน าไปจดัสรรให้ราษฎรผู้
ยากไร้ไม่มีที่ดินท ากินได้รบัสทิธิการเช่ารายละไม่เกนิ 10 ไร่ โดยในระหว่างที่กรมธนารกัษ์
ด าเนินการยงัไม่แลว้เสรจ็ จงึใหบ้รษิทัย่อยเช่า และจ่ายค่าเช่าตามอตัราทีก่รมธนารกัษ์ก าหนด 
ทุนจดทะเบยีน  : 5,000 หุน้ (มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท) 
 

2. ช่ือบริษทั  : บริษทั สยามเอลิทปาลม์ จ ากดั 
ส านกังานใหญ่  : 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ 

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

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

ประเภทธุรกจิ  : เพาะเมลด็พนัธุป์าลม์เพื่อการจ าหน่าย 
ทุนจดทะเบยีน  : 5,000,000 หุน้ (มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท) 
จ านวนหุน้สามญั  : 2,500,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 50.00 
ทีบ่รษิทัถอือยู่ 
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บคุคลอ้างอิงอ่ืนๆ 
 

1. นายทะเบียนหุ้น 
 
ชื่อ    : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
สถานทีส่ านกังาน   : 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

     ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 
     กรุงเทพมหานคร 10400 
     โทรศพัท ์02-009 9000 
     โทรสาร  02-009 9991 

 
2. ผูส้อบบญัชี  
 
ชื่อ    : นางสาววไิลลกัษณ์ เลาหศรสีกุล 
      เลขทะเบยีนผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 6140 
สถานทีส่ านกังาน    : บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 

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

 
จ านวนปีทีเ่ป็นผูส้อบบญัชใีหบ้รษิทั :  2 
ความสมัพนัธห์รอืการมสีว่นไดเ้สยีกบั : ไมม่ ี
บรษิทั /บรษิทัย่อย /ผูบ้รหิาร /ผูถ้อืหุน้    
รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักล่าว  
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ส่วนท่ี 2 
การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 
7. ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุ้น 
 

1.  หลกัทรพัยข์องบริษทั 
 
บรษิทัมทีุนจดทะเบยีน 324,050,000 บาท เรยีกช าระแลว้ 324,050,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 324,050,000 หุน้ 

มลูค่าหุน้ละ 1 บาท  
 
2.  ผู้ถือหุ้น 

 
ก. รายช่ือกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ณ วนัที ่8 พฤษภาคม 2562 

 

ล ำดบั ช่ือผูถ้ือหุ้น 
รอ้ยละของจ ำนวนหุ้นสำมญั 

ทัง้หมดท่ีออกและเรียกช ำระแล้ว 
1 บรษิทั ล ่ำสงู (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)* 69.96 

2 บรษิทั วฒันโชต ิจ ำกดั 5.70 
3 นำยสมเกยีรต ิพตีกำนนท ์ 1.68 
4 นำยธรรมนูญ สหดษิฐด ำรงค ์ 1.17 
5 บรษิทั วฒันโสภณพนชิ จ ำกดั 1.12 
6 น.ส. ดวงกมล ธนิสสรำนนท ์ 0.74 
7 บรษิทั กรนีสปอต จ ำกดั 0.73 
8 นำยสวุทิย ์เลำหะพลวฒันำ 0.73 
9 นำงสำววลัยล์ดำ กฤตชญำดำ 0.71 

ท่ีมำ       : บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
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* โครงสรา้งผูถื้อหุ้นและลกัษณะธรุกิจของ บริษทั ล า่สูง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
 - โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่8 พฤษภาคม 2562 ทีม่ผีูถ้อืหุน้ตัง้แต่
รอ้ยละ 10 ขึน้ไป ดงันี้ 

 

ล าดบั ช่ือผูถ้ือหุ้น 
รอ้ยละของจ านวนหุ้นสามญั 

ทัง้หมดท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 
1 บรษิทั ล ่าสงู โฮลดิง้ จ ากดั** 42.11 

2 HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD 20.00 
ท่ีมา   : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

- ลกัษณะประเภทธุรกจิ เป็นผูผ้ลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑน์ ้ามนัพชื, เนยเทยีมและไขมนัพชืผสม 
 

** โครงสรา้งผูถื้อหุ้นและลกัษณะธรุกิจของ บริษทั ล า่สูง โฮลด้ิง จ ากดั  

-โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั ล ่าสงู โฮลดิง้ จ ากดั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ทีม่ผีูถ้อืหุน้ตัง้แต่ รอ้ยละ 10 ขึน้ไป 
ดงันี้ 

ล ำดบั ช่ือผูถ้ือหุ้น 
รอ้ยละของจ ำนวนหุ้นสำมญั 

ทัง้หมดท่ีออกและเรียกช ำระแล้ว 

1 บรษิทั น ้ำมนัพชืกรุงเทพ จ ำกดั 
(บรษิทั น ้ำมนัพชืกรุงเทพ จ ำกดั เป็นบรษิทัโฮลดิง้ ทีม่ธีุรกจิเพือ่กำรลงทุนในบรษิทั
อื่น โดยมผีูถ้อืหุน้ ไดแ้ก่ นำยวงั ชำง ยงิ ถอืหุน้ทำงตรงและทำงออ้ม รอ้ยละ 49) 

50.00 

2 นำยวงั ชำง ยงิ  
(นำยวงั ชำง ยงิ ไมไ่ดถ้อืหุน้ในบรษิทั ล ่ำสงู (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)) 

49.00 

 
 - ลกัษณะประเภทธุรกจิ เป็นบรษิทัโฮลดิง้ ทีม่ธีุรกจิเพื่อการลงทนุในบรษิทัอื่น 
 

ข. กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอิทธิพลในการก าหนดนโยบายการจดัการ 
 
บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ซึง่เขา้มามสีว่นร่วมในการก าหนดนโยบายในการ

ด าเนินธุรกจิของบรษิัท และมกีารส่งตวัแทนเขา้มาเป็นกรรมการ 4 ท่าน โดยมกีรรมการบรหิาร 1 ท่าน, กรรมการ 2 ท่าน, 
และกรรมการผูจ้ดัการ 1 ท่าน 
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3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 
ตัง้แต่ปี 2536 เป็นต้นไป บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอตัราประมาณรอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษี

เงนิได ้ทัง้นี้ย่อมขึน้กบัภาวะเศรษฐกจิและการใชจ้่ายเพื่อการลงทุนเป็นหลกั  
 
คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 จากผลการด าเนินงาน ในอตัราหุ้นละ 0.025 บาท คดิ

เป็นรอ้ยละ 51.82 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษ ีโดยบรษิทัจะตอ้งน าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอกีครัง้ เปรยีบเทยีบ
กบัการจ่ายเงนิปันผลในปีก่อนหน้า ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 65.67 ของก าไรสทุธขิองปี 2561 

 
บรษิัทย่อยและการร่วมคา้ ไม่มกีารก าหนดนโยบายการจ่ายเงนิปันผล ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานและกระแส

เงนิสดของบรษิทัย่อยและการร่วมคา้นัน้ๆ 
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8. โครงสร้างการจดัการ 
 
1) แผนผงัการจดัองคก์ร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 

 

 
 

คณะกรรมการ 
 

นายธรีะ วภิูชนิน       ประธานกรรมการและ 
      ประธานกรรมการตรวจสอบ  

น.ส. อญัชล ีสบืจนัทศริ ิ      รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
นายเสงีย่ม สนัทดั       กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
นายวศนิ ปัจจกัขะภตั ิ       กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
นายวงั ชาง ยงิ       กรรมการ 
นางสาวปิยธดิา สุขจนัทร ์    กรรมการบรหิาร 
นายอ าพล สมิะโรจนา         กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 
 
นางสาวโสมรกัษ์ กระจา่งสด  เลขานุการบรษิทั 

ประธานกรรมการ 
 

นายธรีะ วภิูชนิน 

รองประธานกรรมการและ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

 

น.ส. อญัชล ีสบืจนัทศริ ิ
 

ฝ่ายคดคีวามและหน่วยงาน
ราชการสมัพนัธ ์

นายชณตัถ ์แสงอรุณ 

ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
 

น.ส.เทยีมรส จนิะกนั 

ฝ่ายโรงงาน 
 

นายสพุจน์ เพง็จนัทร ์
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1.1  โครงสรา้งกรรมการบริษทั  
 

โครงสรา้งกรรมการของบรษิทั ประกอบดว้ยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทัง้หมด 4 ชุด คอื 
 
ก.  คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย 

 

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายธรีะ วภิูชนิน กรรมการอสิระและประธานกรรมการ 
2. นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
3. นำยเสงีย่ม สนัทดั กรรมการอสิระ 
4. นายวศนิ ปัจจกัขะภตั ิ กรรมการอสิระ 
5. นายวงั ชาง ยงิ กรรมการ 
6. นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร ์ กรรมการบรหิาร 
7. นำยอ ำพล สมิะโรจนำ กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 
8. นางสาวโสมรกัษ ์กระจ่างสด  เลขานุการบรษิทั 

 
รายละเอยีดขอ้มลูของคณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 และรายชื่อของกรรมการใน

บรษิทัย่อย ปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ 2 
 
ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั   
(รายละเอียดอยู่ในหวัข้อ “การก ากบัดแูลกิจการ”) 
 
ข.  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้กรรมการอสิระ 3 ท่านเป็นคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย 

-   นายธรีะ วภิูชนิน  กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
-   นายเสงีย่ม สนัทดั  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
-   นายวศนิ ปัจจกัขะภตั ิ  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
-   นางสาวโสมรกัษ์ กระจ่างสด เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ไดแ้ก่  
 

กรรมการตรรจสอบ ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
นายธรีะ วภิูชนิน 
(ประธานกรรมการตรวจสอบ) 

เคยด ารงต าแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการ,  
ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย (2540-2546) 

 
ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
(รายละเอียดอยู่ในหวัข้อ “การก ากบัดแูลกิจการ”) 
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ค.  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการได้แต่งตัง้กรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการ 1 ท่าน เป็นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประกอบดว้ย 
  -   นายเสงีย่ม สนัทดั  กรรมการอสิระและ 
      ประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
  -   นายธรีะ วภิูชนิน  กรรมการอสิระและกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
  -   นายวศนิ ปัจจกัขะภตั ิ  กรรมการอสิระและกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

-   นายวงั ชาง ยงิ   กรรมการและกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
 

ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
(รายละเอียดอยู่ในหวัข้อ “การก ากบัดแูลกิจการ”) 
 
ง.  คณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้กรรมการอสิระ 3 ท่าน และกรรมการ 1 ท่าน เป็นคณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ย 
  -   นายเสงีย่ม สนัทดั  กรรมการอสิระและประธานกรรมการสรรหา 
  -   นายธรีะ วภิชูนิน  กรรมการอสิระและกรรมการสรรหา 
  -   นายวศนิ ปัจจกัขะภตั ิ  กรรมการอสิระและกรรมการสรรหา 

-   นายวงั ชาง ยงิ   กรรมการและกรรมการสรรหา 
 
ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา  
(รายละเอียดอยู่ในหวัข้อ “การก ากบัดแูลกิจการ”) 
 
จ.  คณะเจ้าหน้าท่ีบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้กรรมการบรหิาร 2 ท่าน เป็นคณะเจา้หน้าทีบ่รหิารความเสีย่งประกอบดว้ย 
  -   นางสาวปิยธดิา  สขุจนัทร ์ กรรมการบรหิาร 
  -   นายอ าพล สมิะโรจนา  กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 
 

ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะเจา้หน้าท่ีบริหารความเส่ียง  
(รายละเอียดอยู่ในหวัข้อ “การก ากบัดแูลกิจการ”) 

 
1.2   หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ 
 
คณะกรรมการสรรหาท าหน้าทีส่รรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม และน าเสนอรายชื่อใหค้ณะกรรมการของบรษิัท
เพื่อพจิารณา โดยคุณสมบตัขิองกรรมการตอ้งมลีกัษณะไม่ตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์  นอกจากนัน้ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
บรษิทั 
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1.3  จ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการ และจ านวนครัง้ท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้ารว่มประชุม 
       คณะกรรมการบริษทั 
 
ในปี 2562 คณะกรรมการมกีารประชุม 7 ครัง้ โดยมกีรรมกำรแต่ละท่ำนเขำ้ร่วมประชุมดงันี้ 
 

รำยช่ือคณะกรรมกำร จ ำนวนครัง้ท่ีเข้ำรว่มประชุม 

1.  นำยธรีะ วภิูชนิน 7/7 
2.  นำงสำวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ 7/7 
3.  นำยเสงีย่ม สนัทดั 7/7 
4.  นำยวศนิ ปัจจกัขะภตั ิ 7/7 
5.  นำยวงั ชำง ยงิ 5/7 
6.  นำงสำวปิยธดิำ สขุจนัทร ์ 7/7 
7.  นายอ าพล สมิะโรจนา  7/7 

 
1.4   รายช่ือและต าแหน่งของผูบ้ริหาร 
 1. น.ส.อญัชล ี สบืจนัทศริ ิ  กรรมการผูจ้ดัการ 
 2. น.ส.ปิยธดิา สขุจนัทร ์  กรรมการบรหิาร 
 3. น.ส.เทยีมรส จนิะกนั  ผูจ้ดัการแผนกบญัชแีละการเงนิ 
 4. นายชณตัถ ์แสงอรุณ  ผูจ้ดักำรฝ่ำยคดคีวามและหน่วยงานราชการสมัพนัธ ์
 5. นำยสพุจน์ เพง็จนัทร ์  ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน 

 
2) การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร 

 
คณะกรรมการสรรหาท าหน้าทีใ่นการพจิารณาสรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมจะเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่

จะครบก าหนดวาระในเดอืนเมษายน 2563 นี้ ทัง้นี้ รวมถึงการพจิารณาการเสนอชื่อบุคคลโดยผูถ้ือหุน้ เพื่อพจิารณาเขา้รบั
การเลอืกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า ภายใต้หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้จากนัน้ไดน้ าเสนอรายชื่อใหค้ณะกรรมการของบรษิทัเพื่อ
พจิารณาก่อนน าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิทัง้นี้คุณสมบตัขิองกรรมการและผูบ้รหิารต้องมลีกัษณะไม่ต้องหา้ม
ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนัน้ต้องเป็นผู้ที่มีความรู ้
ความสามารถ  และประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั 

 
คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ ดไูดท้ีห่วัขอ้ “การก ากบัดแูลกิจการ”  
 
ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทแลว้ ไม่มกีารก าหนดจ านวนกรรมการทีม่าจากผู้ถอืหุน้รายใหญ่แต่ละกลุ่ม แต่ใหส้ทิธิการ

แต่งตัง้กรรมการ โดยวธิทีี่ผูถ้อืหุ้นสามารถแบ่งคะแนนเสยีงของตนในการเลอืกตัง้กรรมการเพื่อใหผู้ใ้ดมากน้อยเพยีงใดกไ็ด ้
(Cumulative Voting) 
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3) ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

 
ที่ประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 42 มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 ตามที่
คณะกรรมการเสนอ ซึง่ไดผ้่านการกลัน่กรองอย่างละเอยีดจากคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนถงึความเหมาะสม
และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและผลการ
ด าเนินงานของบรษิทั ดงันี้ 
 
ประธานกรรมการ     73,700 บาทต่อเดอืน 
กรรมการบรหิาร     47,300 บาทต่อเดอืนต่อคน 
กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร   47,300 บาทต่อเดอืนต่อคน 
กรรมการอสิระ    50,600 บาทต่อเดอืนต่อคน 
กรรมการตรวจสอบ    52,800 บาทต่อเดอืนต่อคน 

 
3.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
 
ก. ค่าตอบแทนของกรรมการจ านวน 7 คน เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 6,270,000 บาท 
ข. ค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทัทีเ่ขา้ไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัย่อย และการร่วมคา้ 
    --ไม่มี-- 
 

 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าธรรมเนียมกรรมการ 
ปี 2562 

กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ 

1. นายธรีะ วภิชูนิน 
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและ 
กรรมการสรรหา 

884,400 633,600 

2. นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  567,600  

3. นายเสงีย่ม สนัทดั 
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนและ
ประธานกรรมการสรรหา 

607,200 633,600 

4. นำยวศนิ ปัจจกัขะภตั ิ
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและ 
กรรมการสรรหา 

607,200 633,600 

5. นายวงั ชาง ยงิ 
กรรมการ กรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและ 
กรรมการสรรหา 

567,600  
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
ค่าธรรมเนียมกรรมการ 

ปี 2562 
6. นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร ์ กรรมการบรหิาร 567,600  
7. นายอ าพล สมิะโรจนา กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 567,600  

รวม 6,270,000 
 

 ค. ค่าตอบแทนรวม (เงนิเดอืนและโบนสั) ของผูบ้รหิารบรษิทัจ านวน 6 คน เป็นจ านวนเงนิ 12,312,349 บาท 
 ง. ค่าตอบแทนรวม (เงนิเดอืนและโบนสั) ของกรรมการบรหิารและผูบ้รหิารของบรษิทัทีเ่ขา้ไปด ารงต าแหน่งผูบ้รหิาร
ในบรษิทัย่อย และการร่วมคา้  

    --ไม่มี-- 
 
หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผูบ้รหิารบรษิัทไดร้วมค่าตอบแทนของกรรมการบรหิาร กรรมการผู้จดัการ และผูจ้ดัการฝ่าย 4 ราย
แรกต่อจากกรรมการผูจ้ดัการลงมา รวมถงึผูบ้รหิารรายที ่4 ทุกราย (ตามค านิยามทีก่ าหนดโดยส านกังาน กลต.) 

 
3.2 ค่าตอบแทนอ่ืน 
 
บรษิทัไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนอื่น ยกเวน้ค่าตัว๋เครื่องบนิ และทีพ่กั ส าหรบักรรมการทีเ่ป็นชาวต่างประเทศทีม่าเขา้

ร่วมประชุม และการท ากรมธรรมป์ระกนัความรบัผดิส าหรบักรรมการทัง้คณะ 
สว่นผูบ้รหิารทีไ่ม่ใช่กรรมการจะมรีถประจ าต าแหน่ง ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัรถประจ าต าแหน่ง ค่าประกนัสขุภาพ และค่า

ประกนัอุบตัเิหตุ 
ส าหรบัเงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพีนัน้ ผูบ้รหิารของบรษิทัไดร้บัสทิธใินอตัราเดยีวกบัพนักงานอื่นๆ คอืรอ้ยละ 

5 ของเงนิเดอืน ยกเวน้กรรมการบรหิารทีไ่ม่ไดม้กีารจ่ายเงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี 
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4) เลขานุการบริษทั  

นางสาวโสมรกัษ์ กระจา่งสด 

เลขานุการบรษิทั และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ    48 ปี 
จ านวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั 

- ของตนเอง  ไม่ม ี
- ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ  ไม่ม ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร   ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ (เอกการเงนิ) 

National University, ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ี มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร  ผ่ำนกำรอบรมจำกสมาคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย  
  ประกำศนียบัตรเลขำนุกำรบริษัท (Company Secretary Program : CSP) 

 รุ่นที ่97/2019 
ประสบการณ์ 

 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 Deputy Chief Financial Officer บรษิทั ยเูน่ียนโฟรเซ่น โปรดกัส ์จ ากดั 
 Commercial Manager – Pre-Engineering Building & Residential Solutions  

บรษิทั บลสูโคป ไลสาจท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 Financial Services Manager  บรษิทั บลสูโคป สตลี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :      ปัจจบุนั    อดตี
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5) บคุลากร 
 

จ านวนพนักงาน 
 

 จ านวนพนักงาน 

2562 2561 

ส านกังาน 26 25 

โรงงาน 95 95 

สวน 332 435 

รวม 453 555 

 
 
ผลตอบแทนรวมของพนักงานทัง้หมดเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 145.60 ลา้นบาท (2561 : 143.53 ลา้นบาท) โดยมกีาร
จ่ายค่าตอบแทนในรปูค่าแรง เงนิเดอืน โบนสั ค่าล่วงเวลา บา้นพกัพนกังาน และเงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี  
 
 
นโยบายในการพฒันาพนักงาน  

 

การพฒันาบุคคลากรเพื่อได้รบัการรบัรองใหเ้ป็นบรษิทัทีม่มีาตรฐานการปลูกปาลม์น ้ามนัอย่างยัง่ยนื (RSPO)  ได้
ด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง  มกีารอบรม/ใหค้วามรูแ้นวทางในการด าเนินกจิกรรม และการปฏบิต้ใิหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด  
ซึง่ยงัคงใหบ้รษิทัยงัไดร้บัการรบัรองระบบมาตรฐานน้ีต่อไป  
 ในสว่นของพนกังานระดบัปฏบิตักิารมกีารอบรมทบทวนการท างานใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด และมาตรฐานการ
ด าเนินงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ 
 สง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพในการท างานเป็นทมีผ่านโครงการกจิกรรมเพื่อชุมชน/สงัคม (CSR) โดยใหพ้นกังานมี
สว่นร่วมในช่วยเหลอืชมุชนและสงัคมในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกบัทีบ่รษิทัตัง้อยู่  ซึง่ไดด้ าเนินงานมาต่อเนื่องโดยตลอด 
 ทัง้นี้ การพฒันาศกัยภาพบุคคลากรเพื่อเพิม่พนูความรูค้วามสามารถเฉพาะในงานนัน้ ๆ (Functional Competency) 
และ On the Job Training (OJT) บรษิทัใหค้วามส าคญัและถอืเป็นความจ าเป็นทีต่อ้งด าเนินการต่อไป 
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9. การก ากบัดแูลกิจการ 
 
ดว้ยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) โดยความร่วมมอืของคณะท างานเพื่อการพฒันา

ความยัง่ยืนของบริษัทจดทะเบียนได้ออกหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate 
Governance Code : “CG CODE”) โดยได้บู รณ าการประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม  และการก ากับดูแลกิจการ 
(environmental, social and governance : ESG) เขา้ไปในกระบวนการทางธุรกจิ เพื่อใหค้ณะกรรมการในฐานะผูน้ าองคก์ร
สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการก ากบัดูแลใหบ้รษิัทจดทะเบยีนด าเนินงานอย่างมจีรยิธรรม เคารพสทิธ ิและรบัผดิชอบต่อผู้มี
ส่วนได้เสยี พฒันาหรอืลดผลกระทบดา้นลบต่อสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนปรบัตวัไดภ้ายใต้ปัจจยัการเปลีย่นแปลง ซึ่งสอดรบักบั
การพฒันาทีย่ ัง่ยนืตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

บรษิัท สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาล์ม จ ากดั (มหาชน) ได้ตระหนักถงึความส าคญัของหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี
ดงักล่าว อนัเป็นปัจจยัในการเสรมิสรา้งให้องคก์รด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม และปฏบิตัิต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี
อย่างเท่าเทยีมกนั มรีะบบการบรหิารจดัการที่มปีระสทิธภิาพ ควบคู่ไปกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยมี
เป้าหมายเพื่อสรา้งคุณค่าใหก้จิการอย่างยัง่ยนื คณะกรรมการจงึได้พจิารณาความเหมาะสมของการน าหลกัปฏบิตัติาม CG 
CODE และมมีตเิหน็ชอบใหน้ าไปปรบัใชต้ามบรบิททางธุรกจิของบรษิทั หากมหีลกัปฏบิตัใิดทีย่งัไม่สามารถหรอืยงัมไิดน้ าไป
ปรบัใช ้จะมกีารชีแ้จงเหตุผลในการประชุมคณะกรรมการ  

 
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 8 หลกัการ  
 
หลกัปฏบิตั ิ1 ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองคก์รที่สรา้งคุณค่าให้แก่กจิการ

อย่างยัง่ยนื 
หลกัปฏบิตั ิ2  ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพื่อความยัง่ยนื  
หลกัปฏบิตั ิ3 เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีม่ปีระสทิธผิล  
หลกัปฏบิตั ิ4 สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบุคลากร  
หลกัปฏบิตั ิ5 สง่เสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ  
หลกัปฏบิตั ิ6 ดแูลใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม  
หลกัปฏบิตั ิ7 รกัษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู  
หลกัปฏบิตั ิ8 สนบัสนุนการมสีว่นร่วมและการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้  
 
 คณะกรรมการไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบก าหนดแผนปฏบิตัแิละมาตรการตดิตาม เพื่อใหม้กีารปฏบิตัิ
ตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและประเมนิผลการปฏบิตัติามหลกัการ รวมทัง้ใหค้ าแนะน าเพื่อปรบัปรุงหลกัการดงักล่าว
ตามความเหมาะสม 
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หลกัปฏิบติั 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองคก์รท่ีสรา้งคณุค่าให้แก่
กิจการอย่างยัง่ยืน  

 
1. โครงสรา้งคณะกรรมการบริษทั 

 
องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยคณะกรรมการ
จะต้องเป็นผูม้คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั และกฎหมาย
อื่นที่ เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติที่หลากหลายทัง้ด้านทักษะ ประสบการณ์  ความสามารถ และ
คุณสมบตัเิฉพาะดา้น ตลอดจนเพศและอายุ โดยองคป์ระกอบของคณะกรรมการจะตอ้งมจี านวนกรรมการ
อสิระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และจะต้องมคีุณสมบตัิ
ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

2. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ หรอืให้ความเหน็ชอบในการก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ์ เป้าหมาย 
ความเสีย่ง แผนงาน และงบประมาณของบรษิทั 

2. ควบคุมก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกจิ เพื่อบรรลุถงึเป้าหมายและเพิ่ม
ความมัง่คัง่แก่ผูถ้อืหุน้ 

3. ก าหนดหลกัการก ากบัดแูลกจิการ และสง่เสรมิใหทุ้กคนในองคก์รปฏบิตัติามหลกัการทีก่ าหนด รวมถงึ
การประเมนิผลการปฏบิตั ิและทบทวนหลกัการดงักล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

4. ก าหนดจรรยาบรรณธุรกจิ โดยใหค้รอบคลุมผูป้ฏบิตัทิัง้ในระดบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน และ
ส่งเสรมิให้ทุกคนในองค์กรปฏบิตัิตามนโยบายที่ก าหนด รวมถึงก าหนดมาตรการติดตามการปฏบิตั ิ
และ การประเมนิประสทิธผิลการปฏบิตัเิป็นประจ า 

5. จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้มี
การตดิตามการด าเนินการในเรื่องดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 

6. แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงการก าหนดบทบาทหน้าที่ และความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยนัน้ๆ 

7. จดัใหม้กีารสื่อสารอย่างชดัเจนต่อบทบาท หน้าที่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา คณะเจ้าหน้าบริหารความเสี่ยง ฝ่าย
จดัการ และพนกังาน 

8. รบัผดิชอบต่อการเปิดเผยฐานะการเงนิของบรษิัทในรายงานงบการเงนิของบรษิัทและบรษิัทย่อยใน
รายงานประจ าปี  และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและ
สารสนเทศต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 

9. ก าหนดแนวทางส าหรบัการพิจารณาความเหมาะสมของการท ารายการที่อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์  

10. จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครัง้เป็นอย่างน้อย และการประชุมผูถ้อืหุน้อย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้  
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11. ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด
จงึจะครบองคป์ระชุม  
 
ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรอืไม่สามารถปฏบิตัิหน้าที่ได้ ถ้ามรีองประธาน
คณะกรรมการ ใหร้องประธานคณะกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มรีองประธานคณะกรรมการหรอืมแีต่
ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หก้รรมการซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม  
 

12. หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบอื่นทีก่ าหนดโดยกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 

3. อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการ  

1. กรรมการคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่งในการลงคะแนน และให้ถือเสยีงขา้งมากเป็นมติของที่ประชุม โดยถ้า
คะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด เวน้แต่การ
เลอืกตัง้กรรมการแทนต าแหน่งกรรมการทีว่่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระให้ถือ
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่  

2. กรรมการคนใดมสีว่นไดเ้สยีในการประชุมเรื่องใด ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้  
3. กรรมการสองคนเป็นผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อร่วมกนัพร้อมทัง้ประทับตราส าคญัของบรษิัท บริษัท 

อย่างไรกต็าม คณะกรรมการอาจก าหนดชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนับรษิทัพรอ้มประทบัตรา
ส าคญัของบรษิทัได ้

4. คณะกรรมการอาจแต่งตัง้บุคคลอื่นใดใหด้ าเนินกจิการของบรษิทัภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ
หรอือาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมอี านาจตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรและภายในเวลาที่
กรรมการเหน็สมควร และคณะกรรมการอาจยกเลกิเพกิถอนเปลีย่นแปลงหรอืแก้ไขอ านาจนัน้ๆ ได ้ 

5. คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมื่อเหน็ว่าบรษิทัมผีล
ก าไรสมควรพอทีจ่ะท าเช่นนัน้ และรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป  

6. แม้ว่ากจิการทัง้หลายของบรษิัทย่อมอยู่ในอ านาจของคณะกรรมการบรษิัทที่จะกระท าได้ แต่มบีาง
ประการทีข่อ้บงัคบัของบรษิทั ก าหนดใหเ้ป็นอ านาจของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดงันี้  
 (1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชุมแสดงถงึผลการด าเนินการของบรษิทั

ในรอบปีทีผ่่านมา 
 (2) พจิารณาและอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของรอบปีบญัชทีี่

ผ่านมา 
 (3) พจิารณาจดัสรรเงนิก าไร เงนิบ าเหน็จรางวลั และจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทุนส ารอง 
 (4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 (5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทน 
 (6) การขาย หรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
 (7) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่น หรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
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 (8) การท า แก้ไข หรอืเลิกสญัญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากิจการของบรษิัททัง้หมดหรอืบางส่วนที่
ส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับุคคล
อื่นโดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

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

4. ประธานคณะกรรมการบริษทั 

ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ หรือเป็นกรรมการที่ไม่ได้ท าหน้าที่บริหาร ส าหรับ
ต าแหน่งประธานคณะกรรมการบรษิัทและกรรมการผู้จดัการจะต้องไม่เป็นบุคคลเดยีวกนั  เพื่อให้มกีาร
แบ่งแยกหน้าทีใ่หอ้ย่างชดัเจน  โดยประธานคณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงันี้ 
 
1. ประธานคณะกรรมการ หรอืผูท้ี่ประธานคณะกรรมการมอบหมายมหีน้าที่เรยีกประชุมคณะกรรมการ

บรษิทั โดยสง่หนังสอืนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม (เวน้แต่ในกรณีจ าเป็น หรอืรบีด่วน
เพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทั จะแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื่น และก าหนดวนัประชุมเพื่อให้
เรว็กว่านัน้กไ็ด)้ เพื่อใหก้รรมการบรษิทัมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะศกึษา พจิารณา และตดัสนิใจอย่างถูกต้องใน
เรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั  

2. มบีทบาทในการก าหนดระเบยีบวาระการประชุมร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ 
3. มหีน้าที่ควบคุมการประชุมให้มปีระสทิธภิาพ จดัสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจดัการจะน าเสนอขอ้มูล 

สนบัสนุนและเปิดโอกาสใหก้รรมการซกัถามและแสดงความคดิเหน็อย่างอสิระ ควบคุมประเดน็ในการ
อภปิราย และสรุปมตทิีป่ระชุม 

4. มบีทบาทส าคญัในการส่งเสรมิใหก้รรมการบรษิทัปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการ เช่น การแสดง
ตน งดออกเสยีงลงมติ และการออกจากห้องประชุม เมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

5. สือ่สารขอ้มลูส าคญัต่างๆ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดร้บัทราบ 
6. สนบัสนุนใหก้รรมการบรษิทัเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ และท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุมเพื่อควบคุม

การประชุมใหม้ปีระสทิธภิาพ และตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ 
7. สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบรษิทัตามกฎหมาย และตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

5. กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการผู้จ ัดการ ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ท าหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ
ตามปกตขิองบรษิทั โดยบรหิารงานตามแผนและงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัอย่าง
เคร่งครดั ซื่อสตัย ์สุจรติ และหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลกจิการใหม้กีารด าเนินธุรกจิใหเ้กดิประโยชน์แก่บรษิทั 
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ผูถ้อืหุน้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีอย่างเหมาะสมและเทีย่งธรรม รวมถงึการดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลทัว่ไปและ
ขอ้มลูดา้นการเงนิของบรษิทัตามแนวทางทีพ่งึปฏบิตัทิีด่ ีและไม่ท าการใดทีม่สีว่นไดเ้สยีหรอืมผีลประโยชน์
ลกัษณะขดัแยง้กบับรษิทัและบรษิทัย่อย 

 
6. เลขานุการบริษทั 

 
บรษิทัจดัใหม้เีลขานุการบรษิทัตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2551 โดยมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงันี้  
 
1. จดัท าและเกบ็เอกสารดงัต่อไปนี้ 

 ทะเบยีนกรรมการ 
 หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ และผูถ้อืหุน้ 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการ และผูถ้อืหุน้ 
 รายงานประจ าปีของบรษิทั 

2. ตดิตามใหม้กีารน ามตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ/ผูถ้อืหุน้ไปปฏบิตั ิ
3. เก็บรกัษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร และจัดส่งส าเนาให้แก่

ประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัท าการ นับจากวนัที่ได้รบั
รายงานดงักล่าว 

4. ใหค้ าแนะน าแก่กรรมการเกีย่วกบัขอ้กฎหมาย และระเบยีบปฏบิตัต่ิางๆ ทีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึการก ากบั
ดแูลใหบ้รษิทั คณะกรรมการ และฝ่ายจดัการปฏบิตัติามอย่างถกูตอ้ง  

5. ดแูลใหบ้รษิทัมกีารเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศตามระเบยีบปฏบิตัขิองตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และส านกังาน ก.ล.ต.  รวมถงึกฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

6. ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง  
7. ด าเนินการอื่นตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย และ/หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด  
 
นอกจากนี้ เลขานุการบรษิัทได้รบัมอบหมายให้ท าหน้าที่ในฐานะหน่วยงานที่ก ากบัดูแลการปฏิบตัิตาม
กฎเกณฑ ์(compliance unit) โดยท าหน้าทีดู่แลให้บรษิัท กรรมการ และผูบ้รหิารปฏบิตัใิหถู้กต้องตามกฎ
ข้อบงัคับต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัย์ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย ์
(ก.ล.ต.) พรบ.บรษิทัมหาชน รวมทัง้กฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
7. คณุสมบติัของกรรมการอิสระ  

 
คณะกรรมการไดก้ าหนดคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระไวด้งันี้ 
(ก) ถอืหุ้นไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 

บรษิทัร่วม การร่วมคา้ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ ใหน้ับรวมการถอืหุน้
ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 
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(ข) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาที่ไดเ้งนิเดอืนประจ า 
หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม การร่วมค้า บรษิัทย่อยล าดบั
เดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทัง้นี้ ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่
รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

(ค) ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น
บดิามารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้ือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะไดร้ับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บรหิารหรอืผู้มอี านาจ
ควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

(ง) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม การร่วมคา้ ผูถ้ือ
หุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัทในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

 
 “ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ” ขา้งต้น รวมถึง การท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ

กจิการ การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบั
ความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ 
รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลให้บรษิทัหรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่อ้งช าระต่ออกีฝ่าย
หนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสนิทรพัย์ที่มตีัวตนสุทธขิองบรษิัทหรอืตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่
จ านวนใดจะต ่ากว่า   

 
 ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมูลค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกีย่วโยงกนัโดยอนุโลม  
แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มี
ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

 
(จ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม การร่วมคา้ ผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคุม  หรอืหุน้สว่นของ
ส านกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม การร่วมคา้ ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน  

(ฉ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่
ปรึกษาทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 
บรษิทัร่วม การร่วมคา้ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผู้



แบบ 56-1                                                                           บรษิทั สหอตุสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

หน้า 56 
 

มอี านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย  เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

(ช) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
ถอืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่  

(ซ) ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิัท หรอืบรษิัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ที่ปรกึษาที่รบัเงนิเดอืนประจ า หรอืถือหุ้นเกนิร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการ
ของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

(ฌ) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
 
ในกรณีที่บุคคลที่บรษิัทแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระเป็นบุคคลที่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทาง
ธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีเกนิมลูค่าทีก่ าหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรอื (ฉ) ใหบ้รษิทัไดร้บัการผ่อน
ผนัขอ้หา้มการมหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีเกดิมลูค่าดงักล่าว กต่็อเมื่อ
บรษิทัไดจ้ดัใหม้คีวามเหน็คณะกรรมการบรษิทัทีแ่สดงว่าไดพ้จิารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แลว้ว่า การ
แต่งตัง้บุคคลดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าที่และการให้ความเหน็ที่เป็นอสิระ และจดัใหม้กีาร
เปิดเผยขอ้มลูต่อไปนี้ในหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ในวาระพจิารณาแต่งตัง้กรรมการอสิระดว้ย 
 (ก)  ลักษณะความสมัพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บุคคลดังกล่าวมี
คุณสมบตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 
  (ข)  เหตุผลและความจ าเป็นทีย่งัคงหรอืแต่งตัง้ใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 
  (ค)  ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิัทในการเสนอให้มกีารแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการ
อสิระ 
 
เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง (จ) และ (ฉ) ค าว่า “หุน้ส่วน” หมายความว่าบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากส านัก
งานสอบบญัช ีหรอืผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี ใหเ้ป็นผูล้งลายมอืชื่อในรายงานการสอบบญัช ีหรอืรายงานการ
ใหบ้รกิารทางวชิาชพี (แลว้แต่กรณี) ในนามของนิตบิุคคลนัน้ 
 
ทัง้นี้  คณะกรรมการได้ก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการอสิระ ไว้เขม้กว่าขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของส านักงาน 
ก.ล.ต. โดยก าหนดใหก้รรมการอสิระถอืหุน้บรษิทัไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 0.5 
 

8. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษทั 
 
ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 12 ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ทุกครัง้ ใหม้กีารเลอืกตัง้กรรมการชุด
ใหม่ทัง้คณะ 
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9. การด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของกรรมการบริษทั 

 
เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถที่จะมีเวลาในการท าหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ บริษัทจึงค านึงถึงจ านวน
บรษิัททีก่รรมการด ารงต าแหน่ง โดยก าหนดจ านวนบรษิทัจดทะเบยีนสูงสุดทีป่ระธานคณะกรรมการ และ
กรรมการจะด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นไดด้งันี้   

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

 
ทัง้นี้ บรษิัทไม่มขีอ้จ ากดัส าหรบักรรมการที่ไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทอื่นที่ไม่ไดจ้ดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เน่ืองจากกรรมการบรหิารสว่นใหญ่ด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัย่อย  
บรษิทัร่วม  การร่วมคา้ หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัในกลุ่มบรษิทั 
 

10. การด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของผูบ้ริหารระดบัสงู   
 
ผูบ้รหิารระดบัสงูสามารถจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม  การร่วมค้า 
หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัในกลุ่มบรษิทัได ้ ในกรณีทีเ่ป็นการด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่นนอกเหนือจากกลุ่ม
บรษิทัดงักล่าวแลว้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากกรรมการผูจ้ดัการ  
 

หลกัปฏิบติั 2 ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 
 
คณะกรรมการไดก้ าหนดใหบ้รษิทัมวีตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัในการด าเนินงานเป็นไปเพื่อความยัง่ยนื โดยไดจ้ดัท าเป็น
วสิยัทศัน์  พนัธกจิ และจรรยาบรรณธุรกจิ รวมทัง้ส่งเสรมิให้มกีารสื่อสารให้กบับุคลากรทุกระดบัในองค์กรขบัเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน นอกจากนัน้ คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการน ากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยในการประชุม
คณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ คณะกรรมการไดต้ดิตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบรหิาร โดยก าหนดใหม้กีารรายงาน
ผลการด าเนินงานและผลประกอบการของบรษิัท โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงนิและแผนงานต่างๆ เพื่อให้
เป็นไปตามกลยุทธท์ีว่างไว ้
 

1. วิสยัทศัน์ 
 
เป็นบริษัทชัน้น าในธุรกิจน ้ ามันปาล์มที่มีการเติบโตอย่างยัง่ยืน ภายใต้การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ตาม
มาตรฐานระดบัสากล เพื่อเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งในดา้นการแขง่ขนัระดบัโลก 
 
2. พนัธกิจ 
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1) สรา้งศกัยภาพในธุรกจิน ้ามนัปาลม์ตัง้แต่การเพาะเมลด็พนัธุ ์การผลติต้นกลา้ การเพาะปลูก การสกดั
น ้ามนั ตลอดจนธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองใหส้ามารถแขง่ขนัไดแ้ละเป็นทีย่อมรบัในอนาคต 

2)  ด าเนินธุรกจิน ้ามนัปาล์มที่ให้มูลค่าสงูด้วยการมุ่งเน้นในดา้นงานค้นคว้าวจิยั พฒันาสายพนัธุป์าล์ม
น ้ามันที่ให้ผลผลิตสูง ปรบัตัวได้ดีในทุกพื้นที่การเพาะปลูก ตรงตามความต้องการของเกษตรกร 
รวมถงึการใหบ้รกิารทีด่เียีย่มต่อลกูคา้ 

3) ใชเ้ทคโนโลยกีารผลติและการคน้ควา้วจิยัที่ทนัสมยั ดว้ยระบบการบรหิารจดัการทีไ่ดม้าตรฐานสากล 
พรอ้มกบัการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม ความหลากหลายทางชวีภาพ ชุมชนและสงัคม 

4) ใหค้วามส าคญัอยู่เสมอต่อสุขภาพ ความปลอดภยั และสวสัดกิารของพนักงาน รวมถงึการสรา้งความ
เชื่อมัน่ใหก้บัลกูคา้ เกษตรกรและจดัสรรประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้ และผูเ้กีย่วขอ้งอย่างเหมาะสม 

 
3. จรรยาบรรณธรุกิจ 
 
บริษัทตระหนักดีว่าการปฏิบตัิตามจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานทุกคนเป็นสิง่จ าเป็นต่อความมัน่คงและ
ความส าเรจ็ขององคก์รในระยะยาว บรษิทัเชื่อมัน่ว่าการมหีลกัปฏบิตัเิกีย่วกบัจรยิธรรมธุรกจิเป็นพืน้ฐานทีส่ าคญัใน
การเสรมิสรา้ง และยกระดบัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีบรษิทัจงึไดม้กีารปรบัปรุงจรยิธรรมธุรกจิ เพื่อใหเ้หมาะสมกบั
สภาพธุรกิจในปัจจุบัน โดยถือเป็นการประมวลความประพฤติในทางที่ดีงาม และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบรษิัท  พรอ้มทัง้ประกาศให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัทได้รบัทราบ และไดจ้ดัให้มี
กระบวนการตดิตามการปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าวอย่างเคร่งครดัและต่อเนื่อง 
 
จรรยาบรรณธุรกจิของกลุ่มบรษิทัไดจ้ดัท าขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษรครัง้แรกเมื่อ ปี 2552  โดยฉบบัปัจจุบนัเป็นฉบบั
ปรบัปรุงครัง้ที ่1 ซึง่มกีารแบ่งหมวดหมู่ และปรบัปรุงเนื้อหาใหช้ดัเจน ครอบคลุมกฎเกณฑน์โยบายทีเ่กีย่วขอ้ง และ
แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสยีที่กว้างขวางขึ้น รวมถึงได้มีการจดัท านโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกจิในปัจจุบนัยิง่ขึน้ 

 
 
หลกัปฏิบติั 3 เสริมสรา้งคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

 
1. กระบวนการสรรหากรรมการ 
 
คณะกรรมการสรรหาท าหน้าที่เสนอชื่อบุคคลทีเ่หมาะสม เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและเสนอทีป่ระชุมผู้
ถือหุ้นเลือกตัง้ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบงัคบัของบรษิัท คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหา ประเมิน 
เลอืกสรร และเสนอชื่อผูท้ีผ่่านการพจิารณาต่อคณะกรรมการ  
 
คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาถงึประสบการณ์ทีเ่หมาะสมส าหรบัการท าหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั ตลอดจน
พิจารณาถึงความสามารถที่จะช่วยให้การด าเนินการของคณะกรรมการเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น 
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ความสามารถในการตดัสนิใจทางธุรกจิอย่างมเีหตุผล ความสามารถในการคดิเชงิกลยุทธ์ ความเป็นผู้น า รวมทัง้
ความช านาญในวชิาชพี ความซื่อสตัย ์ตลอดจนคุณสมบตัสิว่นบุคคลอื่นๆ ทีเ่หมาะสม 
 
2. หลกัเกณฑท่ี์ส าคญั 
 
หลกัเกณฑท์ีส่ าคญัในการสรรหาผูท้ีจ่ะไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการบรษิทั ไดแ้ก่ ทกัษะและความช านาญ, ประวตัิ
การท างาน, ความรอบรู้และประสบการณ์ในธุรกิจ รวมถึงคุณสมบตัิอื่นๆ และความซื่อสตัย์สุจรติ การพิจารณา
คดัเลอืกยงัใหค้วามส าคญัถงึการไดร้บัประโยชน์จากความหลากหลายในดา้นต่างๆ เช่น ความหลากหลายทางเพศ , 
อาย,ุ เชือ้ชาต ิและสญัชาต ิ
 
3. คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
 

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ   
 
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คน โดยได้รบัแต่งตัง้
จากคณะกรรมการบรษิทั ซึง่ต้องเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้และประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะท าหน้าทีใ่นการสอบทาน
ความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิไดไ้ม่น้อยกว่า 1 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการบรษิทั
ทีม่คีุณสมบตัเิป็น “กรรมการอสิระ” ตามนิยามทีบ่รษิัทประกาศ และภายใต้ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เป็นบุคคลคนเดยีวกบัประธานคณะกรรมการบรษิทั วาระการด ารงต าแหน่ง1 ปี สิน้สุดในวนัประชุมสามญั
ประจ าปีผู้ถือหุ้น ทัง้นี้ หลงัจากการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นเสรจ็สิ้นลง บรษิัทจะก าหนดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการขึน้ทนัทเีพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด 
 
คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้บุคคลขึ้นมาท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าที่
ช่วยเหลอื สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัการนัดหมายประชุม จดัเตรยีม
วาระการประชุม น าส่งเอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุม และอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย 
 
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 
2. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการน าสง่งบการเงนิรายไตรมาสของบรษิทัต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ

ไทย 
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(internal audit) ที่เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนการใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้โยกยา้ย การประเมนิผลงาน การเลกิจา้ง



แบบ 56-1                                                                           บรษิทั สหอตุสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

หน้า 60 
 

งานหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเกี่ยวกบัการตรวจสอบ
ภายใน 

4. สอบทานให้บรษิัทปฏบิตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

5. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเลกิจา้ง บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระในการท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษิทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีาย
จดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรอืรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี้ เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

7. รายงานผลการด าเนินงานเกีย่วกบัการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ าทุกไตรมาส 
ซึง่รายงานระบุเกีย่วกบัความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ของการตรวจสอบภายใน 
ความเหน็ต่อรายงานทางการเงนิ ความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานอื่นทีเ่หน็ว่า
คณะกรรมการบรษิทัควรทราบ 

8. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิัท ซึ่งรายงาน
ดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดงัต่อไปนี้ 

8.1  ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
8.2  ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 
8.3  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
8.4  ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
8.5  ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
8.6  จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน 
8.7  ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าที่ตาม
กฎบตัร (charter) 
8.8  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
 

9. ด าเนินการใหฝ่้ายจดัการจดัใหม้กีระบวนการรบัและก ากบัดแูลการรบัเรื่องรอ้งเรยีน 
10. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ต้องเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เพื่อ

ชีแ้จงในเรื่องเกีย่วกบัคณะกรรมการตรวจสอบ หรอื การแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี
11. ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Self-Assessment) ของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลให้

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

12. พจิารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ 
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13. ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมาย 
14. ก าหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ ซึง่ในการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการตรวจสอบ
ทัง้หมดทีค่ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

15. คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามค าสัง่ของ
คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบการด าเนินงานของบรษิทัโดยตรงต่อผูถ้อื
หุน้ ผูม้สีว่นไดเ้สยีและบุคคลทัว่ไป 

 
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประชุมทัง้หมด 4 ครัง้ สามารถประมวลจ านวนครัง้ในการเขา้
ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านไดด้งันี้  
 

รายช่ือ ต าแหน่ง วาระการด ารง
ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ในการ
เข้ารว่มประชมุ 

1.  นายธรีะ วภิชูนิน ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 2562-2563 4/4 

2.  นำยเสงีย่ม สนัทดั กรรมการอสิระ 2562-2563 4/4 
3.  นายวศนิ ปัจจกัขะภตั ิ กรรมการอสิระ 2562-2563 4/4 

 
3.2 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
 
องคป์ระกอบของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัอย่างน้อย 3 คน โดย
สมาชกิสว่นใหญ่ควรเป็นกรรมการอสิระ  มปีระธานคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอสิระ  
และไม่เป็นบุคคลคนเดยีวกบัประธานคณะกรรมการบรษิทั วาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี สิน้สดุในวนัประชุม
สามญัประจ าปีผูถ้ือหุ้น ทัง้นี้ หลงัจากการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถอืหุ้นเสรจ็สิน้ลง บรษิทัจะก าหนดให้มี
การประชุมคณะกรรมการขึน้ทนัท ีเพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด 
 
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
1. ก าหนดนโยบายและแนวทางในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการ

ผูจ้ดัการ พรอ้มทัง้น าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและ
อนุมตั ิ

2. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการเปรียบเทียบกบับริษัทจด
ทะเบยีนอื่นๆ ที่มีการประกอบธุรกจิอย่างเดยีวกนั เพื่อเป็นการสรา้งแรงจูงใจในการบรหิารงานให้
เจรญิกา้วหน้า 

3. พจิารณาเสนอแนวทางการประเมนิผลและค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อ
พจิารณาอนุมตั ิ

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

6. พจิารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนอย่างสม ่าเสมอ 
7. ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
8. ก าหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน

หรอืประธานคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนเหน็ว่าจ าเป็นและเหมาะสม อย่างไรกต็าม ตอ้งจดัให้
มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ โดยในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต้องมี
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจ านวนกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนทัง้หมดและควรเป็นกรรมการอสิระ จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

 
ในปี 2562 คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนไดม้กีารประชุมทัง้หมด 2 ครัง้ สามารถประมวลจ านวนครัง้
ในการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนแต่ละท่านไดด้งันี้  
 

รายช่ือ ต าแหน่ง วาระการด ารง
ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ในการ
เข้ารว่มประชมุ 

1.  นำยเสงีย่ม สนัทดั ประธานคณะกรรมการ
พจิารณาค่าตอบแทน 2562-2563 2/2 

2.  นายธรีะ วภิชูนิน กรรมการอสิระ 2562-2563 2/2 
3.  นายวศนิ ปัจจกัขะภตั ิ กรรมการอสิระ 2562-2563 2/2 
4.  นายวงั ชาง ยงิ กรรมการ 2562-2563 2/2 

 
3.3 คณะกรรมการสรรหา  
 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหา ประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชกิส่วนใหญ่
ควรเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธาน
คณะกรรมการบรษิทั วาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี สิน้สดุในวนัประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ หลงัจาก
วนัประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุ้นเสรจ็สิน้ลง บรษิทัจะก าหนดให้มกีารประชุมคณะกรรมการขึน้ทนัท ีเพื่อ
แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด 
 
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 
1. พจิารณาและทบทวนโครงสรา้งของคณะกรรมการในปัจจบุนัว่ามคีวามเหมาะสมกบัความจ าเป็นเชงิกล

ยุทธข์องบรษิทัหรอืไม่ อย่างไร และเสนอแนวทางในการปรบัปรุง รวมทัง้เสนอแนวทางในการสรรหา
กรรมการใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งดงักล่าว โดยจดัท าเป็นตารางความรูค้วามช านาญเฉพาะดา้นของ
คณะกรรมการ (Director Qualifications และ Skills Matrix) เพื่อพิจารณาว่าคณะกรรมการที่ด ารง
ต าแหน่งอยู่ในปัจจุบนัประกอบดว้ยกรรมการทีม่คีวามรูค้วามช านาญครบถว้นตามความจ าเป็นหรอืไม่
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อย่างไร และสมควรสรรหากรรมการทีม่คีวามรูค้วามช านาญในดา้นใดเพิม่เตมิเพื่อใหม้คีวามครบถว้น
มากยิง่ขึน้หรอืไม่อย่างไร 

2. ก าหนดกระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการสรรหาบุคคล ให้สอดคล้องกบัโครงสร้างและคุณสมบัติ
ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 1 

3. พจิารณาคุณสมบตัขิองบุคคลทีจ่ะมาเป็นกรรมการอสิระใหม้คีวามเหมาะสมกบับรษิทัและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีส่ านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

4. คัดเลือก ประเมินและเสนอรายชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการโดยการกลัน่กรองและ
สมัภาษณ์บุคคลที่มคีุณธรรม ยดึมัน่ในการท างานอย่างมหีลกัการ ส่งเสรมิและปฏบิตัิตามมาตรฐาน
สงูสดุอย่างมอือาชพี 

5. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหา
พิจารณา โดยก าหนดระยะเวลาในการเสนอชื่อให้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณากลัน่กรองตาม
กระบวนการทีค่ณะกรรมการก าหนด (Due Diligence) ก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้ 

6. เปิดเผยนโยบายในการสรรหาและขัน้ตอนกระบวนการในการเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ
เพื่อให้มัน่ใจในความโปร่งใสในขัน้ตอนการสรรหากรรมการ รวมทัง้จดัเตรยีมแบบฟอรม์ในการเสนอ
ชื่อทีร่ะบุถงึขอ้มลูทีจ่ าเป็นในการพจิารณาเหตุผลสนบัสนุน รวมทัง้ความเตม็ใจของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ
ไวใ้นแบบเสนอชื่อนัน้ดว้ย 

7. พิจารณาคุณลกัษณะของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสม โดยใช้แนวทาง
ดงัต่อไปนี้ในการคดัเลอืกกรรมการ 

7.1 คุณลกัษณะทัว่ไปทีต่อ้งการในกรรมการแต่ละท่าน 
 ความมคีุณธรรมและความรบัผดิชอบ 
 การตดัสนิใจดว้ยขอ้มลูและเหตุผล 
 ความมวีุฒภิาวะและความมัน่คง กลา้แสดงความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างและเป็นอสิระ 
 ยดึมัน่ในการท างานอย่างมหีลกัการและมาตรฐานเยีย่งมอือาชพี 
 คุณสมบตัอิื่นตามทีค่ณะกรรมการสรรหาเหน็สมควร 

7.2 คุณลกัษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเหน็ว่ามคีวามส าคญัความรู้ความช านาญใน
ดา้นต่างๆ เพื่อใหไ้ดอ้งคป์ระกอบของคณะกรรมการทีเ่หมาะสม 

 ความรูท้างบญัชแีละการเงนิ 
 การบรหิารจดัการองคก์รซึง่รวมถงึการบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรบุคคล 
 การบรหิารความเสีย่ง 
 การจดัการในภาวะวกิฤต ิ
 ความรูด้า้นกฎหมาย 
 ความรูเ้กีย่วกบัธุรกจิของบรษิทั 
 การตลาดระหว่างประเทศ 
 การก าหนดวสิยัทศัน์และกลยุทธ ์
 ความรูค้วามช านาญเฉพาะดา้นอื่นๆ ทีค่ณะกรรมการสรรหาเหน็ว่าจ าเป็น 
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8. พจิารณาและทบทวนแผนพฒันากรรมการ ดแูลใหก้รรมการทุกท่านไดร้บัการอบรมอยา่งเหมาะสมและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงการพฒันาในทางธุรกจิของบรษิัท และการเปลี่ยนแปลงของระเบยีบปฏบิตัิ
และขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมกีารจดัตัง้งบประมาณในการฝึกอบรมกรรมการในแต่ละปีไวใ้นระดบัที่
เหมาะสม  

9. ก ากบัดูแลใหบ้รษิัทจดัใหม้กีารปฐมนิเทศ และมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่
กรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ 

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

11. พจิารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาอย่างสม ่าเสมอ 
12. วางแผนและด าเนินการสรรหาผูส้บืทอดต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท

พจิารณา 
13. ก ากบัดแูลใหม้กีารสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงูทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม การพฒันาและการรกัษาผูบ้รหิารไว้

ใหอ้ยู่กบัองคก์ร 
14. ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
15. ก าหนดให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาตามที่คณะกรรมการสรรหาหรือประธาน

คณะกรรมการสรรหาเหน็ว่าจ าเป็นและเหมาะสม อย่างไรกต็าม ตอ้งจดัใหม้กีารประชุมอย่างน้อยปีละ 
2 ครัง้โดยในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ตอ้งมกีรรมการสรรหามาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของ
จ านวนกรรมการสรรหาทัง้หมดและควรเป็นกรรมการอสิระ จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

 
ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาไดม้กีารประชุมทัง้หมด 2 ครัง้ สามารถประมวลจ านวนครัง้ในการเขา้ร่วม
ประชุมของกรรมการสรรหาแต่ละท่านไดด้งันี้ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง วาระการด ารง
ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ในการ
เข้ารว่มประชมุ 

1.  นายเสงีย่ม สนัทดั ประธานกรรมการสรรหา 2562-2563 2/2 
2.  นำยธรีะ วภิชูนิน กรรมการอสิระ 2562-2563 2/2 
3.  นายวศนิ ปัจจกัขะภตั ิ กรรมการอสิระ 2562-2563 2/2 
4.  นายวงั ชาง ยงิ กรรมการ 2562-2563 2/2 

 
  3.4 คณะเจ้าหน้าท่ีบริหารความเส่ียง 

 
คณะกรรมการบรษิัทมมีติเมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2560 อนุมตัิใหจ้ดัตัง้คณะเจา้หน้าที่บรหิารความเสีย่ง 
โดยมหีน้าที่และความรบัผดิชอบตามที่ระบุไวด้้านล่าง องค์ประกอบของคณะเจา้หน้าทีบ่รหิารความเสีย่ง 
ประกอบด้วยสมาชกิอย่างน้อย 2 คนที่แต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิัท จากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิาร, 
ผูบ้รหิารอาวุโส และกรรมการผู้จดัการ  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี สิน้สุดในวนัประชุมสามญั
ประจ าปีผู้ถือหุ้น ทัง้นี้หลงัจากการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นเสรจ็สิ้นลง บริษัทจะก าหนดให้มีการ
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ประชุมคณะกรรมการขึน้ทนัทเีพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด คณะเจา้หน้าทีบ่รหิารความเสีย่ง
รายงานตรงต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะเจ้าหน้าท่ีบริหารความเส่ียง   
1. ช่วยเหลอืคณะกรรมการในการก าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่ง รวมถงึพจิารณาขอบเขตและระดบั

ความเสีย่งทีย่อมรบัไดท้ีเ่หมาะสมในแต่ละปี โดยใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการ
บรหิารจดัการ และความน่าเชื่อถอืในการด าเนินธุรกจิ ซึง่เชื่อมโยงกบัประเดน็ความเสีย่งทีเ่กีย่วเน่ือง
กบัความเชื่อมัน่ในการบรหิารจดัการ และการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทั 

2. ก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการจดัท านโยบาย พรอ้มทัง้แผนงานส าหรบัระบบบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม 
น าเสนอเพื่อขออนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และเผยแพร่ภายในบรษิทัอย่างทัว่ถงึ  

3. พจิารณาทบทวนและประเมนิผลดา้นคุณภาพ ความโปร่งใส และประสทิธภิาพของแผนงานและระบบ
บรหิารความเสีย่งของบรษิทัเป็นประจ าทุกปี รวมถงึก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการสามารถบรหิารจดัการให้
เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธด์า้นความเสีย่ง ภายใต้ขอบเขตและระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพ 

4. พจิารณาทบทวนและประเมินผลเกี่ยวกบัลกัษณะการด าเนินงาน  บทบาทหน้าที่  ความรบัผดิชอบ 
และอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งกบับรหิารจดัการความเสีย่ง รวมถึงก าหนดแนวทางและ
ขอบเขตดา้นการบรหิารความเสีย่งภายในบรษิทั 

5. ก ากบัดูแลใหม้กีารด าเนินการภายใต้กระบวนการทีม่ปีระสทิธภิาพในการระบุประเดน็ความเสีย่งของ
บรษิทัอย่างต่อเนื่อง  และก าหนดใหม้กีารประเมนิถงึผลกระทบจากกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ จากนัน้จดัสรรทรพัยากรที่จ าเป็นในการจดัการเชงิรุกเกี่ยวกบัประเด็น
ความเสี่ยงเหล่านัน้ โดยค านึงถึงขอบเขตและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท  รวมถึง
ก าหนดใหม้แีนวทาง และกระบวนการในการคาดการณ์ความเสีย่งทีไ่ม่แน่นอนทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต 

6. ก ากบัดูแลให้มกีารจดัท าระบบควบคุมทีเ่ป็นเอกสารการประเมนิผลดา้นกระบวนการท างาน  และผล
การด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัจจยัความเสีย่งทีส่ าคญั อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

7. ด าเนินการตรวจสอบ และทบทวนการด าเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัประสทิธภิาพด้านการจดัการ
ความเสีย่ง และกระบวนการควบคุมความเสีย่งภายในขององค์กร โดยก าหนดให้มกีารจดัท าระบบ
ควบคุมความเสีย่งที่มีความครอบคลุม เพื่อให้มัน่ใจว่าได้มีการจดัการเพื่อบรรเทาความเสีย่ง และ
สามารถบรรลุเป้าหมายทีอ่งคก์รก าหนด 

8. พจิารณาทบทวนกระบวนการ และขัน้ตอนการท างานเพื่อให้มัน่ใจถึงประสทิธภิาพของระบบควบคุม
ความเสีย่งภายในขององคก์ร ทีช่่วยสนับสนุนความสามารถในการตดัสนิใจ รวมถึงความถูกต้องของ
การเปิดเผยขอ้มลู และฐานะทางการเงนิของบรษิทัใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 

9. ตดิตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวทางปฏบิตัิในดา้นความรบัผดิชอบใน
การด าเนินธุรกจิ และการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัความเสีย่งโดยเฉพาะ ซึง่รวมถงึประเดน็ความเสีย่ง
ใหม่ทีเ่กดิขึน้ และการคาดการณ์ผลกระทบทีม่ต่ีอบรษิทั 
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10. น าเสนอขอ้มูลอย่างเป็นอสิระ ตรงตามวตัถุประสงค ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความรบัผดิชอบของบรษิทัใน
การด าเนินธุรกจิ รวมถงึประเดน็ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทั เพื่อน าเสนอต่อคณะตรวจสอบ และ
ต่อคณะกรรมการบรษิทั เกีย่วกบัความเสีย่งทุกประเภททีบ่รษิทัตอ้งเผชญิ ตามล าดบั 

11. พจิารณาทบทวนกลยุทธ ์ นโยบาย  ระดบัและขอบเขตของความเสีย่งทีย่อมรบัได ้ทีน่ าเสนอโดยฝ่าย
จดัการ โดยคณะเจ้าหน้าที่บรหิารความเสีย่ง จะก ากบัดูแลให้นโยบายต่างๆ มีความสอดคล้องกบั
ภาพรวมความเสีย่งของบรษิทั ทัง้นี้คณะเจา้หน้าทีบ่รหิารความเสีย่ง จะเป็นผูพ้จิารณาประเดน็ความ
เสีย่งในลกัษณะทีก่วา้งทีส่ดุ เช่น ความเสีย่งทีค่รอบคลุมทัง้องคก์ร เป็นตน้ 

12. พจิารณาทบทวนรายงานของฝ่ายจดัการในดา้นรายละเอยีด  ความเพยีงพอของขอ้มูล  ภาพรวมของ
ประสทิธภิาพดา้นการบรหิารความเสีย่ง  การปฏบิตัิงานของฝ่ายจดัการ  การเปิดเผยขอ้มูลด้านการ
ควบคุมภายใน และขอ้เสนอแนะต่างๆ พรอ้มกบัก ากบัดแูลใหม้กีารด าเนินการทีเ่หมาะสม 

13. บ่งชี้ประเด็นความเสี่ยงที่ส าคญั รวมถึงการก าหนดดชันีชี้วดั (KPI) ส าหรบับริษัท และด าเนินการ
ตดิตามตรวจสอบปัจจยัต่างๆ โดยก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนกระบวนการ และขัน้ตอน
การท างาน เพื่อใหม้ัน่ใจถงึประสทิธภิาพของระบบควมคุมความเสีย่งภายในของบรษิทั 

14. ช่วยเหลอืคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัความรบัผดิชอบในการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิาร
จดัการความเสีย่งในรายงานประจ าปี และรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน
ดา้นการบรหิารความเสีย่ง 
 

ในปี 2562 คณะเจา้หน้าทีบ่รหิารความเสีย่ง ไดม้กีารประชมุทัง้หมด 2 ครัง้ สามารถประมวลจ านวนครัง้ใน
การเขา้ร่วมประชมุของสมาชกิแต่ละท่านไดด้งันี้ 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง วาระการด ารง
ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ในการ
เข้ารว่มประชมุ 

1.  นำงสำวปิยธดิำ  สขุจนัทร ์ กรรมการบรหิาร 2562-2563 2/2 

   2.  นายอ าพล สมิะโรจนา  กรรมกำรทีไ่ม่เป็น
ผูบ้รหิำร 2562-2563 2/2 

 
4. การประชุมคณะกรรมการ  

 
บรษิทัก าหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครัง้เป็นอย่างน้อย หรอืประธานคณะกรรมการจะ
พจิารณาเหน็สมควรเรยีกประชุมเป็นวาระพเิศษเพิม่เตมิตามความจ าเป็น กรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปอาจ
รอ้งขอใหป้ระธานคณะกรรมการเรยีกประชุมคณะกรรมการได ้ในกรณีทีม่กีรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปรอ้ง
ขอใหป้ระธานคณะกรรมการก าหนดวนัประชุมภายใน 14 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัการรอ้งขอ  

บริษัทจะมีการก าหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปีส าหรับการประชุมวาระปกติ และแจ้งให้
กรรมการแต่ละท่านไดร้บัทราบก าหนดการดงักล่าวในเดอืนพฤศจกิายนของทุกปี 
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เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้เสนอวาระการประชุมทัว่ไปที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรอืระเบียบต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้ง ส่วนวาระทีน่อกเหนือจากวาระดงักล่าว ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการจะร่วมกนั
พจิารณา ทัง้นี้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเขา้สู่วาระการประชุมได ้ โดยส่งวาระทีต่้องการเสนอ
ผ่านทางเลขานุการบรษิัทก่อนวนัประชุมล่วงหน้า 14 วนั เลขานุการบรษิัทจะเป็นผู้รวบรวมวาระที่เสนอ
ดงักล่าวใหป้ระธานคณะกรรมการพจิารณาก่อนบรรจุเป็นวาระการประชุม 

บรษิทัจะจดัส่งเอกสารทีใ่ชป้ระกอบวาระการประชุมคณะกรรมการพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม โดยระบุอย่าง
ชดัเจนว่าเป็นเรื่องทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรอืเพื่อพจิารณา แล้วแต่กรณีให้แก่กรรมการทุกท่าน
ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั (เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น หรอืรบีด่วนเพื่อรกัษาสทิธิหรอืประโยชน์ของ
บรษิทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวธิอีื่น และก าหนดวนัประชุมเพื่อใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด)้ ทัง้นี้ เพื่อใหก้รรมการ
แต่ละท่านไดม้เีวลาศกึษาขอ้มูลก่อนการประชุม ในระหว่างการประชุม ประธานคณะกรรมการจะจดัสรร
เวลาอย่างเพยีงพอแก่ผู้บรหิารที่เกีย่วขอ้งในการน าเสนอรายละเอยีด เพื่อให้กรรมการสามารถสอบถาม
ขอ้มลูเพิม่เตมิ รวมถงึการจดัสรรเวลาใหก้รรมการสามารถอภปิรายปัญหาส าคญัอย่างเพยีงพอ 

ในปี 2562 คณะกรรมการมีการประชุม 7 ครัง้ สามารถประมวลจ านวนครัง้ในการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการบรษิทัแต่ละท่านไดด้งันี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
รายงานการประชุมได้มกีารจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยมกีารระบุวนัเวลาเริ่ม -เวลาเลิกประชุม  ชื่อ
กรรมการที่เขา้ประชุมและกรรมการที่ลาประชุม สรุปสาระส าคญัของเรื่องที่เสนอรวมถึงประเดน็ที่มีการ
อภปิรายและขอ้สงัเกตของกรรมการ มตคิณะกรรมการและความเหน็ของกรรมการทีไ่ม่เหน็ดว้ย  ชื่อผูจ้ด
รายงาน และ ผู้รบัรองรายงาน และหลงัจากที่ผ่านการรบัรองจากทีป่ระชุมแลว้ เลขานุการบรษิทัจะเป็นผู้
จดัเกบ็ เพื่อใหพ้รอ้มส าหรบัการตรวจสอบโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมีประชุมกันเองตามความจ าเป็นโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมอยู่ด้วย ทัง้นี้เพื่อ
อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกบัการจดัการที่มปีระเด็นที่น่าสนใจ และจะต้องมีการแจ้งผลการประชุมให้
กรรมการผูจ้ดัการไดร้บัทราบ โดยในปี 2562 กรรมการที่ไม่ใช่ผูบ้รหิารมโีอกาสไดป้ระชุมกนัเองโดยไม่มี

รายช่ือ ต าแหน่ง วาระการ 
ด ารงต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ในการ
เข้ารว่มประชมุ 

1. นายธรีะ วภิชูนิน 
กรรมการอสิระและ
ประธานกรรมการ 2562-2563 7/7 

2. นายเสงีย่ม สนัทดั กรรมการอสิระ 2562-2563 7/7 
3. นายวศนิ ปัจจกัขะภตั ิ กรรมการอสิระ 2562-2563 7/7 
4. นายวงั ชาง ยงิ กรรมการ 2562-2563 5/7 
5. นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ กรรมการผูจ้ดัการ 2562-2563 7/7 
6. นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร ์ กรรมการบรหิาร 2562-2563 7/7 

7. นายอ าพล สมิะโรจนา  กรรมการทีไ่ม่เป็น
ผูบ้รหิาร 2562-2563 7/7 
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กรรมการบริหารร่วมอยู่ด้วยจ านวน 1 ครัง้ ในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานบัญชีใหม่ต่างๆ ที่จะมี
ผลกระทบต่อบรษิทั รวมถงึการท างานของฝ่ายบรหิารร่วมกบัผูส้อบบญัชภีายนอก และเรื่องทัว่ไปอื่นๆ 

 
5. การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ  

 

ก าหนดให้มีการประเมนิผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการด้วยตนเองตามแบบการประเมินของศูนย์
พฒันาการก ากบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน โดยไดม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานปีละ 1 ครัง้ ในเดอืน
กุมภาพนัธข์องทุกปี และใหก้รรมการแต่ละท่านน าส่งแบบประเมนิทีเ่ลขานุการบรษิทั เพื่อรวบรวมผลการ
ประเมนิและแจง้คณะกรรมการไดร้บัทราบเพื่อก าหนดแนวทางปรบัปรุงในการท างานต่อไป  
 

5.1 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล)  
 
หลกัเกณฑ ์

แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล) เพื่อใชป้ระเมนิการท าหน้าที่
อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล  เป็นเครื่องมอืช่วยให้กรรมการได้ทบทวน 
และพัฒนาการปฏิบตัิหน้าที่ของตนเองให้เกิดประสทิธภิาพ และประสทิธิผลยิ่งขึ้น โดยมีหวัข้อในการ
ประเมนิทีส่อดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีดงันี้ 

1.  โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ  
2.  การประชุมของคณะกรรมการ 
3.  บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

 
ในปี 2562 ผลการประเมนิในภาพรวมทัง้ 3 ดา้น อยู่ในระดบั ดีมาก 
 
5.2 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ  
 
หลกัเกณฑ ์

แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ เพื่อใชป้ระเมนิการท างานของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในภาพรวมขององคค์ณะ  โดยน าแนวทางจากตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยมาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะและโครงสรา้งของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อย ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการด าเนินงานเกี่ยวกับ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยใหม้ปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลยิง่ขึน้ โดยคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยประเมนิระดบัคะแนนความเหน็ หรอืระดบัการด าเนินการใน 6 หวัขอ้ประเมนิไดแ้ก่ 

1.  โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ  
2.  บทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย  
3.  การประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย  
4.  การท าหน้าทีข่องกรรมการ  
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5.  ความสมัพนัธข์องฝ่ายจดัการ  
6.  การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร  
 

ในปี 2562 ผลการประเมนิในภาพรวมทัง้ 6 ดา้น อยู่ในระดบั ดีมาก  
 
ผลการประเมินเฉล่ียปี 2562 ของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ดงัน้ี 

 
1.  คณะกรรมการบรษิทั ไดค้ะแนนอยู่ในเกณฑ ์ดีมาก 
2.  คณะกรรมการตรวจสอบ ไดค้ะแนนอยู่ในเกณฑ ์ดีมาก 
3.  คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ไดค้ะแนนอยู่ในเกณฑ ์ดีมาก 
4.  คณะกรรมการสรรหา ไดค้ะแนน อยู่ในเกณฑ ์ดีมาก 

 
หมายเหตุ : การประเมนิทีอ่ยูใ่นเกณฑด์มีาก จะไดค้ะแนนอยูใ่นช่วง 81-100 คะแนน 
 
5.3  การประเมินกรรมการผูจ้ดัการ  

คณะกรรมการได้ประเมนิผลงานประจ าปี ของกรรมการผู้จดัการในรูปแบบก าหนดดชันีชี้วดัที่ส าคญัอนั
สะท้อนมาจากผลประกอบการที่เป็นผลงานทัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพ ทัง้นี้ คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอสิระ และมปีระธานเป็นกรรมการอสิระ ท า
หน้าทีพ่จิารณาดชันีชีว้ดัทีส่ าคญัดงักล่าว ซึง่มคีวามโปร่งใส และมคีวามเหมาะสมกบัธุรกจิของบรษิทั โดย
มหีวัขอ้ในการประเมนิ ดงันี้ 

1. ความเป็นผูน้ า 
2. การก าหนดและปฏบิตัติามแผนกลยุทธ ์
3. การวางแผนและผลปฏบิตัทิางการเงนิ 
4. ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ 
5. การบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน 
6. การสรา้งมลูค่าใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

 
 
หลกัปฏิบติั 4 สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

 
1. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

 
1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 
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คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูท้ าหน้าทีพ่จิารณาหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทน
 กรรมการ และน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ ค่าตอบแทนกรรมการ
 จะพจิารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรบัผดิชอบโดยเปรยีบเทยีบกบั
 บรษิทัอื่นทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั และจะใชผ้ลการส ารวจการจา่ยค่าตอบแทนของบรษิทัจดทะเบยีนใน
 ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบในแต่ละปี ทัง้นี้  เพื่อให้ค่าตอบแทน
ดงักล่าวเพยีงพอทีจ่ะจงูใจและรกัษากรรมการทีม่คีุณภาพตามทีบ่รษิทัตอ้งการ  
 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั 
และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

2561 2562 
จ านวน 
กรรมการ 

บาท 
จ านวน
กรรมการ 

บาท 

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

 
นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิแล้ว กรรมการต่างประเทศที่มาเขา้ร่วมประชุมจะไดร้บัค่าตัว๋เครื่องบนิ 
ค่าทีพ่กัและอาหาร  รวมถงึกรมธรรมป์ระกนัความรบัผดิของกรรมการและผูบ้รหิารเพื่อคุม้ครองความเสีย่ง
ของกรรมการและผู้บรหิารในการปฏบิตัหิน้าที่ใหบ้รษิัท แต่ทัง้นี้จะไม่ใหค้วามคุ้มครองในกรณีกระท าการ
โดยจงใจ หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรงหรอืทุจรติ  
 
1.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง  
 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงูจะเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละนโยบายที่คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน
ก าหนดในแต่ละครัง้ซึ่งสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและผลการด าเนินงานของบริษัท  โดย
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และน าเสนอจ านวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมตัิ  โดยโครงสร้างค่าตอบแทนถือว่าเป็นเครื่องจูงใจให้กรรมการบรหิาร 
กรรมการผู้จดัการ และผู้บริหารระดบัสูง ปฏบิตัิงานให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของ
องคก์รและสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกจิการในระยะยาว 
 
ในปี 2562 กรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงู ไดร้่วมกนัก าหนดค่าเป้าหมายของตวั
วัดผลการด าเนินงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อน ามาใช้ในการประเมินผลการ
 ปฏิบตัิงานของกรรมการบรหิาร กรรมการผู้จดัการ และผู้บรหิารระดบัสูง ทัง้นี้ คณะกรรมการพิจารณา
 ค่าตอบแทนไดก้ าหนดใหน้ าผลการประเมนิดงักล่าวมาพจิารณาค่าตอบแทน  
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ค่าตอบแทน 
2561 2562 

จ านวนผูบ้ริหาร บาท จ านวนผูบ้ริหาร บาท 
ผูบ้รหิารระดบัสงู 7 13,212,355 6 12,312,349 

 
นอกเหนือจากเงนิเดอืนและโบนัส ผูบ้รหิารระดบัสงูไดร้บัค่าตอบแทนอื่น ไดแ้ก่ เงนิกองทุนส ารองเลีย้งชพี 
รถประจ าต าแหน่งและค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัรถประจ าต าแหน่ง บา้นพกัพนักงาน ค่าประกนัสุขภาพ และค่า
ประกนัอุบตัเิหตุ ทัง้นี้ กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบรหิารจะไม่ไดร้บัรบัค่าตอบแทนอื่นๆ  
 
กรรมการบางท่านทีไ่ปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย และการร่วมคา้จะไม่ไดร้บั
ค่าตอบแทนจากบรษิทัดงักล่าว  
 

2. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 
 
บรษิทัจดัใหม้กีารปฐมนิเทศส าหรบักรรมการและผูบ้รหิารใหม ่โดยจดัใหเ้ยีย่มชมโรงงานเพื่อดกูระบวนการ
ผลิตสนิค้าของบรษิัท รวมถึงการแนะน าถึงลกัษณะธุรกิจและภาพรวมการด าเนินธุรกิจของบรษิัท และ
บรษิทัย่อย  นอกจากน้ี ยงัจดัใหม้เีอกสารดงัต่อไปนี้ สง่มอบใหก้รรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหม่   
 
1. คู่มอืกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน ซึง่มหีวัขอ้ต่างๆ ทีส่ าคญั ไดแ้ก่ บทบาทและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ  

ขอ้หา้มกระท าของกรรมการบรษิทัตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ 

2. หลกัการก ากบักจิการทีด่ ีและจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทั 
3. หนงัสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทั 
4. รายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ฉบบัล่าสดุ 
 
นอกจากนัน้ คณะกรรมการมนีโยบายส่งเสรมิและสนับสนุนให้กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร และ
พนักงานได้รบัการอบรมและพฒันา เพื่อเพิม่พูนความรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏบิตังิาน รวมถงึเป็นประโยชน์ในภาคธุรกจิ อนัจะเป็นตวัขบัเคลื่อนองคก์รไปสูเ่ป้าหมาย 
 
โดยในปี 2562 มกีรรมการและผูบ้รหิารไดเ้ขา้รบัการอบรมสมัมนาหลกัสตูรทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 
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ล าดบั กรรมการ ต าแหน่ง หลกัสูตรท่ีอบรม วตัถปุระสงคก์าร
ฝึกอบรม 

1. นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร ์ กรรมการบรหิาร Palm & Lauric Oils Price 
Outlook Conference & 
Exhibition (POC 2019) 

ที่ กั ว ล าลัม เป อ ร์  ป ร ะ เท ศ
มาเลเซยี 

เพื่อไดท้ราบถงึสถานการณ์
น ้ามนัปาลม์ในตลาดโลกใน
ปีปัจจุบัน รวมถึงปัจจัยที่
ก าหนดทศิทางราคาน ้ามนั
ปาลม์ในอนาคต 

 

2. นางสาวโสมรกัษ ์   
กระจ่างสด 

เลขานุการบรษิทั 
และเลขานุการ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

เลขานุการบริษัท (Company 
Secretary Program : CSP) 
รุ่นที่ 97/2019 จดัโดยสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) 

หลกัสตูรส าหรบัเลขานุการ
บ ริษั ท แ ล ะผู้ ที่ มี ห น้ าที่
สนับสนุนคณะกรรมการให้
มีความเข้าใจในบทบาท
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ของตนเองที่เกี่ยวข้องกับ
การท าหน้าทีส่นับสนุนการ
ท างานของคณะกรรมการ
ใน เรื่ อ ง ต่ า งๆ  เพื่ อ ให้
คณ ะกรรมการสามารถ
ก ากับดูแลกิจการได้อย่าง
เกิ ด ป ระสิท ธิภ าพ ม าก
ยิง่ขึน้ 

 
3. แผนสืบทอดงาน 

 
บรษิทัมกีารวางแผนการสบืทอดงาน โดยการรบัพนักงานในต าแหน่ง Management Trainees เพื่อพฒันา
ความรู้ ความสามารถให้เป็นผู้บรหิารของบรษิัทต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ บรษิัทได้ก าหนดให้บุคคล
ดงัต่อไปนี้ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนกรรมการผูจ้ดัการ ในกรณีทีก่รรมการผูจ้ดัการไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ 
1. ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิเป็นผูดู้แลและตดัสนิใจในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบังานการเงนิและบญัช ีของ

บรษิทัและบรษิทัย่อย 
2. นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร ์เป็นผูด้แูลและตดัสนิใจในเรื่องอื่นๆ ของบรษิทัและบรษิทัย่อย   

 
หลกัปฏิบติั 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

 
 1. การส่งเสริมนวตักรรม 
 

คณะกรรมการใหค้วามส าคญัและสนบัสนุนการท าวจิยั พฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมการผลติทีก่่อใหเ้กดิมลูค่าแก่
ธุรกจิควบคู่ไปกบัการสรา้งคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
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รวมทัง้คอยตดิตามดแูลใหฝ่้ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดย
ค านึงถงึผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย (value chain) เพื่อใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายหลกัขององคก์ร
ไดอ้ย่างยัง่ยนื 

 
2. การค านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 
 
บรษิัทมนีโยบายรกัษาสทิธแิละผลประโยชน์ของผู้มสี่วนได้เสยีกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ 
ลกูคา้ คู่คา้ คู่แข่ง ชุมชนและสงัคม แต่เน่ืองจากความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอาจแตกต่างกนั ดงันัน้ บรษิทั
จะพจิารณาถงึสทิธติามกฎหมายทีแ่ต่ละกลุ่มพงึไดร้บัอย่างละเอยีดรอบคอบ และดูแลใหม้ัน่ใจว่าสทิธดิงักล่าวไดร้บั
ความคุ้มครองและปฏบิตัดิ้วยความระมดัระวงั โดยได้ก าหนดแนวทางการตอบสนองความต้องการของผู้มสี่วนได้
สว่นเสยีไวเ้ป็นนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยไดเ้ผยแพร่อยู่ในเวบ็ไซตข์องบรษิทั ไดแ้ก่  

- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัผูถ้อืหุน้ 
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัลกูคา้ 
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัคู่คา้ 
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัคู่แขง่ทางการคา้ 
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัเจา้หนี้ 
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัพนกังาน 
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการเคารพสทิธมินุษยชน 
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปัญญา และลขิสทิธิ ์
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัคุณภาพ ความปลอดภยั และอาชวีอนามยั  
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่และการใหส้นิบน 

 
นอกจากนี้ บรษิทัยงัค านึงถงึบทบาทสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยี โดยมกีารก าหนดแนวปฏบิตัติามระบบมาตรฐานต่างๆ 
ทีไ่ดร้บั ไดแ้ก่  

- มาตรฐาน ISO 9001 เป็นมาตรฐานการจดัวางระบบบรหิารงาน เพื่อการประกนัคุณภาพซึง่เป็นระบบทีท่ า
ให้เชื่อมัน่ได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รบัการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านเอกสารที่ระบุ
ข ัน้ตอน และวธิกีารท างาน เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าบุคลากรในองคก์รรูห้น้าทีค่วามรบัผดิชอบและขัน้ตอนต่างๆ 
ในการปฏบิตังิาน 

- OHSAS 18001 เป็นมาตรฐานเกี่ยวกบัระบบการจดัการด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในสถานที่
ท างาน ซึ่งเป็นเครื่องมอืที่ใช้ในการควบคุมและลดอนัตรายและความเสีย่งที่เกิดจากองค์กรที่อาจส่งผล
กระทบต่อสขุภาพ ชวีติ และทรพัยส์นิได ้

- มาตรฐาน ISO 14001 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้องค์กรมีการพัฒนา
ปรบัปรุงตลอดจนรกัษาสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง 
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- มาตรฐานการผลติน ้ามนัปาลม์อย่างยัง่ยนืภายใต้กรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) 
เป็นแนวปฏบิตัทิีม่กีารปรบัปรุงการผลติน ้ามนัปาลม์อย่างยัง่ยนื ทัง้ทางเศรษฐกจิ สงัคม ชุมชน สิง่แวดลอ้ม 
และถูกตอ้งตามกฎหมายของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลายภาคสว่นตัง้แต่ตน้น ้าถงึปลายน ้า 

 
บรษิทัไดด้ าเนินกจิกรรมต่างๆ โดยค านึงถงึความปลอดภยั สุขภาพอนามยั และสิง่แวดลอ้ม ผูบ้รหิารทุกระดบั และ
พนักงานทุกคนมีความมุ่งมัน่ที่จะปฏิบตัิงานตามหน้าที่ด้วยความรบัผิดชอบ โดยในปี 2562 มีอุบตัิเหตุ 9 ครัง้ 
อย่างไรกต็ามไม่มกีารเสยีชวีติในทีท่ างาน 
 
3. นโยบายการพฒันาบุคลากร  
 
บรษิทัมุ่งทีจ่ะสนับสนุนและรกัษาสภาพแวดลอ้มทีพ่รอ้มจะส่งเสรมิใหเ้กดิประสทิธภิาพทีด่ใีนการท างาน โดยบรษิทั
ยดึหลกัในการท างานเป็นทมีและการพฒันาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้กดิประสทิธผิลสงูสุดของบุคลากร โดยบรษิทัเชื่อ
ว่าการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องจะช่วยยกระดับขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากร อีกทัง้ยังช่วยเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน และสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ ตลอดจนถงึการปลกูฝังจรยิธรรมในการท างานที่
ดใีห้กบับุคลากรของบรษิัท ซึ่งในปี 2562 พบว่าจ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงาน 11.65 ชัว่โมง/คน 
และมจี านวนหลกัสตูรการอบรมทัง้สิน้ 27 หลกัสตูร รวมทัง้ไดร้บัการฝึกอบรมในเรื่องการจดัการสิง่แวดลอ้ม  
 
4. นโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 
 
กลุ่มบรษิัทมนีโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่อย่างเป็นทางการซึ่งได้ผ่านการทบทวนและอนุมตัิจากคณะกรรมการ
บรษิทั ดงันี้ 
 
“กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของกลุ่มบรษิัท ต้องไม่เรยีกร้อง ด าเนินการ หรอืยอมรบัการคอร์รปัชัน่ในทุก
รปูแบบทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกจิ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งของกลุ่มบรษิทั และให้มี
การสอบทานการปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏบิตั ิและขอ้ก าหนดในการ
ด าเนินการ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกจิ กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย ทัง้นี้ 
หากมกีารฝ่าฝืนกระท าการใดๆ อนัเป็นการสนับสนุนช่วยเหลอื หรอืใหค้วามร่วมมอืกบัการคอรร์ปัชัน่จะได้รบัการ
พจิารณาโทษตามระเบยีบของกลุ่มบรษิทั” 
 
กลุ่มบรษิทัก าหนดใหม้กีารบอกกล่าวประชาสมัพนัธน์โยบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้ช่องทางการแจง้เบาะแส
ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะภายในกลุ่มบริษัท ผ่านสื่อทัง้ภายในและภายนอก เช่น จดหมายอิเลคโทรนิคส ์
ประกาศ เวบ็ไซตก์ลุ่มบรษิทั รายงานประจ าปี การปฐมนิเทศกรรมการและพนกังาน อกีทัง้จดัใหม้กีารอภปิราย และ
ท าความเขา้ใจกบัพนกังานเป็นประจ าทุกปี  โดยนโยบายดงักล่าวของกลุ่มบรษิทัเป็นการปฏบิตัภิายใตก้ฎหมายของ
ประเทศไทยในการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่  
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ในแต่ละปี คณะเจา้หน้าที่บรหิารความเสีย่งได้ประเมนิความเสีย่งในเรื่องการทุจรติทีอ่าจเกดิขึน้และมกีารรายงาน
ความเสีย่งไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั  
 
5. แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการก ากบัดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกนัและติดตามความเส่ียงจากการ
ทุจริต 
 
บรษิัทก าหนดให้มแีนวปฏิบตัิเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกนัและติดตามความเสีย่งจากการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ สรุปไดด้งันี้  

1. จดัให้มรีะบบการควบคุมภายใน (internal control) ระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) และ
การบรหิารความเสีย่งทีค่รอบคลุมระบบงานส าคญัต่างๆ เช่น ระบบการบนัทกึบญัช ีการช าระเงนิ การจดัซือ้จดัจา้ง 
เป็นต้น ทัง้นี้เพื่อป้องกนัและตดิตามความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะเกี่ยวกบัแนวทางที่
แกไ้ขทีเ่หมาะสม 

2. จดัให้มีช่องทางการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมตัง้แต่การรบัเรื่องร้องเรียน การ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และการสรุปผล รวมถงึการคุม้ครองผูแ้จง้เรื่องและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อรบัเรื่องรอ้งเรยีน หรอื
ขอ้คิดเห็น หรอืข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสยีที่ได้รบัผลกระทบ หรอืมีความเสี่ยงที่จะได้รบัผลกระทบจากการ
ด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทั หรอืจากการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน เกีย่วกบัการกระท า
ผดิกฎหมาย หรอืจรรยาบรรณ รวมถงึพฤตกิรรมทีอ่าจสอ่ถงึการทุจรติ  

กลุ่มบรษิทัจะเกบ็รกัษาขอ้รอ้งเรยีนเป็นความลบั ไม่เปิดเผยต่อผูไ้ม่เกีย่วขอ้ง เวน้แต่ทีจ่ าเป็นต้องเปิดเผย
ตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย  

บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รบัทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน จะต้องรกัษาข้อมูลให้เป็น
ความลบั และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เวน้แต่ทีจ่ าเป็นต้องเปิดเผยตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย หากมกีารจงใจฝ่าฝืน
น าขอ้มูลออกไปเปิดเผย กลุ่มบรษิัทจะด าเนินการลงโทษตามระเบยีบขอ้บงัคบัของกลุ่มบรษิัทและ/หรอืด าเนินการ
ทางกฎหมายแลว้แต่กรณี  

3. ผูบ้รหิารในแต่ละหน่วยงานรบัผดิชอบในการตดิตามความคบืหน้าการด าเนินการเกีย่วกบัขอ้รอ้งเรยีน
นัน้ๆ และน าเสนอรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัไดร้บัทราบ 

 
6. แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติเพื่อการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการ
 คอรร์ปัชัน่  

 
บรษิัทก าหนดให้มแีนวทางในการติดตามประเมนิผลการปฏบิตัิเพื่อป้องกนัการมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการคอรร์ปัชัน่ 
ดงันี้ 
 

1. หน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิัท ด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีทีไ่ดร้บั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยส าคัญและข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  
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2. ก าหนดใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบด าเนินการทดสอบและประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่
อย่างต่อเน่ือง เพื่อใหน้ ามาตรการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ไปปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธผิล ตลอดจนตดิตาม ทบทวน 
และปรบัปรุงมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่อย่างสม ่าเสมอ โดยน าเสนอผลการประเมนิต่อคณะเจ้าหน้าที่
บรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทั ตามล าดบั อย่างทนัเวลาและสม ่าเสมอ  

3. หากการสบืสวนขอ้เทจ็จรงิแลว้พบว่าขอ้มูลจากการตรวจสอบ หรอืขอ้รอ้งเรยีน มหีลกัฐานที่เชื่อว่ามี
รายการ หรือการกระท าซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบริษัท 
รวมถึงการฝ่าฝืนการกระท าผดิกฎหมาย หรอืจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิัท หรอืขอ้สงสยัในรายงานการเงนิ หรอื
ระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข 

 
 
หลกัปฏิบติั 6 ดแูลให้มีระบบบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

 
1. การบริหารความเส่ียง 
 
คณะกรรมการไดใ้หค้วามส าคญักบัการบรหิารความเสีย่ง จงึไดม้กีารแต่งตัง้คณะเจา้หน้าทีบ่รหิารความเสีย่งขึน้ ในปี 
2560 ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บรหิารระดบัสงู โดยมหีน้าที่ความรบัผิดชอบตามที่ก าหนดไวใ้นหลกัปฏิบตัิ 3 ขอ้ 3.4 
ทัง้นี้ เพื่อให้ฝ่ายจดัการประเมนิความเสีย่งของแต่ละหน่วยงานและกระบวนการท างาน ประเมนิประสทิธภิาพของ
มาตรการควบคุมทีม่อียู่ พรอ้มทัง้น าเสนอแผนงานและวธิกีารในการลดความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรษิทั   
 
2. การควบคมุและการตรวจสอบภายใน 
 
เพื่อใหง้านตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระ สามารถท าหน้าทีต่รวจสอบไดอ้ย่างเตม็ที ่คณะกรรมการตรวจสอบจงึ
ไดพ้จิารณาให้บรษิัทว่าจ้างบุคคลภายนอก ซึง่เป็นบรษิัทตรวจสอบบญัช ีและอยู่ในรายชื่อของผู้ตรวจสอบบญัชทีี่
ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ท าหน้าทีต่รวจสอบภายในของบรษิทั ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการปฏบิตังิาน
และกจิกรรมทางการเงนิของบรษิทัไดด้ าเนินการตามแนวทางทีก่ าหนดและมปีระสทิธภิาพ รวมถงึการตรวจสอบการ
ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง (Compliance Controls)  
 
คณะกรรมการตรวจสอบ มมีตแิต่งตัง้ บรษิทั ส านกังาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั ท าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบรษิัท และก าหนดใหผู้้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจ ารายไตรมาส โดยสญัญามอีายุคราวละ 2 ปี  
 
3. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 

 3.1 มาตรการการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในของบริษทั 
 



แบบ 56-1                                                                           บรษิทั สหอตุสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

หน้า 77 
 

เพื่อป้องกนัไม่ใหก้รรมการและผูบ้รหิารน าขอ้มูลภายในของบรษิทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนและเปิดเผย
ขอ้มลูแก่บุคคลภายนอก บรษิทัจงึไดก้ าหนดหลกัเกณฑไ์วด้งันี้  
 
 ก าหนดให้ผู้บรหิารรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ของบรษิัท  และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ

ครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) 
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการ
นบัจากวนัทีซ่ือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอน และส่งส าเนารายงานดงักล่าวใหก้บัเลขานุการบรษิทั รวมถงึให้
ผูบ้รหิารรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทัต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส ทัง้นี้ ใหร้วมถงึการปฏบิตัิ
ตามบทบญัญตักิฎหมายทีจ่ะมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงในอนาคตดว้ย (ถา้ม)ี  
 
ค าว่า “ผูบ้รหิาร” หมายถงึ กรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิาร 4 รายแรกนับต่อจาก
กรรมการผู้จดัการลงมา ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าผู้บรหิารรายที่ 4 ทุกราย และให้หมายความ
รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิที่เป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรอื
เทยีบเท่าซึง่มหีน้าทีต่อ้งจดัท าและสง่รายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัทัง้ในนามของตนเอง คู่
สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะต่อ ก.ล.ต.  

 
 ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บรหิาร ผู้จดัการ และพนักงานที่ได้รบัทราบข้อมูลภายในของบรษิัทเปิดเผย

ข้อมูลภายในดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และห้ามไม่ให้ซื้อขาย
หลกัทรพัย์ของบรษิัทในช่วง 1 เดือนก่อนและอย่างน้อย 1 วนัหลงัจากวนัที่งบการเงินของบริษัท
เผยแพร่ต่อสาธารณชน  
 

 กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูต้องแจง้เกีย่วกบัการซือ้หรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัทุกครัง้ โดยแจง้
อย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนท าการซื้อขายต่อคณะกรรมการหรอืผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อ
รายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วนัท าการ ทัง้นี้ ตามที่
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
 

 ห้ามมใิห้กรรมการ ผู้บรหิาร ผู้จดัการ และพนักงานใช้ขอ้มูลภายในของบรษิัทที่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อ
ประชาชนอันเป็นสาระส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทไปใช้เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตน และ/หรอืชกัชวนผูอ้ื่นใหซ้ือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั หากฝ่าฝืนขอ้ก าหนดดงักล่าว
ขา้งตน้ บรษิทัจะด าเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผูก้ระท าความผดิ  
 

 ในกรณีทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการ และพนักงานกระท าการอนัเป็นความผดิอาญาตามกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์โดยเจตนา บรษิัทจะด าเนินการลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งหรอื
หลายอย่างรวมกนัดงัต่อไปนี้ 
 ตดัเงนิเดอืนค่าจา้งหรอืค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ดร้บั 
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 ใหอ้อก ไล่ออก หรอืปลดออกจากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการหรอืพนกังานโดยถอืว่า
จงใจก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษิทั ถ้าผู้กระท าความผดิเป็นกรรมการบรษิัทใหน้ าเสนอที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิารณาลงโทษ 

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

 
 3.2 การอนุมติัรายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 
กรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลอื่นที่มกีารตกลงเขา้ท ารายการที่เกีย่วโยงกนั หรอืรายการที่อาจจะมคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการเกีย่วกบัการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยท์ีส่ าคญัของกรรมการ 
ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั ตามความหมายทีก่ าหนดตามประกาศของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในขณะท ารายการดงักล่าว จะต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามที่
ประกาศดงักล่าวก าหนดในเรื่องนัน้ๆ โดยเคร่งครดั บรษิัทมกีารก าหนดมาตรการหรอืขัน้ตอนการอนุมตัิ
การท ารายการดงักล่าวดงันี้  
 
(1) หา้มไม่ใหบุ้คคลทีม่สี่วนไดเ้สยีหรอืที่อาจจะมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อนุมตัริายการทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัตนได ้
(2) การก าหนดราคาหรอืค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกตทิางธุรกจิและเงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไปโดย

ค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นส าคญั 
(3) คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาใหค้วามเหน็ก่อนท ารายการดงักล่าว ถา้คณะกรรมการตรวจสอบไม่

มคีวามช านาญในการใหค้วามเหน็ในเรื่องหรอืรายการใด บรษิทัจะตอ้งจดัใหผู้เ้ชีย่วชาญอสิระเป็นผูใ้ห้
ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อประกอบการพิจารณากลัน่กรองก่อนจะน าเสนอ
คณะกรรมการบรษิทั และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

อย่างไรกต็าม เพื่อใหธุ้รกรรมต่างๆ สามารถด าเนินไปไดต้ามปกต ิคณะกรรมการไดอ้นุมตัใินหลกัการให้
ผู้บริหารสามารถท ารายการระหว่างกนัที่เกิดขึ้นเฉพาะบริษัทกบับรษิัทย่อย หากธุรกรรมเหล่านัน้เข้า
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

1. เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับวิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่ส ัญญาทัว่ไปใน
สถานการณ์เดยีวกนั ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอทิธพิลในการที่ตนมีลกัษณะ
เป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง   

2. เป็นรายการทดรองจ่ายที่สมเหตุสมผลที่เกดิจากการด าเนินการตามปกตทิางธุรกจิ โดยมกีาร
เรยีกเกบ็ตามทีจ่่ายจรงิ 

ทัง้นี้  ผู้บริหารจะต้องรายงานการท าธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 500,000 บาท โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ พจิารณาสอบทานรายการดงักล่าว ก่อนน าเสนอใหค้ณะกรรมการไดร้บัทราบทุกไตรมาส 
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(4) บรษิทัจะตอ้งเปิดเผยการท ารายการดงักล่าวตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยก าหนด 

 
 3.3 การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูเ้ก่ียวข้อง  

 

เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถตดัสนิใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบรษิัท และให้กรรมการและผูบ้รหิารที่มี
รายการหรือธุรกรรมที่มีส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552 เรื่อง รายงานการมสี่วนได้เสยีของกรรมการ ผูบ้รหิาร และ
บุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง บรษิทัจงึไดก้ าหนดหลกัเกณฑไ์วด้งันี้  
 
 กรรมการ ผู้บรหิาร และผู้ที่เกี่ยวขอ้งมรีายการหรอืธุรกรรมที่มสี่วนได้เสยีที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิาร

จดัการกจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยทีม่ขีนาดของรายการมากกว่าหรอืเท่ากบั 1 ลา้นบาท หรอืรอ้ย
ละ 0.03 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ(NTA) ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย แลว้แต่จ านวนใดจะสงูกว่า ให้
จดัท ารายงานดงักล่าวตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนด และส่งมอบให้เลขานุการบรษิัทภายใน 7 วนัท าการ 
นับจากวันที่มีรายการเกิดขึ้น ในกรณีที่มีรายการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกครัง้ให้แจ้งรายงานการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าว ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัทีม่รีายการเปลีย่นแปลงดงักล่าวเกดิขึน้   

 
 ให้เลขานุการบรษิัทจดัส่งส าเนารายงานที่ได้รบัตามวรรค 1 ให้ประธานคณะกรรมการและประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัรายงานนัน้ 
 
 กรรมการ และผู้บรหิารที่มีส่วนได้เสยีในเรื่องที่มกีารพจิารณาในที่ประชุมไม่สามารถเขา้ร่วมในการ

พจิารณาและตอ้งออกจากหอ้งประชุม รวมถงึบรษิทัจะไม่จดัสง่เอกสารในเรื่องดงักล่าวใหก้บักรรมการ
และผูบ้รหิารดงักล่าว 
 

 ใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูการมสีว่นไดเ้สยีในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1   
 

 3.4 กลไกในการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรอืแจ้งขอ้รอ้งเรียนของผูมี้ส่วนได้เสีย 
 
กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสยีต้องการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรอืแจ้งข้อร้องเรยีนใดๆ มายงับรษิัท สามารถ
กระท าได ้โดยบรษิทัก าหนดเป็นแนวปฏบิตัไิวด้งันี้ 
 
1. การเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรอืข้อรอ้งเรียน 
 
ผูม้สีว่นไดเ้สยีคนใดมคีวามประสงคจ์ะตดิต่อกบัคณะกรรมการบรษิทัโดยตรงโดยไมผ่่านผูบ้รหิารของบรษิทั 
เพื่อแสดงความคดิเหน็ต่างๆ เกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิรวมทัง้การแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีนต่างๆ เช่น 
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รายงานทางการเงนิทีไ่ม่ถูกต้อง การกระท าผดิกฎหมายหรอืจรรยาบรรณ หรอืระบบการควบคุมภายในที่
บกพร่อง เป็นตน้ โดยใหส้ง่ไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัโดยตรงดงันี้ :- 
 
สง่ทางไปรษณีย ์:    นายธรีะ วภิูชนิน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั สหอตุสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 
64 ซอยบางนา-ตราด 25  
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

สง่ทางจดหมายอเิลคโทรนิคส ์: acthira@hotmail.com  
 
2. การคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแสหรอืข้อรอ้งเรียน 
 
ผูม้สีว่นไดเ้สยีทีแ่จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนตามขอ้ 1 ขา้งตน้ไมต่อ้งเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด 
 
3. การด าเนินการหลงัจากมีผูแ้จ้งเบาะแสหรอืข้อรอ้งเรียน 
 
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัด าเนินการตรวจสอบขอ้มลูหรอืขอ้เทจ็จรงิตามทีม่ผีูแ้จง้เบาะแสหรอื
ขอ้รอ้งเรยีนตามขอ้ 1 ขา้งต้น แลว้น าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดร้บัทราบภายใน 30 วนันับจากวนัที่
ไดร้บัแจง้ 
 
4. มาตรการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย 
 
ในกรณีทีผู่ม้สี่วนไดเ้สยีไดร้บัความเสยีหายจากการละเมดิสทิธติามกฎหมายโดยบรษิัท คณะกรรมการจะ
รบีแกไ้ขขอ้บกพร่อง หรอืผลกระทบที่เกดิขึน้โดยมชิกัชา้  รวมทัง้หามาตรการป้องกนัมใิห้เกดิเหตุการณ์
ดงักล่าวขึน้อกี และจะพจิารณาชดเชยค่าเสยีหายใหผู้ถู้กละเมดิตามกฎหมายอย่างเหมาะสม  
 
 

หลกัปฏิบติั 7 รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
 

1. การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 
 
บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเหมาะสมเพื่อใหผู้ถ้อืหุ้นใช้ประกอบการตดัสนิใจลงทุน รวมถงึการ
ตดัสนิใจใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุ้น และมกีารประเมนิประสทิธภิาพของกระบวนการเปิดเผยขอ้มูลเป็น
ระยะๆ โดยไดม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและด าเนินการในเรื่องต่างๆ ดงันี้ 
 เปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี้ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และมกีารปรบัปรุงขอ้มูลในเวบ็ไซต์ของบรษิัทใหเ้ป็น

ปัจจุบนัเป็นระยะๆ    
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 หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
 นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีต่างๆ ไดแ้ก ่ นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม, นโยบาย

ต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่, นโยบายดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั และอาชวีอนามยั เป็นตน้ 
 จรรยาบรรณธุรกจิ 
 ลกัษณะการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 
 โครงสรา้งกลุ่มธุรกจิ 
 โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ 
 โครงสรา้งคณะกรรมการ 
 วสิยัทศัน์/พนัธกจิ 
 ขอ้บงัคบับรษิทั 
 รายงานประจ าปี 
 แบบ 56-1 (เฉพาะภาษาไทย) 
 งบการเงนิ 
 หนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ พรอ้มเอกสารในการประชมุ 
 รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 
 ขา่วทีบ่รษิทัเผยแพร ่ 

 จดัส่งรายงานข้อมูลประจ างวด อาทิ งบการเงิน แบบ 56-1 และรายงานประจ าปีต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และ ก.ล.ต. อย่างถูกตอ้ง ครบถว้นภายในเวลาทีก่ าหนด 

 มกีารรายงานขา่วเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัและอาจมผีลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อราคาหลกัทรพัยต์าม
ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 คณะกรรมการเป็นผู้รบัผดิชอบในการดูแลให้ระบบการจดัท ารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูลส าคญั
ต่างๆ ถูกต้อง ครบถว้น ทนัเวลา เป็นไปตามแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึกฎเกณฑ ์และมาตรฐานการบญัชทีี่
รบัรองทัว่ไปโดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสมกบัธุรกจิและถอืปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอ  ซึง่มผีูส้อบบญัชอีสิระ
เป็นผูต้รวจสอบ และไดร้บัการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจว่ามกีารเปิดเผยขอ้มลูทีส่ าคญั
อย่างเพยีงพอ และสามารถสะทอ้นฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทั 

 กรรมการบรหิารท าหน้าทีต่ดิต่อสือ่สารกบัผูล้งทุน ทัง้ทีเ่ป็นบุคคลและสถาบนั ผูถ้อืหุน้ นกัวเิคราะหแ์ละภาครฐัที่
เกีย่วขอ้ง โดยตดิต่อขอขอ้มลูบรษิทัไดท้ีโ่ทรศพัท ์02-361 8959-87 หรอืโทรสาร 02-361 8988-9 หรอืจดหมาย
อเิลคโทรนิคส ์ upoic.secretary@upoic.co.th หรอืผ่านทางเวบ็ไซตบ์รษิทั  

 
2. ความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ี 
 
คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจดัการมกีารตดิตามและประเมนิผลฐานะทางการเงนิของกจิการและมกีารรายงาน
ต่อคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจดัการจะร่วมกนัหาทางแกไ้ขโดยเรว็หากเริม่มสีญัญาณ
บ่งชีถ้งึปัญหาสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการช าระหนี้ 
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บรษิทัค านึงถงึการสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่กลุ่มเจา้หนี้ โดยเน้นทีค่วามสจุรติและปฏบิตัติามเงื่อนไขการกูย้มืเงนิ และ
สญัญาหรอืขอ้ตกลงตามทีม่ไีวต่้อเจา้หนี้อย่างเคร่งครดั บรษิทัมกีารช าระเงนิกูแ้ละดอกเบีย้ถูกต้อง ตรงต่อเวลา และ
ครบถ้วนมาโดยตลอด รวมทัง้ไม่น าเงนิทีกู่ย้มืมาไปใชใ้นทางทีข่ดัต่อวตัถุประสงคก์ารกูย้มื นอกจากนัน้ บรษิทัยงัไม่
ปกปิดขอ้มลูหรอืขอ้เทจ็จรงิอนัท าใหเ้กดิความเสยีหายแก่เจา้หนี้ของบรษิทัอกีดว้ย 
 
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทจะรบีด าเนินการแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเรว็เพื่อ
ร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขโดยใชห้ลกัความสมเหตุสมผล โดยบรษิทัมุ่งมัน่ในการรกัษาสมัพนัธภาพทีย่ ัง่ยนื
กบัเจา้หนี้และคงไวซ้ึง่ความเชื่อถอืซึง่กนัและกนั อย่างไรกต็าม บรษิทัมกีารบรหิารจดัการเงนิทุนในระดบัทีเ่หมาะสม 
เพื่อป้องกนัมิให้บรษิัทอยู่ในฐานะที่ยากล าบากในการช าระหนี้คนืแก่เจ้าหนี้  อกีทัง้มกีารบรหิารสภาพคล่องทาง
การเงนิเพื่อเตรยีมพรอ้มในการช าระคนืหนี้ใหแ้ก่เจา้หนี้อย่างทนัท่วงทแีละตรงตามระยะเวลาครบก าหนด โดยฝ่าย
จดัการมหีน้าทีว่างแผนตดิตามและควบคุมฐานะการเงนิใหเ้หมาะสมกบักจิกรรมทางการเงนิของกลุ่มธุรกิจ เพื่อทีจ่ะ
สามารถรองรบัความเสีย่งทีม่นียัส าคญัครอบคลุมทุกดา้น ทัง้ภายใตภ้าวะปกตแิละภาวะวกิฤต ิ

 
 
หลกัปฏิบติั 8 สนับสนุนการมีส่วนรว่มและการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น 
 
 1. สิทธิของผูถ้ือหุ้น 
 

 จดัให้มีการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วนัสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อ
พจิารณารายงานประจ าปีของคณะกรรมการ ซึง่แสดงถงึผลการด าเนินการของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา งบแสดง
ฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็  การจ่ายเงนิปันผลและจดัสรรเงนิไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
การเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระรวมถงึค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนด
ค่าตอบแทน 

 การประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้น ในวาระเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการก าหนด
ค่าตอบแทนนัน้  บรษิทัไดแ้ยกเรื่องการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการ ออกจากการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ  
โดยบรษิัทได้ใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในการเลอืกตัง้กรรมการ และเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็น
รายบุคคล 

 จดัให้มกีารประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการเหน็สมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรอืหลายคนซึ่งมหีุ้นนับ
รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการ
เรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไว้
ใหช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้วนั
นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

 เปิดเผยมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ว่าดว้ยเรื่องก าหนดวนัประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ รวมทัง้เปิดเผย
ระเบยีบวาระการประชุม และสาระส าคญัของวาระการประชุม ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบรษิทั ไม่เกนิวนัท าการถดัไปนบัจากวนัทีค่ณะกรรมการมมีติ 
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 ในการเรยีกประชุมผู้ถอืหุน้ บรษิทัจะต้องจดัท าเป็นหนังสอืนัดประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบยีบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่ อ
ทราบ เพื่ออนุมตัิ หรอืเพื่อพจิารณา รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าวและจดัส่งให้ผูถ้ือหุ้น
และนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่า 21 วนัก่อนวนัประชุม   

 ในการประชุมผูถ้อืหุน้ต้องมผีูถ้อืหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า  25 คน และ
ตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม โดย
มปีระธานคณะกรรมการท าหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุม และจะด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดบัระเบยีบ
วาระทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม โดยมนีโยบายทีจ่ะไม่เพิม่ระเบยีบวาระในทีป่ระชุม โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อื
หุน้ทราบล่วงหน้า 

 การใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงจะใชใ้นกรณีทีม่ผีู้ถอืหุ้นท่านใดลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงในวาระ
ทัว่ไป และใชใ้นวาระส าคญั เช่น การแต่งตัง้กรรมการ  การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั การท ารายการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์การแกไ้ขหนงัสอืบรคิณฑส์นธ ิและขอ้บงัคบั เป็นตน้ 

 เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้มสีทิธใินการเสนอเรื่องทีเ่หน็ว่าส าคญัและเป็นประโยชน์เพื่อพจิารณาบรรจุเป็นวาระการ
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อเข้ารบัการเลอืกตัง้ เป็นกรรมการบรษิัท
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ รวมทัง้สง่ค าถามเกีย่วกบับรษิทัมาล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยบรษิทัได้
ก าหนดหลกัเกณฑผ์่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

 จดัสรรเวลาประชุมอย่างเพยีงพอ พรอ้มทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมสีทิธอิย่างเท่าเทียมกนัในการแสดงความ
คดิเหน็ และตัง้ค าถามในทีป่ระชุม  

 ก าหนดเป็นนโยบายในการอ านวยความสะดวกและส่งเสรมิการเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้มกีาร เผยแพร่
นโยบายดงักล่าวผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

 จดัใหม้กีารเผยแพร่เอกสารการประชุมต่างๆ พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านทาง
เวบ็ไซต์ของบรษิัทอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศกึษาขอ้มูลประกอบการประชุม
ล่วงหน้า   

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและบันทึกค าถามและค าตอบที่เป็นประเด็นส าคัญพร้อมทัง้ค าชี้แจงของ
คณะกรรมการ  รวมถงึบนัทกึจ านวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีเ่หน็ชอบ ไม่เหน็ชอบ และงดออกเสยีงไวอ้ย่างชดัเจนใน
ทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสยีงในรายงานการประชุม และเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ร่วมเป็นสกัขี
พยานในการตรวจนับคะแนนเสยีงในทีป่ระชุม ตลอดจนมกีารบนัทกึวดีโีอในระหว่างการประชุมจนกระทัง่การ
ประชุมเสรจ็สิน้ลง 

 เปิดเผยมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มทัง้ผลการลงคะแนนเสยีง ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ภายในวนัท าการถดัไปนบัจากวนัประชุม 

 บรษิัทมกีารเผยแพร่ร่างรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเวบ็ไซต์ของบรษิัทภายใน 14 วนันับจากวนัประชุม
เสรจ็สิน้ เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้สามารถตรวจสอบความถูกต้อง และใชส้ทิธคิดัคา้นไดห้ากจ าเป็นโดยไม่ต้องรอถงึการ
ประชุมครัง้ต่อไป 

 เข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (SET Opportunity Day) ซึ่งจดัโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย มวีตัถุประสงคใ์หบ้รษิทัจดทะเบยีนไดด้ าเนินกจิกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ ์และไดช้ีแ้จงขอ้มลูเกีย่วกบั
ธุรกจิและการด าเนินงานของบรษิทัแก่นักวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์นักลงทุน และสือ่มวลชนทีม่าร่วมงาน บรษิทัเขา้
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ร่วมกจิกรรมเป็นประจ าทุกปี อย่างน้อยปีละ  1 ครัง้ โดยมผีูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมประมาณ 20-30 คน (ไม่รวมผูช้ม
ผ่านระบบออนไลน์)   
 

 2. การปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
 

 บรษิัทให้ความส าคญัต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยไม่ค านึงถึง เพศ อายุ สผีวิ เชื้อชาติ สญัชาติ ศาสนา ความเชื่อ 
ความคดิเหน็ทางการเมอืงหรอืความพกิาร บรษิทัมแีนวปฏบิตัใินการก ากบัดูแลเพื่อปกป้องสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของ
ผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม รวมถงึใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ในการออกเสยีงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุน้ต่อ
หนึ่งเสยีง (one share one vote) เพื่อสรา้งความมัน่ใจในการลงทุนกบับรษิทั  

 จดัส่งหนังสอืมอบฉันทะในรูปแบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสยีงได้ พร้อมกบั
หนังสอืเชญิประชุม โดยระบุเอกสารทีต่อ้งใชใ้นการมอบฉนัทะและขัน้ตอนในการเขา้ร่วมประชุมอย่างชดัเจน ผู้
ถอืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุม แต่ประสงคจ์ะใชส้ทิธอิอกเสยีงอาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสยีงแทนตน หรอืจะมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทักไ็ด้ 

 บรษิัทมีการก าหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกบัการป้องกนัการใช้ข้อมูลภายในของบรษิัท และได้แจ้งให้พนักงาน 
ผูบ้รหิาร และกรรมการบรษิทัทราบ (ดรูายละเอยีดในหลกัปฏบิตั ิ6 ขอ้ 3.1) 

 บรษิัทมกีารเปิดเผยการท ารายการระหว่างกนัระหว่างบรษิัทกบับรษิัทย่อย โดยได้กระท าอย่างยุติธรรมตาม
ราคาตลาดและเป็นไปตามปกตธิุรกจิการคา้ (Fair and at arms’ length basis) (ดูรายละเอยีดในหลกัปฏบิตั ิ6 
ขอ้ 3.2) 

 
การน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการทีดี ส าหรบับริษทัจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) มาปรบัใช้  
 
บรษิทัไดท้บทวนนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ (Corporate Governance Policy) โดยอา้งองิจากหลกัการก ากบัดแูลกจิการที่
ดสี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจด
ทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ซึ่งคณะกรรมการได้
พจิารณาแลว้พบว่า บรษิทัไดน้ าหลกัปฏบิตัสิว่นใหญ่ของทัง้ 8 ขอ้มาปรบัใชต้ามบรบิททางธุรกจิของบรษิทั  
 
อย่างไรกต็าม มหีลกัปฏบิตับิางขอ้ทีบ่รษิทัยงัไม่สามารถหรอืยงัมไิดน้ าไปปรบัใช ้ซึง่ฝ่ายจดัการไดม้กีารชีแ้จงเหตุผลในการ
ประชุมคณะกรรมการ เพื่อทีจ่ะน าไปเป็นแนวทางในการปรบัใชใ้หเ้หมาะสมในล าดบัต่อไป ทีส่ าคญัไดแ้ก ่
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ข้อท่ียงัไม่ปฎิบติั เหตผุลท่ียงัไม่สามารถปฏิบติัได้ 

คณะกรรมการควรก าหนดใหก้รรมการอสิระมวีาระการด ารง
ต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นับจากวนัที่แต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอสิระครัง้แรก 

เ น่ื อ งจ ากก รรม ก ารทุ ก ท่ าน เป็ น ผู้ ที่ มี ค ว าม รู้ แ ล ะ
ความสามารถ ประสบการณ์ มีความเข้าใจลักษณะการ
ด าเนินธุรกิจเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระในการแสดง
ความเห็น มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท  โดย
ประสบการณ์ของกรรมการจากการด ารงต าแหน่งเป็น
เวลานานจะช่วยสนับสนุนให้กรรมการมีความเข้าใจการ
ด าเนินงานของธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีลักษณะเฉพาะได้ดี
ยิง่ขึน้ 

การก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัจ านวนองค์ประชุมขัน้ต ่า ณ 
ขณะทีค่ณะกรรมการจะลงมตใินที่ประชุมคณะกรรมการว่า 
ตอ้งมกีรรมการอยูไ่ม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 

ตามข้อบังคับของบริษัท  ก าหนดให้ ในการประชุ ม
คณะกรรมการตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึง
ของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม ซึง่ถอืได้
วา่เป็นไปตามกฎหมาย และมคีวามเหมาะสมตามหลกัสากล 
อีกทัง้ยังสามารถด าเนินการประชุมได้อย่างเรียบร้อย 
โปร่งใส มปีระสทิธภิาพ 

การแต่งตัง้คณะกรรมการบรรษทัภบิาล (CG Committee) บรษิทัไม่มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการบรรษทัภบิาลเป็นการ
เฉพ าะ  แต่ คณ ะกรรม การบ ริษั ท ได้ ม อบหม าย ให้
คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าทีพ่จิารณาในเรื่องดงักล่าว 
รวมถึงการก าหนดหลักการก ากับดู แลกิจการและ
จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติ
ตามหลักการที่ก าหนด ซึ่งเพียงพอต่อขอบเขตธุรกิจใน
ปัจจุบนั และยงัคงด าเนินงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

คณะกรรมการไม่ได้ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ
มากกวา่รอ้ยละ 50 

คณะกรรมการมีสมาชิกจ านวน 7 ท่าน โดยเป็นกรรมการ
อสิระจ านวน 3 ท่าน (คดิเป็นสดัส่วนน้อยกวา่รอ้ยละ 50 แต่
มากกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด) และประธาน
กรรมการเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งถือว่าสะท้อนการถ่วงดุล
อ านาจที่เหมาะสม นอกจากนัน้กรรมการอิสระสามารถ
ท างานร่วมกบัคณะกรรมการทัง้หมดไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
และสามารถแสดงความเหน็ไดอ้ยา่งอสิระ 
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10. การพฒันาสู่ความยัง่ยืนและกิจกรรมเพ่ือชมุชน 
 
บรษิัท สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) มกีารด าเนินงานที่แสดงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม เพื่อ
ความยัง่ยนืของกจิการและสงัคมโดยรวม โดยการก าหนดวสิยัทศัน์และพนัธกจิ เพื่อใหส้ะทอ้นออกมาในการด าเนินงานตาม
ธุรกจิปกต ิดงันี้ 
 
วิสยัทศัน์ 
เป็นบรษิทัชัน้น าในธุรกจิน ้ามนัปาลม์ที่มกีารเติบโตอย่างยัง่ยนื ภายใต้การด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพ ตามมาตรฐานระดบั
สากล เพื่อเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งในดา้นการแขง่ขนัระดบัโลก 
 
พนัธกิจ 
1. สร้างศกัยภาพในธุรกจิน ้ามนัปาล์มตัง้แต่การเพาะเมลด็พนัธุ ์การผลติต้นกล้า การเพาะปลูก การสกดัน ้ามนั ตลอดจน

ธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองใหส้ามารถแขง่ขนัไดแ้ละเป็นทีย่อมรบัในอนาคต 
2. ด าเนินธุรกจิน ้ามนัปาลม์ทีใ่หมู้ลค่าสงูดว้ยการมุ่งเน้นในดา้นงานคน้ควา้วจิยั พฒันาสายพันธุป์าลม์น ้ามนัทีใ่หผ้ลผลติสงู 

ปรบัตวัไดด้ใีนทุกพืน้ทีก่ารเพาะปลกู ตรงตามความตอ้งการของเกษตรกร รวมถงึการใหบ้รกิารทีด่เียีย่มต่อลกูคา้ 
3. ใชเ้ทคโนโลยกีารผลติและการคน้ควา้วจิยัทีท่นัสมยั ดว้ยระบบการบรหิารจดัการทีไ่ดม้าตรฐานสากล พรอ้มกบัการดูแล

รกัษาสิง่แวดลอ้ม ความหลากหลายทางชวีภาพ ชุมชนและสงัคม 
4. ใหค้วามส าคญัอยู่เสมอต่อสุขภาพ ความปลอดภยั และสวสัดกิารของพนักงาน รวมถงึการสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัลูกคา้ 

เกษตรกรและจดัสรรประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้ และผูเ้กีย่วขอ้งอย่างเหมาะสม 
 
บรษิัทมีนโยบายที่เน้นการผลติน ้ามนัปาล์มอย่างยัง่ยนืตามกรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) โดยใน
สว่นของสวนปาลม์และโรงงานสกดัของบรษิทัไดร้บัการรบัรองมาตรฐานดงักล่าวในรปูแบบ Mass Balance (MB) เมื่อวนัที ่14 
กุมภาพนัธ ์2556  บรษิทัยงัมกีารผลติกระแสไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีภาพและชวีมวล  และไดร้บัการขึน้ทะเบยีนโครงการกลไก
การพฒันาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM)  นอกจากนัน้ บรษิัทยงัมนีโยบายและแนวปฏบิตัเิพื่อรกัษา
สทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ พนกังาน หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก ไดแ้ก่ ผูถ้อื
หุน้ เจา้หนี้ ลูกคา้ คู่คา้ คู่แขง่ ชุมชนและสงัคม ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน โดยบรษิทัเคารพในความเท่าเทยีมกนั ไม่เลอืกปฏบิตัิ
ต่อพนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ หรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เนื่องจากความเหมอืน หรอืความแตกต่างในเรื่องสญัชาติ เชือ้ชาต ิศาสนา 
ภาษา อาย ุเพศ สถานภาพสมรส หรอืเรื่องอื่นใด อย่างไรกต็ามความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยีอาจแตกต่างกนั ดงันัน้ บรษิทั
จะพิจารณาถึงสทิธติามกฎหมายที่แต่ละกลุ่มพึงได้รบัอย่างละเอยีดรอบคอบ และดูแลให้มัน่ใจว่าสทิธดิงักล่าวได้รบัความ
คุม้ครอง และปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงั โดยไดก้ าหนดแนวทางการตอบสนองความต้องการของผูม้สีว่นไดเ้สยีไวใ้นนโยบาย
ดงักล่าว  
 
บรษิทัก าหนดแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคมตามหลกัการ 8 ขอ้ดงันี้ 
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1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
 
บรษิัทยึดหลกัการปฏิบตัิที่เสมอภาค ภายใต้การแข่งขนัที่เป็นธรรมต่อคู่ค้าทุกราย  รวมถึงการปฏบิตัิตามสญัญา เงื่อนไข
ทางการคา้ในการซือ้ขายสนิคา้และบรกิารจากคู่ค้า และการก าหนดนโยบายในการจดัซือ้และจดัจา้ง เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิ
กบัคู่คา้เป็นไปอย่างเหมาะสม มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และตรงไปตรงมา 
 
2. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
 
บรษิทัมนีโยบายใหพ้นกังานด าเนินงานอย่างมคีุณธรรมและเป็นพลเมอืงทีด่ขีองสงัคม รวมทัง้สง่เสรมิใหคู้่คา้ของบรษิทัด าเนิน
ธุรกจิที่ถูกต้องด้วยความโปร่งใสด้วยเช่นกนั  บรษิัทจงึได้ก าหนดให้การต่อต้านการทุจรติและการติดสนิบนเป็นนโยบายที่
ส าคญัอกีนโยบายหนึ่ง โดยมกีารก าหนดหลกัเกณฑเ์ป็นแนวปฏบิตัไิวใ้นนโยบายดงักล่าว 
 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 
บรษิัทมนีโยบายที่จะให้ความเป็นธรรมต่อผู้มสี่วนได้เสยีทุกราย โดยปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัที่เกี่ยวข้องกันและ
ปฏบิตัิตามหลกัการเกี่ยวกบัสทิธมินุษยชนขัน้พื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นก าเนิด เชื้ อชาติ เพศ อายุ สผีิว 
ศาสนา ความพกิาร ฐานะทางการเงนิ ชาตติระกูล สถานศกึษา หรอืสถานะอื่นใดที่มไิด้เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการปฏบิตัิงาน 
รวมทัง้ใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์
 
4. การปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม 
 
บรษิัทตระหนักดวี่าพนักงานเป็นปัจจยัแห่งความส าเรจ็ก้าวหน้าของบรษิัท บรษิัทจงึสนับสนุนพฒันาให้พนักงานมคีวามรู้
ความสามารถ มกีารฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง มกีารดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคโดยไม่เลอืกปฏบิตัิ  ใหผ้ลตอบแทน 
และสวสัดกิารที่เหมาะสม และเป็นธรรม เคารพสทิธขิองพนักงานตามหลกัสทิธมินุษยชนขัน้พื้นฐานตามหลกัสากลและตาม
กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ รวมทัง้ยงัใหค้วามส าคญักบัสุขภาพ อาชวีอนามยั ความปลอดภยัในชวีติ และทรพัยส์นิ 
และสภาพแวดล้อมการท างานของพนักงาน ตลอดจนเสรมิสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการท างานที่ดีและส่งเสรมิการ
ท างานเป็นทมี 
 
5. ความรบัผิดชอบต่อลูกค้า 
 
บรษิทัมุ่งมัน่สรา้งความพงึพอใจและความมัน่ใจใหก้บัลกูคา้ โดยเน้นทีค่วามเอาใจใสแ่ละความรบัผดิชอบต่อลกูคา้โดยการผลติ
สนิคา้ทีม่คีุณภาพและมาตรฐาน ตามระบบบรหิารจดัการดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

-  มาตรฐาน ISO 9001 เป็นมาตรฐานการจดัวางระบบบรหิารงานเพื่อการประกนัคุณภาพ 
-  มาตรฐาน OHSAS 18001 เป็นระบบการจดัการดา้นชวีอนามยัและความปลอดภยัในสถานทีท่ างาน  
-  มาตรฐาน ISO 14001 เป็นมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้องค์กรมีการพัฒนาปรบัปรุง     
ตลอดจนรกัษาสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง 
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-  มาตรฐานการผลติน ้ามนัปาลม์อย่างยัง่ยนืภายใต้กรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึง่เป็น
แนวปฏิบตัิที่มีการปรบัปรุงการผลิตน ้ามนัปาล์มอย่างยัง่ยืน ทัง้ทางเศรษฐกิจ สงัคม ชุมชน สิง่แวดล้อม และ
ถูกตอ้งตามกฎหมายของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลายภาคสว่นตัง้แต่ตน้น ้าถงึปลายน ้า 

 
นอกจากนัน้ บรษิทัยงัมุ่งเน้นท าการตลาดและสญัญาทีเ่ป็นธรรม รวมถงึรกัษาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของลูกคา้ และมหีน่วยงาน
ซึง่ท าหน้าทีร่บัขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้ เพื่อใหล้กูคา้เกดิความเชื่อมัน่และพงึพอใจสงูสดุ 
 
6. การใส่ใจส่ิงแวดล้อม 
 
บรษิทัมนีโยบายในการประกอบธุรกจิโดยค านึงถงึสิง่แวดลอ้ม และปฏบิตัิตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัสิง่แวดลอ้มที่
บงัคบัใชอ้ยู่ ทัง้นี้ บรษิทัมุ่งเน้นการปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มดว้ยความรบัผดิชอบโดย 

-  สง่เสรมิใหพ้นกังานของบรษิทัมจีติส านึก และความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม 
- ร่วมพฒันาสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์กบัหน่วยงานอื่น เพื่อใหม้กีารรกัษาสิง่แวดลอ้  
และปรบัปรุงการปฏบิตังิานใหเ้หมาะสมต่อสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 

-  ป้องกนัไม่ให้เกดิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจากการด าเนินธุรกิจของบรษิัท ทบทวนและติดตามความก้าวหน้า
เพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิทัไดป้ฏบิตัติามนโยบายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 

 
7. โครงการการพฒันาสู่ความยัง่ยืนและกิจกรรมเพื่อชุมชน 
 
ปี 2562 บรษิัทได้สนับสนุนกจิกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นโครงการด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมมูลค่ารวม 0.27 ล้านบาท (2561 : 
1.57 ลา้นบาท) เพื่อสรา้งสมัพนัธอ์นัดต่ีอชุมชนและสงัคม 
 

ไตรมาสท่ี 1 

 

 
สนับสนุนงบประมาณงานวนัเดก็แห่งชาติ 
 
เดอืนมกราคม 2562 บรษิัท สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั 
(มหาชน) ไดม้อบเงนิสนบัสนุนกจิกรรมวนัเดก็แห่งชาต ิ ใหก้บั  
1) สถานีวทิยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทยเพื่อการศกึษา  
ต าบลหว้ยยงู อ าเภอเหนือคลอง  
2) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลครีวีง อ.ปลายพระยา  
3) โรงเรยีนบา้นบางใหญ่สามคัค ีต.อรญัคามวาร ี อ าเภอเคยีนซา 
จงัหวดักระบี ่  
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บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมกีฬาในชุมชน 
 
เดอืนมกราคม 2562 บรษิัท สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาล์มจ ากดั 
(มหาชน) มอบเงนิจ านวน 5,000 บาท เพื่อสนับสนุนการแข่งขนั
ฟุตบอลชมรมก านนัผูใ้หญ่บา้น ครัง้ที ่6 ซึง่จดัขึน้ระหว่างวนัที ่31 
มกราคม – 14 กุมภาพนัธ ์2562 ณ สนามฟุตบอลองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลเขาเขน  
 
นอกจากนัน้ ยงัสนับสนุนงบประมาณการแข่งขนักฬีาฟุตบอล 7 
คน จ านวน 2,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนใน
ชุมชนได้เห็นความส าคัญของการออกก าลังกาย เพื่อความ
เข้มแข็งของชุมชน ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้าง
ความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างชุมชนและบรษิทั  

 

 

 
มอบทะลายเปล่า ให้กบักลุ่มเกษตรห้วยยูง  
 
เดอืน มกราคม 2562  บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั 
(มหาชน) ไดส้่งมอบทะลายเปล่าจ านวน 20 ตนัใหก้บักลุ่มเกษตร
ห้วยยูงก้าวหน้า ชุมชนบ้านห้วยยูง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดั
กระบี่ เพื่อใช้ในการจดัอบรมใหค้วามรูแ้ก่เกษตรกรชุมชนต าบล
ห้วยยูงตามโครงการ “สร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตร” ณ ศูนย์เรยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลิตสนิค้า
การเกษตร (ศพก.)  
 
วตัถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนน าผลผลติจากเหด็ฟางทีผ่ลติไดไ้ปใช้
ประกอบอาหารบรโิภคภายในครวัเรอืน ลดรายจ่ายในครวัเรอืน 
เพิ่มรายได้ในครวัเรอืน และเพื่อเป็นการเรยีนรูเ้พิ่มเติมเกี่ยวกบั
การเพาะเห็ดฟางด้วยทะลายเปล่าอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถน าไปใชช้วีติประจ าวนัและชุมชนต่อไป 
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ไตรมาสท่ี 3 

 

 

 

มอบเงินให้กบัหน่วยงานราชการ 

เดอืนกนัยายน 2562 บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์  จ ากดั 
(มหาชน) ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อจดัเลี้ยงงานเกษียณอายุ
ราชการของพนักงานหน่วยงานพทิกัษ์ป่า ส.3 ประจ าหน่วยงาน
ชัยบุรี จ.สุราษร์ธานี  เป็นจ านวนเงิน 5,000 บาท ในการจัด
กจิกรรมครัง้นี้เพื่อสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัหน่วยงานของรฐั 
 
 
 

 

 

 

 
สนับสนุนวสัดใุนการปรบัปรงุถนนในชุมชน 
 
เดอืนกนัยายน 2562 บรษิัท สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาล์ม จ ากดั 
(มหาชน) สนับสนุนหินคลุกจ านวน 26 ตัน เพื่ อใช้ในการ
ซ่อมแซมถนนของหมู่บา้นในพืน้ที ่หมู่ที ่5 บา้นปลายคลอง อ.ชยั
บุร ีจ.สุราษฎร์ธานี เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้สญัจรและการ
ขนสง่สนิคา้เกษตรในชุมชน 
 

 

 

 
สนับสนุนรถตกัเพื่อปรบัปรงุถนนในชุมชน  
 
เดือนตุลาคม 2562 บริษัท สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาล์ม จ ากดั 
(มหาชน) สนับสนุนรถตกัและพนักงานในการช่วยปรบัปรุงถนน
บรเิวณดา้นหน้าโรงงาน ซึง่การด าเนินงานครัง้นี้เพื่ออ านวยความ
สะดวกใหพ้นกังาน  ชุมชนในบรเิวณโดยรอบโรงงานและเป็นการ
พฒันาความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างชุมชนกบับรษิทั 
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บริจาคเงินให้กบัสถานีต ารวจในชุมชน 

ในเดอืนตุลาคม 2562 บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั 
(มหาชน)  บรจิาคเงนิจ านวน 8,000 บาทใหแ้ก่สถานีต ารวจเคยีน
ซาและสถานีต ารวจบางสวรรค ์เน่ืองในวนัต ารวจแห่งชาตปีิ 2562 
โดยเงินดังกล่าวจะใช้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกหลาน ของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ เพื่อพัฒนาความสมัพันธ์ที่ดีกบัชุมชนภายใต้
โครงการ RSPO 
 
 
 
 

ไตรมาสท่ี 4 

 

 
 

 
สนับสนุนรถตกัเพื่อปรบัภมิูทศัน์วดัในชมุชน 

 
เมื่อวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2562 บริษัท สหอุตสาหกรรมน ้ามัน
ปาล์ม จ ากัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนรถแทรกเตอร์เพื่อ
ปรบัปรุงภูมทิศัน์ในวดัเขาพระ ต าบลบางสวรรค์ อ าเภอพระแสง 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี กิจกรรมนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างผู้น า
ชุมชน ชาวบา้น และพนกังานในสวนบา้นหมาก เพื่อแสดงใหเ้หน็
ถงึความสามคัคขีองคนในชุมชน 
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8. การพฒันาและเผยแพรน่วตักรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 
ในปัจจุบนั บรษิทัสามารถผลติพลงังานไฟฟ้า จากก๊าซชวีภาพและเชือ้เพลงิชวีมวล โดยมนี ้าเสยีและของเสยีจากกระบวนการ
ผลิตของโรงงานสกดัน ้ามันปาล์มเป็นวตัถุดิบ และโครงการดงักล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจดัการของเสยีของนักเรียน  
นกัศกึษาและชุมชนของโรงงาน 
 
นอกจากนี้ บรษิทัยงัมสีว่นร่วมในการพฒันาสายพนัธุป์าลม์น ้ามนั ทีใ่หผ้ลผลติต่อไร่สงู (ประมาณ 4-5 ตนัผลปาลม์สดต่อไร่ต่อ
ปี ภายใต้สภาพอากาศปกติ) มภีาวะทนความแล้งได้ดี และเป็นพนัธุป์าล์มที่มอีตัราการเติบโตด้านความสูงของล าต้นที่ต ่า
ส่งผลให้สามารถเกบ็เกี่ยวผลผลติไดม้ากกว่า 30 ปี ซึ่งดว้ยคุณสมบตัโิดยรวมดงักล่าวส่งผลใหส้ามารถใช้พืน้ที่เพาะปลูกได้
อย่างมปีระสทิธผิลมากขึน้ มอีตัราผลตอบแทนจากการลงทุนทีด่ ีนบัเป็นการดแูลสภาพแวดลอ้มอย่างยัง่ยนื 
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
 

บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุมภายใน เน่ืองจากเหน็ว่าระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส าคญัทีช่่วยลด
ความเสีย่งทางธุรกจิ สรา้งความเชื่อมัน่ในการบรหิารงานแก่ผูบ้รหิาร และช่วยใหบ้รษิทัด าเนินธุรกจิอย่างมปีระสทิธภิาพและ
บรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้รวมทัง้ช่วยรกัษาผลประโยชน์และเงนิลงทุนของผูถ้อืหุน้ ช่วยใหร้ายงานทางการเงนิและรายงาน
ด้านการปฏิบตัิงานของบรษิัทมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ปกป้องทรพัย์สนิของบรษิัทไม่ให้สูญหายหรอืรัว่ไหล และช่วยให้
บุคลากรของบรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
บรษิัทมไิด้จดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิัท แต่ได้ว่าจ้างส านักงาน ดร.วริชั แอนด์ แอสโซซิเอทส ์ท า

หน้าที่ตรวจสอบภายในมาตัง้แต่ปี 2542 เน่ืองจากการตรวจสอบภายในเป็นการใหบ้รกิารขอ้มูลดา้นการตรวจสอบอย่างเป็น
อสิระ เพื่อสง่เสรมิใหเ้กดิกระบวนการก ากบัดูแลทีด่ี สง่เสรมิใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการปฏบิตังิาน รวมถงึให้
ค าปรกึษากบัฝ่ายบรหิารทัง้ในด้านการเงนิการบรหิารงาน และการจดัการความเสี่ยง เพื่อส่งเสรมิการปฏิบตัิงานให้บรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร ดงันัน้ กระบวนการการท างานจงึตอ้งการความโปร่งใสและความเป็นอสิระอย่างแทจ้รงิ 
อกีทัง้การปฏบิตัิงานด้านการตรวจสอบภายใน นับเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ และอาจเป็นการให้สญัญาณเตือนภัย
ล่วงหน้าของการประพฤตมิชิอบหรอืการทุจรติในองคก์ร ดงันัน้ บรษิทัจงึมคีวามเหน็ว่า การว่าจา้งหน่วยงานจากภายนอกเขา้
มาท าหน้าทีต่รวจสอบภายในจงึมคีวามเหมาะสมและสามารถเป็นสื่อกลางระหว่างผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานไดด้ ี รวมทัง้ยงั
ช่วยลดปัญหาดา้นการประสานงานภายในไดอ้กีดว้ย 

 
ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมดว้ยจ านวน 3 ท่าน คณะกรรมการไดม้กีารสอบทานระบบการควบคุมภายในโดยใชแ้บบประเมนิซึง่
ประเมนิโดยฝ่ายจดัการ และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมนิระบบการควบคุมภายใน
ของบรษิัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คอื องค์กรและสภาพแวดล้อม การบรหิารความเสีย่ง การควบคุมการปฏบิตัิงานของฝ่าย
จดัการ ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล และระบบการตดิตาม คณะกรรมการเหน็ว่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน
เรื่องดงักล่าวอย่างเพยีงพอ 

 
นอกจากนัน้การท าธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่และบรษิทัย่อย บรษิทัไดม้รีายงานไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ของผูส้อบบญัชขีอ้ 6 แลว้เช่นกนั รวมถงึการปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการท ารายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนั คณะกรรมการจงึเหน็ว่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในในเรื่องดงักล่าวนี้อย่างเพยีงพอ  

 
ส าหรบัการควบคุมภายในในหวัขอ้อื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารสอบทานกบั

ส านักงาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์ซึง่เป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัและไดม้กีารรายงานใหค้ณะกรรมการรบัทราบ
ในทุกไตรมาส คณะกรรมการจงึมคีวามเหน็ว่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอเช่นกนั  

 
ส าหรบับรษิทัย่อยและการร่วมคา้นัน้ ทรพัยส์นิสว่นใหญ่เป็นสวนปาลม์ซึง่ดแูลและควบคุมโดยฝ่ายบรหิารของบรษิทั 
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การบริหารจดัการความเส่ียง 

 
บรษิัทมนีโยบายในการก าหนดให้การบรหิารความเสีย่งเป็นส่วนหนึ่งของการบรหิารจดัการ เพื่อให้วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย และแผนกลยุทธต่์างๆ ของบรษิทั สามารถปฏบิตัไิดบ้รรลุตามทีไ่ดต้ัง้ไว ้โดยผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนในบรษิทั
เป็นเจ้าของความเสี่ยง และมีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานและกระบวนการท างาน ประเมิน
ประสทิธภิาพของมาตรการควบคุมทีม่อียู่ พรอ้มทัง้น าเสนอแผนงานและวธิกีารในการลดความเสีย่ง 

 
การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

 
บรษิทัมนีโยบายและวธิกีารดแูลผูบ้รหิารในการใชข้อ้มลูภายในเพื่อเป็นประโยชน์สว่นตนดงันี้ 

1. ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารเกีย่วกบัหน้าทีท่ีต่อ้งรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย ์
พ.ศ.2535 และตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2. ให้ผู้บริหารของบรษิัทรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ต่อคณะกรรมการของบริษัททุกไตรมาสที่มีการ
ประชุมคณะกรรมการ 

3. แจ้งให้ผู้บริหารที่ได้รบัทราบข้อมูลภายในที่มีสาระส าคัญ มิให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้อื่น  รวมถึง
ผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัหลกัทรพัยข์องบรษิทัและบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 ทีผู่บ้รหิารจะไดร้บัหากมกีารฝ่าฝืน 

4. หา้มมใิหก้รรมการและผูบ้รหิารมกีารซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วง 1 เดอืนก่อนและอย่างน้อย 1 วนั
หลงัจากวนัทีง่บการเงนิเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

5. กรรมการและผูบ้รหิารต้องแจง้เกีย่วกบัการซือ้หรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัทุกครัง้ โดยแจง้อย่างน้อย 1 
วนัล่วงหน้าก่อนท าการซือ้ขายต่อคณะกรรมการหรอืผูท้ีค่ณะกรรมการมอบหมาย เพื่อรายงานต่อส านกังาน 
ก.ล.ต. เมื่อมกีารซื้อหรอืขายหลกัทรพัย์ภายใน 3 วนัท าการ ทัง้นี้ ตามที่พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

 
บรษิัทได้ก าหนด มาตรการการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในของบรษิัท  รวมถึงบทลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืนไว้ใน

นโยบายการก ากบักจิการ ซึง่สามารถดไูดท้ี ่หวัขอ้ "การก ากบัดแูลกิจการ” หลกัปฏบิตั ิ6 
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12. รายการระหว่างกนั 
 

1.  รายการระหว่างกนักบับคุคลท่ีมีผลประโยชน์ร่วม  ความจ าเป็น และความสมเหตสุมผล 
    ของรายการดงักล่าว 
 

ในระหว่างปี บรษิัทมีรายการธุรกจิที่ส าคญักบับุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกนัระหว่างบรษิัทและบุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวข้องกนัเหล่านัน้ ซึ่ง
เป็นไปตามปกตธิุรกจิโดยสามารถสรุปไดด้งันี้  
 
1) รายการระหว่างกนักบับรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (LST) 

 

ความสมัพนัธ ์ รายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) นโยบายการ 

ก าหนดราคา ความจ าเป็น 
2562 2561 

ผูถ้อืหุน้ 
รายใหญ่ 

ขาย CPO และ 
CPKO 

431 421 
ราคาตลาด ณ วนัที่
ท าสญัญาขาย 

บริษัทมีการพึ่งพาทางด้านธุรกิจกับ  LST ซึ่งเป็น
โรงงานกลัน่น ้ามนัปาล์มขนาดใหญ่ ที่มคีวามรูค้วาม
ช านาญเกีย่วกบัน ้ามนัปาล์มมากกวา่ 30 ปี ท าใหช้่วย
พฒันาคณุภาพของน ้ามนัปาลม์ดบิไดเ้ป็นอยา่งด ี 

ขายผลปาลม์
สด 

1 2 

 
 
 

2) รายการระหว่างกนักบับรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จ ากดั 
 

ความสมัพนัธ ์ รายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) นโยบายการ 

ก าหนดราคา ความจ าเป็น 
2562 2561 

บรษิทัยอ่ย เงนิปันผลรบั 12 41 ตามจ านวนทีบ่รษิทั
ยอ่ยประกาศ 

เป็นการจา่ยผลตอบแทนจากการลงทุน 

คา่เช่าสวน
ปาลม์จา่ย 

7 7 ราคาตามสญัญา เป็นคา่เช่าสวนปาลม์สมัปทาน 

ดอกเบีย้จา่ย 7 9 THBFIX + 1%  
ต่อปี 

เป็นดอกเบีย้จา่ยจากการกู้ยมืเงนิ 
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3) รายการระหว่างกนักบับรษิทั สยามเอลทิปาลม์ จ ากดั (SEP) 

 

ความสมัพนัธ ์ รายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) นโยบายการ 

ก าหนดราคา ความจ าเป็น 
2562 2561 

การร่วมคา้ รายไดค้า่เช่า
ทีด่นิ 

1 1 เกณฑท์ีต่กลง
รว่มกนั 

SEP ต้องใช้ที่ดินส าหรบัการด าเนินธุรกิจเพาะพนัธุ์
และจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ปาล์ม CIRAD® ในประเทศ
ไทย จึงต้องเช่ าที่ดินจากบริษัท ในระหว่างการ
ด าเนินการดา้นเอกสารทีด่นิจะแลว้เสรจ็ 

ซือ้เมลด็พนัธุ์
ปาลม์น ้ามนั
และผลปาลม์
สด 

1 15 ราคาตลาด 

เงนิปันผลรบั 5 3 ตามจ านวนทีก่าร
รว่มคา้ประกาศจา่ย 

เป็นการจา่ยผลตอบแทนจากการลงทุน 

 

ส าหรับยอดคงค้างระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สามารถดู
รายละเอยีดตามทีไ่ดเ้ปิดเผยในหมายเหตุงบการเงนิของบรษิทั ขอ้ 6 

 
2  มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 
 
ในปี 2562 บรษิทัมกีารจ าหน่ายน ้ามนัปาลม์ดบิ และน ้ามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ ใหแ้ก่ บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) คดิเป็นร้อยละ 84.71 (2561 : ร้อยละ 75.15) ของมูลค่าการขายทัง้หมด ซึ่งเป็นราคาตลาดและเป็นไปตามธุรกจิ
การค้าปกติ ไม่มพีนัธะผูกพนักนันอกเหนือจากสญัญาการขายน ้ามนัปาล์มดบิ และเป็นไปตามประเพณีการค้าของการท า
ธุรกจิน ้ามนัปาลม์ดบิ   

 
นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริิ ซึง่เป็นกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั และบรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็น

ผูอ้นุมตักิารขายน ้ามนัปาลม์ดบิใหแ้ก่ บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยทีก่ารขายทุกครัง้จะมรีาคาอา้งองิกบั
การขายใหก้บัลกูคา้รายอื่นๆ ภายในวนัเดยีวกนั หรอือย่างชา้ภายในวนัรุ่งขึน้ 

 

3  แนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 
บรษิัทได้มีการค้าขายกับบริษัท ล ่าสูง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ก่อนที่บริษัท ล ่าสูง (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) จะเขา้มาถอืหุน้ในบรษิทัและเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ณ ปัจจุบนั เนื่องจากบรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
เป็นหนึ่งในบรษิทัทีม่กีารใชน้ ้ามนัปาลม์ดบิในปรมิาณสงู นอกจากนัน้ยงัมฐีานะการเงนิแขง็แกร่งและเป็นลูกคา้ทีด่ ีดงันัน้ ใน
อนาคตบรษิทักย็งัคงต้องมกีารขายน ้ามนัปาลม์ดบิใหแ้ก่บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในราคาเดยีวกบัทีม่กีาร
ขายใหก้บัลกูคา้รายอื่น   
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ส่วนท่ี 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

13. ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 
 

ก. สรปุรายงานการสอบบญัชี 
ในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา ผูต้รวจสอบบญัชใีหค้วามเหน็ในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มเีงื่อนไข ส าหรบังบการเงนิของ

บรษิทั งบการเงนิของบรษิทัย่อย และงบการเงนิรวม 
 

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

 2562  2561  2560     
  บาท   %   บาท   %   บาท   %  

สินทรพัย ์       
สนิทรพัยห์มุนเวยีน       
   เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 21,000585 1.57 22,900,489 1.68 111,729,005 7.35 
   ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 30,471,223 2.27 11,524,852 0.85 51,094,034 3.36 
   ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระ    
      ภายในหนึ่งปี 330,650 0.02 - - - - 

   เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และเงนิทดรองแก่พนกังาน 300,385 0.02 236,206 0.02 264,629 0.02 
   สนิคา้คงเหลอื 82,814,927 6.18 65,468,210 4.81 106,269,677 6.99 
   สนิทรพัยช์วีภาพ 90,928,591 6.79 118,519,826 8.71 70,616,396 4.65 
   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 12,264,073 0.92 11,915,311 0.88 11,176,553 0.74 
รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 238,110,434 17.78 230,564,894 16.94 351,150,294 23.10 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน         
   ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระ    
      เกนิกว่าหนึ่งปี 640,732 0.05 - - - - 

   เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 26,709,841 1.99 38,601,652 2.84 31,594,398 2.08 
   เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัอื่น 19,320,000 1.44 20,240,000 1.49 21,160,000 1.39 
   ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  841,931,040 62.82 851,124,025 62.52 878,761,433 57.81 
   พชืเพื่อการใหผ้ลติผล 204,034,766 15.22 213,199,927 15.66 230,729,888 15.18 
   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 63,623 0.00 130,402 0.01 405,155 0.03 
   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 6,569,983 0.49     4,660,530    0.34      3,595,848  0.24 
   สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 2,801,010 0.21 2,806,500 0.21 2,716,965 0.18  
รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 1,102,070,995 82.23 1,130,763,036 83.06 1,168,963,687 76.90  
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 2562  2561     2560    
  บาท   %   บาท   %   บาท   %  

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น       
หนี้สนิหมุนเวยีน       
   เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 275,000,000 20.52 270,000,000 19.83 400,000,000 26.31 
   เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 22,973,869 1.71 22,137,042 1.63 27,430,540 1.80 
   ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 675,764 0.05 908,892 0.07 1,397,967 0.09 
   หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 2,857,381 0.21 4,670,607 0.34 4,870,386 0.32 
รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 301,507,014 22.50 297,716,541 21.87 433,698,893 28.53 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน       
       ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19,108,330 1.43 13,386,526 0.98 17,823,263 1.17 
รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 19,108,330 1.43 13,386,526 0.98 17,823,263 1.17 
รวมหน้ีสิน 320,615,344 23.92 311,103,067 22.85 451,522,156 29.70 

       
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 24.18 324,050,000 23.80 324,050,000 21.32 
   สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั 321,544,740 23.99 321,544,740 23.62 321,544,740 21.15 
   ก าไรสะสม        
      จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฎหมาย 60,805,000 4.54 60,805,000 4.47 60,805,000 4.00 

      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร            313,166,345 23.37 343,825,123 25.26 362,192,085 23.83 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,019,566,085 76.08 1,050,224,863 77.15 1,068,591,825 70.30 
              รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,340,181,429 100.00 1,361,327,930 100.00 1,520,113,981 100.00 
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บริษทั สหอตุสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) บริษทัย่อย  
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 2562  2561  2560  
 บาท  %  บาท  %  บาท  %  

  รายได ้       
      รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้   545,848,253     96.84   628,626,518     92.01   763,221,313     97.69  
      ก าไรจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรม       
           ของสนิทรพัยช์วีภาพ                 -            -       39,271,402       5.75                 -            -    
      รายไดอ้ื่น     17,820,858       3.16     15,346,290       2.25     18,065,680       2.31  
   รวมรายได ้   563,669,111   100.00   683,244,210   100.00   781,286,993   100.00  
   ค่าใชจ้่าย       
      ตน้ทุนขาย   443,359,372     78.66   569,670,956     83.38   708,510,269     90.69  
      ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่าย     21,383,884       3.79     24,060,914       3.52     19,529,205       2.50  
      ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร     61,086,135     10.84     49,023,182       7.18     45,720,363       5.85  
      ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์         698,969       0.12     28,536,004       4.18  - - 
       ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรม 
          ของสนิทรพัยช์วีภาพ 

    26,864,185       4.77                 -            -        8,425,857       1.08  

   รวมค่าใชจ้่าย   553,392,545     98.18   671,291,056     98.25   782,185,694   100.12  
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนสว่งแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากการร่วมคา้  
   ค่าใชจ้่ายทางการเงนิและค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้     10,276,566       1.82     11,953,154       1.75        (898,701)     (0.12) 

สว่นแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากการร่วมคา้     (6,813,861)     (1.21)      9,507,253       1.39    (10,191,713)     (1.30) 
ก าไรก่อนค่าใชจ้า่ยทางการเงนิและคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้       3,462,705       0.61     21,460,407       3.14    (11,090,414)     (1.42) 
   ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ     (6,790,082)     (1.20)     (6,712,671)     (0.98)     (9,016,005)     (1.15) 
   ก าไร(ขาดทุน)กอ่นผลประโยชน์(คา่ใชจ้่าย)ภาษเีงนิได ้     (3,327,377)     (0.59)    14,747,736       2.16    (20,106,419)     (2.57) 
   ผลประโยชน์(ค่าใชจ้่าย)ภาษเีงนิได ้       (225,611)     (0.04)       (709,908)     (0.10)      1,767,540       0.23  
   ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัปี     (3,552,988)     (0.63)    14,037,828       2.05    (18,338,879)     (2.35) 
   ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น       
   ผลก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกั                                                  
       คณติศาสตรป์ระกนัภยั–สุทธจิากภาษเีงนิได ้     (1,104,006)     (0.20)                -            -      (14,551,936)     (1.86) 
   สว่นแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากการร่วมคา้       
       ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์
ประกนัภยั 

(77,952) (0.01) - - - - 

   ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นส าหรบัปี     (4,734,946)     (0.84)    14,037,828       2.05    (32,890,815)     (4.21) 
   ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน            (0.01)                0.04               (0.06)  
 



แบบ 56-1                                                                              บรษิทั สหอตุสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

หน้า 100 
 

บริษทั สหอตุสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) บริษทัย่อย  
งบกระแสเงินสด 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 2562 2561 2560 
 บาท บาท บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
   ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษ ี     (3,327,377)      14,747,736    (20,106,419) 
   รายการปรบักระทบยอดก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีป็นเงนิสดรบั (จ่าย) 

จากกจิกรรมด าเนินงาน: 
      ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย     48,834,034      64,517,874     75,097,163  
      สว่นแบ่งขาดทุน(ก าไร)จากการร่วมคา้       6,813,861       (9,507,253)    10,191,713  
      ขาดทนุ(ก าไร)จากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยช์วีภาพ     26,864,185     (39,271,402)      8,425,857  
      ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายพชืเพื่อการใหผ้ลติผล       5,948,638          860,757         112,799  
      การปรบัลดสนิคา้คงเหลอืเป็นมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บั(กลบัรายการ)      (2,272,572)       5,348,884      (6,448,576) 
      ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์         698,969  28,536,004 - 
      ก าไรจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายทีด่นิอาคารและอุปกรณ์      (1,078,061)        (821,104)     (4,324,244) 
      ก าไรจากสญัญาเช่าทางการเงนิ      (1,022,998) - - 
      ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน     12,591,565        2,142,964       2,013,257  
      ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้       6,790,082        6,712,671       9,016,005  
     100,840,326      73,267,131     73,977,555  
สนิทรพัยด์ าเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง :-    
      ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น    (18,946,371)     39,569,182    (36,540,442) 
      เงนิสดรบัจากลกูหนี้ตามสญัญาเช่าทางการเงนิ           51,616  - - 
      เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และเงนิทดรองแก่พนกังาน          (64,179)           28,423           13,434  
      สนิคา้คงเหลอืและสนิทรพัยช์วีภาพ    (14,347,095)     26,820,555       3,036,118  
      สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น        (359,105)       1,571,003         836,914  
      สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น             5,490           (89,535)     (1,650,900) 
หนี้สนิด าเนินงานเพิม่ขึน้  (ลดลง) :-    
      เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่       1,749,600       (3,939,219)   (14,663,255) 
      หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น      (1,813,226)        (199,779)        192,528  
      จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน      (8,249,768)      (6,579,701)     (8,126,204) 
เงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน     58,867,288    130,448,060     17,075,748  
       จ่ายดอกเบีย้      (6,811,288)      (6,705,082)     (8,971,347) 
         จ่ายภาษเีงนิไดส้ทุธ ิ      (2,081,848)      (4,573,426)     (1,848,133) 
เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนินงาน     49,974,152    119,169,552       6,256,268  
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 2562 2561 2560 

 บาท บาท บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
  เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัอื่นลดลง         920,000          920,000     39,320,000  
  เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์       5,326,162        1,060,395       4,522,066  
   เงนิสดจ่ายซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์     (34,355,708)    (33,618,568)   (21,141,411) 
   ตน้ทุนพชืเพื่อการใหผ้ลติผลเพิม่ขึน้      (7,840,676)    (16,455,104)   (25,413,392) 
   รบัเงนิปันผล       4,999,998        2,499,999         750,000  
เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ    (30,950,224)    (45,593,278)     (1,962,737) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    
   เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้(ลดลง)       5,000,000   (130,000,000)    60,000,000  
   จ่ายเงนิปันผล    (25,923,832)    (32,404,790)   (48,607,185) 
   เงนิสดสทุธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ    (20,923,832)  (162,404,790)    11,392,815  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สทุธ ิ      (1,899,904)    (88,828,516)    15,686,346  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี     22,900,489    111,729,005     96,042,659  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี     21,000,585      22,900,489   111,729,005  

 
ขอ้มลูเกีย่วกบักระแสเงนิสดเพิม่เตมิ : 

   

   รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด    
       ซือ้อุปกรณ์ทีย่งัไม่ไดจ้่ายช าระ 688,115              1,579,682       2,941,550  
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 ค.  อตัราส่วนทางการเงิน – งบการเงินรวม  
  2562 2561 2560   

อตัราสว่นสภาพคล่อง ( Liquidity Ratio )       

   อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า          0.8           0.8  0.8   

   อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า          0.2           0.1  0.4   

   อตัราสว่นหมุนเวยีนลกูหนี้การคา้ เท่า        26.0         20.1  23.3   

   ระยะเวลาเกบ็หนี้ (เฉลีย่) วนั 14 18 16   

   อตัราสว่นหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื เท่า 6.1 6.6 6.9   

   ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั 60 55 53   

   อตัราสว่นหมุนเวยีนเจา้หนี้การคา้ เท่า 20.0 23.0 8.0   

   ระยะเวลาช าระหนี้ วนั 18 16 46   

   Cash Cycle วนั 56 57 23   

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหาก าไร ( Profitability Ratio )       

   อตัราสว่นก าไรขัน้ตน้ %        17.3           9.4  7.2   

   อตัราสว่นก าไร(ขาดทุน)สทุธ ิ % -0.7 2.2 (2.4)   

   อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % -0.3 1.3 (1.7)   

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการด าเนินงาน ( Efficiency Ratio )       

   อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % -0.3 1.0 (1.2)   

   อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร % -0.3 1.3 (1.7)   

   อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์ เท่า 0.4 0.5 0.5   

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ  (Financial Policy Ratio )       

   อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.31 0.30 0.42   

   อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า 8 13 7   

   ก าไร(ขาดทุน)สทุธต่ิอหุน้ บาทต่อหุน้ -0.01 0.04 (0.06)   

   เงนิปันผลจากงวดผลการด าเนินงานต่อหุน้ บาทต่อหุน้ 0.025 0.08 0.10   

   การจ่ายเงนิปันผลต่อหุน้ บาทต่อหุน้ 0.08 0.10 0.15   

   อตัราการจ่ายเงนิปันผล % - ** 65.7 - **   

 
 
** จา่ยเงนิปันผลจากก าไรสะสม  
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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 

1.  ผลการด าเนินงาน 
 
ผลการด าเนินงานของสวน 

ปรมิาณผลปาลม์สดของสวน ในปี 2562 มปีรมิาณสงูขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2561 รอ้ยละ 11.4 โดยผลปาลม์สดทีม่าจากสวนทีเ่ป็น
พืน้ทีข่องบรษิทัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.3 เน่ืองมากตน้ปาลม์ปลกูใหม่เริม่ใหผ้ลผลติมากขึน้  ในสว่นของผลปาลม์ทีม่าจากสวนทีเ่ป็น
พืน้ที่สมัปทานของบรษิัทย่อย เพิม่ขึน้เพยีงร้อยละ 2.0  ประกอบกบัฝ่ายบรหิารไดเ้ขา้ไปเขม้งวดเรื่องการบรหิารจดัการงาน
สวน  มผีลใหต้น้ทุนผลปาลม์สดจากสวนของบรษิทั ลดลงรอ้ยละ 8.3 

ในส่วนพืน้ทีส่มัปทานของบรษิทัย่อย จ านวนทัง้สืน้ 15,103 ไร่ ซึง่บรษิทัย่อยเขา้ครอบครองท าประโยชน์อยู่นัน้ มรีายละเอยีด
ดงันี้ 

ทีต่ ัง้และขนาดพืน้ที ่ วนัสิน้สุดอายุสญัญา หมายเหตุ 
1) สวนเคยีนซา 

1.1 จ านวนพืน้ที ่4,294 ไร่ 
 
 

     1.2 จ านวนพืน้ที ่4,294 ไร ่
 

 
8 กรกฎาคม 2587 

 
 

สิน้สุดเมือ่กรมธนารกัษ์ด าเนินการ
จดัสรรทีด่นิใหร้าษฎรผูย้ากไรไ้มม่ี
ทีด่นิท ากนิเสรจ็สิน้ 

 

 
สญัญาเช่าที่ดนิกบักรมธนารกัษ์  อายุสญัญา 30 ปี มผีลตัง้แต่
วนัที ่9 กรกฎาคม 2557 ถงึ วนัที ่8 กรกฎาคม 2587 

 
กรมธนารกัษ์อนุญาตให้บรษิัทย่อยครอบครองท าประโยชน์ 
โดยช าระค่าเช่าในอตัราทีก่ าหนด 

2) สวนชยับุร ี
จ านวนพืน้ที ่6,515 ไร่ 

 
14 พฤษภาคม 2563 

 
บรษิัทย่อยได้ด าเนินการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรอือยู่
อาศยัในพื้นที่ดงักล่าวกบักรมป่าไม้  ขณะนี้ยงัอยู่ในระหว่าง
การพจิารณาของกรมป่าไม้  ในระหว่างนี้  บรษิัทย่อย เขา้ท า
ประโยชน์ โดยไดร้บัใบอนุญาตเกบ็หาของป่าในพืน้ทีส่มัปทาน
แปลงดงักล่าว  ซึง่ตอ้งช าระเงนิค่าภาคหลวงในอตัรารอ้ยละ 10 
ของราคาตลาดและค่าบ ารุงป่าในอตัรา 2 เท่าของค่าภาคหลวง 
เมื่อมีการเก็บเกี่ยวผลปาล์มสด อย่างไรก็ตาม ใบอนุญาต
ดงักล่าวจะมอีายุปีต่อปี 

 
ผลการด าเนินงานของโรงสกดั 

บรษิัทมกีารชะลอการซื้อผลปาล์มสดเพื่อผลติในช่วงไตรมาสสุดท้าย เนื่องจากปรมิาณผลปาล์มลดลง  นโยบายภาครฐั เรื่อง 
B10  และโครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลติ จงึมีผลให้ราคาปรบัตัวเพิ่มสูงขึ้น  นอกจากนี้ โรงงานสกดัได้หยุดการผลติเพื่อ
บ ารุงรกัษาเครื่องจกัรครัง้ใหญ่  ส่งผลให้บรษิัทมปีรมิาณการซื้อผลปาลม์สดจากภายนอกลดลงรอ้ยละ 3.7  ทัง้นี้ เมื่อรวมกบั
ปรมิาณผลปาลม์สดจากสวนทีเ่พิม่ขึน้จากปีก่อน  จงึมผีลใหป้รมิาณผลปาลม์สดรวมทีเ่ขา้สูโ่รงสกดัเพิม่ขึน้เลก็น้อยเพยีงร้อยละ 
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2.7   โดยสดัสว่นการซือ้ผลปาลม์สดจากภายนอกและผลผลติจากสวนของบรษิทัในปี 2562 คดิเป็นรอ้ยละ 53.7 และ 46.3 ของ
ผลปาลม์สดทีใ่ชใ้นการผลติทัง้หมด  (2561 : รอ้ยละ 57.3 และ 42.7) 

ตน้ทุนผลปาลม์สดจากสวนของบรษิทั และต้นทุนผลปาลม์สดทีซ่ือ้จากภายนอกลดลง รอ้ยละ 8.3 และรอ้ยละ 20.1 ตามล าดบั 
โดยมสีาเหตุดงัได้กล่าวมาแล้วขา้งต้น ส่งผลให้ต้นทุนผลปาล์มสดที่ใช้ในการผลติทัง้หมดของบรษิัทโดยเฉลี่ยลดลง ร้อยละ 
15.5  ประกอบกบัการรบัรู้ผลก าไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสนิค้าคงเหลอื ส่งผลให้ต้นทุนน ้ามนัปาล์มดิบ
ลดลงในสดัส่วนที่มากกว่าราคาขายน ้ามนัปาลม์ดบิ โดยราคาขายน ้ามนัปาลม์ดบิ (CPO) เฉลี่ยต่อหน่วยปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 
6.8 ในขณะทีต่น้ทุนลดลงรอ้ยละ 17.8  ก าไรขัน้ตน้จงึเพิม่ขึน้ 43.5 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 73.8 

บรษิทัและการร่วมคา้ไดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษจีากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน ดงันี้  
1. กจิการผลติไฟฟ้าจากเชื้อเพลงิชวีมวล  ซึง่เป็นกจิการของบรษิทัได้รบับตัรส่งเสรมิเลขที ่1043(2)/2548 ลงวนัที่ 29 

พฤศจกิายน 2550 ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ
มกี าหนดระยะเวลา 8 ปี นับจากวนัเริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการส าหรบักจิการผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวล
ขนาด 1.2 เมกะวตัต ์บรษิทัไดเ้ริม่ใชส้ทิธพิเิศษดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัที ่21 สงิหาคม 2558 

2. กจิการผลติเมลด็พนัธุป์าลม์  ซึง่เป็นกจิการของการร่วมคา้ (บรษิทั สยามเอลทิปาลม์ จ ากดั)  ไดร้บับตัรส่งเสรมิการ
ลงทุนเลขที ่1262(2)/2550 ลงวนัที ่13 มนีาคม 2550 โดยไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดจ้าก
การประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ มกี าหนดระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ ซึ่ง
การร่วมคา้ไดเ้ริม่ใชส้ทิธพิเิศษดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2557 

 
รายได้จากการขาย 

รายไดจ้ากการขายของบรษิทัและบรษิทัย่อยส าหรบัปี 2562 ลดลง จากปี 2561 จ านวน 82.8 ลา้นบาท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 13.2 
โดยมสีาเหตุหลกัมาจากราคาขายถวัเฉลี่ยต่อหน่วยทัง้น ้ามนัปาลม์ดบิและน ้ามนัเมลด็ในปาลม์ลดลง รอ้ยละ 6.8 และ รอ้ยละ 
32.5 ตามล าดบั  ถงึแมว้่าปรมิาณการขายน ้ามนัเมลด็ในปาลม์จะเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 15.0   แต่รายไดจ้ากการขายโดยรวมกย็งัคง
ลดลง 
 
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 

 ตน้ทุนขายในปี 2562 มจี านวน 443.4 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 126.3 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 22.2 ซึง่สาเหตุหลกัเกดิ
จากตน้ทุนของวตัถุดบิโดยเฉลีย่ลดลงรอ้ยละ 15.5 

 ค่าใชจ้่ายในการขายลดลง 2.7 ลา้นบาท เน่ืองจากค่าขนสง่ลดลงซึง่สอดคลอ้งกบัปรมิาณขาย 
 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้ 12.1 ลา้นบาท มสีาเหตุหลกัมาจากการคนืทีด่นิพรอ้มต้นปาลม์ใหก้บั สปก จ านวน 973 

ไร่ และค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัทีด่นิเพิม่ขึน้ 
 ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยช์วีภาพ 26.9 ลา้นบาท (2561 : ก าไร 39.3 ลา้นบาท) 
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ก าไร 

ในขณะที่รายได้จากการขายของบรษิัทลดลง ต้นทุนขายก็ลดลงเช่นเดยีวกนั ซึ่งลดลงในสดัส่วนที่มากกว่ารายได้ ส่งผลให้
บรษิัทและบรษิัทย่อยมีผลก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึ้น 43.5 ล้านบาท หรอืร้อยละ 73.8 นอกจากนี้บรษิัทได้บันทึกขาดทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ชวีภาพเนื่องจากการใช้มาตรฐานการบญัชฉีบับที่41 เรื่องเกษตรกรรมและแนว
ปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบัการวดัมลูค่าและรบัรูร้ายการของพชืเพื่อการใหผ้ลติผล ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ รวมทัง้รบัรูส้ว่นแบ่งขาดทุน
จากการร่วมคา้ ส่งผลใหก้ าไรสุทธิหลงัหกัภาษีของบรษิัทและบรษิัทย่อยลดลง 17.6 ล้านบาท (2561: ก าไรสุทธหิลงัหกัภาษี
ส าหรบัปี 14 ลา้นบาท) 

อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น 

อตัราผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ ลดลงจากรอ้ยละ 1.3 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ -0.3  ในปี 2562 ซึง่เกดิจากก าไรลดลง 

อตัราการจ่ายเงินปันผล 

ในปี 2562 คณะกรรมการของบรษิัท ได้พจิารณาจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 จากผลการด าเนินงานของบรษิัท ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท ในเดอืนพฤษภาคมปี 2562 (2561 : 0.10 บาทต่อหุน้) 

ทัง้นี้ นโยบายของบรษิทัทีก่ าหนดจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นจ านวนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธหิลงัหกัภาษแีลว้ใน
แต่ละปี 
 
มูลค่าตามบญัชี (ค านวณจากจ านวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก)  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมมีลูค่าตามบญัชต่ีอหุน้เท่ากบั 3.15 บาท (ค านวณจากจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก
สทุธ ิ324.05 ลา้นหุน้) ลดลงรอ้ยละ 3 จากปี 2561 ทีม่มีูลค่าตามบญัชต่ีอหุน้เท่ากบั 3.24 บาท (ค านวณจากจ านวนหุน้สามญั
ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัสทุธ ิ324.05 ลา้นหุน้) โดยมผีลมาจากการจ่ายเงนิปันผล และผลประกอบการลดลง 
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2. ฐานะทางการเงิน 
 
สินทรพัย ์

ในปี 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อย มีสนิทรพัย์รวม 1,340 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 21 ล้านบาท หรอื ร้อยละ 2 มีอตัรา
ผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวม ลดลงเป็นร้อยละ -0.3 (2561 : ร้อยละ 1.0) โดยมีสาเหตุหลกัมาจากรายการเปลี่ยนแปลง
สนิทรพัยท์ีส่ าคญั ดงันี้ 

 สนิทรพัย์ชวีภาพลดลง 28 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจากก าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของต้นกล้า
ปาลม์และผลปาลม์สดทีอ่ยู่บนตน้ลดลง 

 เงนิลงทุนในการร่วมคา้ ลดลง 12 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากราคาผลปาลม์สดในประเทศปี 2562 กโิลกรมัละ 
3.05 บาท (2561: 3.45 บาท) ลดลงรอ้ยละ 11.6  มผีลใหเ้กษตกรชะลอการปลกูปาลม์เพิม่ขึน้  สง่ผลใหป้รมิาณ
การขายเมลด็พนัธุป์าลม์ของการร่วมคา้ลดลง  ท าใหผ้ลการด าเนินงานของการร่วมคา้ขาดทุน 

 สนิคา้คงเหลอื เพิม่ขึน้ 17 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการปรบัมูลค่ายุติธรรมเพิม่ขึน้จากมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที4่1 เรื่องเกษตรกรรม  

 
3. แหล่งท่ีมาของเงินทุน  
 
โครงสรา้งของเงินทุน 

จากงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อยมโีครงสรา้งเงนิทุนมาจากส่วนของผูถ้ือหุ้น 1 ,019 ลา้น
บาท และมาจากส่วนของหนี้สนิ 321 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 76 และรอ้ยละ 24 ของหนี้สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ เงนิกูย้มืจาก
สถาบนัการเงนิจ านวน 275 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 86 ของหนี้สนิรวม ประกอบดว้ยเงนิกูย้มืระยะสัน้ทัง้จ านวน บรษิทัและบรษิทั
ย่อยมอีตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้นในปี 2562 เท่ากบั 0.31 เท่า (2561 : 0.30 เท่า) ทัง้นี้มาจากส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 
2562 ทีล่ดลง 
 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 

บรษิัทและบรษิทัย่อย มผีลขาดทุนสุทธสิ าหรบัปี 2562 จ านวน 4 ลา้นบาท และในระหว่างปี 2562 บรษิัทมกีารจ่ายเงนิปันผล
จากผลการด าเนินงานของปี 2561 จ านวน 26 ลา้นบาท สง่ผลใหส้่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัย่อย ลดลงจากปี 2561 
จ านวน 30 ลา้นบาท 
 
หน้ีสิน  

บรษิทัและบรษิัทย่อย มหีนี้สนิทัง้หมด 321 ลา้นบาท ซึง่แบ่งเป็นหนี้สนิหมุนเวยีน 302 ลา้นบาท และหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 19 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2561 จ านวน 10 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก เงนิกูย้มืระยะสัน้และส ารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานตามกฎหมายใหม่ส าหรบัพนกังานทีม่อีายุงาน 20 ปีขึน้ไป ทีเ่พิม่ขึน้จาก 300 เป็น 400 วนั 
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สภาพคล่องทางการเงิน 

ณ สิน้ปี 2562 กระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทัย่อย มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดจ านวน 21 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบ
กบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 ซึง่มจี านวน 23 ลา้นบาท ลดลง 2 ลา้นบาท ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงดงันี้ 

 เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงานของปี 2562 จ านวน 50 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 
จ านวน 69 ลา้นบาท เหตุผลหลกัมาจากผลประกอบการ ดงัทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ขา้งต้น ประกอบกบัการเพิม่ขึน้ใน
สว่นของลกูหนี้และสนิคา้คงเหลอื 

 เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทุนของปี 2562 จ านวน 31 ล้านบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 ที่ใช้ไป 46 
ลา้นบาท ลดลงจ านวน 15 ลา้นบาท ซึง่การลงทุนดงักล่าว ประกอบดว้ยการจดัซือ้รถแทรกเตอรท์ดแทนรถคนั
เดมิทีเ่สือ่มสภาพ รถกระบะ และรถขดุไฮโดรลคิเพื่อใชใ้นงานสวน 

 เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิของปี 2562 จ านวน 21 ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 ทีใ่ชไ้ป 162 
ลา้นบาท เหตุผลหลกัมาจากการจ่ายเงนิปันผล 

 
อตัราส่วนทางการเงิน 

 อตัราส่วนสนิทรพัยห์มุนเวยีนต่อหนี้สนิหมุนเวยีนเท่ากบั 0.79 เท่า ซึง่สงูกว่าปี 2561 เลก็น้อยประมาณ 0.02 
เท่า สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 

 อตัราสว่นสนิทรพัยส์ภาพคล่องหมุนเรว็ต่อหนี้สนิหมนุเวยีนเท่ากบั 0.17 เท่า สงูกว่าปี 2561 ประมาณ 0.05 เท่า 
สาเหตุหลกัมาจากมาจากการเพิม่ขึน้ของลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 

 อตัราส่วนกระแสเงนิสดรบัสุทธจิากการด าเนินงานต่อหนี้สนิหมุนเวยีนเท่ากบั 0.17 เท่า ในปี 2561 ต ่ากว่าปี 
2561 ประมาณ 0.23 เท่า สาเหตุหลกัมาจากเงนิสดรบัสทุธจิากการด าเนินงานลดลง ตามเหตุผลดงัทีไ่ดก้ล่าวไป
แลว้ขา้งตน้ 

 
4. รายจ่ายลงทุน 

 ในปี 2562 บรษิทัมกีารลงทุนในรถแทรกเตอรท์ดแทนรถคนัเดมิทีเ่สือ่มสภาพ รถกระบะ และรถขดุไฮโดรลคิเพื่อ
ใชใ้นงานสวน  

 รายจ่ายลงทุนของบรษิทัในอนาคตเป็นการจดัหาอุปกรณ์ทดแทนทรพัยส์นิทีเ่สือ่มสภาพ  การปรบัปรุงเครื่องจกัร
ใหม้ปีระสทิธภิาพ รวมถงึการจดัหาอุปกรณ์เครื่องใชท้ีส่ามารถทดแทนแรงงาน 
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ปัจจยัและอิทธิพลท่ีอาจมีผลต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
 

จากการทีว่ตัถุดบิหลกัของบรษิทัมาจากผลผลติทางการเกษตร ท าใหแ้นวโน้มผลการด าเนินงานของบรษิทัขึน้อยู่กบั
ปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ ไดแ้ก่ สภาพภูมอิากาศ ปรมิาณน ้าฝน ผลผลติของวตัถุดบิทีอ่อกสู่ตลาดในแต่ละฤดูกาล และความผนั
ผวนของราคาน ้ามนัปาลม์ นอกจากนี้ยงัมนีโยบายของภาครฐัทีใ่หก้ารช่วยเหลอืเกษตรกรในชว่งทีเ่ป็นฤดกูาลซึง่มผีลผลติปาลม์
สดออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ราคาตลาดของผลปาล์มสดไม่ได้เป็นไปตามกลไกของตลาด ประกอบกบัจ านวนโรง
สกดัน ้ามนัปาลม์ดบิทีเ่ปิดด าเนินการมมีากถงึ 101 แห่ง และอตัราใชก้ าลงัการผลติโดยรวมต ่ากว่ารอ้ยละ 50 สง่ผลใหก้ารซือ้ผล
ปาลม์สดจากภายนอกมกีารแขง่ขนักนัอย่างรุนแรง โดยไม่ใสใ่จเรื่องคุณภาพของผลปาลม์ สง่ผลใหต้น้ทุนขายปรบัตวัสงูขึน้ 

ปัจจยัทีส่ าคญัอกีปัจจยัหนึ่งไดแ้ก่ พื้นทีท่ีเ่ป็นของรฐั คดิเป็นรอ้ยละ 50.9 ของพืน้ทีป่ลูกปาลม์ทัง้หมดของบรษิัท ซึ่ง
บรษิัทย่อยสามารถด าเนินการต่อสญัญากบัภาครฐัไดเ้พยีง รอ้ยละ 14.5  ของพื้นที่ปลูกปาล์มทัง้หมดของบรษิัท ส่วนพื้นที่ที่
เหลอืนัน้อยู่ในระหว่างด าเนินการ หากรฐัไม่พจิารณาต่อสญัญาหรอือนุญาตใหเ้ขา้ท าประโยชน์  จะมผีลใหบ้รษิัทมพีื้ นที่ปลูก
ปาลม์ลดลง สง่ผลใหบ้รษิทัตอ้งซือ้ผลปาลม์จากภายนอกเพิม่ขึน้ ซึง่มผีลใหต้น้ทุนขายสงูขึน้   

นอกจากนี้ บรษิัทยงัมปัีญหาทีด่นิทบัซอ้นกบัทีด่นิของส านักงานปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึง่บรษิทัอาจ
สญูเสยีทีด่นิดงักล่าว ตามรายละเอยีดทีป่รากฎอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ้ 27.5  

อา้งถงึ “ปัจจยัเส่ียง” และ “ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั” ทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 
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ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

 

1)  ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 
กลุ่มบรษิัท ได้ใช้บรกิารสอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชีเดียวกนั  โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ส านัก
งานสอบบญัชดีงักล่าว ในรอบปีบญัชดีงันี้ 
 
ค่าสอบบญัช ี(บาท) ปี 2562 ปี 2563 

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

รวม 1,485,000 1,485,000 
 
 
2)  ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) 
กลุ่มบรษิัท ได้มกีารก าหนดค่าตอบแทนงานบรกิารอื่นใหแ้ก่ผู้สอบบญัช ีได้แก่ การตรวจสอบโครงการที่ไดร้บั 
BOI และรายการน าเขา้เครื่องจกัรเพื่อใชใ้นการยื่นเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลของกลุ่มบรษิทั ดงันี้ 
 
ค่าตรวจสอบโครงการ BOI  (บาท) ปี 2562 ปี 2563 

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

รวม 100,000 100,000 
หมายเหตุ : *ไมม่กีารจ่ายค่าตรวจสอบโครงการ BOI เนื่องจากในปี 2562 บจ.สยามเอลทิปาลม์ มผีลประกอบการขาดทุน 
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุบริษทั 
และเลขานุการบริษทั 
 

1. กรรมการและผู้บริหารของบริษทั 
 
 

รายช่ือคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 

1.  นายธรีะ วภิชูนิน กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ, กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน, กรรมการสรรหา 

2.  นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

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

4.  นายวศนิ ปัจจกัขะภตั ิ กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา 

5.  นายวงั ชาง ยงิ กรรมการ, กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน และ 
กรรมการสรรหา 

6.  นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร ์ กรรมการบรหิาร 

7.  นายอ าพล สมิะโรจนา กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 

8.  นางสาวโสมรกัษ์ กระจ่างสด เลขานุการบรษิทัและ 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

9. นางสาวเทยีมรส จนิะกนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

10. นายชณตัถ ์แสงอรุณ ผูจ้ดัการฝ่ายคดคีวามและหน่วยงานราชการสมัพนัธ ์

11. นายสพุจน์ เพง็จนัทร ์ ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน 

 
หมายเหตุ : กรรมการล าดบัที ่2, 5 และ 6 เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัตามทีก่ าหนดในหนงัสอื

รบัรอง 
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รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารของบริษทั 

1. นายธีระ วิภชูนิน 
กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา 
อาย ุ    71 ปี 
สญัชาต ิ    ไทย 
ทีอ่ยู ่    เลขที ่64 ซอยบางนา-ตราด 25  
    แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260 
จ านวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั 

- ของตนเอง  ไม่ม ี
- ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ  ไม่ม ี 

จ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ ารงต าแหน่ง 
- ประธานกรรมการ 2 บรษิทั 
- กรรมการ 0 บรษิทั 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  25 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่24 พฤษภาคม 2538) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร   ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิและเศรษฐศาสตร ์ 
    มหาวทิยาลยัวสิคอนซนิ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

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

ต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 
 กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการบรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากดั  (มหาชน) 

ต าแหน่งในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร) 
- ซึง่อาจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั ไม่ม ี
- อื่นๆ      ไม่ม ี

ต าแหน่งในกจิการอื่น 
 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทัเงนิทุน กรุงเทพธนาทร จ ากดั (มหาชน) 
 ประธานคณะกรรมการ บรษิทั อนิเตอรไ์ฮด ์จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิคณะกรรมการเตรยีมจดัตัง้บรษิทั ทศท, กสท, ปตท, ทอท 
 รองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

 
หมายเหตุ :      ปัจจบุนั    อดตี 
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การเขา้ร่วมประชมุปี 2562 - มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 7 ครัง้ เขา้ประชมุ 7 ครัง้ 
  - มกีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เขา้ประชมุ 4 ครัง้ 
  - มกีารประชมุคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 2 ครัง้เขา้ประชุม 2 ครัง้ 
  - มกีารประชมุคณะกรรมการสรรหา 2 ครัง้ เขา้ประชุม 2 ครัง้ 
 
2. นางสาวอญัชลี  สืบจนัทศิริ 
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
อาย ุ    61 ปี 
สญัชาต ิ    ไทย 
ทีอ่ยู ่    เลขที ่64 ซอยบางนา-ตราด 25  
    แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260 
จ านวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั 

- ของตนเอง  ไม่ม ี
- ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ  ไม่ม ี

จ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ ารงต าแหน่ง 
- ประธานกรรมการ 0 บรษิทั 
- กรรมการ 2 บรษิทั 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  17 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่18 มถุินายน 2546) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร   ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

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

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

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

การเขา้ร่วมประชมุปี 2562  - มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 7 ครัง้ เขา้ประชมุ 7 ครัง้ 
 
 
 

หมายเหตุ :      ปัจจบุนั    อดตี 
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3. นายเสงี่ยม สนัทดั 
กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา 
อาย ุ    73  ปี 
สญัชาต ิ    ไทย 
ทีอ่ยู ่    เลขที ่64 ซอยบางนา-ตราด 25  
    แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260 
จ านวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั 

- ของตนเอง  ไม่ม ี
- ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ  ไม่ม ี

จ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ ารงต าแหน่ง 
- ประธานกรรมการ 0 บรษิทั 
- กรรมการ 1 บรษิทั 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  8 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2555) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร   ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ  
    สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ 
    นิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
    ประกาศนยีบตัรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐั เอกชน และการเมอืง  

รุ่น 1 (วปอ. 2546) 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
    ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่22/2004 
    ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่51/2004 
ต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

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

ต าแหน่งในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร)  
- ซึง่อาจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั ไม่ม ี
- อื่นๆ      ไม่ม ี

ต าแหน่งในกจิการอื่น 
 กรรมการสมาคมแหง่สถาบนัพระปกเกลา้ 
 กรรมการส านกังานความร่วมมอืพฒันาเศรษฐกจิกบัประเทศเพื่อนบา้น  
 กรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 
 กรรมการองคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย 
 ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั 
 ทีป่รกึษากฎหมายกระทรวงการคลงั 
 ผูอ้ านวยการส านกังานศุลกากร ภาคที ่1 
 เลขานุการกรมศุลกากร 

หมายเหตุ :      ปัจจบุนั    อดตี 
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การเขา้ร่วมประชมุปี 2561  - มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 7 ครัง้ เขา้ประชมุ 7 ครัง้ 
- มกีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เขา้ประชมุ 4 ครัง้ 
- มกีารประชมุคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 2 ครัง้ เขา้ประชุม 2 ครัง้ 
- มกีารประชมุคณะกรรมการสรรหา 2 ครัง้ เขา้ประชุม 2 ครัง้ 
 

4. นายวศิน ปัจจกัขะภติั 
กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา 
อาย ุ    66 ปี 
สญัชาต ิ    ไทย 
ทีอ่ยู ่    เลขที ่70/370 ม.ชลลดารามอนิทรา ซ.กาญจนาภเิษก 7 
    ถนนรามอนิทรา แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 
จ านวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั 

- ของตนเอง  ไม่ม ี
- ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ  ไม่ม ี

จ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ ารงต าแหน่ง 
- ประธานกรรมการ 0 บรษิทั 
- กรรมการ 1 บรษิทั 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  4 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2559) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร   ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ยงัไมไ่ดเ้ขา้รบัการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทั 
ต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น ไม่ม ี
ต าแหน่งในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร) 

- ซึง่อาจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั ไม่ม ี
- อื่นๆ      ไม่ม ี

ต าแหน่งในกจิการอื่น 
 กรรมการ บรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จ ากดั 
 กรรมการ บรษิทั พนัธศ์ร ีจ ากดั 
 กรรมการ บรษิทั ประจกัษ์ววิฒัน์ จ ากดั 

การเขา้ร่วมประชมุปี 2562  - มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 7 ครัง้ เขา้ประชมุ 7 ครัง้ 
- มกีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เขา้ประชมุ 4 ครัง้ 
- มกีารประชมุคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 2 ครัง้ เขา้ประชุม 2 ครัง้ 
- มกีารประชมุคณะกรรมการสรรหา 2 ครัง้ เขา้ประชุม 2 ครัง้ 

 
 

หมายเหตุ :      ปัจจบุนั    อดตี 



แบบ 56-1                                                                   บรษิทั สหอตุสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

 

หน้า 116 
 

5. นายวงั ชาง ยิง  
กรรมการ  กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน และกรรมการสรรหา 
อาย ุ    59  ปี 
สญัชาต ิ    สงิคโปร ์
ทีอ่ยู ่    เลขที ่64 ซอยบางนา-ตราด 25  
    แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260 
จ านวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั 

- ของตนเอง  ไม่ม ี
- ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ  ไม่ม ี

จ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ ารงต าแหน่ง 
- ประธานกรรมการ 0 บรษิทั 
- กรรมการ 2 บรษิทั 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  21 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2542) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร   ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  ปรญิญาตร ีสาขากฎหมาย (เกยีรตนิิยม)  

   Oxford University ประเทศองักฤษ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ยงัไมไ่ดเ้ขา้รบัการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทั 
ต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

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

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

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

การเขา้ร่วมประชมุปี 2562  - มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 7 ครัง้ เขา้ประชมุ 5 ครัง้ 
- มกีารประชมุคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 2 ครัง้ เขา้ประชุม 2 ครัง้ 
- มกีารประชมุคณะกรรมการสรรหา 2 ครัง้ เขา้ประชุม 2 ครัง้ 

หมายเหตุ :      ปัจจบุนั    อดตี 
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6. นางสาวปิยธิดา  สขุจนัทร ์ 
กรรมการบรหิาร 
อาย ุ    51 ปี 
สญัชาต ิ    ไทย 
ทีอ่ยู ่    เลขที ่64 ซอยบางนา-ตราด 25  
    แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260 
จ านวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั 

- ของตนเอง  ไม่ม ี
- ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ  ไม่ม ี

จ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ ารงต าแหน่ง 
- ประธานกรรมการ 0 บรษิทั 
- กรรมการ 2 บรษิทั 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  17 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่18 มถุินายน 2546) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร   ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  ปรญิญาโท สาขาพฒันาการเศรษฐกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ 

   ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตรก์ารเงนิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

   ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่36/2003 
   ผ่านการอบรมหลกัสตูรนกัลงทนุผูท้รงคุณวุฒ ิรุ่นที ่1/2012 (TIIP 1)  

จดัโดยสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

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

 กรรมการ บรษิทั ล ่าสงู โฮลดิง้ จ ากดั 
 กรรมการ บรษิทั น ้ามนัพชืกรุงเทพ จ ากดั 
 กรรมการ บรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จ ากดั 
 กรรมการ บรษิทั พนัธศ์ร ีจ ากดั 
 กรรมการ บรษิทั ประจกัษ์ววิฒัน์ จ ากดั 
 กรรมการ บรษิทั สยามเอลทิปาลม์ จ ากดั 
 ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์บรษิทัหลกัทรพัย ์คาเธ่ยแ์คปปิตอล จ ากดั 

การเขา้ร่วมประชมุปี 2562  - มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 7 ครัง้ เขา้ประชมุ 7 ครัง้ 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :      ปัจจบุนั    อดตี 
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7. นายอ าพล  สิมะโรจนา 
กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 
อายุ     63 ปี   
สญัชาต ิ    ไทย 
ทีอ่ยู ่    เลขที ่64 ซอยบางนา-ตราด 25  
    แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260 
จ านวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั 

- ของตนเอง  ไม่ม ี
- ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ  ไม่ม ี

จ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ ารงต าแหน่ง 
- ประธานกรรมการ 0 บรษิทั 
- กรรมการ 2 บรษิทั 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  2 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่20 มถุินายน 2561) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร   ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ (เคมวีศิวกรรม)  

   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

 ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่37/2003 
ต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

 กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร และทีป่รกึษาฝ่ายโรงงาน บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
 กรรมการบรหิาร บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการบรหิาร บรษิทั สหอตุสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร) 
- ซึง่อาจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั ไม่ม ี
- อื่นๆ 
 กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร และทีป่รกึษาฝ่ายโรงงาน บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

ต าแหน่งในกจิการอื่น 
 กรรมการ บรษิทั สยามเอลทิปาลม์ จ ากดั 
 กรรมการ บรษิทั ล ่าสงู โฮลดิง้ จ ากดั 
 ผูจ้ดัการสว่น Melting บรษิทั สยามอาซาฮเีทคโนกล๊าส จ ากดั  

การเขา้ร่วมประชมุปี 2562  - มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 7 ครัง้ เขา้ประชมุ 7 ครัง้ 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :      ปัจจบุนั    อดตี 
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8. นางสาวโสมรกัษ์ กระจ่างสด 
เลขานุการบรษิทัและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ    48 ปี 
จ านวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั 

- ของตนเอง  ไม่ม ี
- ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ  ไม่ม ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร   ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ (เอกการเงนิ) 

National University, ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ี มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
    ประกาศนียบตัรเลขานุการบรษิทั (Company Secretary Program : CSP) 
    รุ่นที ่97/2019 
ประสบการณ์ 

 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 Deputy Chief Financial Officer บรษิทั ยเูน่ียนโฟรเซ่น โปรดกัส ์จ ากดั 
 Commercial Manager – Pre-Engineering Building & Residential Solutions 

บรษิทั บลสูโคป ไลสาจท ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
 Financial Services Manager  บรษิทั บลสูโคป สตลี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

9. นางสาวเทียมรส จินะกนั 
ผูจ้ดัการแผนกบญัชแีละการเงนิ 
อาย ุ    61 ปี 
จ านวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั 

- ของตนเอง  ไม่ม ี
- ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ  ไม่ม ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร   ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์าน ี
ประสบการณ์ 

 หวัหน้างานบญัชกีารเงนิ  บรษิทั ใบยาเอเชยีอาคเนย ์จ ากดั 
 หวัหน้างานบญัชกีารเงนิ  บรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จ ากดั 

 
 

หมายเหตุ :      ปัจจบุนั    อดตี 
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10. นายชณัตถ ์ แสงอรณุ 
ผูจ้ดัการฝ่ายคดคีวามและหน่วยงานราชการสมัพนัธ ์
อาย ุ    58 ปี  
จ านวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั 

- ของตนเอง  ไม่ม ี
- ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ  ไม่ม ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร   ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  ปรญิญาโท สาขารฐัประศาสนศาสตร ์

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
    ปรญิญาตร ีสาขารฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ประสบการณ์ 

 ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบคุคล บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 
 ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบคุคล บรษิทั นนัยางการเ์มน้ท ์จ ากดั 
 ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบคุคลและธุรการ บรษิทั โรงพมิพ ์ไทยวฒันาพานิช จ ากดั 
 ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายทรพัยากรมนุษยแ์ละธุรการ บมจ.คารเ์ปท อนิเตอรช์ัน่แนล (ประเทศไทย) 
 ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษยแ์ละธุรการ บมจ.ไทยเพรซเิดน้ท ์ฟูดส ์
 ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลและธุรการ บมจ.มัน่คงเคหะการ 

12. นายสพุจน์ เพง็จนัทร ์
ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน 
อาย ุ    42 ปี 
จ านวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั 

- ของตนเอง  ไม่ม ี
- ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ  ไม่ม ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร   ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  ปรญีญาตร ีสาขาวศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้  
    พระนครเหนือ 
ประสบการณ์  

 ผูจ้ดัการโรงงาน บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) สาขาตรงั 
 ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายวศิวกรรม บรษิทั จเีอฟพที ีจ ากดั (มหาชน)  
 วศิวกร บรษิทั ออนป้า จ ากดั 

 
 

หมายเหตุ :      ปัจจบุนั    อดตี 
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2. กรรมการและผู้บริหารของบริษทั ท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษทั
ย่อย และบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  กรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและ
ผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายนามดงัต่อไปนี้ 
 

ช่ือ บริษทั 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั บรษิทัย่อย การร่วมคา้ 

LST UFC UNF 
บจก.
พนัธศ์รี 
วิวฒัน์  

บจก.
พนัธศ์รี 

 

บจก.
ประจกัษ ์
วิวฒัน์  

บจก. 
สยามเอ
ลิทปาลม์ 

1 นายวงั ชาง ยงิ / // * *     

2 นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ // //   / / / * 
3 นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร ์ // //   / / / // 

4 นายอ าพล สมิะโรจนา / /      / 

 
 
 

หมายเหตุ 
* หมายถงึ ประธานกรรมการ LST หมายถงึ บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
/ หมายถงึ กรรมการ   UFC หมายถงึ บรษิทั อาหารสากล จ ากดั (มหาชน) 
// หมายถงึ กรรมการบรหิาร  UNF หมายถงึ บรษิทั ยเูน่ียนฟรอสท ์จ ากดั  
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เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย 
 

บรษิทัมไิดร้ายงานรายชื่อกรรมการของบรษิทัย่อย เนื่องจากบรษิทัย่อยมรีายไดไ้ม่เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของ
รายไดร้วม ตามงบก าไรขาดทุนรวมของบรษิทัในปี 2562 ถอืไดว้่าเป็นบรษิทัย่อยทีไ่ม่มนียัส าคญัตามประกาศของ 
กลต.  
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เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานผูต้รวจสอบภายในและหวัหน้า
งานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั (Compliance) 
 
 เพื่อใหง้านตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระ สามารถท าหน้าทีต่รวจสอบไดอ้ย่างเตม็ที ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบจงึไดพ้จิารณาใหบ้รษิทัว่าจา้งบุคคลภายนอก ซึง่เป็นบรษิทัตรวจสอบบญัช ีและอยู่ในรายชื่อผูต้รวจสอบ
บญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน กลต. ท าหน้าทีต่รวจสอบภายในของบรษิัท ทัง้นี้ เพื่อให้มัน่ใจว่าการ
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     49 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 20 ปี 
 ตรวจสอบภายใน บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จ านวน 15 ปี 
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เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 
 
บรษิทัยงัมไิดม้กีารประเมนิราคาทรพัยส์นิ 
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เอกสารแนบ 5 : อ่ืนๆ 
 

สารประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
 
ภาพรวมปี 2561 
 
ปรมิาณผลปาลม์สดของไทยออกสูต่ลาดประมาณ 16.66 ลา้นตนั สงูกว่าปีทีผ่่านมารอ้ยละ 8.2 ปรมิาณน ้ามนัปาลม์
ดบิทีผ่ลติไดใ้นปี 2562 สูงสุดเป็นประวตัิการณ์ที ่3 ล้านตนั (2561 : 2.8 ลา้นตนั) ราคาน ้ามนัปาลม์ดบิเฉลีย่ในปี 
2562 อยู่ที ่18.23 บาท/กโิลกรมั (2561 : 19.57 บาท/กโิลกรมั) โดยระหว่างปี ราคาเฉลีย่รายเดอืนเคลื่อนไหวอยู่
ในช่วง 14.76 – 29.75 บาท/กโิลกรมั 
 
โดยในช่วง 9 เดอืนแรก ปรมิาณน ้ามนัปาลม์ดบิคงเหลอืทัง้ระบบอยู่ในระดบัสงู ระดบัราคาเฉลีย่รายเดอืนของน ้ามนั
ปาลม์ดบิอยู่ในระดบัต ่าเพยีง 16.72 บาท/กโิลกรมั อนัมาจากความกงัวลทีก่ดดนัตลาดน ้ามนัปาลม์ ไดแ้ก่ ปรมิาณ
น ้ามนัปาลม์คงเหลอืในระบบสะสมเป็นจ านวนมาก, กระแสการต่อต้านการใชน้ ้ามนัปาล์มในประเทศกลุ่มสหภาพ
ยุโรปและประเทศแถบตะวนัตก, สหภาพยุโรปเกบ็ภาษเีพิม่เตมิกบัสนิคา้เชือ้เพลงิชวีภาพจากอนิโดนีเซยี และความ
ตงึเครยีดทางดา้นการคา้ระหว่างสหรฐัฯและจนี และการปรบัขึน้ภาษนี าเขา้น ้ามนัปาลม์ของอนิเดยี 
 
อย่างไรกต็าม ราคาน ้ามนัปาลม์ดบิในประเทศเริม่ปรบัตวัสูงขึน้ในช่วงกลางเดอืนตุลาคมเป็นต้นมา สอดคลอ้งกบั
ราคาน ้ามนัปาล์มดิบในตลาดโลก สาเหตุมาจากหลายปัจจยั ได้แก่ จากข่าวการประกาศใช้บี 20 และบี 30 ใน
ประเทศมาเลเซยีและอนิโดนีเซยี ตามล าดบั สว่นปัจจยัภายในประเทศ ไดแ้ก่ การประกาศรบัซือ้น ้ามนัปาลม์ดบิมา
เพื่อใชผ้ลติกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย การบงัคบัใช้ไบโอดเีซล บี  10 เป็นน ้ามนัดเีซล
หมุนเร็วเกรดพื้นฐานในประเทศไทย ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 โดยก าหนดให้น ้ามัน บี  7 และบี 20 เป็น
ทางเลอืก ซึง่มาตรการต่างๆ เหล่าน้ีสามารถรกัษาระดบัราคาน ้ามนัปาลม์ดบิใหม้เีสถยีรภาพมากขึน้ 
 
จากการทีร่าคาขายเฉลีย่ของน ้ามนัปาลม์ดบิและน ้ามนัเมลด็ในปาลม์ดบิในปี 2562 ทรงตวัอยู่ในระดบัต ่า เทยีบได้
กบัราคาเมื่อ 14 ปีทีแ่ลว้ในขณะทีบ่รษิทัยงัตอ้งซือ้ผลปาลม์สดจากภายนอกในสดัสว่นสงูเนื่องจากมพีืน้ทีส่มัปทานที่
หมดอายุ และไดร้บัการต่ออายุออกไปเพยีงแค่ครึง่หนึ่งของพืน้ทีท่ีท่ าประโยชน์เดมิ รวมถงึการปลูกปาลม์ทดแทน
ในพื้นที่สมัปทานที่ได้รบัการต่ออายุแลว้ ผลผลติต่อไร่ของต้นปาล์มที่ปลูกใหม่ที่เริม่เกบ็เกี่ยวได้แลว้ ยงัคงอยู่ใน
ระดบัต ่า ซึ่งต้องใช้เวลาอกีประมาณ 2 ปี จงึจะได้ผลผลติในอตัราปกติ ท าให้ผลประกอบการในปีที่ผ่านมาได้รบั
ผลกระทบ อย่างไรกต็าม เพื่อสรา้งความแขง็แกร่งใหก้บัผลการด าเนินงาน บรษิทัจงึไดม้กีารก าหนดทศิทางกลยุทธ์
ในระดบัองคก์ร โดยมุ่งเน้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพื่อการเตบิโตอย่างยัง่ยนื และเพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย บรษิทั
ไดม้กีารส ารวจพื้นที่ปลูกปาล์มใหม่ๆ รวมถึงการควบคุมดูแลพื้นที่ปลูกปาล์มของบรษิัทเพื่อให้ได้ผลผลติต่อไร่ที่
สงูขึน้ รวมถงึการปลกูพชืประเภทอื่นเพิม่เตมินอกเหนือจากปาลม์น ้ามนั 
 
ผลการด าเนินงาน 
 
โดยภาพรวม บรษิทัมผีลการด าเนินงานตามงบการเงนิรวมทัง้ปีลดลงจากปีทีผ่่านมา โดยมผีลขาดทุนสทุธ ิ3.6 ลา้น
บาท (2561 : ก าไรสุทธ ิ14.0 ลา้นบาท) ซึง่ไดร้บัผลกระทบจากราคาขายเฉลีย่ของน ้ามนัปาลม์ดบิและน ้ามนัเมลด็
ในปาลม์ทีป่รบัลดลงรอ้ยละ 6.8 และ 32.5 ตามล าดบั ดา้นปรมิาณการขายน ้ามนัปาลม์ดบิลดลงรอ้ยละ 3 ในขณะที่
ปรมิาณการขายน ้ามนัเมลด็ในปาลม์เพิม่ขึน้รอ้ยละ 15.0 สง่ผลใหบ้รษิทัมรีายไดจ้ากการขายลดลงเหลอื 545.8 ลา้น
บาท (2561 : 628.6 ลา้นบาท) หรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 13.2 
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ในเดอืนกรกฎาคม 2561 อยัการจงัหวดักระบี่ไดย้ื่นค าฟ้องต่อศาลว่าบรษิทัเขา้ใชป้ระโยชน์ในที่ดนิ 4,376 ไร่ ซึ่ง
ก าหนดเป็นเขตปฏริูปทีด่นิ และขอใหศ้าลสัง่ใหอ้อกจากทีด่นิดงักล่าว เมื่อวนัที ่2 สงิหาคม 2562 ศาลจงัหวดักระบี่
ไดพ้พิากษายกฟ้อง แต่มคี าสัง่ใหบ้รษิทัส่งมอบพืน้ทีแ่ปลงดงักล่าว และต่อมาเมื่อวนัที ่4 ธนัวาคม 2562 บรษิัทได้
ยื่นอุทธรณ์ค าพพิากษาศาลชัน้ตน้ต่อศาลอุทธรณ์ ปัจจุบนัคดอียู่ในระหว่างการพจิารณาของศาลอุทธรณ์ อย่างไรก็
ตาม บรษิทัไดต้ัง้ส ารองเป็นจ านวนเงนิ 28.5 ลา้นบาท จากมูลค่าความเสยีหายทัง้หมดจากมูลค่าต้นทุนของทีด่นิ
และสวนปาลม์ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ในปี 2561  
 
ในส่วนของพื้นที่อกีแปลง ส านักงานการปฏริูปที่ดนิจงัหวดักระบี่มคี าสัง่ให้บรษิัทออกจากที่ดนิแปลงหมายเลขที ่
601 เนื้อทีป่ระมาณ 973 ไร่ ตัง้อยู่ต าบลกระบีน้่อย อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี ่ซึง่ถูกก าหนดใหเ้ป็นพืน้ทีเ่ป้าหมาย
ตามประกาศค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิที ่36/2559  และบรษิทัไดด้ าเนินการสง่คนืพืน้ทีด่งักล่าวให้
ส านักงานการปฏริูปทีด่นิจงัหวดักระบี่เรยีบรอ้ยแล้ว ซึ่งกรณีดงักล่าวมผีลให้บรษิัทจะต้องรบัซื้อผลปาลม์สดจาก
บุคคลภายนอกเพื่อทดแทนผลปาล์มสดที่ขาดไปจากพื้นที่ดังกล่าวส่งผลให้ต้นทุนวตัถุดิบสูงขึ้น และต้องตัด
จ าหน่ายสนิทรพัย ์คดิเป็นมลูค่าทางบญัชปีระมาณ 8 ลา้นบาท 
 
ทัง้ 2 กรณีดงักล่าวไม่ไดส้ง่ผลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อผลประกอบการของบรษิทั 
 
การลงทุน 
 
ในปี 2562 บรษิทัไม่มกีารลงทุนในโครงการใดทีม่นีัยส าคญั  ซึง่ยงัคงเน้นไปในเรื่องของการเพิม่ประสทิธภิาพการ
ผลติ การเกบ็เกีย่ว การบ ารุงรกัษาตน้ปาลม์  การควบคุมค่าขนสง่ และการซ่อมบ ารุงเป็นหลกั 
 
ปาลม์น ้ามนัทีไ่ดด้ าเนินการปลกูทดแทนในปี 2558 บนพืน้ที ่1,246 ไร่ ไดเ้ริม่ใหผ้ลผลติไดใ้นปี 2561 แมว้่าจะยงัมี
ผลผลติไม่มากนัก แต่อตัราผลผลติต่อไร่จะค่อยๆ เพิม่มากขึน้จนเขา้สู่ภาวะปกตใินอีก 2 ปีขา้งหน้า ในส่วนของ
พืน้ทีท่ีม่กีารปลกูปาลม์ทดแทนในปี 2559 เริม่เกบ็เกีย่วผลผลติไดใ้นกลางปี 2562   
 
ตามทีบ่รษิทัมแีผนจะด าเนินการปลูกปาลม์ทดแทนจ านวน 1,434 ไร่ ในปี 2563 นัน้  เนื่องจากผลผลติต่อไร่ยงัอยู่
ในอตัราสงู  บรษิทัจงึพจิารณาเลื่อนแผนปลูกปาลม์ทดแทนออกไปจ านวน 1,291 ไร่ โดยไม่มกี าหนด ทัง้นี้ขึน้อยู่
กบัสภาพต้นปาลม์และผลผลติต่อไร่  ส่วนจ านวนทีเ่หลอือกี 143 ไร่ เน่ืองจากสภาพต้นปาลม์ไดเ้สื่อมโทรมลง อกี
ทัง้ผลผลติกเ็ริม่ลดลง ดงันัน้ เมื่อปลายปีทีผ่่านมา  บรษิัทจงึไดท้ าการปลูกปาลม์ใหม่ใต้ต้นปาลม์เดมิ  ซึง่จะท าให้
บรษิัทสามารถเกบ็เกีย่วผลปาลม์จากต้นปาลม์เดมิไดอ้กีประมาณ 2 ปี ก่อนที่จะมกีารโค่นต้นปาลม์เก่าทิง้ เพื่อให้
ตน้ปาลม์ใหม่ไดเ้ตบิโต 
 
การเติบโตอย่างยัง่ยืน และความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 
บรษิัทยงัคงมุ่งมัน่ในการปฎิบตัิงานภายใต้การก ากบัดูแลองค์กรที่ด ีควบคู่กบัการปฎิบตัิตามมาตรฐานการผลติ
ปาล์มน ้ามนั และน ้ามนัปาล์มอย่างยัง่ยนื (RSPO) โดยด าเนินงานด้วยส านึกความรบัผดิชอบต่อผลกระทบด้าน
ต่างๆ ทัง้สิง่แวดลอ้ม สงัคมและชุมชนจากการประกอบกจิการขององคก์ร อกีทัง้ยงัคงยดึหลกัการด าเนินธุรกจิอย่าง
มจีรยิธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้เคารพต่อหลกัสทิธมินุษยชน ปฎิบตัิตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยีรวมทัง้มคีวามมุ่งมัน่พฒันาปรบัปรุง เพื่อสรา้งรากฐานของความรบัผดิชอบต่อสงัคม
อย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื 
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บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญักบัการมสี่วนช่วยเหลอืชุมชนและสงัคมในบรเิวณใกลเ้คยีงอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
โดยในปีนี้ บรษิทัมกีารน าทะลายปาลม์ส่งใหเ้กษตรกรเพื่อใชใ้นการเพาะเลีย้งเหด็ เพื่อส่งเสรมิรายไดใ้หเ้กษตรกร
ในชุมชนอย่างยัง่ยนื การส่งมอบทะลายปาล์มให้หน่วยงานต่างๆ และประชาชนใกลเ้คยีงเพื่อใชท้ าปุ๋ ยอนิทรยีล์ด
ต้นทุนในการท าเกษตรได้อกีทาง ซึ่งถือเป็นการสร้างสมัพนัธภาพที่ดรีะหว่างโรงงานกบัชุมชนโดยรอบภายใต้
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 
ด้านทรพัยากรมนุษยแ์ละวฒันธรรมองคก์ร 
 
บรษิทัตระหนักถงึความส าคญัของทรพัยากรบุคคลซึง่ถอืเป็นสนิทรพัยท์ีม่สี่วนส าคญัต่อความส าเรจ็และการเตบิโต
ในระยะยาวขององคก์ร โดยมุ่งมัน่ไปยงัเป้าหมายทีจ่ะรกัษาพนักงานทีม่ศีกัยภาพ มจีรยิธรรมการท างานทีเ่ป็นมอื
อาชพี และลดอตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน 
 
ในรอบปีทีผ่่านมา การส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพของบุคคลากรยงัคงด าเนินไปอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ เพื่อการ
ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกักฎหมายแห่งทอ้งถิน่ ระบบมาตรฐาน ขอ้ก าหนดของลูกคา้ และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
นอกเหนือจากนียงัเป็นการปรบัเปลีย่นกระบวนการและขัน้ตอนในการท างานใหม้คีวามคล่องตวั เพื่อตอบสนองต่อ
ธุรกจิทีเ่ปลีย่นแปลง และมกีารแขง่ขนัทีเ่พิม่สงูขึน้ 
 
การน าจรรยาบรรณทางธุรกจิไปสู่การปฏบิตัิ ซึ่งได้รบัการส่งเสรมิสนับสนุนจากผู้บรหิารด้วยด ีส่งผลให้ปี 2562 
เป็นอกีปีแห่งความภูมใิจทีบ่รษิทัไดร้บัรางวลัสถานประกอบกจิการดเีด่นดา้นแรงงานสมัพนัธ ์และสวสัดกิารแรงงาน
ต่อเนื่องเป็นปีทีส่อง 
 
ในนามของคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงาน ใคร่ถอืโอกาสนี้ขอขอบพระคุณผูถ้อืหุน้ ลูกคา้ และคู่คา้ ที่
ใหค้วามไวว้างใจ และใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินงานของบรษิทัดว้ยดตีลอดมา 
 
 

 
นายธรีะ วภิูชนิน       นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ
ประธานกรรมการ      รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 
คณะกรรมการบรษิัทไดพ้จิารณางบการเงนิรวมของบรษิัทและบรษิัทย่อย และขอ้มูลที่ปรากฏในรายงานประจ าปี
แลว้ เหน็ว่างบการเงนิดงักล่าวจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใชน้โยบาย
บญัชทีี่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการที่ดทีี่สุดในการ
จดัท า รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดั
ให้มกีารด ารงรกัษาไวซ้ึง่ระบบควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธผิล เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการบนัทกึขอ้มูลทางบญัชมีคีวาม
ถูกต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอที่จะรกัษาไว้ซึง่ทรพัย์สนิและเพื่อป้องกนัไม่ให้เกดิการทุจรติหรอืการด าเนินการที่
ผดิปกตอิย่างมสีาระส าคญั 
 
ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้บัผดิชอบเกีย่วกบัคุณภาพของรายงานทางการ
เงนิและระบบการควบคุมภายใน รวมถงึกระบวนการต่างๆ ให้มกีารจดัท าอย่างถูกต้องตามมาตรฐานทางบญัชทีี่
รบัรองทัว่ไป และมกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างโปร่งใส  
 
ในการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าคณะกรรมการ
ตลอดจนผูบ้รหิาร มคีวามมุ่งมัน่ในการปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รไดใ้หค้วามส าคญัอย่างยิง่ต่อ
การด าเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบสารสนเทศการ
สื่อสารขอ้มูลสนับสนุนการก ากบัดูแลกจิการที่มปีระสทิธผิล โดยไม่พบการละเมดิกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัต่างๆ ที่
เป็นสาระส าคญัซึง่บรษิทัต้องพงึปฏบิตั ิกล่าวคอื ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัโดยรวมอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจ 
และสามารถสร้างความเชื่อมัน่อย่างมเีหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงนิรวมของบรษิัทและบรษิัทย่อย ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  
 
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 ปัจจกัขะภตั ิ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
นางสาวโสมรกัษ์ กระจ่างสด  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าที่ตามขอบเขตการปฏบิตัิงาน หน้าที ่และความรบัผดิชอบตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ โดย
บรษิทัมกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 4 ครัง้ สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 
 
 1. อนุมตัิงบการเงนิรายไตรมาสและสอบทานงบการเงินประจ าปี ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบ
การเงนิของบรษิัท เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบรษิัทพจิารณารบัทราบว่างบการเงนิได้แสดงฐานะการเงนิของ
บรษิทัเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองโดยทัว่ไป รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่ างเพยีงพอ ถูกต้อง
และครบถว้น ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

 2. พจิารณารายงานผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายใน ในเรื่องระบบการควบคุม
ภายในและระบบบรหิารความเสีย่งของบรษิัท ซึ่งได้ปฏบิตัิงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 
และน าเสนอต่อฝ่ายบรหิาร เพื่อพิจารณาปรบัปรุงและแกไ้ขตามความเหมาะสม โดยในปี 2562 สรุปไดว้่าบรษิทัมี
ระบบการควบคุมภายในในส่วนส าคญัและระบบบรหิารความเสีย่งที่เหมาะสมและมปีระสทิธผิล มกีารก ากบัดูแล
กจิการทีม่คีวามโปร่งใส ไม่พบขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญั 

 3. ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่มี
ประโยชน์ต่อการบรหิารงาน โดยฝ่ายบรหิารไดท้ าการปรบัปรุงแกไ้ขขัน้ตอนการปฏบิตังิานตามขอ้เสนอแนะอย่าง
เหมาะสม ท าใหก้ารท างานมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  

 นอกจากนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมกับผู้สอบบญัชีภายนอก โดยไม่มี
ผูบ้รหิารเขา้ร่วมประชุมดว้ยจ านวน 1 ครัง้ ซึง่ผู้บรหิารมกีารเปิดเผยขอ้มูลต่อผูส้อบบญัชภีายนอกอย่างครบถ้วน
และไม่พบขอ้บกพร่องใดๆ  

 4. ประชุมร่วมกบัผู้บรหิาร และผู้สอบบญัชภีายนอกในประเดน็มาตรฐานการบญัชฉีบบัใหม่ที่จะมผีล
บงัคบัใช ้และการเตรยีมความพรอ้มของบรษิทั 

 5. พจิารณาแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี 2562  

 6. พจิารณาหลกัเกณฑ์การส ารวจและแนวทางการก ากบัดูแลกจิการบรษิัทจดทะเบยีนไทย ซึง่สถาบนั
กรรมการบรษิัทไทย (IOD) และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้ปรบัปรุงเพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของ ASEAN CG 
Scorecard   

 7. รายงานผลการประชุมและผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรษิทั 

 8. น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อขออนุมตัิที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัส าหรบัปี 2563 ต่อไป พรอ้มกบัเสนอค่า
สอบบญัชสี าหรบัปี 2563 

 9. พิจารณาแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate 
Government Self Assessment) เพื่อเป็นเครื่องมอืให้บรษิัทใช้เป็นการภายในในการพฒันาระบบการก ากบัดูแล
กจิการใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 
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คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า ผู้บรหิารของบรษิัทได้ปฏบิตัิงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ด ีไม่
พบว่ามกีารละเมดิกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัต่างๆ ซึง่บรษิทัตอ้งพงึปฏบิตัิ 
 
 

 
นายธรีะ วภิูชนิน 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
20 กุมภาพนัธ ์2563 


