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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

 

สารจากประธานกรรมการ 
 
ผมขอขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านและคณะกรรมการบรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) ทีแ่ต่งตัง้ผมเขา้
มาท าหน้าทีก่รรมการอสิระ ในต าแหน่งประธานคณะกรรมการ เมื่อวนัที ่23 เมษายน 2564 การเขา้มาด ารงต าแหน่งที่
ส าคญันี้ นับเป็นความทา้ทายอย่างมากต่อการขบัเคลื่อนบรษิทัใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ 
 
น ้ามนัปาล์มนอกจากจะเป็นสนิคา้ควบคุมแล้วยงัเป็นสนิคา้โภคภณัฑ์ที่มรีาคาเปลี่ยนแปลงจากหลายปัจจยัทัง้ภายใน
และภายนอก ก่อให้เกิดสถานการณ์ทางด้านราคาที่มีความผันผวน โดยในปี 2564 ราคาน ้ามันปาล์มดิบในตลาด
ล่วงหน้าก าหนดส่งมอบเดือนที่สามของประเทศมาเลเซีย (Bursa Malaysia Derivatives : 3rd Month) แตะสูงสุดที ่
5,220 รงิกติ/ตนั เมื่อวนัที ่21 ตุลาคม 2564 (2563 : ราคาเฉลีย่ 2,700 รงิกติ/ตนั) ส่วนราคาน ้ามนัปาลม์ดบิในประเทศ
ไทย สูงสุดของปีที ่49.50 บาท/กโิลกรมั (2563 : ราคาเฉลี่ย 28.05 บาท/กโิลกรมั) อนัเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของ
ไวรสัโควดิ-19 ที่ได้ส่งผลต่อระบบห่วงโซ่อุปทาน และในด้านผลปาล์มสดก็เช่นกนั ราคาในช่วงปลายปีแตะ 10 บาท/
กโิลกรมั  
 
จากการทีร่าคาน ้ามนัปาลม์โดยเฉลีย่ในปี 2564 ปรบัตวัสูงขึน้จากปี 2563 อย่างมาก และบรษิทัมกีารผลติน ้ามนัปาล์ม
ดบิเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.98 จากปีที่ผ่านมา ประกอบกับมีการบรหิารต้นทุนการผลติที่ดี ส่งผลให้ผลประกอบการของ
บรษิทัดขีึน้อย่างชดัเจน และเพื่อสรา้งความแขง็แกร่งใหก้บัผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง บรษิทัจงึไดม้กีารก าหนดกล
ยุทธ์ในระดบัองค์กร โดยมุ่งเน้นการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ยืน และเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 
บรษิทัไดม้กีารส ารวจพืน้ทีป่ลูกปาล์มใหม่ๆ รวมถงึการควบคุมดแูลพืน้ทีป่ลูกปาล์มของบรษิทัเพื่อใหไ้ดผ้ลผลติต่อไร่ที่
สงูขึน้ รวมถงึการทดลองปลูกพชืประเภทอื่นเพิม่เตมินอกเหนือจากปาลม์น ้ามนัดว้ย 
 
นอกเหนือจากความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยนื คณะกรรมการบรษิัทยงัยดึหลกัการบรหิารจดัการภายใต้
หลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีมคีุณธรรม จรยิธรรม และความโปร่งใส อีกทัง้ยดึมัน่ในแนวทางการด าเนินงานอย่าง
ยัง่ยืนโดยการขบัเคลื่อนธุรกิจบนหลกัธรรมาภิบาลและค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีอย่างครอบคลุมทัง้ 3 มิติ ได้แก่ 
สิง่แวดล้อม สงัคม และบรรษทัภบิาล ทัง้นี้ เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่ายของ
บรษิทัไดใ้นระยะยาว  
 
ในฐานะประธานกรรมการบรษิัท ผมขอยนืยนัดว้ยความแน่วแน่ที่จะท าหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัท ภายใต้
หลกัจรยิธรรมและธรรมาภบิาล อกีทัง้จะสนับสนุนใหบ้รษิทัด าเนินธุรกจิโดยยดึหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีตระหนัก
ถงึประโยชน์ของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย  
 
ผมขอขอบคุณอกีครัง้ส าหรบัความไวว้างใจและความเชื่อมัน่จากผูถ้อืหุน้ ตลอดจนลูกคา้ คู่คา้ พนัธมติรทางธุรกจิ ผูม้ ี
ส่วนไดเ้สยีของบรษิัททุกท่าน รวมถึงผู้บรหิาร และพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบตัหิน้าที่อย่างเต็มที่ด้วย
ความเสยีสละ ทุ่มเท และซื่อสตัย ์ส่งผลใหบ้รษิทัประสบความส าเรจ็อย่างดยีิง่ตราบจนถงึทุกวนัน้ี  
 
 
 
 
รศ.ดร.นรศิ ชยัสตูร 
ประธานกรรมการ 
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

สารจากกรรมการผู้จดัการ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 
โดยภาพรวม บรษิทัมผีลการด าเนินงานตามงบการเงนิรวมทัง้ปีดขีึน้จากปีทีผ่่านมา โดยมผีลก าไรสุทธ ิ306.8 ลา้นบาท 
(2563 : 125.1 ลา้นบาท) เป็นผลมาจากราคาขายถวัเฉลี่ยต่อหน่วยทัง้น ้ามนัปาล์มดบิและน ้ามนัเมลด็ในปาล์มปรบัตวั
สงูขึน้รอ้ยละ 48.27 และ 71.44 ตามล าดบั อกีทัง้ปรมิาณการขายน ้ามนัปาลม์ดบิและน ้ามนัเมลด็ในปาลม์เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
48.3 และ 87.3 ตามล าดบั ส่งผลให้บรษิัทมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นเป็น 2,074.4 ล้านบาท (2563 : 923.8  ล้าน
บาท) คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 124.5 ในขณะทีป่รมิาณผลปาลม์สดรวมทีเ่ขา้สู่โรงสกดัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 52.8 จากปีทีผ่่านมา 
 
ขณะทีผ่ลผลติปาล์มสดในประเทศ ปี 2564 เพิม่ขึน้จากปีทีแ่ลว้ถงึรอ้ยละ 11 ส่งผลใหน้ ้ามนัปาลม์ดบิในประเทศเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 12 แต่การบรโิภคกลบัลดลงรอ้ยละ 6 ในขณะทีร่าคาน ้ามนัปาล์มดบิปรบัตวัสูงขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมผีลมาจาก
ราคาน ้ามนัปาล์มดบิที่มกีารปรบัตวัสูงขึ้น โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ท าให้ขาด
แคลนแรงงานในการเกบ็เกี่ยว มผีลใหผู้้ส่งออกสามารถส่งออกน ้ามนัปาล์มดบิเตบิโตถึงรอ้ยละ 162 ส่งผลให้ราคาใน
ประเทศปรบัตวัขึน้ตามราคาน ้ามนัปาล์มดบิในตลาดต่างประเทศ  ซึ่งเป็นผลดกีบับรษิทั ในดา้นราคาขายทีเ่พิม่สูงขึ้น 
ประกอบกบัการทีบ่รษิทัไดล้งทุนเปลี่ยนหมอ้นึ่งปาลม์แบบแนวตัง้ ท าใหก้ าลงัการผลติเพิม่ขึน้ ส่งผลใหต้น้ทุนการผลติ
ลดลง  
 
ในส่วนของทีด่นิ สปก ของสวนกระบี่น้อย ในปี 2564 บรษิัทไดม้กีารตัง้ส ารองเผิอ่การดอ้ยค่าไวเ้ป็นจ านวนเงนิทัง้สิ้น 
17.6 ลา้นบาท ซึง่กล่าวไดว้่า ทดีนิ สปก ทีบ่รษิทัถอึครองทัง้หมด ไดม้บีนัทกึตดัจ าหน่ายทีด่นิและต้นปาลม์ และการตัง้
ส ารองเผื่อการดอ้ยค่าไวท้ัง้หมดแลว้ 
 
การผลิตและการลงทุน 
 

ดว้ยความมุ่งมัน่ในการรกัษามาตรฐานเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการผลติและการปฏบิตังิาน ฝ่ายบรหิารจงึมุ่งเน้นทีก่ารเพิม่
ผลก าไร ด้วยเหตุนี้บรษิัทจึงด าเนินโครงการลงทุนอย่างต่อเนื่องในปี  2564 ได้แก่ การปรบัปรุงการผลิต การลงทุน
เปลีย่นหมอ้น่ึงปาลม์จากแนวนอนเป็นแบบแนวตัง้ การเพิม่แทง้คบ์รรจุน ้ามนั 4,000 ตนั ซึง่ไดม้กีารตดิตัง้เสรจ็สมบูรณ์
และเริม่ใชง้านแลว้ในปี 2564 นอกจากนี้ยงัมกีารปรบัเปลีย่นเครื่องจกัรผลติไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพและชวีมวล  

 

ทัง้นี้บรษิทัยงัคงเน้นเรื่องการลดตน้ทุน โดยการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ การเกบ็เกีย่ว การบ ารุงรกัษาตน้ปาลม์  การ
ควบคุมค่าขนส่ง และการซ่อมบ ารุงเป็นหลกั  ในปี 2564 บรษิัทได้มกีารปลูกปาล์มจ านวน 14 ไร่ ในพื้นที่ที่ไม่ได้ท า
ประโยชน์  ทัง้นี้เพื่อลดอตัราภาษีที่ดิน และเพิ่มผลผลิตปาล์มสดให้กับสวนของบรษิัท  นอกจากนี้ บรษิัทยงัอยู่ใน
ระหว่างยื่นขอใบอนุญาตปลูกกญัชง เพื่อประโยชน์ในเชงิการพาณิชย์หรอือุตสาหกรรม และเพื่อประโยชน์ในการศกึษา 
วเิคราะห ์วจิยั หรอืปรบัปรุงพนัธุ ์

 
การเติบโตอยา่งยัง่ยืนและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 

บรษิัทไดด้ าเนินธุรกจิโดยปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดทางกฏหมายและยงัคงมุ่งมัน่ในการด าเนินงานภายใต้การก ากบัดูแล
องคก์รทีด่ ีโดยค านึงถงึ 
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• ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มอย่างมคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ 

• การปฎิบตัิภายใต้มาตรฐานการผลิตปาล์มน ้ามนัได้อย่างยัง่ยนื RSPO (Roundtable on Sustainable 
Palm Oil)  

• ด าเนินงานดว้ยจติส านึกความรบัผดิชอบตอ่ผลกระทบดา้นต่างๆ ทัง้สิง่แวดลอ้ม สงัคมและชุมชนรอบขา้ง  
ตลอดจนป่าไมต้น้ก าเนิดของแหล่งน ้า 

 

กจิกรรมดงักล่าวเป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ นักลงทุน พนักงาน ลูกคา้ และผูท้ีม่ส่ีวนไดเ้สยีเป็นส าคญั อกี
ทัง้ยงัมคีวามมุ่งมัน่ในการปรบัปรุงพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพื่อสรา้งรากฐานความมัน่คงดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื 

 
ด้านทรพัยากรมนุษยแ์ละวฒันธรรมองคก์ร 
 
บรษิทัไดก้ าหนดแผนปฏบิตังิานดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลใหส้อดคล้องกบัการด าเนินธุรกจิ และเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพของบุคลากรใหเ้ป็นพลงัขององคก์ร ตลอดจนมุ่งมัน่พฒันาใหบุ้คคลกรของบรษิทัใหเ้ป็นทรพัยากรทีม่คีุณค่า มี
ศกัยภาพทีจ่ะช่วยพฒันาองคก์รทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต  
 
บรษิทัตระหนักถงึคุณค่าของพนักงาน จงึมุ่งมัน่รกัษาพนักงานควบคู่กบัการพฒันา รวมถงึมกีารปรบัปรุงสวสัดกิารและ
การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กบัพนักงาน ควบคู่ไปกบัการปรบัปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดขีึ้นเพื่อให้
พนักงานท างานไดอ้ย่างมคีวามสุข  
 
ปี 2564 เป็นอีกปีที่ท้าทายเนื่ องจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่รุนแรงกว่าปี 2563 บริษัทเห็นว่าภายใต้
วกิฤตการณ์ดงักล่าวทีเ่กดิขึน้ยงัเป็นโอกาสในการสรา้งความมัน่คงและความปลอดภยัในการงานของพนักงาน บรษิัท
ใหค้วามส าคญักบัการดูแลบุคลากรซึ่งเป็นหนึ่งในวฒันธรรมองคก์รทีม่มีาอย่างต่อเนื่องยาวนานและเป็นสิง่ทีส่รา้งขวญั
ก าลงัใจในการท างาน อนัจะน าไปสู่การสรรคส์รา้งผลงานทีม่คีุณภาพ  
 
ทัง้นี้การส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพของบุคคลากรยงัคงด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบยีบขอ้บงัคบั มาตรฐาน ขอ้ก าหนดของลูกคา้ และขอ้ก าหนดทางกฎหมายของทอ้งถิน่  
 
ในนามของคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงาน ใครถ่อืโอกาสนี้ขอขอบพระคุณผูถ้อืหุน้ ลูกคา้ และคู่คา้ ทีใ่ห้
ความไวว้างใจ และใหก้ารสนับสนุนการด าเนินงานของบรษิทัดว้ยดตีลอดมา 
 
 
 

 
นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ
กรรมการผูจ้ดัการ  
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 1 
 

การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน 
 

1. โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
 

ผูเ้ริม่จดัตัง้บรษิทัคอื นายวชิยั นามศริชิยั  ไดจ้ดทะเบยีนตามประมวลกฏหมายแพ่งและพานิชยเ์ป็นนิตบิุคคล
ประเภทบรษิทัจ ากดั ทะเบยีนเลขที ่664/2521 เมื่อวนัที ่21 เมษายน 2521 ดว้ยเงนิทุนจดทะเบยีน 20 ล้านบาท เพื่อ
ด าเนินธุรกิจผลิตน ้ ามันปาล์มดิบจากผลปาล์มสด โดยบริษั ทมีสวนปาล์มน ้ ามันในจังหวัดกระบี่และจังหวัด 
สุราษฎรธ์านีเป็นของตนเอง 

 
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2537 บรรษัทพัฒนาการแห่งเครือจกัรภพ หรอื ซีดีซี ซึ่งเป็นสถาบนัการเงนิเพื่อการ

พัฒนาของรฐับาลองักฤษมีการลงทุนในสวนปาล์มน ้ามนัในหลายประเทศ ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
หลงัจากซื้อหุน้รอ้ยละ 47 ของบรษิทัจากกลุ่มผูถ้อืหุน้ทัง้ชาวไทยและต่างประเทศ 

 
ในการประชุมผูถ้ือหุ้นวสิามญัครัง้ที่ 1/2537 วนัที่ 15 สงิหาคม 2537 ผู้ถือหุน้ได้มกีารอนุมตัิการเพิ่มทุนจด

ทะเบยีนจาก 250 ล้านบาท เป็น 324.05 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญั 7,405,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อแลก
กบัหุน้ทัง้หมดของบรษิทั พนัธศ์รีววิฒัน์ จ ากดั ในราคาหุน้ละ 40.9985 บาท บรษิทั พนัธ์ศรวีวิฒัน์ จ ากดั มบีรษิทัย่อย 
2 บรษิัท ซึ่งเป็นเจา้ของสมัปทานสวนปาล์มน ้ามนัสองแห่ง ณ ขณะนัน้ มพีืน้ที่ปลูกปาล์มทัง้หมดมากกว่า 21,349 ไร่ 
ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ทัง้นี้การแลกเปลี่ยนหุ้นดงักล่าวมีมูลค่ารวมทัง้สิ้น 274 ล้านบาท ผลจากการรวมกิจการกับ 
บริษัท พันธ์ศรีวิวฒัน์ จ ากัดดงักล่าว ท าให้ในขณะนัน้บริษัทมีพื้นที่ปลูกปาล์มน ้ามนัมากที่สุดในประเทศไทย คือ 
มากกว่า 44,440 ไร่   

 
เมื่อวนัที ่28 พฤษภาคม 2546 บรษิัท ล ่าสูง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดซ้ื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ของบรษิัทคือ บรรษัทพฒันาการแห่งเครอืจกัรภพ และ CDC (WEST MALAYSIA) SENDIRIAN BERHAD จ านวน 
13,600,763 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 41.97 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด เมื่อรวมกบัหุน้เดมิทีม่อียู่จ านวน 7,874,704 
หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 24.30 ท าใหบ้รษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) กลายเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั โดย
ถอืหุน้ทัง้หมดคดิเป็นรอ้ยละ 66.29  และในปัจจุบนั บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้ในบรษิทัรอ้ยละ 
69.96 

 
เมื่อตน้ปี 2550 บรษิทัไดจ้ดัตัง้บรษิทัร่วมทุนชื่อ บรษิทั สยามเอลทิปาล์ม จ ากดั (ทุนจดทะเบยีนและช าระเตม็

มูลค่า 50 ล้านบาท โดยออกเป็นหุ้นสามญั 5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เพื่อด าเนินการผลติและเพาะเมล็ดพนัธุ์
ป าล์ม  โดยเป็นการร่วมทุ นกับ  Center de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Develppement (CIRAD) ซึ่งเป็นองค์กรทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายฝรัง่เศส มคีวามเชี่ยวชาญและให้ความส าคญักบัการ
วจิยัและพฒันาดา้นการเกษตรในเขตรอ้น ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 : 50 ต่อมาในปี 2552 CIRAD ได้จดัตัง้บรษิทัย่อยชื่อ
บรษิัท ปาล์มเอลทิ เอสเอเอส (ประเทศฝรัง่เศส) แล้วโอนหุน้ทีถ่ืออยู่ในบรษิัท สยามเอลทิปาล์ม จ ากดั ทัง้หมดใหแ้ก่ 
บรษิทั ปาลม์เอลทิ เอสเอเอส (ประเทศฝรัง่เศส) 

 
บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราประมาณรอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธหิลงัจากหกัภาษีเงนิ

ได ้ทัง้นี้ย่อมขึน้กบัภาวะเศรษฐกจิและการใชจ้่ายเพื่อการลงทุนเป็นหลกั   
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษทั 
 

ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัคอืบรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นผูผ้ลติน ้ามนัปาลม์และน ้ามนัพชื
ส าหรบับรโิภค ภายใตต้ราสนิคา้ หยก, เนเชอเรล และผลติภณัฑอ์ื่น เช่น ไขมนัผสม และเนยเทยีม เป็นตน้ 

บรษิทัถอืหุน้ 99.98% ในบรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จ ากดั (ทุนจดทะเบยีนและช าระเตม็มูลค่า 274 ล้านบาท โดย
ออกเป็นหุน้สามญั 27,400 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10,000 บาท) ซึ่งเป็นเจา้ของสวนปาล์มน ้ามนั โดยบรษิทัไดม้กีารเช่าสวน
ปาลม์น ้ามนัจากบรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จ ากดั  

นอกจากนี้แลว้บรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จ ากดั ไดถ้อืหุน้  99.99% ของบรษิทั พนัธ์ศร ีจ ากดั (ทุนจดทะเบยีนและ
ช าระเต็มมูลค่า 5 ล้านบาท โดยออกเป็นหุ้นสามญั 500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10,000 บาท) และบรษิัทประจกัษ์วิวฒัน์ 
จ ากดั (ทุนจดทะเบยีนและช าระเตม็มลูค่า 5 ล้านบาท โดยออกเป็นหุน้สามญั 5,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1,000 บาท) เดมิ
ทัง้สองบรษิัทนี้ไดร้บัสมัปทานการปลูกปาล์มน ้ามนัในเขตพื้นทีอ่ าเภอชยับุรแีละอ าเภอเคยีนซา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
เป็นจ านวนประมาณ 30,000 ไร่ จากกรมป่าไมเ้ป็นระยะเวลา 30 ปี  มพีืน้ทีป่ลูกปาลม์น ้ามนัอยู่ 21,349 ไร่  

 
 

 
 

ปัจจุบนั บรษิทัมพีืน้ทีป่ลูกปาลม์ลดลงเมื่อเทยีบกบัในอดตีทีผ่่านมา โดยปัจจุบนั บรษิทัและบรษิทัย่อยมพีืน้ที่
ปลูกปาล์มในที่ดินที่บรษิัทมีเอกสารสทิธ ิจ านวน 13,478.06 ไร่ และในพื้นที่ของรฐั ซึ่งประกอบด้วยสญัญาเช่าและ
ใบอนุญาตเกบ็หาของป่า จ านวน 15,103.69 ไร่ในจงัหวดักระบี ่และจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ถงึแมว้่าบรษิทัจะมสีวนปาล์ม
ขนาดใหญ่ แต่บรษิทักย็งัคงตอ้งซื้อผลปาล์มสดจากภายนอกเพื่อเป็นวตัถุดบิป้อนเขา้สู่โรงงานสกดัน ้ามนัปาล์มดบิ ซึ่ง
ตัง้อยู่ทีจ่งัหวดักระบี่ สามารถสกดัทะลายผลปาลม์สดได ้450,000 ตนัต่อปี (75 ตนัต่อชัว่โมง) และโรงสกดัน ้ามนัเมลด็
ในปาลม์ดบิมกี าลงัการผลติ 26,500 ตนัของเมลด็ในปาลม์ต่อปี 
  

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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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทัถอืหุน้อยู่ใน 2 บรษิทั ไดแ้ก ่
 
1. ช่ือบริษทั  : บริษทั พนัธศ์รีวิวฒัน์ จ ากดั 

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

ประเภทธุรกจิ   : ธุรกจิลงทุนโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอื่น  
  (ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ในบรษิทั พนัธศ์ร ีจ ากดั และ 
   บรษิทั ประจกัษว์วิฒัน์ 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 บรษิทั ประจกัษ์ววิฒัน์ จ ำกดั 
ส านักงาน 98 หมู ่6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม  

กม. 9.5 ต าบลหว้ยยงู อ าเภอเหนือ
คลอง  
กระบี ่81130 
    โทรศพัท ์075-666 075 
    โทรสาร  075-666 072 

98 หมู ่6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม  
กม. 9.5 ต าบลหว้ยยงู อ าเภอเหนือ
คลอง  
กระบี ่81130 
    โทรศพัท ์075-666 075 
    โทรสาร  075-666 072 

ทีต่ัง้สวนปาลม์ ต าบลชยับุร ีกิง่อ าเภอชยับุร ี 
สุราษฎรธ์าน ี

ต าบลเคยีนซา และต าบลคามวาร ี 
อ าเภอเคยีนซา สุราษฎรธ์าน ี

พืน้ทีท่ีไ่ดร้บัอนุญาต 6,515 ไร ่ 
(ภายใตใ้บอนุญาตเกบ็หาของป่าในเขต
ป่าสงวนแหง่ชาต)ิ 

พื้นที่ เช่ าราชพัสดุ  กรมธนารักษ์  : 
แบ่งเป็น 2 ส่วน 
 

ส่ วน แ รก  : 4,294.34 ไร่  มี ก าห น ด
ระยะเวลาเช่ า 30 ปี  นับแต่ วันที่  9 
กรกฎาคม 2557 ถึงวนัที่ 8 กรกฎาคม 
2587   
ส่วนทีส่อง : 4,294.34 ไร่ กรมธนารกัษ์
มีนโยบายจะน าไปจัดสรรให้ราษฎรผู้
ยากไรไ้ม่มทีีด่นิท ากนิไดร้บัสทิธกิารเช่า
รายละไม่เกิน 10 ไร่ โดยในระหว่างที่
กรมธนารกัษ์ด าเนินการยงัไม่แล้วเสร็จ 
จงึใหบ้รษิทัย่อยเช่า และจ่ายค่าเช่าตาม
อตัราทีก่รมธนารกัษ์ก าหนด 

ระยะเวลาการใช้
ประโยชน์ 

ตัง้แต่วนัที ่ 15 พฤษภาคม 2563 ถงึ
วนัที ่14 พฤษภาคม 2564 

ทุนจดทะเบยีน 500 หุน้  
(มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10,000 บาท) 

5,000 หุน้  
(มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท) 
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

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

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

ส านักงานกระบี ่ : 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 

 
 

วิสยัทศัน์และพนัธกิจ 
 
วสิยัทศัน์  
เป็นบรษิทัชัน้น าในธุรกจิน ้ามนัปาล์มทีม่กีารเตบิโตอย่างยัง่ยนื ภายใต้การด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพ ตามมาตรฐาน
ระดบัสากล เพื่อเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งในดา้นการแขง่ขนัระดบัโลก 
 

พนัธกจิ 

1.  สรา้งศกัยภาพในธุรกจิน ้ามนัปาลม์ตัง้แต่การเพาะเมลด็พนัธุ ์การผลติตน้กลา้ การเพาะปลูก การสกดัน ้ามนั 
ตลอดจนธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองใหส้ามารถแขง่ขนัไดแ้ละเป็นทีย่อมรบัในอนาคต 

2.  ด าเนินธุรกจิน ้ามนัปาลม์ทีใ่หม้ลูค่าสงูดว้ยการมุ่งเน้นในดา้นงานคน้ควา้วจิยั พฒันาสายพนัธุป์าลม์น ้ามนัทีใ่หผ้ล
ผลติสงูปรบัตวัไดด้ใีนทุกพืน้ทีก่ารเพาะปลูกตรงตามความตอ้งการของเกษตรกร รวมถงึการใหบ้รกิารทีด่เียีย่มต่อ
ลูกคา้ 

3.  ใชเ้ทคโนโลยกีารผลติและการคน้ควา้วจิยัทีท่นัสมยั ดว้ยระบบการบรหิารจดัการทีไ่ดม้าตรฐานสากล พรอ้มกบัการ
ดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม ความหลากหลายทางชวีภาพ ชมุชนและสงัคม 

4.  ใหค้วามส าคญัอยู่เสมอต่อสุขภาพ ความปลอดภยั และสวสัดกิารของพนักงาน รวมถงึการสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บั
ลูกคา้ เกษตรกร และจดัสรรประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้และผูเ้กีย่วขอ้งอย่างเหมาะสม 

 
 

กลยุทธใ์นการด าเนินธรุกิจและเป้าหมาย 
 
บรษิทัมแีนวทางในการด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส มจีรยิธรรม เคารพสทิธมินุษยชน ตลอดจนมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิง่แวดล้อม มกีารใช้เทคโนโลยกีารผลติที่มกีารปรบัเปลี่ยนใหท้นัสมยัเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ  ภายใต้การ
ค านึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม สงัคม และชุมชน โดยมเีป้าหมายสูงสุดในการด าเนินธุรกิจของบรษิัท คอื การเพิม่
มลูค่าขององค์กร การค านึงถงึผลประโยชน์ของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย และการสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในระยะ
ยาวไดอ้ย่างต่อเนื่อง ซึง่ทุกภาคส่วนลว้นเป็นปัจจยัส าคญัในการเตบิโตและพฒันาอย่างยัง่ยนืของธุรกจิ  
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญัในปีทีผ่า่นมา 
 

1. ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้น : แต่งตัง้กรรมการใหม่ 1 ท่าน (แทนท่านเดิม) 
 
ที่ประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 44 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จดัขึ้นเมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2564 มีมติ
แต่งตัง้กรรมการใหม่ 1 ท่านคอื รศ.ดร. นรศิ ชยัสูตร เป็นกรรมการอสิระ แทนนายธรีะ วภิูชนิน ซึง่ไดล้าออก
จากต าแหน่งในวนัที ่23 เมษายน 2564 หลงัการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ 
 
2. คณะกรรมการบริษทั : แต่งตัง้ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบั
ดแูลกิจการ และสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย 
 
เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง้ รศ.ดร. นรศิ ชยัสูตร กรรมการอิสระ ด ารง
ต าแหน่งดงัต่อไปนี้ 

- ประธานคณะกรรมการ 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 
- สมาชกิคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
- สมาชกิคณะกรรมการสรรหา 

 
3. การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี : การแก้ไขหลกัการก ากบัดแูลกิจการ 
 
เมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมการบรษิทัมมีติอนุมตัิใหแ้ก้ไขหลกัการก ากบัดูแลกจิการ โดยการ
ยกเลกิการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นทีก่ าหนดไว้
สูงสุดที่ 3 บรษิัท แต่ยงัคงก าหนดจ านวนบรษิัทจดทะเบียนสูงสุดที่กรรมการจะด ารงต าแหน่งกรรมการใน
บรษิัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บรษิัท ทัง้นี้เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดขีองบรษิัทจด
ทะเบียน พ.ศ.2560 (CG code 2017) ซึ่งส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์
(ก.ล.ต.) ก าหนดไวว้่า 
 
คณะกรรมการควรก าหนดและเปิดเผยหลกัเกณฑ์ในการด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่ โดยพจิารณาถงึ
ประสิทธิภาพการท างานของกรรมการทีด่ ารงต าแหน่งหลายบริษัท และความเหมาะสมกับลกัษณะและ
ประเภทธุรกิจของบรษิทั จงึควรมนีโยบายในการก าหนดจ านวนบรษิัทจดทะเบยีนทีก่รรมการแต่ละคนจะไป
ด ารงต าแหน่งกรรมการไดร้วมแลว้ไม่เกนิ 5 บรษิทั 
 
4. แก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคข์องบริษทั : จากเดิม 21 ข้อ เป็น 22 ข้อ 
 
ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่45 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์จดัขึน้เมื่อวนัที ่18 มถิุนายน 2564 มมีตอินุมตักิาร
แกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทั และแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3 กล่าวคอื เพิม่เตมิวตัถุประสงคข์อง
บรษิทั 1 ขอ้จากเดมิ 21 ขอ้ เป็น 22 ขอ้ โดยขอ้ 22 ใหม้ขีอ้ความว่า  

“22. ประกอบกิจการปลูก เพาะพันธุ์ ผลิต แปรสภาพ บรรจุ สกัดน ้ามัน แปรรูปสินค้า พัฒนา
ผลิตภณัฑ์ ผลิตสินค้าทุกชนิด จากกญัชา กญัชง เมลด็พนัธุ์ ต้นกล้า หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของกญัชา 
กญัชง ตลอดจนวิจยัพฒันาและผลิตเมลด็พนัธุก์ญัชา เมลด็พนัธุ์กญัชง และต้นกล้า เพื่อประโยชน์ใน
เชิงพาณิชยแ์ละ/หรืออตุสาหกรรม เพื่อทางการแพทย ์เพื่อการศึกษา วิจยัหรือปรบัปรงุพนัธุ์  เพื่อการ
ผลิตเมลด็พนัธุ์รบัรอง และเพื่อประกอบกิจการค้า จ าหน่าย ซื้อ น าเข้า ส่งออก น ้ามนักญัชา น ้ามนั
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

กญัชง เมลด็พนัธุ์กญัชา เมลด็พนัธุ์กญัชง ผลิตภณัฑ์ทุกชนิดจากกญัชา กญัชง หรือส่วนใดส่วนหน่ึง
ของกญัชา กญัชง  ทัง้น้ี การประกอบกิจการดงักล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง” 
 
ทัง้นี้ บริษัทต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วตัถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรบัการแก้ไขเพิ่มเติม
วตัถุประสงคข์องบรษิทั เป็นดงันี้ 

“ข้อ 3. วตัถปุระสงคข์องบริษทั มีจ านวน 22 ข้อ รายละเอียดตาม บมจ.002 ท่ีแนบมา”   

 
5. คดีความฟ้องร้อง :  
 
5.1 คดีอยัการจงัหวดักระบี่ยื่นฟ้องบริษทั ให้ออกจากพื้นท่ีสวนกระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ 
 

เหตุการณ์ต่อเนื่องจากการรายงานในรายงานประจ าปี 2563 มดีงันี้ 

เมื่อวนัที่ 9 กนัยายน 2564 อยัการจงัหวดักระบี่ไดย้ื่นค าฟ้องต่อศาลว่าบรษิัทไดเ้ขา้ใชป้ระโยชน์ในทีด่นิเพื่อ
ปลูกปาล์มน ้ามนัคิดเป็นเนื้อที่ 3,978-2-24 ไร่ ซึ่งได้ก าหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน โดยได้ยื่นฟ้องว่าเป็น
ความผดิต่อประมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ.2497 มาตรา 9,108 ทว ิประกาศของคณะปฏิวตัฉิบับที่ 96 ลงวนัที ่
29 กุมภาพนัธ ์2515 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 โดยขอใหศ้าลสัง่ใหบ้รษิทัออกจากทีด่นิดงักล่าว 
ปัจจุบนั คดนีี้ศาลจงัหวดักระบีน่ัดสบืพยานในเดอืนสงิหาคม 2565 
 
(รายละเอยีดตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ้ 32) 

 
5.2 กลุ่มชาวบ้านยื่นค าร้องต่อศาลปกครองกลาง ให้ยกเลิกเอกสารสิทธิท่ีดินพื้นท่ีสวนบ้านหมาก
ของบริษทั อ.พระแสง จ.สุราษฎรธ์านี 
 
บรษิทัถูกฟ้องรอ้งจากกลุ่มชาวบ้านทีอ่า้งว่าเป็นเกษตรกรซึ่งยื่นค ารอ้งต่อศาลปกครองกลางใหพ้จิารณาสัง่ให้
กรมทีด่นิยกเลกิเอกสารสทิธิท์ีด่นิของบรษิทั ตัง้อยู่ทีต่ าบลบางสวรรค ์อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

- โฉนดทีด่นิ จ านวน 13 แปลง เนื้อทีป่ระมาณ 82 ไร่ และ 
- น.ส.3 ก จ านวน 10 แปลง เนื้อทีป่ระมาณ 325 ไร ่

 
กลุ่มชาวบา้นอา้งว่าเจา้พนักงานทีด่นิออกเอกสารดงักล่าวโดยไม่ชอบ  
 
เมื่อวนัที ่19 มนีาคม 2564 ศาลปกครองกลางพพิากษาให ้

- อธบิดีกรมที่ดนิ และเจ้าพนักงานที่ดินจงัหวดัสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง ปฏิบตัิหน้าที่ตาม
มาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ในการเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินและน.ส.3 ก 
ดงักล่าวของบรษิทัใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย และ 

- อธบิดกีรมป่าไม้ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวขอ้งตามอ านาจหน้าที่  เพื่อให้บรษิัทออกจากที่ดิน
พพิาทภายใน 180 วนั นับแต่วนัทีค่ดถีงึทีสุ่ด  

 
เมื่อวนัที่ 16 เมษายน 2564 บรษิัทได้ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว ปัจจุบนัคดีอยู่ใน
ระหว่างการพจิารณา 

 
(รายละเอยีดตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ้ 32)  
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5.3 แกนน าผู้ชุมนุมยื่นค าร้องต่อศาลปกครองนครศรีธรรมราชให้เพิกถอนโฉนดท่ีดินพื้นท่ีสวนกระบี่
น้อยของบริษทั อ.เมืองกระบี่ 

 
บรษิทัถูกฟ้องรอ้งจากแกนน าผูชุ้มนุมซึง่ยื่นค ารอ้งต่อศาลปกครองนครศรธีรรมราชใหพ้จิารณาการออกโฉนด
ทีด่นิของบรษิทัจ านวน 11 แปลง เน้ือทีป่ระมาณ 402 ไร่ ตัง้อยู่ทีต่ าบลกระบี่น้อย อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี ่
โดยอ้างว่าโฉนดที่ดนิดงักล่าวออกโดยอาศยัใบจอง (น.ส.2) จากหมู่บ้านอื่น ที่ดนิจงึไม่ตรงกบัต าแหน่งทีด่นิ
ตามหลกัฐาน และออกในเขตปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมป่า ร.9 ซึง่มไีวเ้พื่อใหเ้กษตรกรผูไ้ม่มทีีด่นิท ากนิหรอื
มน้ีอยได้มีที่ดินท ากินคนละไม่เกิน 50 ไร่ และต้องออกหลกัฐานส.ป.ก. 4-01 ไม่ใช่โฉนดที่ดนิ เป็นเหตุให้
บริษัทน าโฉนดที่ดินดงักล่าวไปแจ้งความด าเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงน าคดีมาฟ้องต่อศาล
ปกครองนครศรธีรรมราช 
 
เมื่อวนัที่ 16 มนีาคม 2564 ศาลปกครองนครศรธีรรมราชไดพ้พิากษายกฟ้องคดดีงักล่าว ต่อมาผูฟ้้องคดไีด้
ยื่นอุทธรณ์ค าพพิากษาศาลปกครองชัน้ตน้ 
 
เมื่อวนัที่ 10 กันยายน 2564 ศาลปกครองสูงสุดได้มีค าสัง่ไม่รบัอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา และให้
จ าหน่ายคดอีอกไป 
 
(รายละเอยีดตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ้ 32) 

 
6. ค าสัง่ของส านักงานปฏิรปูท่ีดินจงัหวดักระบี่ :  

 
6.1 ท่ีดิน ส.ป.ก.แปลงหมายเลขท่ี 602 
 
เหตุการณ์ต่อเนื่องจากการรายงานในรายงานประจ าปี 2563 มดีงันี้ 
 
เมื่อวนัที่ 21 พฤษภาคม 2564 บรษิัทได้ยื่นฟ้องส านักงานปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมและส านักงานปฏิรูป
ทีด่นิจงัหวดักระบี ่พรอ้มยื่นค ารอ้งขอคุม้ครองฉุกเฉินต่อศาลแพ่งเพื่อพจิารณาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการ
เขา้ล้มต้นปาล์มซึ่งเป็นทรพัย์สนิของบรษิัทขณะที่ยงัไม่มคี าพพิากษาคดถีงึที่สุดจากศาลปกครองภูเก็ต ซึ่ง
ศาลแพ่งยกค ารอ้งโดยพจิารณาวา่ยงัไมม่เีหตุฉุกเฉิน บรษิทัพจิารณาแลว้ไดถ้อนฟ้องคดศีาลแพ่ง เมื่อวนัที ่23 
มถิุนายน 2564  
 
เมื่อวนัที ่31 พฤษภาคม 2564 ศาลปกครองภูเกต็ไดม้คี าสัง่แจง้ไม่รบัพจิารณาค าขอทุเลาการบงัคบัและรบัค า
ฟ้องเฉพาะบางขอ้หา โดยใหเ้หตุผลว่าบรษิทัยื่นค าฟ้องเลยก าหนดระยะเวลาการฟ้อง บรษิทัไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อ
ศาลปกครองภูเกต็ เมื่อวนัที ่28 มถิุนายน 2564  
 
เมื่อวนัที ่30 กนัยายน 2564 ปฏริูปที่ดนิจงัหวดักระบี่ ไดย้ื่นค าใหก้ารแก้ค าฟ้อง และบรษิทัไดย้ื่นค าคดัค้าน
ค าใหก้ารไปเมื่อวนัที ่15 ธนัวาคม 2564 ปัจจุบนัคดอียู่ในระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองภูเกต็ 
 
อย่างไรก็ตาม บรษิัทได้บนัทกึค่าเผื่อการด้อยค่าของสนิทรพัย์ส าหรบัราคาทุนของที่ดนิและมูลค่ าสุทธติาม
บญัชคีงเหลอืของต้นทุนสวนปาล์มน ้ามนับนที่ดนิดงักล่าวจ านวน 4 ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงนิปี 
2564  
 
(รายละเอยีดตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ้ 31) 
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6.2 ท่ีดิน ส.ป.ก.แปลงหมายเลขท่ี 603 
 
เหตุการณ์ต่อเนื่องจากการรายงานในรายงานประจ าปี 2563 มดีงันี้ 
 
เมื่อวนัที่ 31 มนีาคม 2564 บรษิัทได้ยื่นฟ้องส านักงานการปฏิรูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมและส านักงานปฏริูป
ทีด่นิจงัหวดักระบี่ พรอ้มยื่นค ารอ้งขอบรรเทาทุกขช์ัว่คราวต่อศาลปกครองภูเกต็ เพื่อพจิารณาใหม้คี าสัง่เพกิ
ถอนและระงบัการบงัคบัใชค้ าสัง่จนกว่ามคี าพพิากษาคดถีงึทีสุ่ดหรอืศาลจะมคี าสัง่เปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่น 
 
เมื่อวนัที ่31 พฤษภาคม 2564 ศาลปกครองภูเกต็ไดม้คี าสัง่แจง้ไม่รบัพจิารณาค าขอทุเลาการบงัคบัและรบัค า
ฟ้องเฉพาะบางขอ้หา โดยใหเ้หตุผลว่าบรษิทัยื่นค าฟ้องเลยก าหนดระยะเวลาการฟ้อง บรษิทัไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อ
ศาลปกครองภูเกต็ เมื่อวนัที ่28 มถิุนายน 2564  
 
เมื่อวนัที ่30 กนัยายน 2564 ปฏริูปที่ดนิจงัหวดักระบี่ ไดย้ื่นค าใหก้ารแก้ค าฟ้อง และบรษิทัไดย้ื่นค าคดัค้าน
ค าใหก้ารไปเมื่อวนัที ่15 ธนัวาคม 2564  
 
เมื่อวนัที่ 21 ตุลาคม 2564 ส านักงานปฏิรูปที่ดินจงัหวัดกระบี่ได้น ารถขุดเข้าล้มต้นปาล์มในแปลงที่ดิน
หมายเลขที ่603 ปัจจุบนัคดอียู่ในระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองภูเกต็ อย่างไรกต็าม บรษิทัไดบ้นัทกึ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรพัย์ส าหรบัราคาทุนของที่ดินและมูลค่าสุทธติามบญัชีคงเหลอืของต้นทุนสวน
ปาลม์น ้ามนับนทีด่นิดงักล่าว จ านวน 13 ลา้นบาท เป็นค่าใชจ้่ายในงบการเงนิปี 2564 
 
(รายละเอยีดตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ้ 31) 
 
6.3 ท่ีดิน ส.ป.ก.แปลงหมายเลขท่ี 604 
 
เมื่อวนัที ่4 มถิุนายน 2564 ส านักงานการปฏิรูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมได้ออกประกาศก าหนดให้แปลงที่ดนิ
หมายเลขที ่604 เนื้อทีป่ระมาณ 4,200 ไร่ ตัง้อยู่ทีต่ าบลเขาพนม และต าบลพรุเตยีว อ าเภอเขาพนม จงัหวดั
กระบี ่เป็นพืน้ทีเ่ป้าหมายทีด่นิในเขตปฏริูปที่ดนิทีย่งัไม่เขา้สู่กระบวนการปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม โดยให้
ผู้ครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวแสดงหลกัฐานและเอกสารสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือ
กฎหมายอื่น ภายในก าหนด 15 วนันับแต่วนัปิดประกาศ 
 
เมื่อวนัที ่18 มถิุนายน 2564 บรษิทัในฐานะผูค้รอบครองทีด่นิแปลงดงักล่าวไดย้ื่นค ารอ้งพรอ้มแสดงหลกัฐาน
และเอกสารสทิธเิพื่อแสดงสทิธใินทีด่นิแปลงดงักล่าว ต่อมาวนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัไดร้บัหนังสอืจาก
ส านักงานปฏริปูทีด่นิจงัหวดักระบีแ่จง้ใหน้ าชีแ้นวเขตต าแหน่งทีต่ัง้ของทีด่นิตามเอกสารหรอืหลกัฐานเกีย่วกบั
การครอบครองหรอืใชป้ระโยชน์ในทีด่นิพืน้ทีเ่ป้าหมาย  
 
เมื่อวนัที่ 7 และ 30 ธนัวาคม 2564 บรษิัทได้น าชี้แนวเขตต าแหน่งที่ตัง้ของที่ดนิตามเอกสารหรอืหลกัฐาน
เกีย่วกบัการครอบครองหรอืใชป้ระโยชน์ในทีด่นิพืน้ทีเ่ป้าหมาย 
 
(รายละเอยีดตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ้ 31) 
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ข้อมูลบริษทั 
 
ชื่อบรษิทั    : บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขทะเบยีนบรษิทั   : 0107536000404 (เดมิเลขที ่บมจ.114) 
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 านักงานใหญ ่   : 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ 

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

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

สวนปาลม์น ้ามนั    : พืน้ทีป่ลูกปาลม์น ้ามนัของบรษิทัและบรษิทัย่อย  
  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงันี้ 

 
1.  พื้นท่ีท่ีเป็นของบริษทั  
 
แบ่งเป็นพืน้ทีท่ีม่เีอกสารสทิธทิีเ่ป็นโฉนด น.ส.3ก และ น.ส.3 ซึง่มจี านวน 13,478.06 ไร่ โดยประกอบไปดว้ย
พืน้ที ่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 สุราษฎรธ์าน ี
5. สวนเกาะน้อย    904 หมู่ 2 ต าบลบางสวรรค ์อ าเภอพระแสง สุราษฎรธ์าน ี
6. สวนทบัปรกิ    ต าบลทบัปรกิ อ าเภอเมอืง กระบี ่
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2.  พื้นท่ีท่ีเป็นของบริษทัย่อย 
 
2.1 พื้นที่เช่าราชพสัดุ ของกรมธนารกัษ์ ตัง้อยู่เลขที่ 229 หมู่ 2 ต าบลเคยีนซา อ าเภอเคยีนซา สุ

ราษฎรธ์านี แบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนแรกจ านวน 4,294.34 ไร่ มกี าหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี นับแต่วนัที ่9 กรกฎาคม 2557 ถงึวนัที ่

8 กรกฎาคม 2587   
ส่วนทีส่องจ านวน 4,294.34 ไร่ กรมธนารกัษ์จะน าไปจดัสรรใหร้าษฎรผูย้ากไรไ้ม่มทีีด่นิท ากนิไดร้บั

สทิธกิารเช่ารายละไม่เกนิ 10 ไร่ โดยในระหว่างทีก่รมธนารกัษ์ด าเนินการยงัไม่แลว้เสรจ็ จงึใหบ้รษิทัย่อย
เช่า และจ่ายค่าเช่าตามอตัราทีก่รมธนารกัษ์ก าหนด 

 
2.2 พืน้ทีท่ีเ่ป็นสมัปทานกบักรมป่าไม ้ตัง้อยู่เลขที ่16 หมู่ 5 ต าบลชยับุร ีอ าเภอชยับุร ีสุราษฎรธ์านี 

ซึง่หมดอายุเมื่อวนัที ่1 มกราคม 2558 ในระหว่างด าเนินการขอต่ออายุ บรษิทัไดร้บัใบอนุญาตเกบ็หาของ
ป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิจ านวนพืน้ที ่6,515 ไร่ โดยใบอนุญาตมอีายุคราวละ 1 ปี   
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ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
 
บรษิทัเป็นเจา้ของสวนปาลม์ซึง่ผลติน ้ามนัปาลม์ดบิ (CPO) จากทะลายผลปาลม์สด (FFB) ของบรษิทัและซื้อ

จากชาวสวนภายนอกทีม่สีวนอยู่ใกล้กบัโรงสกดัน ้ามนัปาล์มดบิ ผลผลติรองอื่นๆ คอืน ้ามนัเมลด็ในปาล์มดบิ (CPKO) 
ซึง่สกดัจากเมลด็ในปาลม์ (PK) และกากเมลด็ในปาลม์ (PKC) ซึง่เป็นผลพลอยไดจ้ากการผลติน ้ามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ 
ซึง่ใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารสตัว ์  

 
ปัจจุบนั บรษิทัและบรษิัทย่อยมพีืน้ทีป่ลูกปาล์มในที่ดนิทีบ่รษิทัมเีอกสารสทิธ ิจ านวน 13,478.06 ไร่ และใน

พืน้ทีข่องรฐั ซึง่ประกอบดว้ยสญัญาเช่าและใบอนุญาตเกบ็หาของป่า จ านวน 15,103.69 ไรใ่นจงัหวดักระบี ่และจงัหวดั
สุราษฎรธ์านี  

บรษิทัมโีรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิ ตัง้อยู่ทีจ่งัหวดักระบี่ สามารถสกดัทะลายผลปาลม์สดได ้450,000 ตนัต่อ
ปี (75 ตนัต่อชัว่โมง) และโรงสกดัน ้ามนัเมลด็ในปาลม์ดบิมกี าลงัการผลติ 26,500 ตนัของเมลด็ในปาลม์ต่อปี 

 
รายไดข้องบรษิทัมาจากการขายภายในประเทศจากผลผลติหลกัๆ คอืน ้ามนัปาลม์ดบิ น ้ามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ 

และกากเมลด็ในปาลม์ ซึง่เป็นวตัถุดบิหลกัส าหรบัผลติสนิคา้ต่อเน่ืองในอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ เช่น น ้ามนัทีใ่ชใ้นการ
ปรุงอาหาร อาหารสตัว์ เนย เนยเทยีม สบู่ แชมพู ผงซกัฟอก น ้ายาล้างจาน เครื่องส าอาง และผลติภณัฑ์อาหารอื่นๆ 
เช่น ขนมและไอศครมี กากเมลด็ในปาลม์ใชม้ากในฟารม์เป็ดไก่และโรงงานอาหารสตัว ์ 

 
ในปี 2564 ยอดขายน ้ามนัปาล์มดบิมสีดัส่วนร้อยละ 78.35 ของรายได้รวม บรษิัทมปีรมิาณการผลติน ้ามนั

ปาล์มดบิต ่ากว่ารอ้ยละ 5 เมื่อเทยีบกบัปรมิาณการผลติน ้ามนัปาล์มดบิทัง้ประเทศ เน่ืองจากปรมิาณโรงงานสกดัน ้ามนั
ทัง้ประเทศทีเ่ปิดด าเนินการมจี านวนสงูถงึ 104 แห่ง 

 
 
โครงสร้างรายได ้ 

 

ผลิตภณัฑ/์บริการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

น ้ำมนัปำลม์ดบิ 442 80.95 737 79.76 1,625 78.35 
น ้ำมนัเมลด็ในปำลม์ดบิ 68 12.45 96 10.39 302 14.56 
อื่นๆ 36 6.60 91 9.85 147 7.09 

รวมมูลคา่การจ าหน่าย 546 100.00 924 100.00 2,074 100.00 
 
หมายเหตุ : การจ าหน่ายผลติภณัฑข์า้งตน้ด าเนินการโดย UPOIC และรายไดท้ัง้หมดเป็นการจ าหน่ายในประเทศ 
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

ข้อมูลเกีย่วกบัผลิตภณัฑ ์
 
 

1. น ้ามนัปาลม์ดบิ (Crude Palm Oil) เป็นน ้ามนัทีไ่ดจ้ากการสกดัผลปาล์มสด โดยมอีตัราการสกดัน ้ามนัมาก
น้อยขึน้อยู่กบัคุณภาพของผลปาลม์สด อตัราการสกดัน ้ามนัเฉลี่ยจะอยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 16-18 โดยมผีลพลอยไดเ้ป็น
เมลด็ในปาลม์ ซึง่เป็นวตัถุดบิในการผลติน ้ามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ 

2. น ้ามนัเมลด็ในปาล์มดบิ (Crude Palm Kernel Oil) เป็นน ้ามนัที่ไดจ้ากการสกดัเมลด็ในปาล์ม โดยมอีตัรา
การสกดัน ้ามนัรอ้ยละ 43-44 และมผีลพลอยไดเ้ป็นกากปาลม์ ซึง่เป็นวตัถุดบิส าหรบัผลติอาหารสตัว ์ 

 
น ้ามนัปาล์มดบิและน ้ามนัเมลด็ในปาล์มดบิเป็นวตัถุดบิของอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น เช่น น ้ามนัปรุงอาหาร 

ไขมนัผสม เนยเทยีม ขนมปังกรอบ ขนมเคก้ เนยโกโก ้ ไอศครมี  ครมีเทยีม  สบู่  แชมพ ูเทยีนไข กลเีซอรนี สอีะมนิส ์
ส่วนผสมอาหาร เคมีภัณฑ์ เคลือบดีบุก  อาหารสัตว์ และอื่นๆ นอกจากนี้  ในปัจจุบัน น ้ ามันปาล์มยังใช้เป็น
ส่วนประกอบส าคญัในการผลติไบโอดเีซล ซึง่เป็นพลงังานทางเลอืก เพื่อทดแทนการใชน้ ้ามนัปิโตรเลยีมได ้

น ้ามนัปาล์มเป็นน ้ามนัทีม่คีุณสมบตัพิเิศษคอื มจีุดไหมท้ีสู่งกว่า และมเีบต้าแคโรทนีสูง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพ นอกจากนัน้ยงัมกีารดูดซบัที่ต ่ากว่าน ้ามนัพชืชนิดอื่น ท าใหไ้ม่เคลอืบตดิสิง่ทีท่อด อาหารที่ทอดมสีสีวย และ
เกบ็ไวไ้ดน้าน  
 
 

 
ภาพรวมลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละปัจจยัทีม่ีผลกระทบ 
 
โครงสร้างอุตสาหกรรมปาล์มน ้ามนัและน ้ามนัปาล์มประกอบด้วย  3 ส่วนหลกั ได้แก่ (ก) เกษตรกรผู้ปลูก

ปาลม์ (ข) โรงงานสกดัน ้ามนัปาล์มดบิ (ค) โรงงานกลัน่น ้ามนัปาลม์และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ซึ่งการเปลีย่นแปลงในแต่
ละส่วนจะมีผลกระทบซึ่งกันและกัน  นอกจากนี้  ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ได้เกิดความต้องการใช้น ้ามันปาล์มจาก
อุตสาหกรรมการผลติไบโอดเีซลขึน้มาในระบบ ท าใหใ้นบางปีอาจเกดิความไม่สมดุลระหว่างความตอ้งการใชไ้บโอดเีซล
และอุปทานของน ้ามนัปาลม์เพื่อการบรโิภค ซึง่จะส่งผลกระทบต่อราคาน ้ามนัปาลม์ไดเ้ช่นกนั  

ส าหรบัปัจจยัภายนอกซึง่มบีทบาทส าคญัในการก าหนดราคาในประเทศ ไดแ้ก่ ราคาตลาดโลก ราคาน ้ามนัพชื
ชนิดอื่นทีท่ดแทนกนัได ้และยงัมปัีจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้เช่น สภาพดนิฟ้าอากาศ อนัจะส่งผลโดยตรงต่อปรมิาณผลปาลม์
สดทีจ่ะออกสู่ตลาดในแต่ละฤดูกาล ทีผ่่านมา การแขง่ขนัในตลาดเพื่อซื้อวตัถุดบิ และน ามาผลติเพื่อจ าหน่ายเป็นน ้ามนั
ปาลม์นัน้ จะเป็นการแขง่ขนัทางดา้นราคาเป็นหลกั ท าใหร้าคาวตัถุดบินัน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา 

 
การตลาดและการแข่งขนั  
 

(ก) เกษตรกรผู้ปลูกปาลม์ 
 
ผลผลติปาล์มน ้ามนัเกือบทัง้หมดจงึถูกน ามาใช้ต่อในอุตสาหกรรมการผลติน ้ามนัปาล์มและส่วนน้อยใช้เป็น

เมล็ดพนัธุ์ ผลผลติปาล์มน ้ามนัเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกเป็นส าคญั ส่งผลให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 
45,890 ตนัในปี 2520 เป็น 1.3 ล้านตนั และ 16.6 ล้านตนั ในปี 2534 และ 2564 ตามล าดบั  ทัง้นี้ ประเทศไทยไม่มี
การน าเขา้ผลปาลม์สด  

 
ในอดตีอุตสาหกรรมน ้ามนัปาล์มเผชญิกบัภาวะอุปทานส่วนเกนิ ส่งผลใหร้าคาทรงตวัในระดบัต ่า โดยอุปทาน

น ้ามนัปาล์มได้ปัจจยัหนุนจาก 1) สภาวะภูมิอากาศที่เอื้ออ านวย ตัง้แต่ปลายปี 2559 ต่อเนื่องมาตลอดทัง้ปี 2562 
ปรมิาณน ้าฝนมตี่อเนื่อง ส่งผลให้ผลผลติต่อไร่สูงขึ้น 2) พื้นที่ที่ให้ผลผลติได้ขยายตวัมากขึ้น จากนโยบายภาครฐัที่
ส่งเสรมิใหข้ยายพืน้ทีป่ลูกปาลม์ในแตล่ะปีใหไ้ด้ 10 ลา้นไร่ภายในปี 2572  3) ตน้ปาลม์น ้ามนัทีม่อีายุเกนิ 8 ปี มจี านวน
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

มากขึ้น ซึ่งอยู่ในเกณฑ์อายุที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง  ท าให้ในแต่ละปีปริมาณผลผลิตปาล์มสดโดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคญั อย่างไรกต็าม ในปี 2563 ปรมิาณผลผลติปาล์มสดเริม่ชะลอตวั  เน่ืองจากผลกระทบจากสภาวะภูมอิากาศที่
แหง้แลง้ และผลผลติต่อไร่ทีล่ดลงเนื่องจากเกษตรกรลดการใส่ปุ๋ ย   

 
ปรมิาณผลปาล์มสดกลบัมาเพิม่ขึ้นอีกครัง้ในปี 2564 โดยอยู่ที่ 16.6 ล้านตนั เนื่องจากในช่วงปลายปี 2563 

เริม่มปีรมิาณน ้าฝนมากขึน้ ต่อเน่ืองถงึปี 2564 ส่งผลท าใหต้น้ปาลม์น ้ามนัทีจ่ะใหผ้ลผลติในช่วงกลางถงึปลายปี 2564 
ไดร้บัน ้าเพยีงพอและการพฒันาของทะลายมคีวามสมบูรณ์ โดยผลผลติปาลม์สดสงูสุดในเดอืนพฤษภาคมที ่2.17 ลา้น
ตันและต ่าสุดในเดือนมกราคมที่ประมาณ 6 แสนตัน ราคาผลปาล์มสดเฉลี่ยของปี 2564 อยู่ที่ 6.90 บาท/กิโลกรมั 
(2563 : 4.78 บาท/กโิลกรมั) โดยมรีาคาเฉลีย่รายเดอืนสงูสุดที ่8.97 บาท/กโิลกรมัในเดอืนธนัวาคม และต ่าสุดที ่5.04 
บาท/กโิลกรมัในเดอืนเมษายน 

 
รปูท่ี 1 : ปริมาณและราคาผลปาลม์สดรายเดือน (คณุภาพน ้ามนั 18%) 

 
ทีม่ำ : กรมกำรคำ้ภำยใน 

 
(ข) โรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ดิบ  

 
น ้ามนัปาล์มทีผ่ลติไดจ้ากโรงงานสกดัประกอบดว้ยน ้ามนัปาล์มดบิและน ้ามนัเมลด็ในปาล์มดบิ น ้ามนัเมลด็ใน

ปาลม์จะน าไปใชท้ดแทนกบัน ้ามนัมะพรา้วไดเ้ป็นอย่างด ี น ้ามนัเมลด็ในปาลม์สกดัไดเ้ฉพาะในโรงงานสกดัน ้ามนัปาล์ม
ขนาดใหญ่ที่มกีารแยกเอาเมล็ดในปาล์มออกมาจากผลปาล์มเท่านั ้น ส่วนโรงงานสกดัขนาดเล็กจะหบีน ้ามนัจากผล
ปาลม์ทัง้ทะลายโดยไม่มกีารแยกเมลด็ใน น ้ามนัปาลม์ดบิทีไ่ดก้จ็ะเป็นน ้ามนัผสม 

ส าหรบัเศษวสัดุเหลอืจากขบวนการผลติ คอื เสน้ใยของผลปาล์ม กะลาปาล์ม และทะลายปาล์มเปล่า โดยเสน้
ใยของผลปาล์มและกะลาปาล์ม ทางโรงงานสกดัน ้ามนัปาล์มน าไปใช้เป็นเชื้อเพลงิในหม้อไอน ้า เพื่อผลติไฟฟ้าใชใ้น
โรงงานเองเกือบทัง้สิ้น ส่วนกะลาปาล์มน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน ้ามนัปิโตรเลียม  โรงงานสกัดน ้ามันปาล์ม
บางครัง้จึงมกีารน ากะลาปาล์มออกขายแทนการน าไปใช้เป็นเชื้อเพลงิในหม้อไอน ้า ทัง้นี้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ในบางโรงงานยงัมกีารปรบัปรุงหมอ้ไอน ้าเพื่อใหส้ามารถใชท้ะลายปาลม์เปล่าเป็นเชือ้เพลงิได ้
แทนการใช้เส้นใยของผลปาล์มเพยีงอย่างเดยีว การใช้พลงังานหมุนเวยีนจากเชื้อเพลงิชวีมวลดงักล่าว สามารถลด
ปรมิาณการใช้น ้ามนัปิโตรเลยีมลงได้  นอกจากจะเป็นการลดต้นทุนในการผลติน ้ามนัปาล์มดบิแล้ว ยงัสอดคล้องกบั
นโยบายของรฐับาลในการอนุรกัษ์พลงังานอกีดว้ย 
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

การเพิม่ขึน้ของจ านวนโรงสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิจาก 91 แห่งในปี 2556 เป็นประมาณ 132 แห่งในปัจจุบนั โดย
เปิดด าเนินการจ านวน 104 แห่ง ท าใหก้ าลงัการผลติรวมของโรงสกดัมปีระมาณ 30 - 35 ล้านตนัของผลปาล์มสดต่อปี 
นับว่าสงูกว่าปรมิาณผลปาลม์สดทีอ่อกสู่ตลาดในปี 2564 ที ่16.6 ลา้นตนัเป็นอย่างมาก จะเหน็ว่าอตัราการใชก้ าลงัการ
ผลติของโรงสกดัน ้ามนัปาล์มดบิอยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 50 จากภาวะความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานมอียู่ใน
ระดับสูง ท าให้เกิดการแข่งขนักันซื้อผลปาล์มสดจากเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยให้มากที่สุด ท าให้
บางครัง้ไม่ไดใ้หค้วามส าคญัของคุณภาพวตัถุดบิเท่าทีค่วร ส่งผลต่อเสถยีรภาพราคาและคุณภาพของผลปาลม์สด ซึ่ง
เป็นอุปสรรคส าคญัต่อการพฒันาอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ของประเทศไทย 

 
อุปทาน 

 
ปรมิาณน ้ามนัปาล์มดบิในแต่ละปีมคีวามผนัผวนต่อเน่ือง ตามปรมิาณผลผลติปาล์มน ้ามนัทีอ่อกสู่ตลาด โดย

ปรมิาณน ้ามนัปาลม์ดบิทัง้ประเทศในปี 2564 อยู่ที ่2,963,225 ตนั เพิม่ขึน้จากปี 2563 รอ้ยละ 12 (2563 : 2,651,598 
ตนั) ปรมิาณสูงสุดในเดอืนพฤษภาคมที ่383,446 ตนัและต ่าสุดในเดอืนมกราคมที ่101,590 ตนั โดยช่วงต้นปี ผลผลติ
ปาล์มน ้ามนัและน ้ามนัปาล์มอยู่ในระดบัต ่าอย่างเห็นได้ชดั ส่งผลให้ ณ สิ้นเดอืนกุมภาพนัธ์สต็อกน ้ามนัปาล์มดบิใน
ประเทศเหลอืเพยีง  103,058  ตนั ต ่าสุดในรอบ 10 ปี 
 

อุปสงค ์

 
ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา ความตอ้งการใชน้ ้ามนัปาลม์ดบิเพื่อการบรโิภคของไทยมแีนวโน้มลดลงเลก็น้อย ในขณะ

ที่ความต้องการใช้น ้ามนัปาล์มดบิเพื่อพลงังานทดแทนมแีนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ปี 2564 มคีวามต้องการใช้
น ้ามนัปาล์มดบิเพื่อการบรโิภคและอุตสาหกรรมอื่น 1.24 ล้านตนั เพิ่มขึ้นจาก 1.16 ล้านตันในปี 2563 ร้อยละ 6.04 
และมคีวามต้องการใช้น ้ามนัปาล์มดบิเพื่อพลงังานทดแทนจ านวน 1.15 ล้านตนั ลดลงจาก 1.36 ล้านตนัในปี 2563 
รอ้ยละ 15.93 เนื่องจากมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดโควดิ-19 ท าให้ภาคการขนส่งและระบบโลจสิติกส์มีการใช้
น ้ามนัดเีซลลดลง ส่งผลใหค้วามตอ้งการใชน้ ้ามนัปาลม์เพื่อพลงังานทดแทนลดลง  
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รปูท่ี 2 : ปริมาณการใช้น ้ามนัปาลม์ดิบในประเทศไทย 

 

 
ทีม่ำ : กรมกำรคำ้ภำยใน 

 
ประเทศไทยมคีวามตอ้งการใชน้ ้ามนัปาลม์ดบิ ดงันี้ 
 

(ตนั) 2563 2564 
การเปล่ียนแปลง  

(ร้อยละ) 
เพื่อการบรโิภคและอื่นๆ 1,164,985 1,235,300   6.04 
เพื่อผลติไบโอดเีซล 1,363,651 1,146,381 -15.93 

 
(ค) โรงงานกลัน่น ้ามนัปาลม์และอตุสาหกรรมต่อเน่ือง 

 
อุตสาหกรรมต่อเนื่องหรอือุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ปลายน ้าในประเทศไทยทีส่ าคญั มกี าลงัการผลติ ดงันี้  
 
1. โรงกลัน่น ้ ามนัปาล์ม : ประเทศไทยมโีรงกลัน่น ้ามนัปาล์ม จ านวน 20 แห่ง มกี าลงัการผลติทัง้สิน้ประมาณ 

2.5 ล้านตนั-วตัถุดบิต่อปี และอตัราการใชก้ าลงัการผลติอยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 70 ถงึแมจ้ านวนผูป้ระกอบการจะเพิม่ขึน้
จ านวนไม่มากนักเมื่อเทยีบกบัโรงสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิ เน่ืองจากเป็นการลงทุนทีต่อ้งใชเ้งนิทุนสงู และต้องอาศยัความรู้
ความช านาญและเทคโนโลยรีะดบัสูง แต่การแข่งขนัในอุตสาหกรรมการกลัน่น ้ามนัปาล์มเริม่มีความรุนแรงมากขึ้น
ในช่วง 2 - 3 ปีทีผ่่านมา โดยผูป้ระกอบการรายใหม่มกัใชก้ลยุทธด์า้นราคาเพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาด 
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2. โรงงานผลิตไบโอดีเซล : ประเทศไทยมีโรงงานผลิตไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน 
จ านวน 14 แห่ง มกี าลงัการผลติทัง้สิน้ประมาณ 9.4 ลา้นลติร/วนั โดยสดัส่วนของการผลติรอ้ยละ 70 เป็นน ้ามนัปาล์ม
ดบิ ที่เหลอืเป็นต้นทุนสารเคมรีอ้ยละ 20 และต้นทุนค่าด าเนินการร้อยละ 10  ในช่วงปี 2563 – 2564 ความต้องการ
ใชไ้บโอดเีซลถูกกดดนัจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ท าใหก้ารเดนิทางลดลง ประกอบกบัเศรษฐกจิหด
ตวัอย่างรุนแรง ส่งผลให้มปีรมิาณการใชใ้นประเทศไม่เติบโตมากปรมิาณการใชอ้ยู่ที่ประมาณ 5.0 - 5.1 ล้านลติร/วนั 
ส่วนการลงทุนของผู้ประกอบการรายใหม่คาดว่ายังคงมตี่อเนื่องตามนโยบายจากภาครฐัที่เป็นปัจจยัขบัเคลื่อนความ
ตอ้งการใชไ้บโอดเีซลเพิม่ขึน้ และยงัมปัีจจยัหนุนดา้นอุปทานน้้ามนัปาลม์ในประเทศทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้จากการขยาย
พืน้ทีป่ลูก 

 
นอกจากนัน้ เนื่องจากในปีที่ผ่านมา ราคาน ้ ามันปาล์มดิบในตลาดโลกอยู่ในระดับสูง จึงส่งผลให้ไทยมี

ความสามารถในการส่งออกน ้ามนัปาล์มดิบและผลติภณัฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกบัค่าเงนิบาทที่อ่อนตวัลงเป็น
ปัจจยับวกต่อการส่งออก อีกทัง้นโยบายภาครฐัที่มโีครงการผลกัดนัการส่งออกน ้ามนัปาล์มเพื่อลดผลผลติส่วนเกนิ ปี 
2564 ต่อเน่ืองจากปี 2563 โดยสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบรหิารจดัการส าหรบัการส่งออกเฉพาะน ้ามนัปาล์มดบิในอตัรา
ไม่เกนิ 2 บาทต่อกโิลกรมั เมื่อระดบัสตอ็กน ้ามนัปาล์มดบิในประเทศสูงกว่า 300,000 ตนั และราคาน ้ามนัปาล์มดบิใน
ประเทศสูงกว่าราคาตลาดโลก โครงการดงักล่าวสิ้นสุดในเดือนธนัวาคม 2564 และก าหนดระยะเวลาการส่งออกถึง
เดอืนกนัยายน 2564  

โดยในปี 2564 มปีรมิาณการส่งออกรวมคดิเป็นน ้ามนัปาล์มดบิสูงถึง 618,839 ตนั มูลค่ากว่า 20,000 ล้าน
บาท เพิม่ขึน้จาก 236,251 ตนัในปี 2563   

 
ราคาปาลม์น ้ามนัและน ้ามนัปาลม์ 
 
ราคาปาล์มน ้ามนัและน ้ามนัปาล์มของไทยขึน้อยู่กบัปรมิาณผลผลติ ปรมิาณการใช ้และปรมิาณน ้ามนัปาล์ม

ดบิคงเหลอืในประเทศ รวมทัง้สถานการณ์ราคาน ้ามนัปาล์มในตลาดโลกและราคาน ้ามนัพืชประเภทอื่นที่ใช้ทดแทน 
การเคลื่อนไหวของราคาน ้ามนัปาล์มดบิในประเทศเฉลี่ยรายเดอืนในปี 2564 อยู่ในช่วงระหว่าง 32.07 – 46.76 บาท/
กโิลกรมั (2563 : 19.34 – 38.76 บาท/กิโลกรมั) มรีาคาเฉลี่ยทัง้ปีที่ 37.99 บาท/กิโลกรมั สูงขึ้นจากปี 2563 รอ้ยละ 
35.45 (2563 : 28.05 บาท/กิโลกรมั) ราคาเฉลี่ยรายเดอืนต ่าสุดอยู่ในเดอืนเมษายน และสูงสุดในเดอืนธนัวาคม ส่วน
ต่างราคาเฉลีย่เมื่อเปรยีบเทยีบกบัตลาดโลกอยู่ทีก่โิลกรมัละ 3.18 บาท (2563 : 7.19 บาท)  
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รปูท่ี 3 : ราคาน ้ามนัปาลม์ดิบขายส่งตลาด กทม. เปรียบเทียบตลาดมาเลเซีย 

 

 
ทีม่ำ : กรมกำรคำ้ภำยใน 

 
จากกราฟจะเหน็ว่า ในปี 2564 ราคาน ้ามนัปาล์มดบิในประเทศโดยเฉลี่ยปรบัตวัสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งเป็นไป

ตามการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดโลก โดยเฉพาะในครึง่ปีหลงั ซึ่งเป็นแนวโน้มขาขึน้ต่อเนื่อง ส่วนต่างราคาเฉลี่ย
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัตลาดโลกกแ็คบลงอย่างชดัเจน ท าใหใ้นบางเดอืน ผูป้ระกอบการสามารถส่งออกน ้ามนัปาลม์ดบิได ้
และโดยเฉพาะเมื่อเขา้เงื่อนไขของนโยบายภาครฐัที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารจดัการส าหรบัการส่งออกเฉพาะ
น ้ามนัปาลม์ดบิในอตัราไม่เกนิ 2 บาทต่อกโิลกรมั  

 
รปูท่ี 4 : ราคาน ้ามนัปาลม์ในประเทศมาเลเซีย รายเดือน 

 

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

 
หลงัจากเดอืนพฤษภาคม 2563 ทีร่าคาน ้ามนัปาล์มในตลาดโลกดิง่ลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบปี  ราคาน ้ามนัพชื

ทุกประเภท โดยเฉพาะน ้ามนัปาล์มเริม่ปรบัตวัสงูขึน้จากการที่หลายประเทศผ่อนคลายมาตรการลอ็คดาวน์เพื่อบรรเทา
ผลกระทบทางเศรษฐกจิ ท าใหม้แีรงซื้อและอุปสงคก์ลบัเขา้มาในระบบ ทัง้จากประเทศอนิเดยี จนี และสหภาพยุโรป ซึ่ง
เป็นผู้น าเขา้หลกัของสนิค้าน ้ามนัปาล์ม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรสัโควดิ-19 ได้ท าให้
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อุปทานน ้ามนัปาล์มลดลง ปรมิาณการผลติน ้ามนัปาล์มของมาเลเซียต ่าสุดในรอบ 5 ปี โดยในปี 2564 มาเลเซียผลติ
น ้ามนัปาล์มดบิได ้18.12 ตนั (2563 : 19.14 ล้านตนั) เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานทีเ่กบ็เกี่ยวผลผลติปาล์มน ้ามนั 
ในขณะทีป่ระเทศอนิโดนีเซยีไดด้ าเนินการตามโครงการบงัคบัใช ้B30 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งดดูซบัน ้ามนัปาลม์ดบิออกจาก
ระบบประมาณ 8 ลา้นตนั ซึง่ส่งผลต่อความตอ้งการน ้ามนัปาลม์ทัว่โลกโดยรวมอยู่ในระดบัสงู จงึท าใหเ้กดิสภาวะความ
ไม่สมดุลระหว่างอุปสงคแ์ละอุปทานน ้ามนัปาลม์ในตลาดโลก 

การหยุดชะงกัของการผลติยงัเกิดขึ้นในน ้ามนัพชืประเภทอื่นๆ เช่น น ้ามนัถัว่เหลอืง น ้ามนัดอกทานตะวนั 
และน ้ามนัเรพซดี เนื่องมาจากสภาพอากาศทีแ่ปรปรวนในประเทศผูผ้ลติ เช่น อารเ์จนตนิาและยุโรป ตลอดจนกจิกรรม
การผลติและการขนส่งทีไ่ม่ไดด้ าเนินไปตามปกตอินัเน่ืองมาจากการแพร่ระบาด ภาวะนี้ไดผ้ลกัดนัใหร้าคาน ้ามนัปาล์ม
โลกสงูขึน้ไปพรอ้มๆ กนั โดยราคาน ้ามนัปาล์มปรบัตวัสงูขึน้อย่างต่อเน่ืองและแขง็แกร่งจนถงึสิน้ปี 2564  ราคาน ้ามนั
ปาล์มดิบในตลาดล่วงหน้าก าหนดส่งมอบเดือนที่สามของประเทศมาเลเซีย (Bursa Malaysia Derivatives : 3rd 
Month) ขึน้ไปแตะระดบัสงูสุดเป็นประวตักิารณ์เมื่อวนัที ่21 ตุลาคม 2564 ที ่5,220 รงิกติต่อตนั   

 
แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต  
 
ปี 2565 คาดการณ์ว่าความต้องการใชน้ ้ามนัปาล์มเพื่อการบรโิภคและอุตสาหกรรมอื่น รวมทัง้ความต้องการ

ใชน้ ้ามนัปาล์มเพื่อพลงังานทดแทน จะเพิม่ขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2564 และ 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโค
วดิ-19 จะสามารถควบคุม หรอืบรหิารจดัการได ้ท าให้ภาครฐัผ่อนคลายมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดต่างๆ จงึมี
แนวโน้มทีจ่ะท าใหเ้กดิกจิกรรมทางเศรษฐกจิ เช่น การจบัจ่ายใชส้อย การบรโิภค การท่องเทีย่ว และการเดนิทางทีเ่พิม่
มากขึ้น โดยคาดว่าความต้องการใช้น ้ามนัปาล์มเพื่อการบรโิภคในประเทศจะมปีระมาณ 1.2 ล้านตัน ส าหรบัความ
ตอ้งการใชน้ ้ามนัปาลม์เพื่อผลติไบโอดเีซล คาดว่าจะมปีระมาณ 1.2 – 1.5  ลา้นตนั  

ในด้านของภาพรวมผลผลิต คาดการณ์ว่าปริมาณจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออ านวย 
ปริมาณน ้าฝนที่ตกต่อเนื่องตัง้แต่ปลายปี 2563 ประกอบกับการดูแลจดัการสวนปาล์มน ้ามนัที่ดีในปี 2563 – 2564 
เพราะราคาปาลม์น ้ามนัดตี่อเน่ือง ดงันัน้ในปี 2565 ราคาน ้ามนัปาล์มในประเทศมโีอกาสปรบัตวัลดลงได ้อย่างไรกต็าม 
มตีวัแปรส าคญัทีต่อ้งค านึงถงึ ไดแ้ก่ สดัส่วนการผสมไบโอดเีซล เน่ืองจากในช่วงปลายปี 2564 สถานการณ์ราคาน ้ามนั
ปิโตรเลยีมและราคาน ้ามนัปาล์มดบิทีน่ ามาผลติไบโอดเีซล (บ ี100) อยู่ในระดบัสงู ภาครฐัจงึมมีาตรการปรบัลดสดัส่วน
การผสมไบโอดเีซล (บ ี100) ในน ้ามนัดเีซลหมุนเรว็จากเดมิม ี3 ชนิด คอื บ ี7 บ ี10 และบ ี20 เหลอืเพยีง 1 ชนิด คอื 
บ ี7 เพื่อลดต้นทุนการผลติและราคาขายปลกีน ้ามนัดเีซลหมุนเรว็ลง โดยบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 1 ธนัวาคม 2564 – 31 
มนีาคม 2565 ซึ่งหากสถานการณ์กลบัเขา้สู่ปรกติ กจ็ะมกีารก าหนดให ้บ ี10 กลบัมาเป็นน ้ามนัดเีซลพืน้ฐานเช่นเดมิ 
ทัง้นี้ เพื่อรกัษาปรมิาณสตอ็กน ้ามนัปาลม์ดบิในประเทศใหอ้ยู่ในระดบัเหมาะสม  

อกีมาตรการหนึ่งของภาครฐัทีพ่ยายามรกัษาเสถยีรภาพราคาปาลม์น ้ามนัและน ้ามนัปาลม์ในประเทศ โดยการ
บรหิารจดัการปรมิาณสต็อกน ้ามนัปาล์มดบิให้อยู่ในระดบัเหมาะสม ได้แก่ การมอบหมายให้กรมการค้าภายในและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรดัรายงานปริมาณการผลิต การใช้ และการสต็อกน ้ ามันปาล์มคงเหลือ ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร ใหร้วดเรว็ ถูกต้อง และทนัต่อสถานการณ์มากยิง่ขึน้ รวมทัง้ผลกัดนั
โครงการตดิตัง้เครื่องมอืวดัปรมิาณน ้ามันปาล์มในระบบเพื่อบรหิารจดัการและควบคุมสต็อกน ้ามนัปาล์มให้แล้วเสร็จ
โดยเรว็ 

ท านองเดยีวกนักบัสถานการณ์ตลาดโลกในปี 2565 คาดการณ์ว่าราคาน ้ามนัปาลม์ดบิมแีนวโน้มปรบัตวัลดลง
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จากปริมาณผลผลิตน ้ามันปาล์มโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่าปริมาณความต้ องการใช ้
เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานเก็บเกี่ยวผลผลติปาล์มน ้ามันของประเทศมาเลเซียคลี่คลาย อย่างไรก็ตาม 
ประเทศจนีและอินเดีย ซึ่งเป็นผู้บรโิภคน ้ามนัปาล์มรายใหญ่ของโลก มแีนวโน้มที่จะน าเขา้น ้ามนัพืชประเภทต่างๆ 
รวมทัง้น ้ามนัปาลม์ อย่างต่อเนื่องเพื่อสะสมสตอ็กของประเทศขึน้มาใหม่เน่ืองจากปัจจุบนัสตอ็กทีม่อียู่ยงัไม่เพยีงพอต่อ
ความตอ้งการ โดยเฉพาะประเทศอนิเดยี ซึง่ไดป้ระกาศลดภาษนี าเขา้น ้ามนัปาลม์อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2564 จนล่าสุด
อนิเดยีประกาศยกเวน้ภาษนี าเขา้ ส าหรบัน ้ามนัปาลม์ดบิ โดยมผีลบงัคบัใชว้นัที ่14 ตุลาคม 2564 – 31 มนีาคม 2565 
เพื่อควบคุมราคาน ้ามนัพชืส าหรบับรโิภค รวมถงึราคาสนิคา้อาหารอื่นๆ ไม่ใหป้รบัตวัสงูขึน้จากระดบัปัจจุบนั ในขณะที่
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

ทางดา้นประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป มนีโยบาย “Zero Palm Oil” จากเชื้อเพลงิภาคการขนส่งภายในปี 2573 ทัง้นี้มี
จุดประสงคเ์พื่อบรรลุเป้าหมายดา้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  

ส าหรบัประเทศไทย นโยบายการบงัคบัใชเ้ชือ้เพลงิมาตรฐานยโูร 5 ในปี 2567 เพื่อแกไ้ขปัญหามลพษิดา้นฝุ่ น
ละออง และนโยบายภาครฐัในการส่งเสรมิยานยนตไ์ฟฟ้า เพื่อลดการปล่อยมลพษิ มแีนวโน้มทีจ่ะส่งผลท าใหก้ารใชไ้บ
โอดเีซลและน ้ามนัปาลม์ดบิเพื่อผลติไบโอดเีซลลดลงในอนาคต 

ดงันัน้ แนวโน้มการพฒันาอุตสาหกรรมต่อจากน้ี จะมบีรบิททีเ่ปลี่ยนไปจากภาพลกัษณ์ของน ้ามนัพชืทีม่รีาคา
ถูกและท าลายสิง่แวดล้อม ไปสู่การขบัเคลื่อนการผลติน ้ามนัปาล์มจากกระบวนการผลิตที่ผ่านการรบัรองมาตรฐาน
ความยัง่ยนื และสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได้ อกีทัง้ การเพิม่มูลค่าน ้ามนัปาล์มในการน าไปเป็นวตัถุดบิส าหรบัการ
ผลติสนิคา้ชวีภาพที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม และส่งเสรมิอุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคอลชัน้สูง เพื่อเพิม่ความต้องการใช้
น ้ามนัปาลม์ดบิทดแทนความตอ้งการใชน้ ้ามนัปาลม์ดบิเพื่อผลติไบโอดเีซลทีม่แีนวโน้มลดลงในอนาคต  

อย่างไรกต็าม การมองแนวโน้มของอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์เรื่องของการพฒันาและต่อยอดอุตสาหกรรมไป
ในระดบัสูง ยงัคงเป็นค าถามว่าจะสามารถท าไดม้ากน้อยเพยีงใด เนื่องจากการพฒันาอย่างเป็นระบบเพื่อท าให้เกิด
อุตสาหกรรมต่อเนื่องตามมาอกีหลายประเภทต้องอาศยัการลงทุนสูง  เพื่อให้เกดิการประหยดัต่อขนาด  (economy of 
scale) แมว้่าในปัจจุบนัอุปทานส่วนเกนิของน ้ามนัปาล์มทีเ่หลอืจากการบรโิภค-อุปโภคขัน้พืน้ฐานในประเทศเริม่มมีาก
ขึน้ แต่การผนัผวนของปรมิาณและราคาน ้ามนัปาลม์ ยงัคงเป็นปัญหาและอุปสรรคส าคญัในการท าใหต้ลาดมดีุลยภาพ
พรอ้มส าหรบัการพฒันาในล าดบัต่อไป 

 
จ านวนคู่แข่งขนั และขนาดของบริษทัเมื่อเทียบกบัคู่แข่ง 
 
พืน้ทีเ่พาะปลูกปาลม์น ้ามนัในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในเขตจงัหวดักระบีม่ากทีสุ่ด รองลงมาคอื สุราษฎรธ์านี 

ชุมพร นครศรธีรรมราช และพงังา  
ทางดา้นสวนปาลม์ถอืไดว้่าบรษิทัมสีวนปาล์มเป็นของตนเองและมพีืน้ทีเ่พาะปลูกทีใ่หญ่แห่งหนึ่งในประเทศ

ไทย ซึง่ท าใหบ้รษิทัไดเ้ปรยีบบรษิทัอื่นในดา้นตน้ทุนของผลปาลม์สด ในส่วนของโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิ ซึง่มกี าลงั
การผลติเท่ากบั 75 ตนัผลปาลม์สดต่อชัว่โมงนัน้ ถอืว่าเป็นโรงสกดัขนาดกลาง 

ในปัจจุบนั โรงงานสกดัน ้ามนัปาล์มมปีระมาณ 132 แห่ง โดยเปิดด าเนินการจ านวน 104 แห่ง โรงงานสกดั
น ้ามนัปาล์มส่วนใหญ่กระจายอยู่ในเขตทีม่กีารเพาะปลูกปาล์มในภาคใต้ มกี าลงัการผลติรวมประมาณ 30-35 ล้านตนั
ทะลายปาลม์สดต่อปี 

 
ศกัยภาพในการแข่งขนั 
 
โรงงานสกดัน ้ามนัปาล์มมกี าลงัการผลติรวมทัง้สิน้ประมาณ 30-35 ล้านตนัผลปาล์มสดต่อปี ซึ่งไม่สอดคล้อง

กบัผลปาลม์สดในปี 2564 ทีม่ปีรมิาณ 16.6 ล้านตนั ท าใหอ้ตัราการใชก้ าลงัการผลติโดยรวมของโรงสกดัทัง้หมดอยู่ต ่า
กว่ารอ้ยละ 50 ส่งผลใหม้กีารแขง่ขนักนัซื้อผลปาลม์สดในราคาสงู โดยไม่ค านึงถงึคุณภาพเท่าทีค่วร อย่างไรกต็าม จาก
การทีบ่รษิทัมสีวนปาลม์น ้ามนัขนาดใหญ่ ท าใหม้แีนวโน้มทีจ่ะมคีวามไดเ้ปรยีบในเรื่องตน้ทุนของวตัถุดบิ 

 
นโยบายดา้นการตลาดและกลยุทธ ์ 
 
น ้ามนัปาลม์ถอืเป็นน ้ามนัพชืทีม่สีดัส่วนการบรโิภคสงูทีสุ่ดในบรรดาน ้ามนัพชืทัง้หมด อกีทัง้ยงัเป็นน ้ามนัพชืที่

มตี้นทุนการผลติต ่าทีสุ่ด แมว้่าประเทศไทยมผีลผลติน ้ามนัปาล์มสูงเป็นอนัดบั 3 ของโลกรองจากประเทศอนิโดนีเซีย
และมาเลเซยี แต่กม็สีดัส่วนน้อยกว่ารอ้ยละ 4 ของผลผลติน ้ามนัปาลม์โลก ประเทศอนิโดนีเซยีและมาเลเซยีมพีืน้ทีป่ลูก
ปาล์มทีใ่ห้ผลผลติประมาณ 85 และ 35 ล้านไร่ ตามล าดบั ในขณะที ่ปัจจุบนั พื้นทีป่ลูกปาล์มน ้ามนัในประเทศไทยที่
ใหผ้ลผลติมปีระมาณ 6 ล้านไร่ ส่วนใหญ่รอ้ยละ 90 ของพืน้ทีป่ลูกปาล์มทัง้หมดอยู่ทีบ่รเิวณภาคใต้ เนื่องจากมสีภาพ
ภูมอิากาศทีเ่หมาะสม 
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อุตสาหกรรมน ้ามนัปาล์มของไทยมแีนวโน้มทีจ่ะพฒันาและขยายตวัต่อไปไดอ้ีก จะเหน็ไดจ้ากการขยายตวั
ของอุตสาหกรรมไบโอดเีซลและอตัราการบรโิภคน ้ามนัปาล์มต่อคนต่อปีของไทยยงัคงอยู่ในระดบัต ่า และนอกจากนัน้
น ้ามนัปาลม์ยงัมรีาคาถูกกว่าน ้ามนัพชืประเภทอื่นๆ ท าให้ในสถานการณ์ทัว่ไปน ้ามนัปาลม์ไม่มปัีญหาดา้นตลาดรองรบั
ทัง้ตลาดภายในและต่างประเทศ ทีผ่่านมาบรษิทัผลติน ้ามนัปาลม์เพื่อตอบสนองความตอ้งการในประเทศเป็นหลกั หาก
ในบางปี ทีม่ผีลผลติออกมามากเกนิความตอ้งการในประเทศ เนื่องจากสภาพดนิฟ้าอากาศเอื้ออ านวย ราคาในประเทศ
ตกต ่า ในขณะทีร่าคาน ้ามนัปาลม์ในต่างประเทศสงูกว่าราคาขายในประเทศ บรษิัทกจ็ะส่งออกเพื่อทีจ่ะเป็นหนทางหนึ่ง
ทีจ่ะช่วยใหบ้รษิทัสามารถท าก าไรไดม้ากขึน้ แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้ผลผลติปาลม์สดออกมาน้อย กจ็ะเกดิการแขง่ขนั
กนัซื้อผลปาลม์สด ซึง่มผีลท าใหต้น้ทุนสงูขึน้ 

เพื่อที่จะสามารถแข่งขนักบัตลาดโลกได ้บรษิัทจะต้องมกีารบรหิารต้นทุนการผลติใหอ้ยู่ในระดบัต ่า โดยการ
ปรบัปรุงประสทิธภิาพของเครื่องจกัรใหม้อีตัราการสูญเสยีระหว่างการผลติน้อยทีสุ่ด และเพิม่ปรมิาณผลปาลม์สดเขา้สู่
กระบวนการผลติ  

 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
 
ลูกคา้บรษิทัส่วนใหญ่เป็นโรงงานกลัน่น ้ามนัปาลม์ ซึง่ปัจจุบนัมอียู่ประมาณ 20 โรงงาน มกี าลงัการผลติทัง้สิน้

ประมาณ 2.5 ล้านตนั-วตัถุดบิต่อปี ส่วนน้อยเป็นโรงงานผลติไบโอดเีซล ในช่วงทีป่รมิาณน ้ามนัปาล์มดบิมไีม่เพยีงพอ
ต่อความต้องการใชน้ ้ามนัปาล์มทัง้หมดในประเทศ ซึ่งบางครัง้รฐับาลต้องมกีารอนุมตัใิหม้กีารน าเขา้น ้ามนัปาล์ม เพื่อ
บรรเทาภาวะตงึตวัของปรมิาณน ้ามนัปาลม์ 

ในทางตรงขา้มในช่วงทีม่ผีลปาลม์สดออกมามาก กจ็ะท าใหป้รมิาณน ้ามนัปาล์มดิบมปีรมิาณมากเช่นเดยีวกนั  
ซึง่บรษิทักส็ามารถส่งออกได ้หากราคาตลาดโลกสงูกว่าราคาขายในประเทศ  

 
การจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 
บริษัทได้จ าหน่ายน ้ ามันปาล์มดิบและน ้ ามันเมล็ดในปาล์มดิบแก่โรงงานกลัน่น ้ ามันพืชบริสุทธิแ์ละ

โรงงานผลิตไบโอดีเซล โดยมีการตกลงซื้อขายล่วงหน้าหรือส่งมอบทันทีแล้วแต่กรณี โดยตกลงราคา จุดหมาย
ปลายทางทีจ่ะส่ง และคุณภาพของน ้ามนัปาลม์ดบิ และน ้ามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ   

ส่วนกากเมลด็ในปาลม์จะจ าหน่ายแก่โรงงานผลติอาหารสตัวแ์ละผูเ้ลีย้งสตัวท์ีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้คยีงโรงงาน  
 
สดัส่วนการจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา 

 
บรษิทัไม่มกีารจ าหน่ายน ้ามนัปาลม์ไปต่างประเทศโดยตรงในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา 
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

การจดัหาผลิตภณัฑ ์
 
 

ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์
 
ผลติภณัฑ์หลกัของบรษิทั ไดแ้ก่ น ้ามนัปาล์มดบิ (CPO) ซึง่บรษิทัด าเนินการผลติเอง โดยผลติจากทะลายผล

ปาล์มสด (FFB) จากสวนปาล์มน ้ามันของบริษัทและรบัซื้อจากผู้จ าหน่ายวัตถุดิบภายนอก อันประกอบด้วยจาก
เกษตรกรโดยตรงและจากผู้ค้า/ผู้รวบรวมรายอื่น ผลผลติรองอื่นๆ คอืน ้ามนัเมล็ดในปาล์มดบิ (CPKO) ซึ่งสกดัจาก
เมลด็ในปาลม์ (PK) และกากเมลด็ในปาลม์ (PKC) ซึง่เป็นผลพลอยไดจ้ากการผลติน ้ามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ  

 
การผลิต 
 
บรษิทัมโีรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิ (CPO) และโรงงานสกดัน ้ามนัจากเมลด็ในปาลม์ดบิ (CPKO) ตัง้อยู่เลขที ่

98 หมู่ 6 กม. 9.5 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม ต าบลหว้ยยูง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ 81130 มปีรมิาณการผลติ
เตม็ทีข่องผลติภณัฑ ์(ตนั) ดงันี้  
 

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ก าลงัการผลิตเตม็ท่ี (หน่วย : ตนั-วตัถดิุบ)     
     แผนกผลติน ้ามนัปาลม์ดบิ 657,000 657,000 657,000 
      แผนกผลติน ้ามนัเมลด็ในปาลม์ 32,850 32,850 32,850 
ปริมาณการผลิตจริง (หน่วย : ตนั-วตัถดิุบ)    
      แผนกผลติน ้ามนัปาลม์ดบิ 137,789 179,497 277,833 
      แผนกผลติน ้ามนัเมลด็ในปาลม์ 3,203 4,067 6,509 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต (%)    
     แผนกผลติน ้ามนัปาลม์ดบิ 21 27 42 
     แผนกผลติน ้ามนัเมลด็ในปาลม์ 10 12 20 
อตัราเพ่ิมของปริมาณการผลิต (%)    

    แผนกผลติน ้ามนัปาลม์ดบิ 4.5 30 55 
    แผนกผลติน ้ามนัเมลด็ในปาลม์ 0 27 60 

 

หมายเหตุ : 1. จ านวนกะทีส่ามารถผลติไดว้นัละ 2 กะ 
     2.จ านวนกะทีผ่ลติจรงิวนัละ 2 กะ (จะเป็น 16 หรอื 24 ชม.ขึน้อยู่กบัจ านวนของผลปาลม์สด) 

 
การจดัหาวตัถดิุบ 
 
เนื่องจากผลปาล์มสดจากสวนของบรษิัทเองที่ป้อนเข้าสู่โรงงานมีไม่เพียงพอ ท าให้บริษัทต้องรบัซื้อจาก

เกษตรกรและผู้ค้ารายอื่น เพื่อที่จะเพิ่มปรมิาณผลปาล์มสดของบรษิัทที่จะป้อนเขา้สู่โรงงาน  แหล่งวตัถุดบิมาจาก
ภายในประเทศทัง้หมด บรษิัทมนีโยบายไม่พึ่งพิงผู้จ าหน่ายรายใดมากเกินไป ทัง้นี้ เพื่อประกันความพอเพียงของ
วตัถุดบิทีต่อ้งใชใ้นการผลติ 
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

สภาพปัญหาเก่ียวกบัวตัถดิุบ 
 
ปรมิาณผลผลติปาล์มสดขึน้อยู่กบัระดบัน ้าฝนและการดแูลรกัษา คุณภาพของผลปาล์มทีจ่ะใหไ้ดน้ ้ามนัปาล์ม

ดบิในอตัราสงูขึน้อยู่กบัวธิกีารตดัและเกบ็เกีย่ว เน่ืองจากการดแูลทีด่แีละมมีาตรฐานในการเกบ็เกีย่ว ท าใหคุ้ณภาพของ
ผลปาลม์จากสวนของบรษิทันัน้อยู่ในเกณฑด์แีละใหอ้ตัราการสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิในระดบัสงู 

แต่เน่ืองจากปรมิาณผลปาลม์สดทีอ่อกสู่ตลาดในแต่ละปีมน้ีอยกว่าความต้องการของโรงงานสกดัน ้ามนัปาล์ม
เมื่อคดิตามก าลงัการผลติจากจ านวนโรงงานเพิม่ขึน้ในแต่ละปี ท าใหเ้กดิการแขง่ขนักนัซื้อผลปาล์มสด ในขณะทีอ่ตัรา
การสกดัน ้ามนัปาล์มที่ไดค้่อนขา้งต ่า สาเหตุอีกประการหนึ่งคอืสภาพอากาศที่ ไม่สม ่าเสมอ บางปีน ้าท่วม บางปีแห้ง
แลง้ ท าใหผ้ลปาล์มสดทีไ่ดน้ัน้ใหน้ ้ามนัปาล์มดบิในอตัราต ่า และการเกบ็เกี่ยวของเกษตรกรผูป้ลูกปาลม์น ้ามนัรายย่อย
บางรายยงัไม่ไดม้าตรฐาน คอืมกีารเกบ็เกี่ยวผลปาล์มก่อนจะถงึเวลาอนัสมควร โดยเฉพาะในช่วงทีผ่ลปาลม์สดมรีาคา
สงู 

ดงัไดก้ล่าวขา้งตน้ ส่งใหผ้ลผลติต่อไรแ่ละอตัราการสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิอยู่ในระดบัต ่า  
 
ดงันัน้บรษิัทจงึได้จดัท านโยบายให้ค าแนะน าแก่ผู้ปลูกปาล์มน ้ามนัที่ต้องการปรบัปรุงคุณภาพปาล์มน ้ามนั  

บรษิัทได้มกีารคดัคุณภาพของผลปาล์มสดจากผู้ปลูกปาล์มน ้ามนั ณ จุดรบัซื้อ โดยบรษิัทมีการปรบัราคารบัซื้อผล
ปาล์มสดใหส้งูขึน้ตามอตัราการสกดัน ้ามนั ทัง้นี้เพื่อเป็นการจูงใจใหผู้ป้ลูกปาลม์รายย่อยส่งผลปาล์มสดทีม่คีุณภาพเขา้
สู่โรงงาน อย่างไรกต็าม วธิกีารการคดัคุณภาพของผลปาลม์สดอาจไม่สามารถท าไดใ้นช่วงทีผ่ลปาลม์สดมปีรมิาณน้อย 

บรษิัทมกีารใช้มาตรฐานสากลส าหรบัการน าเทคโนโลยมีาใช้ในการสกดัน ้ามนัปาล์มดบิ ดงันัน้การปรบัปรุง
เพื่อใหก้ารผลติมปีระสทิธภิาพจงึขึน้อยูก่บัการใชอุ้ปกรณ์เครื่องจกัรเครื่องมอืและการปฏบิตังิานใหเ้หมาะสม โดยบรษิทั
ยงัคงคน้ควา้เทคโนโลยใีหม่ๆ เพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติอย่างต่อเน่ือง รวมถงึการลดอตัราสญูเสยีน ้ามนั การ
ก าจดัมลภาวะทีเ่กดิจากการกระบวนการผลติซึง่เป็นพษิต่อสิง่แวดลอ้ม  

 
การใช้วสัดทุดแทน 

 
โรงสกดัน ้ามนัปาล์มดบิ นอกจากจะใช้ผลปาล์มสดเป็นวตัถุดบิแล้ว ไม่สามารถใช้วตัถุดบิชนิดอื่นๆ ทีจ่ะให้

ผลผลติในรปูของน ้ามนัปาลม์ได ้ 
 

ผู้จ าหน่ายวตัถดิุบ 
 

บรษิทัมกีารซื้อผลปาลม์สดส่วนใหญ่จากชาวสวนในเขตกระบี่และสุราษฎร์ธานี โดยไม่มรีายใดทีบ่รษิทัซื้อผล
ปาลม์สดมากกว่ารอ้ยละ 30 ของยอดซื้อผลปาลม์สดทัง้หมด 
 

สดัส่วนการซื้อวตัถดิุบในประเทศและต่างประเทศ 
 
ผลปาลม์สด เป็นพชืผลทางการเกษตร ซึ่งควรน าเขา้สู่กระบวนการผลติโรงงานสกดัน ้ามนัภายใน 24 ชัว่โมง 

มฉิะนัน้แลว้อาจจะท าใหไ้ดป้รมิาณกรดปาลม์เพิม่สงูขึน้เกนิกว่ามาตรฐานสากลในการซื้อขายน ้ามนัปาลม์ดบิ ซึง่มผีลให้
ถูกตดัราคาเมื่อมกีารส่งมอบ ดงันัน้ในอุตสาหกรรมนี้จงึไม่มกีารน าเขา้ผลปาลม์สดจากต่างประเทศ นอกจากการน าเขา้
ในรปูของน ้ามนัปาลม์ดบิ หรอืน ้ามนัปาลม์บรสุิทธิ ์เป็นครัง้คราวภายใตเ้งือ่นไขทีก่ าหนดโดยภาครฐั 
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

ทรพัยสิ์นทีใ่ช้ในการประกอบธรุกิจ 
 

1) ทรพัยสิ์นถาวร 
 

ณ สิน้ปี 2564 บรษิทัมทีรพัยส์นิถาวรทีใ่ชป้ระกอบธุรกจิสวนปาลม์น ้ามนัทีเ่ป็นของบรษิทัและบรษิทัย่อย ดงันี้ 
 

ประเภทของทรพัยสิ์น 
ขนาด  
(ไร่) 

ประเภทการ 
ถือครองสิทธ์ิ 

  มูลค่าตาม 
  บญัชีสุทธิ (บาท) 

1. ทีด่นิ    

   1.1 ทีด่นิท าสวนปาลม์    13,478.06  โฉนด,น.ส.3ก,น.ส.3 687,165,225  

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

   1.3 ทีด่นิทีไ่ม่ไดใ้ชด้ าเนินงาน            -  - 

รวมทีด่นิทัง้หมด 13,631.16  687,910,799 

หกั ส ารองเผื่อการดอ้ยค่าของทีด่นิ   (23,669,599) 

           รวมทีด่นิทัง้หมดสุทธ ิ  13,631.16  664,241,200 

  
2. อาคารส านักงาน, อาคารโรงงาน และ บา้นพกัพนักงาน เจา้ของ 74,083,622 

3. เครื่องจกัรและอุปกรณ์ เจา้ของ 110,351,850 

4. ยานพาหนะ เจา้ของ 15,622,599 

6.     5. เครื่องตกแต่งและเครื่องใชส้ านักงาน  เจา้ของ 1,532,399 

6. ตน้ทุนการพฒันาการปลูกปาลม์น ้ามนั  เจา้ของ 161,811,462 

7. โครงการปลูกปาลม์ทดแทน และแปลงเพาะ    14,641,000 

8. งานระหว่างท าทีด่นิทีม่สีทิธคิรอบครอง   2,052,162 

9. งานระหว่างตดิตัง้/ก่อสรา้ง   9,926,919 

           รวมทรพัยส์นิถาวร   1,054,263,213 

 
2) ทรพัยสิ์นไม่มีตวัตน 

 
บรษิทัมทีรพัยส์นิไม่มตีวัตนทีเ่ป็นของบรษิทัและบรษิทัย่อย ดงันี้ 

ประเภทของทรพัยสิ์น 
             มูลค่าตาม 

    บญัชีสุทธิ (บาท) 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์                     90,382 

      รวมทรพัยส์นิไม่มตีวัตน              90,382 
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ผู้ถือหุ้น  
 
 ณ วนัที ่27 พฤษภาคม 2564 บรษิทัมผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 รายแรกดงันี้ 
 

ล าดบั ช่ือผู้ถือหุ้น 
จ านวนหุ้น
สามญั 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
สามญัทัง้หมดท่ีออก
และเรียกช าระแลว้ 

1 บรษิทั ล ่ำสงู (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)* 226,715,110 69.96 
2 บรษิทั วฒันโชต ิจ ำกดั 18,458,100 5.70 
3 นำยสุวทิย ์เลำหะพลวฒันำ 10,488,300 3.24 
4 นำยสมเกยีรต ิพตีกำนนท ์ 5,428,000 1.68 
5 บรษิทั วฒันโสภณพนชิ จ ำกดั 3,621,000 1.12 
6 นำยธรรมนูญ สหดษิฐด ำรงค ์ 3,549,400 1.10 
7 น.ส. ดวงกมล ธนิสสรำนนท ์ 2,400,000 0.74 
8 บรษิทั กรนีสปอต จ ำกดั 2,365,000 0.73 
9 นำยชวลติ เชำว ์ 2,295,800 0.71 
10 นำงแนนซี ่เฉลมิกำญจนำ 2,050,000 0.63 

ท่ีมา          : บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 
* โครงสร้างผู้ถือหุ้นและลกัษณะธรุกิจของ บริษทั ล า่สูง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

 

บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ซึ่งเขา้มามส่ีวนร่วมในการก าหนดนโยบาย
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และมีการส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการ 4 ท่าน โดยมีกรรมการบริหาร 1 ท่าน, 
กรรมการ 2 ท่าน, และกรรมการผูจ้ดัการ 1 ท่าน 

 
 - โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั ล ่าสูง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่11 มนีาคม 2564 ทีม่ผีูถ้อืหุน้
ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป ดงันี้ 

 

ล าดบั ช่ือผู้ถือหุ้น 
ร้อยละของจ านวนหุ้นสามญั 

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

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

- ลกัษณะประเภทธุรกจิ : ผูผ้ลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑน์ ้ามนัพชื, เนยเทยีมและไขมนัพชืผสม 
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** โครงสร้างผู้ถือหุ้นและลกัษณะธรุกิจของ บริษทั ล า่สูง โฮลด้ิง จ ากดั  

 
-โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั ล ่าสูง โฮลดิ้ง จ ากดั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ทีม่ผีูถ้อืหุน้ตัง้แต่ รอ้ยละ 10 

ขึน้ไป ดงันี้ 
 

ล าดบั ช่ือผู้ถือหุ้น 
ร้อยละของจ านวนหุ้นสามญั 

ทัง้หมดท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 
1 บรษิทั น ้ำมนัพชืกรุงเทพ จ ำกดั 

(บรษิทั น ้ำมนัพชืกรุงเทพ จ ำกดั เป็นบรษิทัโฮลดิง้ ทีม่ธีุรกจิเพื่อกำรลงทุนใน
บรษิทัอื่น โดยมผีูถ้อืหุน้ ไดแ้ก่ นำยวงั ชำง ยงิ ถอืหุน้ รอ้ยละ 49) 

50.00 

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

49.00 

 
 - ลกัษณะประเภทธุรกจิ : บรษิทัโฮลดิง้ ทีม่ธีุรกจิเพื่อการลงทุนในบรษิทัอื่น 
 

จ านวนทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้  
 
 บริษัทจดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศเมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2534 โดยใช้ชื่อย่อ 
“UPOIC” และแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั เมื่อวนัที ่28 พฤษภาคม 2536  
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิัทมทีุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแล้ว 324,050,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามญั 324,050,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท  

 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั บริษทัย่อย และการร่วมค้า 
 
ตัง้แต่ปี 2536 เป็นต้นไป บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอตัราประมาณรอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธหิลงั

หกัภาษเีงนิได ้ทัง้นี้ย่อมขึน้กบัภาวะเศรษฐกจิและการใชจ้่ายเพื่อการลงทุนเป็นหลกั  
 
คณะกรรมการบรษิัทได้พิจารณาจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564 จากผลการด าเนินงาน ในอตัราหุ้นละ 0.50 

บาท คดิเป็นรอ้ยละ 53.79 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษี โดยบรษิทัจะต้องน าเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อพจิารณาอีก
ครัง้ เปรยีบเทยีบกบัการจ่ายเงนิปันผลในปีก่อนหน้า ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 50.23 ของก าไรสุทธขิอง
ปี 2563 

 
บรษิัทย่อยและการร่วมคา้ ไม่มกีารก าหนดนโยบายการจ่ายเงนิปันผล ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัผลการด าเนินงานและ

กระแสเงนิสดของบรษิทัย่อยและการร่วมคา้นัน้ๆ 
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2. การบริหารจดัการความเส่ียง 

 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  
 
คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามส าคญักบัการบรหิารความเสีย่ง จงึไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความ

เสีย่งขึน้ ในปี 2559 โดยมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นหวัขอ้ “การก ากบัดแูลกิจการ”  
บริษัทมีนโยบายในการก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ เพื่อให้

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ต่างๆ ของบรษิัท สามารถปฏิบตัิได้บรรลุตามที่ได้ตัง้ไว้ โดยผู้บรหิ ารและ
พนักงานทุกคนในบริษัทเป็นเจ้าของความเสี่ยง และมีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานและ
กระบวนการท างาน ประเมนิประสทิธภิาพของมาตรการควบคุมทีม่อียู่ พรอ้มทัง้น าเสนอแผนงานและวธิกีารในการลด
ความเสีย่ง 

 
การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน  
 
บรษิทัมนีโยบายและวธิกีารดแูลผูบ้รหิารในการใชข้อ้มลูภายในเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตนดงันี้ 
1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บรหิารเกี่ยวกบัหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ของตน  คู่สมรส 

และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ และบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และ
ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2. ให้ผู้บรหิารของบรษิัทรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ต่อคณะกรรมการของบรษิัททุกไตรมาสที่มีการ
ประชุมคณะกรรมการ 

3. แจ้งให้ผู้บริหารที่ได้รบัทราบข้อมูลภายในที่มีสาระส าคัญมิให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้อื่น รวมถึง
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับหลกัทรพัย์ของบริษัท และบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีผู่บ้รหิารจะไดร้บัหากมกีารฝ่าฝืน 

4. หา้มมใิหก้รรมการและผูบ้รหิารมกีารซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัในช่วง 1 เดอืนก่อนและอย่างน้อย 1 วนั
หลงัจากวนัทีง่บการเงนิเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

5. กรรมการและผูบ้รหิารต้องแจง้เกี่ยวกบัการซื้อหรอืขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัทุกครัง้ โดยแจง้อย่างน้อย 1 
วนัล่วงหน้าก่อนท าการซื้อขายต่อคณะกรรมการหรอืผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อรายงาน ต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
เมื่อมีการซื้อหรือขายหลกัทรพัย์ภายใน 3 วนัท าการ ทัง้นี้ ตามที่พระราชบัญญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
ก าหนด 

 
บรษิทัไดก้ าหนดมาตรการรองรบัความเสีย่งการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทั  รวมถงึบทลงโทษกรณีทีม่กีารฝ่า

ฝืน ไวใ้นนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ ซึง่สามารถดไูดท้ี ่หวัขอ้ “การก ากบัดแูลกิจการ”  
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ปัจจยัความเสีย่งระดบัองคก์ร 
 
1) ความเส่ียงจากนโยบายรฐั : พื้นท่ีปลูกปาลม์มากกว่าร้อยละ 50 เป็นพื้นท่ีของรฐั 
 
พืน้ทีป่ลูกปาลม์ของบรษิทัย่อยสองแห่ง มจี านวนประมาณ 15,103.69 ไร่ โดยแบ่งเป็นสวนเคยีนซา 8,588.69 

ไรแ่ละสวนชยับุรจี านวน 6,515 ไร่ ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 50.9 ของพืน้ทีป่ลูกปาลม์ทัง้หมดของบรษิทัและบรษิทัย่อย  
(ก) สวนเคียนซาได้รบัอนุญาตจากกรมธนารกัษ์ได้รบัสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุจ านวน 4,294.34 ไร่ เป็น

ระยะเวลา 30 ปี โดยสญัญามผีลตัง้แต่วนัที ่9 กรกฎาคม 2557 ถงึวนัที ่8 กรกฎาคม 2587  
ส่วนพืน้ทีอ่กีจ านวน 4,294.34 ไร่ ทางกรมธนารกัษ์จะด าเนินการน าไปจดัสรรใหร้าษฎรผูย้ากไรไ้ม่มทีีด่นิท า

กนิไดร้บัสทิธกิารเช่ารายละไม่เกนิ 10 ไร่  ในระหว่างทีก่ารด าเนินการเรื่องการจดัสรรพืน้ทีย่ ังไม่แลว้เสรจ็นัน้ กรมธนา
รกัษ์ได้อนุญาตให้บริษัทย่อยครอบครองท าประโยชน์โดยช าระค่าเช่าในอตัราที่ก าหนด จนกว่าการจดัสรรที่ดินจะ
ด าเนินการแลว้เสรจ็  

(ข) สวนชยับุร ีอยู่ในระหว่างด าเนินการขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในพืน้ทีจ่ านวน 6,515 ไร่ ในกรณีทีไ่ม่ได้
รบัอนุญาตใหเ้ขา้ท าประโยชน์ มผีลให้บรษิทัตอ้งรบัซื้อผลปาล์มสดจากบุคคลภายนอกในสดัส่วนสูงขึน้เพื่อทดแทนผล
ปาลม์สดทีข่าดไปจากพืน้ทีส่มัปทาน ส่งผลใหต้น้ทุนวตัถุดบิสงูขึน้  

ในระหว่างรอการด าเนินการดงักล่าว บรษิัทย่อยได้รบัใบอนุญาตเก็บหาของป่าในพื้นที่แปลงดงักล่าว โดย
บรษิทัย่อยตอ้งช าระเงนิค่าภาคหลวงในอตัรารอ้ยละ 10 ของราคาตลาดและค่าบ ารุงป่าในอตัรา 2 เท่าของค่าภาคหลวง 
เมื่อมกีารเกบ็เกี่ยวผลปาล์มสด บรษิทัย่อยได้รบัใบอนุญาตดงักล่าว เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2558 โดยใบอนุญาตมอีายุ
คราวละ 1 ปี  

 
2) ความเส่ียงจากนโยบายรฐั : พื้นท่ีปลูกปาลม์ส่วนหน่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีถกูประกาศเป็นเขตปฏิรปูท่ีดิน 
 
บรษิัทมพีื้นที่ปลูกปาล์มที่ถูกประกาศเป็นทีท่บัซ้อนกบัเขตปฏริูปที่ดนิ โดยในปี 2547 ส านักงานปฏิรูปที่ดนิ

จงัหวดักระบี่ได้มีหนังสอืแจ้งให้บรษิัทเขา้สู่กระบวนการตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน ในปี 2548 บรษิัทท าหนังสอืแจ้ง
ส านักงานปฏิรูปที่ดนิ พร้อมส่งหลกัฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอพิสูจน์สิทธใินที่ดินแปลงดงักล่าว เนื่องจากบรษิัทเป็นผู้
ครอบครองและเขา้ท าประโยชน์พืน้ทีด่งักล่าวก่อนมกีารประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาตแิละก่อนประกาศเป็นเขตปฏริูป
ทีด่นิ ต่อมาปี 2551 ส านักงานปฏริปูทีด่นิจงัหวดักระบี่ มหีนังสอืแจง้มายงับรษิทัเพื่อใหเ้ขา้สู่กระบวนการกระจายสทิธ ิ
ซึง่การกระจายสทิธบิางส่วนไดเ้สรจ็สิน้ลงในปี 2553 มพีืน้ทีป่ระมาณ 3,528.46 ไร่   

เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2559 ได้มปีระกาศค าสัง่คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที่ 36/2559 ให้ส านักงานการ
ปฏริูปทีด่นิก าหนดพืน้ทีเ่ป้าหมายทีด่นิทีย่งัไม่เขา้สู่กระบวนการปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมทีม่เีน้ือทีต่ัง้แต่ 500 ไร่ขึน้
ไป โดยใหผู้ค้รอบครองทีด่นิในพืน้ทีเ่ป้าหมายดงักล่าว ยื่นค ารอ้งเพื่อแสดงสทิธใินทีด่นิตามประมวลกฎหมายทีด่นิหรอื
กฎหมายอื่น ต่อส านักงานการปฏริูปทีด่นิจงัหวดั และใหส้ านักงานการปฏริูปทีด่นิจงัหวดัตรวจสอบหลกัฐานแสดงสทิธิ
ในทีด่นิของผูค้รอบครองทีด่นิในพืน้ทีเ่ป้าหมาย หากผูค้รอบครองทีด่นิไม่มายื่นค ารอ้งแสดงสทิธใินทีด่นิ หรอืส านักงาน
การปฏริูปทีด่นิจงัหวดัพจิารณาแล้วไม่เหน็ชอบกบัค ารอ้งดงักล่าว ใหเ้จา้หน้าทีซ่ึ่งเลขาธกิารส านักงานการปฏริูปทีด่นิ
เพื่อเกษตรกรรมแต่งตัง้มอี านาจสัง่ใหผู้ค้รอบครองทีด่นิออกจากพืน้ทีเ่ป้าหมายภายในเวลาทีก่ าหนด และงดเวน้กระท า
การใดๆ ในบรเิวณพืน้ทีเ่ป้าหมาย 

ในเดอืนกรกฎาคม 2561 อยัการจงัหวดักระบี่ได้ยื่นค าฟ้องต่อศาลว่าบรษิัทไดเ้ขา้ใช้ประโยชน์ในทีด่นิแปลง
หนึ่งเพื่อปลูกปาลม์น ้ามนัคดิเป็นเน้ือที ่4,376 ไร่ซึ่งไดก้ าหนดใหเ้ป็นเขตปฏริปูทีด่นิ ต่อมาเมื่อวนัที ่28 เมษายน 2563 
ศาลอุทธรณ์ไดพ้พิากษายกฟ้องคดดีงักล่าว คดดีงักล่าวจงึถอืเป็นทีส่ิน้สุด 

 
ในระหว่างนัน้ บรษิทัไดม้กีารส่งมอบคนืทีด่นิแปลงหมายเลขที ่601 เน้ือทีป่ระมาณ 973 ไร่ ตัง้อยู่ต าบลกระบี่

น้อย อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี่ ใหก้บัส านักงานการปฏิรูปที่ดนิจงัหวดักระบี่ ต่อมาเมื่อ  1) วนัที่ 9 มนีาคม 2563, 2) 
วนัที ่21 กรกฎาคม 2563 และ 3) วนัที่ 4 มถิุนายน 2564 ส านักงานการปฏิรูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมได้ออกประกาศ
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ก าหนดให ้1) แปลงทีด่นิหมายเลขที ่602 เน้ือทีป่ระมาณ 683 ไร่, 2) แปลงทีด่นิหมายเลขที ่603 เน้ือทีป่ระมาณ 3,617 
ไร่ และ 3) แปลงทีด่นิหมายเลข 604 เนื้อทีป่ระมาณ 4,200 ไร่ ตามล าดบั ตัง้อยู่ที ่1) ต าบลกระบีน้่อย อ าเภอเมอืง, 2) 
ต าบลห้วยยูง อ าเภอเหนือคลอง และ 3) ต าบลเขาพนม และต าบลพรุเตียว อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ เป็นพื้นที่
เป้าหมายทีด่นิในเขตปฏริูปที่ดนิทีย่งัไม่เขา้สู่กระบวนการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งปัจจุบนับรษิัทอยู่ในระหว่าง
กระบวนการโต้แยง้ค าสัง่ดงักล่าว  อย่างไรกต็าม หากตอ้งสูญเสยีทีด่นิทัง้ 3 แปลงดงักล่าว มผีลใหบ้รษิทัจะต้องรบัซื้อ
ผลปาลม์สดจากบุคคลภายนอกเพื่อทดแทนผลปาลม์สดทีข่าดไปส่งผลใหต้น้ทุนวตัถุดบิสงูขึน้ และจะท าใหร้าคาทุนของ
ที่ดินและมูลค่าสุทธติามบญัชีคงเหลือของต้นทุนสวนปาล์มน ้ามนับนที่ดินดงักล่าวของบรษิัท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2564 ลดลงเป็นจ านวน 17 ล้านบาท (รายละเอยีดอยู่ในหวัขอ้ “การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการทีส่ าคญัในปีทีผ่่านมา” 

ขอ้ 6) 
 
นอกจากนัน้ บรษิทัมคีดคีวามฟ้องรอ้งเกี่ยวกบัที่ดนิที่ส าคญั ตามรายละเอยีดอยู่ในหวัขอ้ “การเปลี่ยนแปลง

และพฒันาการทีส่ าคญัในปีทีผ่่านมา” ขอ้ 5 
 
3) ความเส่ียงด้านกลยุทธ ์: ความผนัผวนของราคาน ้ามนัปาลม์ 
 
น ้ามนัปาลม์ดบินับเป็นสนิคา้โภคภณัฑ์ซึง่มรีาคาผนัผวน  บางช่วงเกดิปัญหาขาดแคลนหรอืบางช่วงลน้ตลาด

ในปี 2564 ราคาเฉลี่ยรายเดอืนแกว่งตวัอยู่ในช่วงกวา้งระหว่าง 32.07 – 46.76 บาท/กโิลกรมั (2563 : 19.34 – 38.76 
บาท/กโิลกรมั) โดยมรีาคาเฉลี่ยทัง้ปีที ่37.99 บาท/กโิลกรมั เพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 35.45 จากปี 2563 ในขณะทีร่าคาเฉลี่ย
ในตลาดโลกอยู่ที่ 34.81 บาท/กิโลกรมั ความผนัผวนของราคาในประเทศในระหว่างปีนับเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการ
บรหิารจดัการสนิค้าคงคลงัของบรษิัท นอกจากนัน้ ในช่วงฤดูกาลที่มผีลผลติปาล์มน ้ามนัออกสู่ตลาดในปรมิาณมาก  
ปรมิาณน ้ามนัปาล์มดบิสะสมอยู่ในระดบัสูง ท าให้ราคาผลปาล์มสดและน ้ามนัปาล์มดบิลดลงอย่างมาก  จนหลายครัง้
ภาครฐัตอ้งเขา้มาแทรกแซงตลาดน ้ามนัปาลม์  

 
4) ความเส่ียงท่ีนอกเหนือจากการควบคมุ : สภาพภมิูอากาศ 
 
เน่ืองจากวตัถุดบิหลกัของบรษิัทมาจากผลผลติทางการเกษตร แนวโน้มผลการด าเนินงานของบรษิัทยงัคง

ขึน้อยู่กบัปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้ได้แก่ สภาพภูมอิากาศ ปรมิาณน ้าฝน และผลผลติของวตัถุดบิที่ออกสู่ตลาดในแต่ละ
ฤดูกาล ปัจจุบนัมคีวามผนัแปรของภูมิอากาศเกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน บางปีเกิดอุทกภัยอย่างหนัก บางปี
ประสบภยัแล้ง ท าใหป้รมิาณผลผลติทีอ่อกสู่ตลาดมคีวามผนัผวนในแต่ละปีหรอืระหว่างปี ซึ่งอาจน าไปสู่การแทรกแซง
จากภาครฐั   

 
5) ความเส่ียงด้านการบริหารจดัการ : ก าลงัการผลิตส่วนเกินของโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ดิบ  
 
ปัจจุบนั โรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิมจี านวนประมาณ 132 แห่ง (เปิดด าเนินการจ านวน 104 แห่ง) ส่วนใหญ่

อยู่ในเขตจงัหวดัสุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร  มกี าลงัการผลติของโรงงานรวมทัง้สิน้ประมาณ 30 - 35 ล้านตนัผลปาล์ม
สดต่อปี ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัผลปาลม์สดในปี 2564 ทีม่ปีรมิาณ 16.6 ล้านตนั จากพืน้ทีเ่พาะปลูกปาลม์ทีใ่หผ้ลผลติแล้ว
ทีม่อียู่ประมาณ 6.2 ล้านไร่ ท าใหอ้ตัราการใชก้ าลงัการผลติโดยรวมของโรงสกดัทัง้หมดอยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 50 ส่งผล
ใหม้กีารแขง่ขนักนัซื้อผลปาลม์สดในราคาสงู โดยไม่ค านึงถงึคุณภาพเท่าทีค่วร 
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6) ความเส่ียงด้านการบริหารจดัการ : การจ าหน่ายน ้ามนัปาลม์ดิบให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ 
 
ในปี 2563 และปี 2564 บริษัทมีการจ าหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ารายใหญ่รายเดียว ซึ่งได้แก่ บริษัท ล ่าสูง 

(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (LST) คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 81.97 และรอ้ยละ 82.17 ตามล าดบั ท าใหอ้าจเกดิความ
เสีย่งในดา้นการพึง่พงิลูกคา้รายใดรายหนึ่งเป็นส าคญั แต่เนื่องจาก LST มคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบับรษิทัมาเป็นเวลานาน
และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้เป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีฐานะ
การเงนิที่แข็งแกร่ง และมีชื่อเสยีงเป็นที่ยอมรบัในอุตสาหกรรมน ้ามนัปาล์ม บรษิัทจงึเชื่อมัน่ว่าความเสี่ยงจากการ
สูญเสียลูกค้ารายนี้ ไป หรือลูกค้ารายนี้จะประสบปัญหาทางการเงินจึงเกิดขึ้นได้น้อย นอกจากนัน้ บริษัทยังมี
ความสามารถในการขายสนิค้าให้กบัลูกค้ารายอื่นได้อีกด้วย โดยเฉพาะในปัจจุบนัน ้ามนัปาล์มมไิด้น ามาใช้เพื่อการ
บรโิภคเพยีงอย่างเดยีว แต่ยงัสามารถน ามาใชเ้ป็นพลงังานทดแทนไดอ้กีดว้ย  

 
7) ความเส่ียงด้านการบริหารจดัการ : มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้น

สามญัทัง้หมดท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 
 
จากการที่บริษัท ล ่าสูง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (LST) ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 69.96 ของ

จ านวนหุ้นสามญัทัง้หมดที่ออกและเรยีกช าระแล้ว ถือว่ามีอ านาจในการควบคุมเชิงนโยบาย รวมถึงอ านาจในการ
บรหิารงาน ประกอบกบัการมกีรรมการผูจ้ดัการเป็นบุคคลคนเดยีวกนั อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน
ระหว่างสองบรษิทั เนื่องจากทัง้สองบรษิทัมกีารท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั 

อย่างไรกต็าม การท าธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ โดยเฉพาะการขายน ้ามนัปาลม์ดบิให ้LST นัน้ ผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัไดม้กีารสอบทานรายการดงักล่าวว่าเป็นราคาซื้อขายเดยีวกนักบับุคคลภายนอก นอกจากนี้ บรษิทัไดม้กีาร
เปิดเผยรายการดงักล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 6 แล้ว รวมถึงการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
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3. การขบัเคลื่อนธรุกิจเพื่อความยัง่ยืน 

 
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจดัการด้านความยัง่ยืน 

 
บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะด าเนินธุรกจิ โดยค านึงถงึประเดน็ดา้นสิง่แวดล้อม ดา้นสงัคม ทีค่รอบคลุมการเคารพ

สทิธมินุษยชน และด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี และทางบรษิัทได้น านโยบายและแนวปฏิบัติทัง้ฉบับเปิดเผยบน
เวบ็ไซตข์องบรษิทั (www.upoic.co.th)  

บรษิัทได้รบัการรบัรองมาตรฐานการผลติน ้ามนัปาล์มอย่างยัง่ยนื (RSPO), ISO 14001 และ CDM ซึ่งเป็น
มาตรฐานการรบัรองในระดบัสากล โดยจะถูกประเมนิจากผูต้รวจสอบภายนอกทุกปี เพื่อเป็นสิง่ที่ยนืยนัว่าบรษิัทได้
ด าเนินการประกอบธุรกจิภายใตก้ฎหมาย และไม่กระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนกลุ่มชุมชนรอบขา้ง 

 
3.2 การจดัการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คณุค่าทางธรุกิจ 

 
3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ 
 

 
 
ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ (value chain) ของบรษิทั แสดงถงึความสมัพนัธข์องผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีส่ าคญัในกจิกรรม

ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจตัง้แต่ต้นน ้าจนถงึปลายน ้า โดยสะทอ้นให้เห็นว่าบรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ที่จะสรา้งคุณค่า
และส่งเสรมิด้านวถัตุดบิให้มีคุณภาพเพื่อผลิตสินค้าและบรกิารเพื่อตอบสนองความคาดหวงัของผู้มส่ีวนได้เสยี ซึ่ง
ประกอบดว้ยกจิกรรมบนห่วงโซ่คุณค่า 2 ประเภท ดงันี้ 
 
 
 



  หน้า   34 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

1. กิจกรรมหลกั (Primary activities)  
 
(1) การบรหิารปัจจยัการผลติ หรอื โลจสิตกิสข์าเขา้ (Inbound logistics)  
ในกจิกรรมต้นน ้า บรษิทัรบัซื้อผลปาล์มทะลายมาจากเกษตรกรและลานเท และมกีารบนัทกึประวตัิผูส่้งมอบ

วตัถุดบิ โดยพืน้ทีใ่นการปลูกปาล์มน ้ามนัจะต้องเป็นสทิธใินการครอบครองชอบโดยกฎหมาย มกีารระบุพืน้ทีก่ารปลูก
ชดัเจน ไม่มกีารเผาบุกรุกป่า ไม่ใชแ้รงงานเดก็ บรษิทัไดค้ านึงและใหค้วามส าคญัตัง้แต่พืน้ทีป่ลูกปาล์มน ้ามนั ต้องไม่
กระทบต่อชุมชนและผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี ตลอดจนบรษิทัใหก้ารส่งเสรมิและใหค้วามรูต้ัง้แต่การเกบ็เกีย่วผลปาลม์ทะลาย
ให้ถูกตามหลกัวชิาการ ตามมาตรฐานสนิค้าเกษตร มกษ.5702-2552 เพื่อควบคุมคุณภาพวตัถุดบิก่อนการส่งมอบ
มายงัโรงงาน และอกีส่วนหนึ่งของแหล่งทีม่าซึง่วตัถุดบินัน้ มาจากสวนปาล์มน ้ามนัของบรษิทั โดยไดร้บัรองมาตรฐาน
การผลติปาล์มน ้ามนัอย่างยัง่ยนื (RSPO) บรษิทัยงัใหค้วามส าคญัต่อกระบวนการเกบ็เกี่ยวและขนส่งผลปาล์มทะลาย
เขา้สู่โรงงาน 

 
(2) การปฏบิตักิาร (Operations)  
บริษัทประกอบธุรกิจบีบสกัดน ้ามันปาล์มดิบและน ้ามันเมล็ดในปาล์มดิบ รวมถึงผลิตไฟฟ้าเพื่อจ าหน่าย 

กระบวนการทางธุรกรรม (Business Process) ที่เกี่ยวขอ้งกบักจิกรรมเหล่านี้ไดแ้ก่ การเตรยีมพื้นที่ การเตรยีมพนัธุ์
กล้าปาล์ม การปลูก การดูแลรกัษา การเกบ็เกี่ยววตัถุดบิผลปาลม์ทะลาย การรวบรวมวตัถุดบิ การจดัซื้อวตัถุดบิ การ
ส่งมอบวัตถุดิบมายังโรงงาน การคัดแยกคุณภาพวัตถุดิบ การควบคุมการผลิต  การควบคุมคุณภาพสินค้า การ
บ ารุงรกัษาเครื่องจกัรและอุปกรณ์ การจดัหาทรพัยากรบุคคล การจดัเก็บ การจดัส่ง  ตลอดจนถึงการขายและการส่ง
มอบสนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้  

กระบวนการการผลติน ้ามนัปาล์มดบิและน ้ามนัเมลด็ในปาล์มดบิ ไดแ้ก่ การรวบรวมวตัถุดบิ การคดัคุณภาพ 
กระบวนการสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิ กระบวนการสกดัน ้ามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ และกระบวนการผลติไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพ 
นอกจากนี้ บรษิทัไดจ้ าหน่ายพนัธุก์ลา้ปาลม์ใหก้บัลูกคา้ในตลาดภายใตช้ื่อ “ซหีราด”  

 
(3) การกระจายสนิคา้และบรกิาร หรอื โลจสิตกิสข์าออก (Outbound logistics)   
การกระจายสนิค้าไปยงัลูกค้า บรษิัทได้ค านึงถึง Logistics cost รวมถึง Service level ในการให้บรกิารกับ

ลูกคา้ โดยการวางแผนการผลติใหเ้ดนิเครื่องจกัรเตม็ทีใ่นชว่งทีผ่ลผลติออกสู่ตลาดมาก เพื่อใหม้สีนิคา้ทีเ่พยีงพอต่อการ
ขาย รวมทัง้วางแผนการจดัเกบ็สนิคา้ กรณีการส่งมอบสนิคา้ บรษิทัมนีโยบายคดัเลอืกผูข้นส่งทีม่กีารใชเ้ชือ้เพลงิกบัรถ
ขนส่งเป็นพลงังานทางเลอืก เช่น B10, B20 ในรถบรรทุกดงักล่าว เพื่อลดมลพษิทางอากาศและช่วยเหลอืเกษตรกรผู้
ปลูกปาล์มน ้ามัน โดยมุ่งเน้นให้ทันต่อเวลาการส่งมอบของลูกค้า ตลอดยงัคงรกัษาซึ่งคุณภาพก่อนถึงลูกค้า ด้วย
เป้าหมายใหเ้กดิประสทิธภิาพดา้นตน้ทุนทีเ่หมาะสมทีสุ่ด 

 
(4) การตลาดและการขาย (Marketing and Sales)  
บรษิทัจ าหน่ายน ้ามนัปาล์มดบิและน ้ามนัเมลด็ในปาล์มดบิ ใหก้บัโรงกลัน่น ้ามนัปาล์มและโรงงานไบโอดเีซล 

ซึง่การจ าหน่ายสนิคา้ดงักล่าว จะมกีารท าสญัญาในเรื่องราคา สเปคสนิคา้ จ านวนสนิคา้ และวนัส่งมอบสนิคา้ 
 
(5) การบรกิารหลงัการขาย (Customer services)   
บรษิทัมกีารตดิตามคุณภาพของสนิคา้ระหว่างต้นทางและปลายทาง เพื่อใหลู้กคา้ไดม้คีวามมัน่ใจในส่วนของ

การควบคุมคุณภาพและสามารถตรวจสอบยอ้นหลงั (Traceability) ของสนิคา้ Lot นัน้ๆไดต้ลอดจนไดม้แีบบสอบถาม
ถงึความพงึพอใจของลูกคา้ทุก Lot สนิคา้  
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2. กิจกรรมสนับสนุน (Support activities)  
 
นอกเหนือจากส่วนของกิจกรรมหลกัที่กล่าวไปแล้วขา้งต้น บรษิัทมกีารอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการ

บรหิารจดัการสวนปาล์มน ้ามนั เพื่อใหเ้กษตรกรมกีารลดต้นทุน เพิม่ผลผลติ และมรีายไดท้ีย่ ัง่ยนื บรษิทัมกีารเลอืกใช้
เทคโนโลยสีมยัใหม่มาปรบัใชก้บัการผลติ พรอ้มทัง้มกีารพฒันา วจิยั ร่วมกบัทางผูซ้ื้อ ในการปรบัปรุงและเพิม่มูลค่ า
ของสนิคา้ เพื่อตอบโจทยข์องกลุ่มบรโิภคต่อไปในอนาคต 

 
3.2.2 การวเิคราะหผ์ูม้ส่ีวนไดเ้สยีในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ 
 
บรษิทัใหค้วามส าคญักบัผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทัง้ภายในและภายนอก โดยไดท้ าการวเิคราะห์ความคาดหวงัของ

ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี เพื่อประเมนิผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ และเพื่อใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี 
 

ส่ิงท่ีพิจารณา ความคาดหวงั ผลกระทบ 

1)  ความคาดหวงัภายใน     
พนักงาน มคีวามกา้วหน้าในการงาน อตัราการลาออกลดลง 

มส่ีวนร่วมในกจิกรรมต่างๆในโรงงาน พนักงานจงรกัภกัดตี่อองคก์ร 
มรีายไดต้่อเนื่องและยุตธิรรม อตัราการลาออกลดลง 
มสีวสัดกิารทีด่ ี อตัราการลาออกลดลง 
มสีภาพแวดลอ้มในทีท่ างาน อตัราการลาออกลดลง 

ผูถ้อืหุน้ ไดร้บัเงนิปันผลในอตัราทีด่ทีุกปี เงนิทุนหมุนเวยีนมสีภาพคล่อง 
2)  ความคาดหวงัจากภายนอก 
ชุมชน-ทีด่นิ สทิธใินการสญัจรผ่านทีด่นิใหแ้กชุ่มชน สามารถอยู่ร่วมกบัชุมชนได ้ลดขอ้รอ้งเรยีน 
ลูกจา้งรบัเหมา การจา้งงานตอ้งเหมาะสมและเป็นธรรม งานส าเรจ็และมคีุณภาพ 
ลูกคา้ ส่งมอบสนิคา้ตรงเวลาและมคีุณภาพด ี ลูกคา้มคีวามเชื่อมัน่และสัง่ Order ต่อเนื่อง 
องคก์รบรหิารทอ้งถิน่ / ชมุชน การจา้งงานของคนในชุมชน เพิม่การจา้งงาน 

ส่งเสรมิวฒันธรรมทอ้งถิน่ สรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัชมุชน 
Supplier/ Sub contract / 
ผูร้บัเหมา 

จ่ายเงนิครบและตรงต่อเวลา เสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ ีบรษิทั Supplier 
อยากร่วมท าธุรกจิ 

โรงงานมพีืน้ทีก่ารปฏบิตังิานทีป่ลอดภยั ไม่เกดิอุบตัเิหตุในโรงงาน 
หน่วยงานรฐั ปฏบิตัติามกฎหมาย ไม่ถูกลงโทษตามกฎหมาย 

เงนิสนับสนุนกจิกรรม โรงงานมส่ีวนร่วมในกจิกรรมกบัทางภาครฐั 
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3.3 การจดัการด้านความยัง่ยืนในมิติสิง่แวดล้อม 

 
3.3.1 นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นสิง่แวดลอ้ม  
 
บรษิัทมนีโยบายด้านสิง่แวดล้อม ซึ่งนโยบายด้านสิง่แวดล้อมได้ถูกแปรรูปออกมาให้เป็นแนวปฏิบตัิในดา้น

ต่างๆ จนได้รบัการรบัรองตามมาตรฐาน ISO 14001, RSPO และ CDM รวมทัง้ได้มกีารด าเนินการให้สอดคล้องตาม
ขอ้กฎหมาย โดยมกีารรายงานผลการตรวจสอบไปยงัหน่วยงานของราชการ เช่น มกีารรายงาน  สก.1 และ สก.2 ต่อ
ส านักบรหิารจดัการกากอุตสาหกรรม เป็นตน้  

บริษัทมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในทุกๆด้าน ทัง้มลพิษทางน ้ า , มลพิษทางอากาศ , ขยะ, ของเสีย 
ยกตัวอย่างการจดัการมลพิษทางอากาศ  บรษิัทมีการตรวจวดัปล่องไอเสยี (2 ครัง้ต่อปี) และมีการผลิตไฟฟ้าจาก
เชือ้เพลงิชวีมวลทีไ่ดม้าจากเปลอืกของผลปาล์ม มาใชใ้นกระบวนการผลติแทนการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
เพื่อช่วยลดภาระการใชไ้ฟฟ้าจากภาครฐั ตลอดจนบรษิทัไดม้กีารแยกขยะตามประเภทต่างๆ และแยกการจดัเกบ็ขยะ 
โดยมพีืน้ทีก่ารจดัเก็บแยกตามประเภทของเสยี และมกีารรายงานไปยงัหน่วยงานราชการ อาท ิการรายงานกากของ
เสยีอุตสาหกรรม (กอ.1)  

บรษิทัมเีจตนารมณ์ทีด่ใีนการด าเนินกจิกรรมเพื่อลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม ควบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกจิ 
ตัง้แต่ต้นน ้า เช่น การไดม้าซึ่งวตัถุดบิ เกษตรกรต้องไม่บุกรุกป่าเพื่อปลูกปาลม์น ้ามนั และต้องไม่เผาป่าในการเตรยีม
พื้นที่เพื่อปลูกใหม่ และเกษตรกรต้องไม่ลุกล ้าหรอืท าลายพื้นที่ควรแก่การอนุรกัษ์ (High Conservation Value) ของ
ชุมชนนัน้ๆ  

 
3.3.2 ผลการด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 
บริษัทได้ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  (TGO) ส าหรับโครงการใช้น ้ าเสียจาก

กระบวนการผลติน ้ามนัปาล์มน าไปสู่กระบวนการผลติก๊าซชวีภาพ โดยปัจจุบนัมคีาร์บอนเครดติรวม 55,477 tCO2e 
และได้รบั CERs ซึ่งเป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล ในปี 2564 บรษิัทได้ขอรบัรองในการยกระดบัอุตสาหกรรมสเีขยีว 
(Green Industry) จากระดับ 3 เป็นระดับ 4 เพื่อเป็นเครื่องหมายยืนยันในความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจภายใต้
กฎหมายและสิง่แวดล้อม นอกจากนัน้ ในปี 2564 บรษิัทได้ยกระดบัการรบัรองระบบมาตรฐานการผลติปาล์มน ้ามนั
อย่างยัง่ยนืจาก Module: MB (Mass Balance) เป็น Module: IP (Identity Preserved) ซึ่งเป็นการยกระดบัแนวทาง
และวธิกีารปฏบิตัใิหม้คีวามส าคญัมากยิง่ขึน้ ตัง้แต่ตน้น ้าไปจนถงึปลายน ้า เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ในการไดม้า
ซึง่วตัถุดบิและกรรมวธิกีารผลติสนิคา้ โดยไม่กระทบต่อชุมชนหรอืสิง่แวดลอ้มตลอดจนผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี 

 
ก. การจัดการด้านพลงังาน : บริษัทให้ความส าคัญกับการจัดการด้านพลังงานและได้ก าหนดมาตรการ

แนวทางลดการใชพ้ลงังานทุกประเภทใหน้้อยลง โดยอาศยัเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาช่วย อาท ิโครงการตดิตัง้หมอ้อบ
นึ่งผลปาล์มแบบแนวตัง้ และโครงการเปลี่ยนมาใชร้ะบบแสงสว่างแบบชนิด LED ทดแทนแบบธรรมดา เป็นต้น ในปี 
2564 บรษิทัสามารถประหยดัพลงังาน ไดด้งันี้  

- พลงังานไฟฟ้า สามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าได ้7,125 Kwhr/ปี คดิเป็นเงนิ 30,138 บาท 
- พลงังานไอน ้า สามารถลดการใชพ้ลงังานไอน ้าได ้พลงังานไอน ้า 150 kg Steam/tFFB หรอื 3,084,480 KJ/

ปี คดิเป็นเงนิ 156,780 บาท 
ข. การจดัการดา้นมลพษิทางน ้า : บรษิทัมกีารบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า โดยใชน้ ้าดบิจากแหล่งน ้าธรรมชาติ

เป็นหลกั แล้วน ามาปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อน าไปใชใ้นกระบวนการผลติ และอุปโภคอื่นๆในองค์กร ปรมิาณการใชน้ ้า
เฉลี่ยในแต่ละวันจ านวน 1,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน ้ าเสียที่ออกจากกระบวนการผลิตของโรงงานจะผ่านสู่
กระบวนการหมกัให้เกดิก๊าซมเีทนเพื่อน าไปผลติกระแสไฟฟ้าจ าหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จ านวนรวม 2 เมกะ
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วตัต์ ผ่านโครงการผลติไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพ ส่วนน ้าเสยีทีผ่่านกระบวนการหมกัก๊าซชวีภาพแล้ว จะเกบ็ไวใ้นบ่อผึ่ง
อากาศก่อนจะน าไปใชใ้นสวนปาลม์น ้ามนัต่อไป 

ค. การจดัการดา้นมลพษิทางอากาศ : บรษิทัมกีารบรหิารจดัการดา้นมลพษิทางอากาศ โดยมกีารวางแผนท า
ความสะอาดหอ้งเผาไหมข้องหมอ้ต้มไอน ้า (Boiler) ทุกปี และมกีารตรวจวดัปรมิาณของสารเจอืปนทีร่ะบายออกจาก
โรงงาน มกีารตรวจวดั 2 ครัง้ต่อปี โดยมผีลการตรวจวดัผ่านตามมาตรฐานตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม  

ง. การจดัการดา้นขยะและของเสยีอนัตราย : บรษิทัมกีารบรหิารจดัการดา้นขยะและของเสยีอนัตราย โดยมี
การก าจดัขยะและกากของเสยีอุตสาหกรรม พรอ้มบนัทกึขอ้มลูการจดัเกบ็และท าลาย ดงันี้ 

• การก าจดัขยะ : ใหม้กีารคดัแยกขยะ โดยแบ่งสถีงัขยะออกเป็น 3 สเีพื่อแยกการจดัเกบ็ สเีขยีว=ขยะ
ทัว่ไป, สเีหลอืง=ขยะรไีซเคลิ, สแีดง=ขยะอนัตราย  โดยขยะทัง้ 3 ประเภท จะมกีารแยกพืน้ทีจ่ดัเกบ็
และแยกประเภทเพื่อการจ าหน่ายออก 

• กากของเสยีอุตสาหกรรม : ให้มกีารจ าแนกกากของเสยีอุตสาหกรรมแต่ละประเภทโดยมกีารแยก
พื้นที่จ ัดเก็บและแยกวิธีก าจดั เช่น ทะลายปาล์มเปล่าใช้เป็นเชื้อเพลิงให้โรงไฟฟ้าชีวมวล และ
สามารถใชใ้นการหมกัท าปุ๋ ย ตะกอนดแีคนเตอรเ์คก้น าไปท าปุ๋ ยหมกั เป็นตน้ 

จากการด าเนินการตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั บรษิทัไดต้ระหนักถงึความส าคญัของขอ้กฎหมายและผลกระทบ
ดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยทีผ่่านมา บรษิทัยงัไม่เคยกระท าผดิกฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม และไม่มขีอ้รอ้งเรยีนดา้นสิง่แวดลอ้ม
หรอืผลกระทบต่อชุมชนรอบขา้ง นอกจากนี้ บรษิทัมกีารตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มในพืน้ทีท่ างาน (ความรอ้น , แสง 
, เสยีง , สารเคมี) ปีละ 1 ครัง้ และปรมิาณสารเจอืปนที่ระบายออกจากโรงงาน (มลพิษทางอากาศ) โดยในปี 2564 
พบว่าค่าทีต่รวจวดัได ้อยู่ในเกณฑป์กตติามทีก่ฎหมายก าหนด และ ไม่พบกรณีสารเคมรีัว่ไหลจากการด าเนินธุรกจิ  

จ. การจดัการเพือ่ลดปัญหาก๊าซเรอืนกระจก : บรษิทัไดด้ าเนินกจิกรรมเพื่อลดปัญหาก๊าซเรอืนกระจกจากการ
ด าเนินธุรกจิตัง้แต่ตน้น ้าถงึปลายน ้า โดยแบ่งเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่  

• การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางตรง ไดแ้ก่ 
✓ การใชพ้ลงังานสะอาด เช่น การใชเ้ชือ้เพลงิชวีมวล ซึ่งก่อใหเ้กดิ ก๊าซ CO2 น้อยกว่าน ้ามนั

เตา 
✓ การเลอืกใชส้ารท าความเยน็ทีเ่ป็น มติรต่อสิง่แวดลอ้ม เช่น การเลอืกใช ้น ้ายาท าความเยน็ 

R-1233zd ซึง่เป็นน ้ายาท าความเยน็ทีไ่ม่ท าลายชัน้โอโซน 
✓ การปรบัเปลีย่นเทคโนโลยใีนการผลติ เช่น การเปลีย่นวธิกีารอบนึ่งปาลม์จากแนวนอนเป็น

แบบแนวตัง้ ช่วยลดทัง้พลงังานไฟฟ้า และพลงังานไอน ้า 
✓ การเลอืกใช้เชื้อเพลงิน ้ามนัดเีซลชนิด B10 B20 กบัรถยนต์ รถตกั และเครื่องยนต์ต่างๆ 

เพื่อฝุ่ น PM 2.5 
• การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางออ้ม ไดแ้ก่ การซื้อไฟฟ้าจาก PEA มาใชใ้นช่วงทีไ่ม่มกีารผลติ    

 
3.4 การจดัการความยัง่ยืนในมิติสงัคม 

 
3.4.1 นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นสงัคม  
 
1. บรษิัทได้จดัท านโยบายบรหิารทรพัยากรบุคคลที่สอดคล้องกบัขอ้ก าหนดมาตรฐานแรงงานไทย และขอ้

กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งโดยยดึหลกัคุณธรรม ความมรีะเบยีบ ความสามคัค ีและความเขา้ใจอนัดใีนหมู่พนักงานฯ ส่งเสรมิ
สนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และแรงจูงใจที่ดีรวมทัง้การมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ 
ตลอดจนกระตุ้นใหพ้นักงานมคีวามวริยิะอุตสาหะ รกัหน้าทีก่ารงานมคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม เพื่อใหก้าร
บรหิารงานจะด าเนินการและส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ีโดยไดก้ าหนดคอื 

 
 



  หน้า   38 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

1.1 พนักงานทุกคนจะไดร้บัการปฏิบตัอิย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั และสมศกัดิศ์รใีนฐานะเป็น
ส่วนหนึ่งของบรษิทั 

1.2 การคดัเลอืกบุคคลเพื่อว่าจ้าง การก าหนดค่าตอบแทน การเข้าฝึกอบรม การเลกิจ้างหรอืการ
เกษยีณ บรษิทัจะตอ้งปฏบิตัดิว้ยความเป็นธรรมโดยค านึงถงึเชือ้ชาต ิชัน้วรรณะ สญัชาต ิศาสนา ความพกิาร 
เพศ ความเบีย่งเบนทางเพศ สมาชกิภาพ หรอืการมส่ีวนรวมทางการเมอืง โดยพจิารณาจากคุณสมบตัขิองแต่
ละต าแหน่งงาน วุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ สภาพร่างกาย และข้อก าหนดอื่นๆที่
จ าเป็นต่องาน พนักงานจะไดร้บัการบรรจุต าแหน่งทีเ่หมาะสมและสบัเปลี่ยนโยกยา้ยหน้าทีต่ามสมควรอย่าง
ยุตธิรรมแลว้แต่กรณี  

1.3 มีการจ้างงานโดยสมัครใจและไม่มีการบังคับใช้แรงงาน เช่นแรงงานเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี, 
แรงงานผกูมดั, แรงงานเพื่อใชห้นี้, แรงงานนักโทษ, แรงงานทาสและแรงงานทีเ่ขา้ขา่ยการคา้มนุษย ์ตลอดจน
แรงงานผดิกฎหมายอื่นๆ 

1.4 บรษิัทให้การสนับสนุนพนักงานมส่ีวนรวมในการท ากิจกรรมและปรบัปรุงประสทิธภิาพในการ
ท างาน รวมถงึสนับสนุนการฝึกอบรม เรยีนรูเ้พื่อพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่อง 

1.5 บรษิัทจดัใหพ้นักงานไดท้ างานในสถานทีท่ างานและสิง่แวดล้อมทีป่ลอดภยัถูกหลกัอนามยัและ
หลกัสุขาภบิาล เช่น จดัใหม้บีา้นพกั น ้าดื่มหรอืหอ้งน ้า เป็นตน้ 

1.6 บรษิทัจดัให้มขี ัน้ตอนในการป้องกนัอุบตัเิหตุหรอือุบัตภิยั รวมทัง้การป้องกนัสุขภาพมใิหไ้ดร้บั
อนัตรายเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมในการท างานและจดัให้มีการฝึกอบรมในกรณีดงักล่าวแก่พนักงานอย่าง
สม ่าเสมอ รวมทัง้สนับสนุนพนักงานใหด้แูลรกัษาสภาพการท างานใหม้คีวามปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ 

1.7 บรษิทัเชื่อมัน่ว่าการสื่อสารทีด่จีะน ามาซึง่ประสทิธภิาพ และสมัพนัธภาพทีด่ใีนการท างานร่วมกนั 
ดงันัน้บรษิัทจะส่งเสรมิให้พนักงานได้รบัข่าวสารที่เกี่ยวขอ้งตามโอกาสอนัสมควร,  บรษิัทเคารพสทิธขิอง
พนักงานในการรวมตวัเจรจาต่อรองและการเขา้ร่วมเป็นสมาชกิสหภาพแรงงาน โดยจะใหอ้สิระและเสรภีาพใน
การสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรองรวมทัง้จะให้พนักงานสามารถเข้าถึงและติดต่อกับสมาชิกของตนใน
สถานทีท่ างานได ้โดยบรษิทัจะไม่เขา้ไปแทรกแซงในการด าเนินกจิกรรมของพนักงานในเรื่องความเชื่อ การ
ปฏบิตัติ่างๆเพื่อใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของพนักงาน 

1.8 บรษิัทได้ก าหนดนโยบายที่เกี่ยวขอ้งกบัความรบัผดิชอบทางสงัคมและสภาพของแรงงานที่มี
ความเหมาะสมและชดัเจน โดยจะควบคุม ทบทวน ดูแล แกไ้ขและปรบัปรุงอย่างต่อเน่ืองเพื่อใหร้ะบบบรหิาร
จดัการแรงงานมคีวามยัง่ยนืต่อไป 

 
2. บรษิัทมีนโยบายเน้นการจดัการความเสี่ยงกับ Stakeholders ทุกกลุ่มทัง้ภายในและภายนอก โดยทาง

บรษิทัไดม้กีารจดัท าการประเมนิความเสีย่งและจดัท ามาตรการต่างๆ ขึน้มาเพื่อใหก้ารจดัการความเสีย่งต่างๆ ภายใน
บรษิทัเพื่อใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทุกกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ทางตรงและทางออ้มกบัทางบรษิทั 
 

3. บรษิทัไดม้กีารสื่อสารกบัพนักงาน คู่คา้ และลูกคา้ รวมถงึภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้งเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง โดย
ถา้เป็นพนักงานทางหวัหน้างานแผนกต่างๆ จะสื่อสารนโยบายและเรื่องต่างๆ ใหก้บัพนักงานรบัทราบผ่านการประชุม
แผนก ส่วนถ้าเป็นทางคู่ค้า และลูกค้า รวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง ทางผู้เกี่ยวขอ้งจะมกีารน าส่งนโยบายต่างๆ ของ
บรษิทัใหก้บัทุกส่วนงานเพื่อชีแ้จงนโยบายของบรษิทัใหร้บัทราบ รวมถงึมกีารประกาศนโยบายบรษิทัผ่านทางเวบ็ไซต์
อกีดว้ย  
 

4. บรษิทัสามารถเปิดเผยสาระส าคญัของนโยบายดา้นสทิธมินุษยชน และเชื่อมโยงขอ้มูล ไปยงัเวบ็ไซต์ของ
บรษิัทได้ นอกจากนัน้ บรษิัทได้ด าเนินกระบวนการตรวจสอบด้านสทิธมินุษยชนอย่างรอบด้าน  เพื่อให้มัน่ใจว่าการ
ด าเนินงานของบรษิทัจะไม่ก่อใหเ้กดิการละเมดิสทิธมินุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า ประกอบดว้ย การก าหนดขอบเขตใน
การตรวจสอบ การระบุประเดน็ดา้นสทิธมินุษยชนทีเ่กีย่วขอ้ง และการวเิคราะหค์วามรุนแรงของผลกระทบและโอกาสที่
อาจเกดิขึน้ ขัน้ตอนเหล่านี้เป็นการจดัล าดบัความส าคญัประเดน็ความเสีย่งดา้นสทิธมินุษยชนในองคก์ร รวมถงึแนวทาง
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การป้องกนัและแก้ไขผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนใหเ้หมาะสมกบัระดบัความเสีย่งที่ อาจเกดิขึน้ พรอ้มทัง้จดัท าแผน
ตดิตามผลการด าเนินงานป้องกนัและแก้ไขใหม้ปีระสทิธภิาพ นอกจากนัน้ บรษิทัมนีโยบายดา้นสทิธมินุษยชน โดยให้
ความส าคญัต่อการปฏบิตัดิา้นแรงงานและการเคารพสทิธมินุษยชนอย่างเป็นธรรม เท่าเทยีม และไม่เลอืกปฏบิตัิ ทัง้ใน
ดา้นการจา้งงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรมและพฒันาพนักงาน ซึง่ไดร้ะบุในนโยบายบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเพศ อายุ สถาบนัการศกึษา เชือ้ชาต ิและศาสนา รวมทัง้สนับสนุน
การจ้างงานแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ผูพ้ิการ ผู้สูงอายุ ผู้พ้นโทษ เพื่อสรา้งโอกาส สร้างอาชพี และรายได้ที่มัน่คง 
และเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (SDGs) ของประเทศและโลก  

 
3.4.2 ผลการด าเนินงานดา้นสงัคม 
 
บรษิัทมคีวามมุ่งมัน่ที่จะด าเนินการพฒันาระบบการจดัการมาตรฐานความรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยแต่งตัง้

ผู้แทนฝ่ายบรหิารเพื่อก ากับดูแลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานความรบัผิดชอบต่อสงัคมและแต่งตัง้คณะกรรมการ
รบัผดิชอบต่อสงัคม ซึ่งประกอบดว้ยตวัแทนฝ่ายบรหิาร, ตวัแทนฝ่ายลูกจา้งซึ่งเป็นผูแ้ทนจากคณะกรรมการสหภาพ
แรงงานและคณะกรรมการลูกจา้ง เพื่อรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามมาตรฐานความรบัผดิชอบต่อสงัคมและปฏบิตัิ
หน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามนโยบายความรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคมของบรษิทัอย่างยัง่ยนื  

 
(1) ชุมชนและสงัคม  
 
บรษิัทด าเนินธุรกิจภายใต้กฏหมาย ความรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยหลกีเลี่ยงการ

ด าเนินงานที่อาจสร้างผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบๆ สถานประกอบการ ในปี 2564 ไม่พบข้อ
รอ้งเรยีนในประเดน็ทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ชุมชน และสงัคมรอบขา้ง นอกจากนี้บรษิทัยงัมกีารส่งเสรมิและมส่ีวน
ร่วมในการพฒันาคุณภาพชวีติและสงัคมในพืน้ทีม่าอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 บรษิทัไดม้กีจิกรรมทีท่ าร่วมกบัชุมชน 
ดงันี้ 
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มกราคม : สนับสนุนงบประมาณให้แก่ องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลทบัปรกิในการจดักจิกรรมงานวนัเดก็แห่งชาต ิ
ต าบลทบัปรกิ อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี่ 

 

มกราคม : สนับสนุนงบประมาณให้แก่ อ าเภอปลายพระ
ยาในการตัง้จุดตรวจคดักรองโรคโควดิ 19 (COVID-19) 
ต าบลบางสวรรค ์อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

 

เมษายน : สนับสนุนงบประมาณให้แก่ ชุดรกัษาความ
ปลอดภยัหมู่บา้นในการจดัซื้อเสือ้กัก๊ใชใ้นการตัง้จุดตรวจ
และรักษาความปลอดภัยให้กับหมู่บ้าน ต าบลชัยบุร ี
อ าเภอชยับุร ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

 

มิถุนายน : สนับสนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนบ้าน
หมากในการจัดสร้างเสาธงโรงเรียน ต าบลบางสวรรค ์ 
อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
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มิถุนายน : สนับสนุนน ้ าดื่มให้แก่ อ าเภอเหนือคลอง 
โรงพยาบาลเหนือคลอง ส านักงานสวสัดกิารและคุม้ครอง
แรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน และส านักงาน
ประกันสังคม เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทัว่ไปและ
บุคลากรทางการแพทย์ ในการเเขา้รบัการฉีดวคัซนีโควดิ 
19 ตามพืน้ทีต่่างๆ ของ จงัหวดักระบี่ 

 
 
(2) พนักงานและแรงงาน 
 
บริษัทได้แต่งตัง้ผู้แทนฝ่ายบรหิาร, ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างที่มาจากการเลือกตัง้ และคณะกรรมการมาตรฐาน

แรงงานไทยเพื่อท าหน้าที่ร ับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐานแรงงานไทย โดย
คณะกรรมการไดม้กีารจดัประชุมเพื่อหารอืประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งตามแผนการด าเนินงานและบรษิทัไดย้ื่นแบบแสดงสภาพ
การจา้งงานและสภาพการท างานของสถานประกอบกจิการประจ าปี 2564 ทีร่ะบุจ านวนพนักงานดงันี้ 

 
การจา้งงาน 
 

รายละเอยีด 
จ านวนพนักงาน (คน) 

ชาย หญงิ 
พนักงานประจ า 196 77 
พนักงานผูพ้กิาร 4 2 

 
การฝึกอบรมพนักงาน  
 
ในปี 2564 บรษิัทจดัหลกัสูตรอบรมพนักงานเพื่อเพิม่ทกัษะและศกัยภาพในการท างาน แก่พนักงาน โดยได้

น าส่งจ านวนชัว่โมงอบรมหรอืกิจกรรมพฒันาความรู้เฉลี่ยของพนักงานเป็นไปตามข้อก าหนดของกรมพฒันาฝีมือ
แรงงาน ดงันี้ 

- ขอ้ก าหนดใหม่ใน RSPO Supply Chain Version 2020 
- เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหน้างานและระดบับรหิาร 
- บทบาทเครอืขา่ยและการจดัการสิง่แวดลอ้มสู่ความยัง่ยนื 
- นักส่งเสรมิสู่องคก์ร 4.0  ระดบัหวัหน้างาน 
- ความรูเ้กีย่วกบั พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
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ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  
 
ในปี 2564 บรษิัทพัฒนาและปรบัปรุงประสิทธภิาพการด าเนินงานด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการท างานอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นการบรหิารจดัการและควบคุมความเสีย่งดา้นความปลอดภยั อา
ชวี อนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน ส าหรบัการปฏบิตักิารอย่างเป็นระบบ เพื่อลดความเสีย่งจากการเจบ็ป่วย 
บาดเจบ็ หรอืเสยีชวีติ และดแูลคุณภาพชวีติของพนักงานหรอืลูกจา้งร่วมถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอย่างเหมาะสม โดยน าหลกั
วศิวกรรมตามมาตรฐานสากล ขอ้บญัญตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ มาใชใ้นการชี้บ่ง ประเมนิความเสีย่ง และ
ควบคุมอนัตรายจากกระบวนการผลติ การจดัเกบ็ การขนส่ง รวมถงึการบ ารุงรกัษา เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ในระบบการ
บริหารจัดการและความรบัผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ที่อาจมี
ผลกระทบต่อพนักงานหรอืลูกจา้งร่วมถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยี เช่น 

1. มกีารตรวจประเมนิการปฏิบตัติามระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน 

2. มกีารตดิตามกฏหมายใหม่ทีอ่อกจากกฏกระทรวง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างาน 
3. มกีารตรวจประเมนิการปฏบิตัติามกฎหมาย 
4. การทวนสอบขอ้มลูผลการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้มประจ าปี เป็นตน้ 
5. จดัท าแผนงานประจ าปีดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม 

 
ความผกูพนัของพนักงาน 
 
บรษิทัมนีโยบายในการส่งเสรมิใชแ้รงงานในพืน้ที ่เพื่อเสรมิสรา้งเศษฐกจิหมุนเวยีนในทอ้งถิน่นัน้ๆ ตลอดจน

มสีวสัดิการกองทุนเงนิส ารองเลี้ยงชพีให้พนักงานสูงสุด 5% ของจ านวนเงนิเดอืน เพื่อให้พนักงานสามารถวางแผน
เกีย่วกบัการเงนิหลงัเกษยีณอายุต่อไป 

 
(3) ลูกคา้  
บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัของลูกคา้ โดยไดม้กีารจดัท าแบบส ารวจความพงึพอใจ ดา้นคุณภาพ การขนส่ง เวลา

ส่งมอบ และด้านบรกิารอื่นๆ เพื่อน าขอ้มูลดงักล่าวกลบัมาวเิคราะห์และปรบัปรุงในการปฏิบตัิงานของแต่ละส่วนงาน
ต่อไป ตลอดจนไดเ้ปิดช่องทางการรอ้งเรยีนต่างๆ ของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี 
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4. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ  
 
ผลการด าเนินงาน 
 
ผลการด าเนินงานของสวน 
ปรมิาณผลปาล์มสดของสวน ในปี 2564 มปีรมิาณเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2563 รอ้ยละ 10.7 โดยผลปาลม์สด

ที่มาจากสวนที่เป็นพื้นที่ของบรษิัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.0 ในส่วนของผลปาล์มที่มาจากสวนที่เป็นพื้นที่สมัปทานของ
บรษิัทย่อย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 ถึงเม้ว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแลบ ารุงรกัษาเพิ่มขึ้น จากการใส่ปุ๋ ยเพิ่มเติมเพื่อให้
ผลผลติดขีึน้ แต่จากการปรบัโครงสรา้งพนักงานฝ่ายสวน ท าใหส้ามารถควบคุมต้นทุนพนักงานในช่วงฤดูกาลผลผลติ
น้อยได ้ส่งผลใหต้น้ทุนผลปาลม์สดจากสวนของบรษิทั ลดลงรอ้ยละ 2.7 

ในส่วนพืน้ทีส่มัปทานของบรษิทัย่อย จ านวนทัง้สิน้ 15,103 ไร่ ซึ่งบรษิทัย่อยเขา้ครอบครองท าประโยชน์อยู่
นัน้ มรีายละเอยีดดงันี้ 

 
ทีต่ ัง้และขนาดพืน้ที ่ วนัสิน้สุดอายุสญัญา หมายเหตุ 

1) สวนเคยีนซา 
1.1 จ านวนพืน้ที ่4,294 ไร่ 

 
 

     1.2 จ านวนพืน้ที ่4,294 ไร่ 
 

 
8 กรกฎาคม 2587 

 
 

สิ้ น สุ ด เมื่ อ ก ร ม ธ น า รัก ษ์
ด า เนิ น การจัดส รรที่ ดิน ให้
ราษฎรผูย้ากไรไ้ม่มทีี่ดนิท ากนิ
เสรจ็สิน้ 

 
• บรษิัทย่อยสญัญาเช่าที่ดินกบักรมธนารกัษ์  อายุสญัญา 

30 ปี มีผลตัง้แต่ว ันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 8 
กรกฎาคม 2587 

• กรมธนารักษ์ อนุญาตให้บริษัทย่อยครอบครองท า
ประโยชน์ โดยช าระค่าเช่าในอตัราที่ก าหนด จนกว่าการ
จดัสรรทีด่นิจะเสรจ็สมบูรณ์ 

2) สวนชยับุร ี
จ านวนพืน้ที ่6,515 ไร่ 

 
11 พฤษภาคม 2565 

 
• บรษิทัย่อยได้ด าเนินการขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์หรอื

อยู่อาศัยในพื้นที่ดงักล่าวกบักรมป่าไม้  ขณะนี้ยงัอยู่ใน
ระหว่างการพจิารณาของกรมป่าไม้  ในระหว่างนี้  บรษิทั
ย่อย เขา้ท าประโยชน์ โดยได้รบัใบอนุญาตเก็บหาของป่า
ในพื้ นที่ ส ัมปทานแปลงดังกล่ าว   ซึ่ งต้องช าระเงิน
ค่าภาคหลวงในอัตราร้อยละ 10 ของราคาตลาดและค่า
บ ารุงป่าในอัตรา 2 เท่าของค่าภาคหลวง เมื่อมีการเก็บ
เกี่ยวผลปาล์มสด อย่างไรก็ตาม ใบอนุญาตดงักล่าวจะมี
อายุปีต่อปี 

 
ผลการด าเนินงานของโรงสกดั 
ตัง้แต่ปี 2563 บรษิัทปรบัใช้นโยบายการซื้อผลปาล์มสดเพื่อผลติ โดยพจิารณาซื้อให้ได้ปรมิาณเพื่อส่งเข้า

โรงงาน โดยเฉพาะในช่วงทีป่รมิาณผลปาลม์สดออกสู่ตลาดมาก ซึง่ในปี 2564 บรษิทัมปีรมิาณการซื้อผลปาลม์สดจาก
ภายนอกเพิ่มขึ้นร้อยละ 73.4 ทัง้นี้ เมื่อรวมกบัปรมิาณผลปาล์มสดจากสวนของบรษิัทที่เพิม่ขึ้นจากปี 2563 ดงัที่ได้
กล่าวไปแลว้  ส่งผลใหป้รมิาณผลปาล์มสดรวมทีเ่ขา้สู่โรงสกดัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 52.8 โดยสดัส่วนการซื้อผลปาล์มสดจาก
ภายนอกและผลผลติจากสวนของบรษิัทในปี 2564 คดิเป็นร้อยละ 76.1 และ 23.9 ของผลปาล์มสดทัง้หมด (2563 : 
รอ้ยละ 67.1 และ 32.9) 

ในปี 2564 ราคาน ้ามนัปาล์มดบิในตลาดต่างประเทศปรบัตวัสูงขึน้ โดยมสีาเหตุหลกัมาจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโควทิ-19 ท าใหข้าดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยว รวมทัง้ผูส่้งออกสามารถส่งออกน ้ามันปาล์มดบิเพิม่ขึ้น 
ท าใหร้าคาผลปาลม์สดปรบัตวัสงูขึน้ตามตลาดต่างประเทศเมื่อเทยีบกบัปี 2563 ส่งผลใหต้น้ทุนผลปาลม์สดทีใ่ชใ้นการ
ผลติทัง้หมดของบรษิทัโดยเฉลี่ยเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 57.2 อย่างไรกต็ามปรมิาณผลปาลม์สดทีเ่ขา้สู่กระบวนการผลติสูงขึน้ 
ส่งผลให้ต้นทุนการผลติโดยเฉลี่ยของน ้ามนัปาล์มดิบและน ้ามนัเมลด็ในปาล์มลดลง รอ้ยละ 13.9 และ 5.5 ตามล าดบั 
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ทัง้นี้ราคาขายถัวเฉลี่ยต่อหน่วยของน ้ามนัปาล์มดิบ และน ้ามันเมล็ดในปาล์มปรบัตัวสูงขึ้นร้อยละ 48.3 และ 71.4 
ตามล าดบั ก าไรขัน้ตน้ของบรษิทัและบรษิทัย่อยจงึเพิม่ขึน้ 210.7 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 125.9 

 
บรษิทัและการร่วมคา้ไดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษจีากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ดงันี้  
 
1. กจิการผลติไฟฟ้าจากเชื้อเพลงิชวีมวล ซึง่เป็นกจิการของบรษิทัไดร้บับตัรส่งเสรมิเลขที ่1043(2)/2548 ลง

วนัที ่29 พฤศจกิายน 2550 ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการ
ส่งเสรมิมกี าหนดระยะเวลา 8 ปี นับจากวนัเริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการส าหรบักจิการผลติไฟฟ้าจากเชื้อเพลงิ
ชวีมวลขนาด 1.2 เมกะวตัต ์บรษิทัไดเ้ริม่ใชส้ทิธพิเิศษดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัที ่21 สงิหาคม 2558 

2. กิจการผลติเมล็ดพนัธุ์ปาล์ม ซึ่งเป็นกิจการของการร่วมค้า (บรษิัท สยามเอลทิปาล์ม จ ากดั) ได้รบับตัร
ส่งเสรมิการลงทุนเลขที่ 1262(2)/2550 ลงวนัที่ 13 มนีาคม 2550 โดยได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลส าหรบัก าไร
สุทธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ มกี าหนดระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบ
กจิการ ซึง่การร่วมคา้ไดเ้ริม่ใชส้ทิธพิเิศษดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2557 

3. กิจการผลติน ้ามนัปาล์มดบิ เป็นการปรบัเปลี่ยนเครื่องจกัรเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ ซึ่งเป็นกิจการ
ของบรษิัทได้รบับตัรส่งเสรมิเลขที่ 64-0382-1-05-1-0 ลงวนัที่ 02 เมษายน 2564 ได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคล
ส าหรบัก าไรสุทธทิี่ได้รบัจากการประกอบกิจการที่ได้รบัการส่งเสรมิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 50 ของมูลค่าเงนิลงทุน เพื่อ
ปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติโดยไม่รวมค่าที่ดนิและทุนหมุนเวยีน มกี าหนดเวลา 3 ปี ภาษีเงนิได้นิติบุคคลที่ไดร้บั
การยกเวน้มมีลูค่าไม่เกนิ 24,138,681.50 บาท ไดเ้ริม่ใชส้ทิธพิเิศษดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2564 

 
รายได้จากการขาย และรายได้อ่ืน 
 
รายไดจ้ากการขายของบรษิทัและบรษิทัย่อยส าหรบัปี 2564 เพิม่ขึน้ จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 

1,150.6 ลา้นบาท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 124.5 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก  
ก) ราคาขายถวัเฉลี่ยต่อหน่วยทัง้น ้ามนัปาล์มดบิและน ้ามนัเมลด็ในปาล์มเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 48.27 และ รอ้ยละ 

71.44 ตามล าดบั ซึ่งมีผลมาจากราคาน ้ามนัปาล์มดิบในตลาดต่างประเทศปรบัตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาในประเทศ
ปรบัตวัตามตลาดต่างประเทศ 

ข) ปรมิาณการขายน ้ามนัปาลม์ดบิและน ้ามนัเมลด็ในปาลม์เพิม่ขึน้รอ้ยละ 48.3 และ รอ้ยละ 87.3 ตามล าดบั  
 
รายไดอ้ื่นส าหรบัปี 2564 เพิม่ขึน้จากปี 2563 จ านวน 9.2 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 20.9 มาจากรายไดจ้ากการ

ขายกะลาปาล์มและทะลายปาล์มเปล่า ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตเพิ่มสูงขึ้น และได้รบัเงนิชดเชยประกันภัย
ทรพัย์สนิส่วนทีเ่หลอืจากบรษิทัประกนัภยั จากอุบตัเิหตุไฟไหม้ 7.7 ล้านบาท (2563 : 18.7 ลา้นบาท) ในขณะทีก่ าไร
จากการจ าหน่ายสนิทรพัยล์ดลง 

ก าไรจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยช์วีภาพ 25.9 ลา้นบาท (2563 : 18.7 ลา้นบาท) 
 
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 
 

• ต้นทุนขายในปี 2564 มจี านวน 1,696.3 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2563 จ านวน 939.9 ล้านบาท หรอืรอ้ย
ละ 124.2 ซึง่เกดิจากตน้ทุนผลปาลม์สดโดยเฉลีย่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 57.2  

• ค่าใชจ้่ายในการขายเพิม่ขึน้ 20.6 ลา้นบาท จากปี 2563 สอดคลอ้งกบัปรมิาณการขายทีเ่พิม่สงูขึน้ 
• ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 5.4 ล้านบาท จากปี 2563 มีสาเหตุหลกัมาจาก ขาดทุนจากการขาย

สนิทรพัย์ที่ไม่ได้ใช้งานจากการปรบัมาใช้งานหม้อนึ่งแนวตัง้ และตดัจ าหน่ายสินทรพัย์บนที่ดินที่มีข้อ
พพิาท   
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• ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ในปี 2564 บรษิทับนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรบัราคาทุนของ
ทีด่นิและมลูค่าสุทธติามบญัชคีงเหลอืของตน้ทุนสวนปาลม์น ้ามนับนทีด่นิในเขตปฏริปูทีด่นิ 

 
ก าไร 
 
จากเหตุผลที่กล่าวมาขา้งต้น ส่งผลให้ในปี 2564 บรษิัทและบรษิัทย่อยมผีลก าไรขัน้ต้นเพิม่ขึ้น 210.7 ล้าน

บาท หรอืรอ้ยละ 125.9 ประกอบกบับรษิทัมรีายไดอ้ื่นเพิม่ขึน้ โดยมคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารเพิม่ขึน้ นอกจากนี้
บรษิัทได้บนัทกึก าไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ชวีภาพเนื่องจากการใช้มาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที่ 41 เรื่องเกษตรกรรมและแนวปฏิบตัิทางบญัชสี าหรบัการวดัมูลค่าและรบัรู้รายการของพชืเพื่อการให้ผลติผล 
ดงัที่ได้กล่าวมาแล้ว รวมทัง้รบัรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการร่วมค้าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ก าไรสุทธหิลงัหกัภาษีของบรษิัทและ
บรษิทัย่อยเพิม่ขึน้ 181.7 ลา้นบาท (2563 : 125.1 ลา้นบาท) 

 
อตัราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 
 
อตัราผลตอบแทนต่อผูถ้ือหุ้น เพิม่ขึ้นจากรอ้ยละ 11.6 ในปี 2563 เป็นรอ้ยละ 24.4 ในปี 2564 มาจากก าไร

จากผลการด าเนินงานทีเ่พิม่ขึน้ 
 
อตัราการจ่ายเงินปันผล 
 
ในปี 2564 บรษิทัจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 จากผลการด าเนินงานของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท ในเดอืนพฤษภาคมปี 2564 (2563 : 0.025 บาทต่อหุน้) 
ทัง้นี้ นโยบายของบรษิทัทีก่ าหนดจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นจ านวนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิ

หลงัหกัภาษแีลว้ในแต่ละปี 
 
มูลค่าตามบญัชี (ค านวณจากจ านวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก)  
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมมีลูค่าตามบญัชตี่อหุน้เท่ากบั 4.25 บาท (ค านวณจากจ านวนหุน้สามญัถวั

เฉลี่ยถ่วงน ้าหนักสุทธ ิ324.05 ล้านหุน้) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 21.4 จากปี 2563 ทีม่มีูลค่าตามบญัชตี่อหุน้เท่ากบั 3.50 บาท 
(ค านวณจากจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักสุทธ ิ324.05 ลา้นหุน้) มาจากก าไรส าหรบัปีทีเ่พิม่ขึน้ 

 
ฐานะทางการเงิน 
 
สินทรพัย ์
ในปี 2564 บรษิัทและบรษิัทย่อย มสีนิทรพัย์รวม 1,766 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากปี 2563 เป็นจ านวนเงนิ 282 

ล้านบาท หรอื ร้อยละ 19 มีอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวม เพิม่ขึ้นเป็นรอ้ยละ 18.9 (2563 : ร้อยละ 8.9) โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากรายการเปลีย่นแปลงสนิทรพัยท์ีส่ าคญั ดงันี้ 

 
 
• ลูกหนี้การคา้ เพิม่ขึน้ 188.4 ลา้นบาท เน่ืองจากมยีอดขายในช่วงปลายไตรมาสสงู 
• สนิคา้คงเหลอื เพิม่ขึน้ 118.8 ล้านบาท สบืเนื่องมาจากปรมิาณน ้ามนัปาล์มดบิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 123.6 และ

ราคาทุนถวัเฉลีย่ต่อหน่วยของสนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ เป็นผลมาจากราคาผลปาลม์สดเฉลีย่เพิม่สงูขึน้ 
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โครงสร้างของเงินทุน 

จากงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัและบรษิทัย่อยมโีครงสรา้งเงนิทุนมาจากส่วนของผูถ้อื
หุน้ 1,377 ล้านบาท และมาจากส่วนของหนี้สนิ 389 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 78 และร้อยละ 22 ของหนี้สนิและส่วน
ของผู้ถอืหุ้น เงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิจ านวน 245 ล้านบาทหรอืรอ้ยละ 63 ของหนี้สนิรวม ประกอบดว้ยเงนิกู้ยมื
ระยะสัน้ และเงนิกู้ยมืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 182 ล้านบาท และเงนิกู้ยมืระยะยาว 63 ล้านบาท โดย
บรษิทัและบรษิทัย่อยไดป้ฏบิตัติามเงือ่นไขทางการเงนิตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเงนิกู ้ซึง่อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้
ถอืหุ้นในปี 2564 เท่ากบั 0.28 เท่า (2563 : 0.31 เท่า) ทัง้นี้มาจากส่วนของผูถ้อืหุน้ในปี 2564 ทีเ่พิม่ขึน้ จากผลก าไร
ส าหรบัปีทีเ่พิม่ขึน้ 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทและบริษัทย่อย มีผลก าไรสุทธิส าหรบัปี 2564 จ านวน 307 ล้านบาท และในปี 2564 บริษัทมีการ
จ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน จ านวน 65 ล้านบาท ส่งผลใหส่้วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัย่อย เพิม่ขึน้
จากปี 2563 จ านวน 242 ลา้นบาท 
 

หน้ีสิน  

บรษิทัและบรษิทัย่อย มหีนี้สนิทัง้หมด 389 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นหนี้สนิหมุนเวยีน 234 ล้านบาท และหนี้สนิ
ไม่หมุนเวยีน 155 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2563 จ านวน 40 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 11 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 
หนี้สนิภาษีเงนิไดร้อตดับญัชเีพิม่ขึน้ 29 ลา้นบาท และเจา้หนี้การคา้เพิม่ขึน้ 17 ลา้นบาท ในขณะทีภ่าษีเงนิไดค้า้งจ่าย
ลดลง 10 ลา้นบาท 
 

สภาพคล่องทางการเงิน 

ณ สิน้ปี 2564 กระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทัย่อย มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดจ านวน 33 ล้าน
บาท เปรยีบเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน ซึง่มจี านวน 40 ลา้นบาท ลดลง 7 ลา้นบาท ซึง่มสีาเหตุดงัต่อไปนี้ 

• เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงานของปี 2564 จ านวน 89 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 
2563 จ านวน 40 ลา้นบาท เหตุผลหลกัมาจากผลประกอบการ ดงัทีไ่ดก้ล่าวไปแล้วขา้งตน้ ประกอบกบั
การเพิม่ขึน้ในส่วนของลูกหนี้การคา้ และสนิคา้คงเหลอื 

• เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนของปี 2564 จ านวน 32 ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2563 ทีใ่ชไ้ป 
72 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 40 ลา้นบาท มาจากการลงทุนในเครื่องจกัรและอุปกรณ์ลดลงจากปีก่อน 

• เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิของปี 2564 จ านวน 65 ล้านบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อนทีใ่ช้
ไป 38 ลา้นบาท เหตุผลหลกัมาจากการจ่ายเงนิปันผล 

 

อตัราส่วนทางการเงิน 

• อตัราส่วนสนิทรพัย์หมุนเวยีนต่อหนี้สนิหมุนเวยีนเท่ากบั 2.7 เท่า ซึ่งสูงกว่าปี 2563 ประมาณ 1.6 เท่า 
สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของลูกหนี้การคา้และสนิคา้คงเหลอื 

• อตัราส่วนสนิทรพัย์สภาพคล่องหมุนเร็วต่อหนี้สนิหมุนเวยีนเท่ากบั 1.1 เท่า สูงกว่าปี 2563 ประมาณ 
0.8 เท่า สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของลูกหนี้การคา้ 
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• อตัราส่วนกระแสเงนิสดรบัสุทธจิากการด าเนินงานต่อหนี้สนิหมุนเวยีนเท่ากบั 0.38 เท่า ในปี 2564 ต ่า
กว่าปี 2563 ประมาณ 0.07 เท่า สาเหตุหลกัมาจากเงนิสดรบัสุทธจิากการด าเนินงานลดลง ตามเหตุผล
ดงัทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 

• ระยะเวลาการเก็บหนี้ เท่ากบั 23 วนั (2563 : 14 วนั) ซึ่งเพิม่ขึ้นจากปี 2563 ประมาณ 9 วนั สาเหตุ
หลกัมาจากยอดขายในช่วงเวลาสิน้ไตรมาสสุดทา้ยเพิม่ขึน้ เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน  

• ระยะเวลาการช าระหนี้ เท่ากบั 6 วนั (2563 : 10 วนั) ซึ่งลดลงจากปี 2563 ประมาณ 4 วนั สาเหตุหลกั
มาจากตน้ทุนขายเพิม่สงูขึน้ในสดัส่วนทีม่ากกว่าการเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้การคา้ 

 
รายจ่ายลงทุน 

• ในปี 2564 บริษัทมีการลงทุนในเครื่องจกัรและอุปกรณ์ เพื่อปรบัปรุงประสิทธิภาพในการผลิตอย่าง
ต่อเนื่องจากปีก่อน ไม่ว่าจะเป็น แทง้คบ์รรจุน ้ามนั 4,000 ตนั เครื่องจกัรผลติไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพและ
ชวีมวล เป็นตน้  

• รายจ่ายลงทุนของบรษิัทในอนาคตเป็นการจดัหาอุปกรณ์ทดแทนทรพัย์สนิที่เสื่อมสภาพ รวมถึงการ
จดัหาอุปกรณ์เครื่องใชท้ีส่ามารถปรบัปรุงประสทิธภิาพใหด้ยีิง่ขึน้ 

 
 
ปัจจยัหรือเหตุการณ์ทีอ่าจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
 

จากการที่วตัถุดบิหลกัของบรษิทัมาจากผลผลติทางการเกษตร ท าใหแ้นวโน้มผลการด าเนินงานของบรษิัท
ขึน้อยู่กบัปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้ไดแ้ก่ สภาพภูมอิากาศ ปรมิาณน ้าฝน ปรมิาณผลปาลม์สดทีอ่อกสู่ตลาดในแต่ละฤดกูาล 
และความผนัผวนของราคาน ้ามนัปาล์ม นอกจากนี้ยงัมนีโยบายของภาครัฐที่ใหก้ารช่วยเหลอืเกษตรกรในช่วงที่เป็น
ฤดกูาลซึง่มผีลผลติปาลม์สดออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก ส่งผลใหร้าคาตลาดของผลปาลม์สดไม่ไดเ้ป็นไปตามกลไกของ
ตลาด ประกอบกับจ านวนโรงสกัดน ้ามันปาล์มดิบที่เปิดด าเนินการมีมากถึง 104 แห่ง และอตัราใช้ก าลงัการผลิต
โดยรวมต ่ากว่าร้อยละ 50 ส่งผลให้การซื้อผลปาล์มสดจากภายนอกมีการแข่งขนักันอย่างรุนแรง โดยไม่ใส่ใจเรื่อง
คุณภาพของผลปาลม์ ส่งผลใหต้น้ทุนขายปรบัตวัสงูขึน้ 

ปัจจยัที่ส าคญัอีกปัจจยัหนึ่งได้แก่ พื้นที่ที่เป็นของรฐั คิดเป็นร้อยละ 52.8 ของพื้นที่ปลูกปาล์มทัง้หมดของ
บรษิทั ซึง่บรษิทัย่อยสามารถด าเนินการต่อสญัญากบัภาครฐัไดเ้พยีง รอ้ยละ 15 ของพืน้ทีป่ลูกปาลม์ทัง้หมดของบรษิทั 
ส่วนพืน้ทีท่ีเ่หลอืนัน้อยู่ในระหว่างด าเนินการ หากรฐัไม่พจิารณาต่อสญัญาหรอือนุญาตใหเ้ขา้ท าประโยชน์  จะมผีลให้
บรษิทัมพีืน้ทีป่ลูกปาลม์ลดลง ส่งผลใหบ้รษิทัตอ้งซื้อผลปาลม์จากภายนอกเพิม่ขึน้ ซึง่มผีลใหต้น้ทุนขายสงูขึน้   

นอกจากนี้ บรษิัทยงัมีปัญหาที่ดินทบัซ้อนกบัที่ดนิของส านักงานปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึ่ง
บรษิทัอาจสญูเสยีทีด่นิดงักล่าว ตามรายละเอยีดทีป่รากฎอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ้ 31  

อา้งถงึ “ปัจจยัความเส่ียงระดบัองคก์ร” และ “การตลาดและการแข่งขนั” ทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 
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ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญั 
 

ชื่อผูส้อบบญัช ี  นางสาววไิลลกัษณ์ เลาหศรสีกุล 

   เลขทะเบยีนผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 6140 

ชื่อส านักงาน  บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

 

1)  ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 

กลุ่มบรษิัท ได้ใช้บริการสอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชีเดียวกัน  โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ส านัก
งานสอบบญัชดีงักล่าว ในรอบปีบญัชดีงันี้ 

 
ค่าสอบบญัช ี(บาท) ปี 2564 ปี 2565 

ของบรษิทั 1,030,000 1,080,000 
ของการร่วมคา้ (บจ.สยามเอลทิปาลม์) 315,000 315,000 
ของบรษิทัย่อย 3 บรษิทั 140,000 140,000 

รวม 1,485,000 1,535,000 
 

2)  ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee)  

กลุ่มบรษิทั ไดม้กีารก าหนดค่าตอบแทนงานบรกิารอื่นใหแ้ก่ผูส้อบบญัช ีไดแ้ก่ การตรวจสอบโครงการทีไ่ดร้บั BOI 

และรายการน าเขา้เครื่องจกัรเพื่อใชใ้นการยื่นเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลของกลุ่มบรษิทั ดงันี้ 

 

ค่าตรวจสอบโครงการ BOI  (บาท) ปี 2564 ปี 2565 

ของบรษิทั 100,000 100,000 

ของการร่วมคา้ (บจ.สยามเอลทิปาลม์) 100,000 100,000 

รวม 200,000 200,000 

 
 

งบการเงนิรวมนี้ เป็นการรวมงบการเงนิของบรษิทั และงบการเงนิของบรษิทัย่อยดงัต่อไปนี้  
 

• บรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จ ากดั (ถอืหุน้โดยบรษิทั รอ้ยละ 100) 
• บรษิทั ประจกัษ์ววิฒัน์ จ ากดั (ถอืหุน้โดยบรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จ ากดั รอ้ยละ 100) 
• บรษิทั พนัธศ์ร ีจ ากดั (ถอืหุน้โดยบรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จ ากดั รอ้ยละ 100) 
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สรปุงบการเงินรวม 
 
บริษทั สหอตุสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) บริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
 
 

 2564  2563  2562     
  บาท   %   บาท   %   บาท   %  

สินทรพัย ์       
สนิทรพัยห์มุนเวยีน       
   เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 32,782,180 1.86 39,839,639 2.68 21,000585 1.57 
   ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 226,957,718 12.85 38,605,410 2.60 30,471,223 2.27 
   ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระ    
      ภายในหนึ่งปี 1,544,819 0.09 1,567,066 0.11 330,650 0.02 

   เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และเงนิทดรองแก่พนักงาน 80,668 0.00 79,096 0.01 300,385 0.02 
   สนิคา้คงเหลอื 241,766,733 13.69 123,013,684 8.29 82,814,927 6.18 
   สนิทรพัยช์วีภาพ 112,273,222 6.36 95,620,275 6.44 90,928,591 6.79 
   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 12,483,276 0.71 20,417,097 1.38 12,264,073 0.92 
รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 627,888,616 35.55 319,142,267 21.50 238,110,434 17.78 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน         
   ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระ    
      เกนิกว่าหนึ่งปี 896,306 0.05 2,441,124 0.16 640,732 0.05 

   เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 26,570,516 1.50 22,997,536 1.55 26,709,841 1.99 
   เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัอื่น 17,480,000 0.99 18,400,000 1.24 19,320,000 1.44 
   ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  877,810,751 49.70 887,736,007 59.79 841,931,040 62.82 
   สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 34,981,664 1.98 36,396,548 2.45 - - 
   พชืเพื่อการใหผ้ลติผล 176,452,462 9.99 196,333,100 13.22 204,034,766 15.22 
   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 90,382 0.01 165,947 0.01 63,623 0.00 
   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี - - - - 6,569,983 0.49 
   สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 4,152,147 0.24 1,047,010 0.07 2,801,010 0.21  
รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 1,138,434,228 64.45 1,165,517,272 78.50 1,102,070,995 82.23  

รวมสินทรพัย ์ 1,766,322,844 100.00 1,484,659,539 100.00 1,340,181,429 100.00  
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

 
 2564  2563     2562    
  บาท   %   บาท   %   บาท   %  

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนี้สนิหมุนเวยีน       
   เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 145,000,000 8.21 245,000,000 16.50 275,000,000 20.52 
   เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 35,766,882 2.02 18,303,837 1.23 22,973,869 1.71 
   ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนด 
       ช าระภายในหนึ่งปี 36,666,667    2.08  - - - - 

   ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึก าหนด 
       ช าระภายในหนึ่งปี 345,178 0.02 308,143 0.02 - - 

   ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 9,386,932 0.53 19,336,400 1.30 675,764 0.05 
   หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 6,858,855 0.39 2,959,260 0.20 2,857,381 0.21 
รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 234,024,514 13.25 285,907,640 19.26 301,507,014 22.50 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน       
    เงนิกูย้มืระยะยาว-สุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนด 

ช าระภายในหนึ่งปี       63,333,333     4.65     - -    -  - 

    หนี้สนิตามสญัญาเช่า-สุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนด 
ช าระภายในหนึ่งปี       42,647,014  2.41    42,546,367  2.87    -  - 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี       31,751,684     1.80       2,610,783     0.18  - - 
    ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน       17,390,063  0.98 18,422,800 1.24 19,108,330 1.43 
รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 155,122,094 8.78 63,579,950 4.28 19,108,330 1.43 
รวมหน้ีสิน 389,146,608 22.03 349,487,590 23.54 320,615,344 23.92 

       
ส่วนของผู้ถอืหุ้น       

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 18.35 324,050,000 21.83 324,050,000 24.18 
   ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 321,544,740 18.20 321,544,740 21.66 321,544,740 23.99 
   ก าไรสะสม        

      จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฎหมาย 60,805,000 3.44 60,805,000 4.10 60,805,000 4.54 
      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร            670,776,496 37.98 428,772,209 28.88 313,166,345 23.37 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,377,176,236 77.97 1,135,171,949 76.46 1,019,566,085 76.08 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,766,322,844 100.00 1,484,659,539 100.00 1,340,181,429 100.00 
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

 
บริษทั สหอตุสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) บริษทัย่อย  
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 2564  2563  2562  
 บาท  %  บาท  %  บาท  %  

  รายได ้       
      รายได ้ 2,074,443,675     96.32    923,837,788     93.63   545,848,253     96.95  
      ก าไรจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรม       
           ของสนิทรพัยช์วีภาพ     25,902,143       1.20    18,691,732       1.89                  -            -    
      เงนิชดเชยจากการประกนัภยั      7,671,981       0.36     18,736,306       1.90  - - 
      รายไดอ้ื่น     45,728,627       2.12     25,423,837       2.58     17,178,436       3.05  
   รวมรายได ้ 2,153,746,426   100.00   986,689,663   100.00   563,026,689   100.00  
   ค่าใชจ้่าย       
      ตน้ทุนขาย 1,696,349,049     78.76   756,475,531     76.67   443,359,372     78.75  
      ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่าย     41,935,482       1.95     21,318,328       2.16     21,383,884       3.80  
      ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร     46,764,067       2.17     41,395,809       4.20     61,086,135     10.85  
      ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์     15,588,502       0.72                  -            -           698,969       0.12  
       ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรม 
          ของสนิทรพัยช์วีภาพ 

- - - -    26,864,185       4.77  

   รวมค่าใชจ้่าย 1,800,637,100     83.60   819,189,668     83.02   553,392,545     98.29  
ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน   353,109,326     16.40   167,499,995     16.98       9,634,144       1.71  
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากการร่วมคา้      3,572,980       0.17     (3,751,777)    (0.38)    (6,813,861)    (1.21) 

   รายไดท้างการเงนิ         372,151       0.02         429,612       0.04         642,422       0.11  
   ตน้ทุนทางการเงนิ    (4,445,685)    (0.21)    (6,963,114)    (0.71)    (6,790,082)    (1.21) 
   ก าไร(ขาดทุน)กอ่นผลประโยชน์(คา่ใชจ้่าย)ภาษเีงนิได ้   352,608,772     16.37   157,214,716     15.93     (3,327,377)    (0.59) 
   ผลประโยชน์(ค่าใชจ้่าย)ภาษเีงนิได ้   (45,794,905)    (2.13)  (32,116,003)    (3.25)      (225,611)    (0.04) 
   ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัปี   306,813,867   14.25   125,098,713     12.68     (3,552,988)    (0.63) 
   ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น       
   ผลก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกั                                                  
       คณิตศาสตรป์ระกนัภยั–สุทธจิากภาษเีงนิได ้ - -    (1,431,122)    (0.15)    (1,104,006)    (0.20) 
   ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากการร่วมคา้       
       ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร ์ประกนัภยั 
- - 39,472 - (77,952) (0.01) 

   ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่นส าหรบัปี - -    (1,391,650)    (0.14)    (1,181,958)    (0.21) 
   ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี   306,813,867     14.25   123,707,063     12.54     (4,734,946)    (0.84) 
   ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.95              0.39             (0.01)    
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

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

 2564 2563 2562 
 บาท บาท บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
   ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษ ี   352,608,772      157,214,716      (3,327,377)  
   รายการปรบักระทบยอดก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีป็นเงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนินงาน: 
      ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย     43,044,047      40,951,747      48,834,034  
      ส่วนแบ่งขาดทุน(ก าไร)จากการร่วมคา้      (3,572,980)       3,751,777        6,813,861  
      ขาดทุน(ก าไร)จากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุธิรรม 
         ของสนิทรพัยช์วีภาพ 

   (25,902,143)    (18,691,732)     26,864,185  

      ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายพชืเพื่อการใหผ้ลติผล         116,730                  -          5,948,638  
      การปรบัลดสนิคา้คงเหลอืเป็นมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บั(กลบัรายการ)      (4,963,486)       1,451,565       (2,272,572) 
      ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์     15,588,502                  -            698,969  
      ขาดทุนจาการตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ - 2,083,644 - 
      ขาดทุน(ก าไร)จากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายทีด่นิอาคารและ 
         อุปกรณ์ 

      4,479,476       (4,215,811)      (1,078,061) 

      ก าไรจากสญัญาใหเ้ช่าทางการเงนิ                 -         (3,778,947)      (1,022,998) 
      ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน       2,279,402      10,992,252      12,591,565  
      ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้       4,445,685        6,963,114        6,790,082  
   388,124,005    196,722,345      100,840,326  
สนิทรพัยด์ าเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง :-    
      ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น  (188,352,308)      (8,134,187)    (18,946,371) 
      เงนิสดรบัจากลูกหนี้ตามสญัญาเช่าทางการเงนิ       1,567,065          742,139            51,616  
      เงนิทดรองแกพ่นักงาน            (1,572)         221,289           (64,179) 
      สนิคา้คงเหลอืและสนิทรพัยช์วีภาพ  (104,540,367)    (27,650,274)    (14,347,095) 
      สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น       3,836,948     (10,621,089)        (359,105) 
      สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น      (3,105,137)          (46,000)             5,490  
หนี้สนิด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง) :-    
      เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่     17,918,249         (252,411)       1,749,600  
      หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น       3,886,879          101,879       (1,813,226) 
      จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน      (3,312,139)    (13,466,685)      (8,249,768) 
เงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน   116,021,623    137,617,006      58,867,288  
       จ่ายดอกเบีย้      (4,179,391)      (6,984,326)      (6,811,288) 
         จ่ายภาษเีงนิไดสุ้ทธ ิ    (22,506,599)      (1,732,419)      (2,081,848) 
เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงาน     89,335,633      128,900,261      49,974,152  
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

 
 2564 2563 2562 

 บาท บาท บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
  เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัอื่นลดลง         920,000          920,000          920,000  
  เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์       3,103,365      26,892,171        5,326,162  
   เงนิสดจ่ายซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์     (31,225,220)    (95,797,403)    (34,355,708) 
   ตน้ทุนพชืเพื่อการใหผ้ลติผลเพิม่ขึน้      (4,394,373)      (3,681,047)      (7,840,676) 
   รบัเงนิปันผล -                 -          4,999,998  
เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ    (31,596,228)    (71,666,279)    (30,950,224) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    
   เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้(ลดลง)  (100,000,000)    (30,000,000)       5,000,000  
   เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาว   110,000,000  - - 
   ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว    (10,000,000) - - 
   เงนิสดจ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเช่า                 -           (293,729) - 
   จ่ายเงนิปันผล    (64,796,864)      (8,101,199)    (25,923,832) 
   เงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ    (64,796,864)    (38,394,928)    (20,923,832) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธ ิ      (7,057,459)     18,839,054       (1,899,904) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี     39,839,639      21,000,585      22,900,489  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี     32,782,180      39,839,639      21,000,585  

 
ขอ้มลูเกีย่วกบักระแสเงนิสดเพิม่เตมิ : 

   

   รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด    
       ซื้ออุปกรณ์ทีย่งัไม่ไดจ้่ายช าระ 770,947             1,492,444 688,115        
       สนิทรพัยส์ทิธกิารใชเ้พิม่ขึน้จากการเปลีย่นแปลง 
       สญัญา  

        137,682  - - 
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

อตัราส่วนทางการเงิน – งบการเงินรวม  

  2564 2563 2562  
อตัราส่วนสภาพคล่อง ( Liquidity Ratio )      
   อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า          2.7           1.1           0.8   
   อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า          1.1           0.3           0.2   

   อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด เท่า          0.3           0.4           0.2   

   อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้การคา้ เท่า        15.6         26.7         26.0   

   ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั 23 14 14  

   อตัราส่วนหมุนเวยีนสนิคา้ส าเรจ็รปู เท่า 10.0 8.5 7.4  

   ระยะเวลาขายสนิคา้ส าเรจ็รปูเฉลีย่ วนั 36 43 49  

   อตัราส่วนหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื เท่า 9.3 7.4 6.1  

   ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั 39 50 60  

   อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี้การคา้ เท่า 62.7 36.7 20.0  

   ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่ วนั 6 10 18  

   Cash Cycle วนั 57 53 56  
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร ( Profitability Ratio )      
   อตัราส่วนก าไรขัน้ตน้ %        18.2         18.1         17.3   

   อตัราก าไรจากการด าเนินงาน %        17.0         18.1         1.8   

   อตัราส่วนรายไดอ้ื่นต่อรายไดร้วม %        3.7         6.4         3.1   

   อตัราเงนิสดต่อการท าก าไร %        25.3         77.0         518.7   

   อตัราส่วนก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ % 14.2 12.7 -0.6  

   อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 24.4 11.6 -0.3  

อตัราส่วนแสดงประสทิธภิาพในการด าเนินงาน ( Efficiency Ratio )      
   อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % 18.9 8.9 -0.3  

   อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร % 32.7 15.6 4.3  

   อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์ เท่า 1.3 0.7 0.4  

อตัราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ  (Financial Policy Ratio )      
   อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.28 0.31 0.31  

   อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า 90 29 8  

   หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย   
       ภาษเีงนิได ้ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 

 
เท่า 

   
0.6  

        
1.2  

        
5.3  

 

   อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั เท่า        2.2         0.8         0.2   

   ก าไร(ขาดทุน)สุทธติ่อหุน้ บาทต่อหุน้ 0.95 0.39 -0.01  

   เงนิปันผลจากงวดผลการด าเนินงานต่อหุน้ บาทต่อหุน้ 0.50 0.20 0.03  

   การจ่ายเงนิปันผลต่อหุน้ บาทต่อหุน้ 0.20 0.03 0.08  

   อตัราการจ่ายเงนิปันผล % 53.8 50.2 51.8  
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บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

 
5. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 

 
นายทะเบียนหุ้น 
 
ชื่อ    : บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
สถานทีส่ านักงาน   : 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

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

ผู้สอบบญัชี 
 
ชื่อ    :  นางสาววไิลลกัษณ์ เลาหศรสีกุล 
      เลขทะเบยีนผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 6140 
สถานทีส่ านักงาน   : บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั 
      ชัน้ 33 อาคารเลครชัดา 

  193/136-137 ถนนรชัดาภเิษก คลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110 
 
  โทรศพัท ์02-264 0777, 02-661 9190 
  โทรสาร 02-264 0789-90, 02-661 9192 

 
จ านวนปีทีเ่ป็นผูส้อบบญัชใีหบ้รษิทั  : 5  
ความสมัพนัธห์รอืการมส่ีวนไดเ้สยีกบั  : ไม่ม ี
บรษิทั /บรษิทัย่อย /ผูบ้รหิาร /ผูถ้อืหุน้ 
รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
 
นักลงทุนสมัพนัธ ์
 
ชื่อ    : นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ
      กรรมการผูจ้ดัการ 
อเีมล      anchales@lamsoon.co.th 
 
ชื่อ    : นางสาวปิยธดิา สุขจนัทร ์
      กรรมการบรหิาร 
อเีมล      piyatida@lamsoon.co.th 
 
      โทรศพัท ์ 02-361 8959-87 
      โทรสาร   02-361 8989 
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บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 
1) คดีท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรพัยข์องบริษทัหรือบริษทัย่อยท่ีมจี านวนสูงกวา่  ร้อยละ 5 

ของส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

บรษิัทไม่มีคดีหรอืข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรพัย์ของบรษิัทหรอืบรษิัทย่อยที่มี
จ านวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถ้อืหุน้ของงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564  

 
 

2) คดีท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธรุกิจของบริษทัอยา่งมีนัยส าคญั 
 
----------ไม่ม-ี-------- 

 
 

3) คดีท่ีมิได้เกิดจากการประกอบธรุกิจโดยปกติของบริษทั 
 
----------ไม่ม-ี-------- 
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 2 
 

การก ากบัดแูลกิจการ 
 

6. นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

 
ดว้ยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) โดยความร่วมมอืของคณะท างานเพื่อการ

พัฒนาความยัง่ยืนของบริษัทจดทะเบียนได้ออกหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 
(Corporate Governance Code : “CG CODE”) โดยได้บูรณาการประเด็นทางสงัคม สิง่แวดล้อม และการก ากบัดูแล
กิจการ (environmental, social and governance : ESG) เข้าไปในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการใน
ฐานะผูน้ าองค์กรสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการก ากบัดแูลใหบ้รษิทัจดทะเบยีนด าเนินงานอย่างมจีรยิธรรม เคารพสทิธ ิ
และรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี พฒันาหรอืลดผลกระทบดา้นลบต่อสิง่แวดล้อม ตลอดจนปรบัตวัไดภ้ายใต้ปัจจยัการ
เปลีย่นแปลง ซึง่สอดรบักบัการพฒันาทีย่ ัง่ยนืตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบติัการก ากบัดแูลกิจการ 
 

บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) ไดต้ระหนักถงึความส าคญัของหลกัการก ากบัดแูลกจิการ
ทีด่ดีงักล่าว อนัเป็นปัจจยัในการเสรมิสรา้งใหอ้งค์กรด าเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม และปฏบิตัติ่อผูม้ส่ีวนได้
ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน มีระบบการบรหิารจดัการที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับความรบัผิดชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม โดยมเีป้าหมายเพื่อสรา้งคุณค่าใหก้จิการอย่างยัง่ยนื คณะกรรมการจงึไดพ้จิารณาความเหมาะสมของการ
น าหลกัปฏบิตัติาม CG CODE และมมีตเิหน็ชอบใหน้ าไปปรบัใชต้ามบรบิททางธุรกจิของบรษิทั หากมหีลกัปฏบิตัใิดที่
ยงัไม่สามารถหรอืยงัมไิดน้ าไปปรบัใช ้จะมกีารชีแ้จงเหตุผลในการประชุมคณะกรรมการ  
 
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 8 หลกัการ  
 
หลกัปฏบิตั ิ1 ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่

กจิการอย่างยัง่ยนื  
หลกัปฏบิตั ิ2  ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพื่อความยัง่ยนื  
หลกัปฏบิตั ิ3 เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีม่ปีระสทิธผิล  
หลกัปฏบิตั ิ4 สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบุคลากร  
หลกัปฏบิตั ิ5 ส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ  
หลกัปฏบิตั ิ6 ดแูลใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม  
หลกัปฏบิตั ิ7 รกัษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู  
หลกัปฏบิตั ิ8 สนับสนุนการมส่ีวนร่วมและการสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้  
 

 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัคณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการก าหนดแผนปฏบิตัแิละมาตรการ
ติดตาม เพื่อให้มีการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี และประเมินผลการปฏิบัติตามหลกัการ รวมทัง้ให้
ค าแนะน าเพื่อปรบัปรุงหลกัการดงักล่าวตามความเหมาะสม 
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(1) กระบวนการสรรหากรรมการ 
 
คณะกรรมการสรรหาท าหน้าที่เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาและเสนอที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในขอ้บงัคบัของบรษิทั คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรร
หา ประเมนิ เลอืกสรร และเสนอชื่อผูท้ีผ่่านการพจิารณาต่อคณะกรรมการ  
 
คณะกรรมการบรษิัทจะพจิารณาถึงประสบการณ์ที่เหมาะสมส าหรบัการท าหน้าที่ของคณะกรรมการบรษิัท 
ตลอดจนพจิารณาถงึความสามารถทีจ่ะช่วยใหก้ารด าเนินการของคณะกรรมการเป็นไปอย่างรอบคอบรดักุม
ยิง่ขึ้น ความสามารถในการตดัสนิใจทางธุรกิจอย่างมเีหตุผล ความสามารถในการคดิเชงิกลยุทธ์ ความเป็น
ผูน้ า รวมทัง้ความช านาญในวชิาชพี ความซื่อสตัย ์ตลอดจนคุณสมบตัส่ิวนบุคคลอื่นๆ ทีเ่หมาะสม 

หลกัเกณฑ์ทีส่ าคญัในการสรรหาผูท้ีจ่ะไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการบรษิทั ไดแ้ก่ ทกัษะและความช านาญ  
ประวตักิารท างาน ความรอบรูแ้ละประสบการณ์ในธุรกจิ รวมถงึคุณสมบตัอิื่นๆ และความซื่อสตัย์สุจรติ การ
พิจารณาคดัเลอืกยงัให้ความส าคญัถึงการได้รบัประโยชน์จากความหลากหลายในด้านต่างๆ เช่น ความ
หลากหลายทางเพศ อาย ุเชือ้ชาต ิและสญัชาต ิ

(2) การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

2.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ท าหน้าที่พิจารณาหลกัเกณฑ์และรูปแบบในการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ และน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ ค่าตอบแทน
กรรมการจะพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบโดย
เปรยีบเทยีบกบับรษิทัอื่นทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั และจะใชผ้ลการส ารวจการจ่ายค่าตอบแทนของบรษิทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบในแต่ละปี ทัง้นี้  เพื่อให้
ค่าตอบแทนดงักล่าวเพยีงพอทีจ่ะจงูใจและรกัษากรรมการทีม่คีุณภาพตามทีบ่รษิทัตอ้งการ  

2.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสูงระดบัสูง 
 

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนก าหนดในแต่ละครัง้ซึง่สอดคล้องกบัความรูค้วามสามารถและผลการด าเนินงานของบรษิทั  โดย
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และน าเสนอจ านวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  โดยโครงสร้างค่าตอบแทนถือว่าเป็นเครื่องจูงใจให้กรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการ และผู้บรหิารระดบัสูง ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของ
องคก์รและสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกจิการในระยะยาว 

(3) ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจดัการ 

  คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน, กรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิาร 1 ท่าน 
กรรมการ 1 ท่าน และกรรมการบรหิาร 2 ท่านโดยมจี านวนกรรมการอสิระมากกว่าเกณฑข์ัน้ต ่าทีก่ าหนดโดย
ส านักงาน ก.ล.ต. 

กรรมการทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิารมปีระชุมกนัเองตามความจ าเป็นโดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วมอยู่ดว้ย ทัง้นี้ เพื่อ
อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่มีประเด็นที่น่าสนใจ และจะต้องมีการแจ้งผลการประชุมให้
กรรมการผูจ้ดัการไดร้บัทราบ 
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(4) การพฒันากรรมการ 

 4.1 การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

บรษิัทจดัให้มีการปฐมนิเทศส าหรบักรรมการและผู้บริหารใหม่ โดยจดัให้เยี่ยมชมโรงงานเพื่อดู
กระบวนการผลติสนิคา้ของบรษิทั รวมถงึการแนะน าถงึลกัษณะธุรกจิและภาพรวมการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 
และบรษิทัย่อย  นอกจากน้ี ยงัจดัใหม้เีอกสารดงัต่อไปนี้ ส่งมอบใหก้รรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหม่   

1. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีหวัข้อต่างๆ ที่ส าคญั ได้แก่  บทบาทและหน้าที่ความ
รบัผดิชอบ  ขอ้หา้มกระท าของกรรมการบรษิทัตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้บทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

2. หลกัการก ากบักจิการทีด่ ีและจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทั 
3. หนังสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทั 
4. แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปีของบรษิทั (แบบ 56-1 One Report) ฉบบั

ล่าสุด 

นอกจากนัน้ คณะกรรมการมนีโยบายส่งเสรมิและสนับสนุนใหก้รรมการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร 
และพนักงานไดร้บัการอบรมและพฒันา เพื่อเพิม่พูนความรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏบิตังิาน รวมถงึเป็นประโยชน์ในภาคธุรกจิ อนัจะเป็นตวัขบัเคลื่อนองคก์รไปสู่เป้าหมาย 

 
  4.2. แผนสืบทอดงาน 

บรษิทัมกีารวางแผนการสบืทอดงาน โดยการรบัพนักงานในต าแหน่ง Management Trainees เพื่อ
พฒันาความรู ้ความสามารถใหเ้ป็นผูบ้รหิารของบรษิทัต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ บรษิทัไดก้ าหนดใหบุ้คคล
ดงัต่อไปนี้ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนกรรมการผูจ้ดัการ ในกรณีทีก่รรมการผูจ้ดัการไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ 

1. ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงนิเป็นผู้ดูแลและตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบังานการเงนิและ
บญัช ีของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

2. นางสาวปิยธดิา สุขจนัทร ์เป็นผูด้แูลและตดัสนิใจในเรื่องอื่นๆ ของบรษิทัและบรษิทัย่อย   
 

(5) การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ  

5.1 การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ  

ก าหนดใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการดว้ยตนเองตามแบบการประเมนิของ
ศูนย์พฒันาการก ากับดูแลกิจการบรษิัทจดทะเบยีน โดยได้มกีารประเมนิผลการปฏิบตัิงานปีละ 1 ครัง้ ใน
เดอืนธนัวาคมของทุกปี และใหก้รรมการแต่ละท่านน าส่งแบบประเมนิทีเ่ลขานุการบรษิทั เพื่อรวบรวมผลการ
ประเมนิและแจง้คณะกรรมการไดร้บัทราบเพื่อก าหนดแนวทางปรบัปรุงในการท างานต่อไป  

5.2 การประเมินกรรมการผู้จดัการ  

คณะกรรมการไดป้ระเมนิผลงานประจ าปี ของกรรมการผูจ้ดัการในรปูแบบก าหนดดชันีชี้วดัทีส่ าคญั
อนัสะท้อนมาจากผลประกอบการที่เป็นผลงานทัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพ ทัง้นี้ คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน ซึ่งประกอบดว้ยสมาชกิส่วนใหญ่เป็นกรรมการอสิระ และมปีระธานเป็นกรรมการอสิระ ท าหน้าที่
พจิารณาดชันีชีว้ดัทีส่ าคญัดงักล่าว ซึง่มคีวามโปร่งใส และมคีวามเหมาะสมกบัธุรกจิของบรษิทั โดยมหีวัขอ้ใน
การประเมนิ ดงันี้ 

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

(6) การก ากบัดแูลบริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมค้า 

ผูบ้รหิารระดบัสูงไปด ารงต าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม  การร่วมคา้ หรอื
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัในกลุ่มบรษิทัได ้ ทัง้นี้ เพื่อก ากบัดแูลการบรหิารใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลและเกดิ
ประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบรษิัท อย่างไรกต็าม ในกรณีทีเ่ป็นการด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่นนอกเหนือจากกลุ่ม
บรษิทัดงักล่าวแลว้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากกรรมการผูจ้ดัการ  

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัผู้ถือหุ้นและผู้มส่ีวนได้เสีย  
 

 (1) การดแูลผู้ถือหุ้น และการปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกนั 

➢ บริษัทให้ความส าคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยไม่ค านึงถึง เพศ อายุ สีผิว เชื้อชาติ สัญชาต ิ
ศาสนา ความเชื่อ ความคดิเหน็ทางการเมอืงหรือความพกิาร บรษิทัมแีนวปฏบิตัใินการก ากบั
ดแูลเพื่อปกป้องสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม รวมถงึใหส้ทิธแิก่ผู้
ถอืหุน้ในการออกเสยีงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง (one share one vote) เพื่อสรา้ง
ความมัน่ใจในการลงทุนกบับรษิทั  

➢ จดัส่งหนังสอืมอบฉันทะในรูปแบบ ข. ซึ่งผูถ้ือหุน้สามารถระบุความเหน็ในการลงคะแนนเสยีง
ได ้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุม โดยระบุเอกสารทีต่้องใชใ้นการมอบฉันทะและขัน้ตอนในการ
เขา้ร่วมประชุมอย่างชดัเจน ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุม แต่ประสงคจ์ะใชส้ทิธอิอกเสยีง
อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงแทนตน หรอืจะมอบฉนัทะใหก้รรมการ
อสิระของบรษิทักไ็ด ้

➢ บรษิทัมกีารก าหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกบัการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบรษิทั และไดแ้จง้
ใหพ้นักงาน ผูบ้รหิาร และกรรมการบรษิทัทราบ  

➢ บรษิทัมกีารเปิดเผยการท ารายการระหว่างกนัระหว่างบรษิทักบับรษิทัย่อย โดยไดก้ระท าอย่าง
ยุตธิรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกตธิุรกจิการคา้ (Fair and at arms’ length basis)  

 

(2) การส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 

➢ จดัให้มกีารประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิ้นสุดของรอบปีบญัชขีอง
บริษัท เพื่อพิจารณาแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  / รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One 
Report) ของคณะกรรมการ ซึ่งแสดงถงึผลการด าเนินการของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา งบแสดง
ฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็  การจ่ายเงนิปันผลและจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมาย การเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระรวมถงึค่าตอบแทนกรรมการ 
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทน 

➢ การประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ ในวาระเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ และ
การก าหนดค่าตอบแทนนัน้  บรษิัทได้แยกเรื่องการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการ ออกจากการ
พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ  โดยบรษิัทได้ใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในการเลอืกตัง้กรรมการ 
และเสนอชื่อกรรมการใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล 
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➢ จดัใหม้กีารประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ตามทีค่ณะกรรมการเห็นสมควร ผูถ้ือหุน้คนหนึ่งหรอืหลาย
คนซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชื่อกนั
ท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด้ แต่ต้อง
ระบุเรื่องและเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้ 
คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิห้าวนันับแต่วนัทีไ่ด้รบัหนังสอืจากผู้
ถอืหุน้ 

➢ เปิดเผยมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ว่าดว้ยเรื่องก าหนดวนัประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ 
รวมทัง้เปิดเผยระเบียบวาระการประชุม และสาระส าคัญของวาระการประชุม ผ่านระบบ
เผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบรษิัท ไม่เกนิวนัท าการ
ถดัไปนับจากวนัทีค่ณะกรรมการมมีต ิ

➢ ในการเรยีกประชุมผู้ถือหุ้น บรษิัทจะต้องจดัท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา 
ระเบยีบวาระการประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุม พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดย
ระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่องดงักล่าวและจดัส่งให้ผู้ถอืหุ้นและนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่า 21 วนั
ก่อนวนัประชุม   

➢ ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมผีู้ถอืหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อย
กว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชุม โดยมปีระธานคณะกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานทีป่ระชุม 
และจะด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดบัระเบยีบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสอืเชญิประชุม  
โดยมนีโยบายทีจ่ะไม่เพิม่ระเบยีบวาระในทีป่ระชุม โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า 

➢ การใช้บตัรลงคะแนนเสยีงจะใช้ในกรณีที่มผีู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสยีงไม่เห็นด้วย หรอืงด
ออกเสยีงในวาระทัว่ไป และใชใ้นวาระส าคญั เช่น การแต่งตัง้กรรมการ  การท ารายการทีเ่กี่ยว
โยงกนั การท ารายการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ การแก้ไขหนังสอืบรคิณฑ์สนธ ิและ
ขอ้บงัคบั เป็นตน้ 

➢ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสทิธิในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าส าคญัและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณา
บรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น และเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อเขา้รบั
การเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทัง้ส่งค าถาม
เกีย่วกบับรษิทัมาล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยบรษิทัไดก้ าหนดหลกัเกณฑผ์่านทางเวบ็ไซตข์อง
บรษิทั 

➢ จดัสรรเวลาประชุมอย่างเพยีงพอ พรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธอิย่างเท่าเทยีมกนัในการ
แสดงความคดิเหน็ และตัง้ค าถามในทีป่ระชุม  

➢ ก าหนดเป็นนโยบายในการอ านวยความสะดวกและส่งเสรมิการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ โดยไดม้ี
การเผยแพร่นโยบายดงักล่าวผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

➢ จดัให้มีการเผยแพร่เอกสารการประชุมต่างๆ พร้อมหนังสือเชิญประชุมทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิัทอย่างน้อย  30 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถศกึษาขอ้มลูประกอบการประชุมล่วงหน้า   

➢ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามและบนัทึกค าถามและค าตอบที่เป็นประเด็นส าคญัพร้อมทัง้ค า
ชีแ้จงของคณะกรรมการ  รวมถงึบนัทกึจ านวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีเ่หน็ชอบ ไม่เหน็ชอบ และงด
ออกเสยีงไว้อย่างชดัเจนในทุกๆ วาระที่ต้องมกีารลงคะแนนเสยีงในรายงานการประชุม และ
เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุม 
ตลอดจนมกีารบนัทกึวดีโีอในระหว่างการประชุมจนกระทัง่การประชุมเสรจ็สิน้ลง 

➢ เปิดเผยมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มทัง้ผลการลงคะแนนเสยีง ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภายในวนัท าการถดัไปนับจากวนัประชุม 
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➢ บรษิทัมกีารเผยแพร่ร่างรายงานการประชุมผูถ้ือหุน้ไวใ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัภายใน 14 วนันับ
จากวนัประชุมเสรจ็สิ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้อง และใช้สทิธคิดัค้านได้
หากจ าเป็นโดยไม่ตอ้งรอถงึการประชุมครัง้ต่อไป 

➢ เข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (SET Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มีวตัถุประสงค์ให้บรษิัทจดทะเบียนได้ด าเนินกิจกรรมนักลงทุน
สัมพันธ์ และได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการด าเนินงานของบริษัทแก่นักวิเคราะห์
หลกัทรพัย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนทีม่าร่วมงาน บรษิทัเขา้ร่วมกจิกรรมเป็นประจ าทุกปี อย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้  

(3) การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายในของบริษทั 

เพื่อป้องกนัไม่ให้กรรมการและผู้บรหิารน าขอ้มูลภายในของบรษิัทไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนและ
เปิดเผยขอ้มลูแก่บุคคลภายนอก บรษิทัจงึไดก้ าหนดหลกัเกณฑไ์วด้งันี้  

 
➢ ก าหนดใหผู้บ้รหิารรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิทั และรายงานการเปลีย่นแปลงการ

ถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
(ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ. 2535 
ภายใน 3 วนัท าการนับจากวนัทีซ่ื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอน และส่งส าเนารายงานดงักล่าวใหก้บั
เลขานุการบรษิทั รวมถงึให้ผูบ้รหิารรายงานการถอืหลกัทรพัย์ของบรษิัทต่อคณะกรรมการทุก
ไตรมาส ทัง้นี้ ให้รวมถึงการปฏิบตัิตามบทบญัญัติกฎหมายที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตดว้ย (ถา้ม)ี  

 
 ค าว่า “ผูบ้รหิาร” หมายถงึ กรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิาร 4 รายแรกนับ

ต่อจากกรรมการผู้จดัการลงมา ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทยีบเท่าผู้บรหิารรายที่ 4 ทุกราย และให้
หมายความรวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผู้อ านวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าซึ่งมีหน้าที่ต้องจัดท าและส่งรายงานการถือครอง
หลกัทรพัยข์องบรษิทัทัง้ในนามของตนเอง คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะต่อ ก.ล.ต.  

 
➢ ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จดัการ และพนักงานที่ได้รบัทราบข้อมูลภายในของบรษิัท

เปิดเผยขอ้มลูภายในดงักล่าวแก่บุคคลภายนอกหรอืบุคคลทีไ่ม่มหีน้าทีเ่กีย่วขอ้ง และหา้มไม่ให้
ซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิัทในช่วง 1 เดอืนก่อนและอย่างน้อย 1 วนัหลงัจากวนัทีง่บการเงนิ
ของบรษิทัเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 
➢ กรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงต้องแจ้งเกี่ยวกบัการซื้อหรอืขายหลกัทรพัย์ของบรษิัททุกครัง้ 

โดยแจ้งอย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนท าการซื้อขายต่อคณะกรรมการหรอืผู้ที่คณะกรรมการ
มอบหมาย เพื่อรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. เมื่อมกีารซื้อหรอืขายหลกัทรพัย์ภายใน 3 วนัท า
การ ทัง้นี้ ตามทีพ่ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

 
➢ หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการ และพนักงานใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัทีย่งัไม่ไดเ้ปิดเผย

ต่อประชาชนอันเป็นสาระส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรพัย์ของบริษัทไปใช้เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ส่วนตน และ/หรอืชกัชวนผู้อื่นให้ซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิัท หากฝ่าฝืน
ขอ้ก าหนดดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทัจะด าเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผูก้ระท าความผดิ  
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(4) การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

กรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลอื่นทีม่กีารตกลงเขา้ท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจจะมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการเกีย่วกบัการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยท์ีส่ าคญัของกรรมการ 
ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนั ตามความหมายที่ก าหนดตามประกาศของ  ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ที่ใช้บงัคบัอยู่ในขณะท ารายการดงักล่าว จะต้องปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และวธิีการตามที่
ประกาศดงักล่าวก าหนดในเรื่องนัน้ๆ โดยเคร่งครดั บรษิทัมกีารก าหนดมาตรการหรอืขัน้ตอนการอนุมตักิารท า
รายการดงักล่าวดงันี้  

 
(1) ห้ามไม่ให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียหรอืที่อาจจะมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อนุมตัิรายการที่

เกีย่วขอ้งกบัตนได ้
(2) การก าหนดราคาหรอืค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกตทิางธุรกจิและเงือ่นไขทางการคา้ทัว่ไป

โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นส าคญั 
(3) คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการพจิารณาใหค้วามเหน็ก่อนท ารายการดงักล่าว ถา้

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการไม่มคีวามช านาญในการใหค้วามเหน็ในเรื่องหรอื
รายการใด บรษิทัจะต้องจดัใหผู้เ้ชีย่วชาญอสิระเป็นผูใ้ห้ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และก ากบัดแูลกจิการเพื่อประกอบการพจิารณากลัน่กรองก่อนจะน าเสนอคณะกรรมการบรษิทั 
และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

(4) บรษิัทจะต้องเปิดเผยการท ารายการดงักล่าวตามหลกัเกณฑ์และวธิีการที่  ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

 

(5) ความรบัผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

5.1 การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษิทัมนีโยบายรกัษาสทิธแิละผลประโยชน์ของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ผู้
ถือหุ้น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ชุมชนและสงัคม แต่เนื่องจากความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจ
แตกต่างกนั ดงันัน้ บรษิัทจะพจิารณาถงึสทิธติามกฎหมายทีแ่ต่ละกลุ่มพงึได้รบัอย่างละเอยีดรอบคอบ และ
ดแูลใหม้ัน่ใจว่าสทิธดิงักล่าวไดร้บัความคุม้ครองและปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงั โดยไดก้ าหนดแนวทางการ
ตอบสนองความต้องการของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีไวเ้ป็นนโยบายและแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยี  โดยได้
เผยแพร่อยู่ในเวบ็ไซตข์องบรษิทั ไดแ้ก่  

- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัผูถ้อืหุน้ 
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัลูกคา้ 
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัคู่คา้ 
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัคู่แขง่ทางการคา้ 
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัเจา้หนี้ 
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัพนักงาน 
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการเคารพสทิธมินุษยชน 
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปัญญา และลขิสทิธิ ์
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัคุณภาพ ความปลอดภยั และอาชวีอนามยั  
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่และการใหส้นิบน 
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นอกจากนี้ บรษิทัยงัค านึงถงึบทบาทสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยี โดยมกีารก าหนดแนวปฏบิตัติามระบบมาตรฐาน
ต่างๆ ทีไ่ดร้บั ไดแ้ก่  

- มาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็นระบบบรหิารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS) 
ที่ก ากับดูแลทัง้การออกแบบ การพัฒนาการผลิต การติดตัง้ และการบริการ การจัดวางระบบ
บรหิารงาน เพื่อการประกนัคุณภาพซึ่งเป็นระบบทีท่ าให้เชื่อมัน่ไดว้่ากระบวนการต่างๆ ไดร้บัการ
ควบคุม และสามารถตรวจสอบไดโ้ดยผ่านเอกสารทีร่ะบุข ัน้ตอน และวธิกีารท างาน เพื่อใหม้ัน่ใจได้
ว่าบุคลากรในองคก์รรูห้น้าทีค่วามรบัผดิชอบและขัน้ตอนต่างๆ ในการปฏบิตังิาน 

- มาตรฐาน ISO 45001 เป็นมาตรฐานเกี่ยวกบัระบบการจดัการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั
ในสถานที่ท างาน จะให้ประโยชน์ที่ส าคญัในการป้องกันอุบตัิเหตุจากการท างานและโรคจากการ
ท างาน ซึ่งเป็นเครื่องมอืที่ใช้ในการควบคุมและลดอนัตรายและความเสี่ยงที่เกิดจากองค์กรที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ชวีติ และทรพัยส์นิได ้

- มาตรฐาน ISO 14001 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment management 
System) ที่ได้รบัการยอมรบัมากที่สุดจากหน่วยงานองค์กรทัว่โลก มวีตัถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมี
ความตระหนักถงึความส าคญัของการจดัการสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหเ้กดิการพฒันาสิง่แวดลอ้มควบคู่กบั
การพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษและรกัษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลด
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และลดตน้ทุนการผลติในธุรกจิ 

- มาตรฐานการผลติน ้ามนัปาลม์อย่างยัง่ยนืภายใตก้รอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm 
Oil) เป็นมาตรฐานที่จดัตัง้ขึ้น เพื่อต้องการให้มีการผลิตปาล์มน ้ามนัได้อย่างยัง่ยืน โดยค านึงถึง
ผลกระทบต่อผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี โดยเฉพาะป่าไมต้น้ก าเนิดของแหล่งน ้า มาตรฐานนี้จะมกีารน าไป
ประยุกตใ์ชต้ลอดห่วงโซ่อุปทาน ตัง้แต่ตน้น ้าจนถงึผูผ้ลติ 

 
บรษิทัไดด้ าเนินกจิกรรมต่างๆ โดยค านึงถงึความปลอดภยั สุขภาพอนามยั และสิง่แวดลอ้ม ผูบ้รหิารทุกระดบั 
และพนักงานทุกคนมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตังิานตามหน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ โดยในปี 2564 มอีุบตัเิหตุ 2 
ครัง้ อย่างไรกต็ามไม่มกีารเสยีชวีติในทีท่ างาน 
 

 5.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เก่ียวข้อง  

เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท และให้กรรมการและ
ผู้บรหิารที่มรีายการหรอืธุรกรรมที่มส่ีวนได้เสียที่เกี่ยวขอ้งกับกิจการของบรษิัทได้ปฏิบตัิตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552 เรื่อง รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บรหิาร และ
บุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง บรษิทัจงึไดก้ าหนดหลกัเกณฑไ์วด้งันี้  

 
➢ กรรมการ ผู้บรหิาร และผู้ที่เกี่ยวขอ้งมรีายการหรอืธุรกรรมที่มีส่วนได้เสยีที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

บรหิารจดัการกจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยทีม่ขีนาดของรายการมากกว่าหรอืเท่ากบั 1 ลา้น
บาท หรอืร้อยละ 0.03 ของสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธ ิ(NTA) ของบรษิัทหรอืบรษิัทย่อย แล้วแต่
จ านวนใดจะสูงกว่าใหจ้ดัท ารายงานดงักล่าวตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนด และส่งมอบใหเ้ลขานุการ
บริษัทภายใน 7 วนัท าการ นับจากวันที่มีรายการเกิดขึ้น  ในกรณีที่มีรายการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นทุกครัง้ให้แจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว  ภายใน 7 วนัท าการ นับจากวนัที่มี
รายการเปลีย่นแปลงดงักล่าวเกดิขึน้   

 
➢ ให้เลขานุการบริษัทจดัส่งส าเนารายงานที่ได้รบัตามวรรค 1 ให้ประธานคณะกรรมการและ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการภายใน 7 วนัท าการ นับแต่วนัที่ได้รบั
รายงานนัน้ 
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➢ กรรมการ และผูบ้รหิารทีม่ส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องทีม่กีารพจิารณาในทีป่ระชุมไม่สามารถเขา้ร่วมใน

การพิจารณาและต้องออกจากห้องประชุม รวมถึงบรษิัทจะไม่จดัส่งเอกสารในเรื่องดงักล่าว
ใหก้บักรรมการและผูบ้รหิารดงักล่าว 
 

➢ ให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลการมส่ีวนไดเ้สยีในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 
(แบบ 56-1 One Report)  

5.3 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการให้ความส าคญัและสนับสนุนการท าวจิยั พฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมการผลติที่
ก่อใหเ้กดิมูลค่าแก่ธุรกจิควบคู่ไปกบัการสรา้งคุณประโยชน์ต่อลูกคา้หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง และมคีวามรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม รวมทัง้คอยตดิตามดูแลใหฝ่้ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรพัยากรตลอดสาย  (value chain) 
เพื่อใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายหลกัขององคก์รไดอ้ย่างยัง่ยนื 

 5.4 มาตรการแก้ไขและการชดเชยกรณีท่ีเกิดการละเมิดสิทธิ 

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมายโดยบริษัท 
คณะกรรมการจะรบีแก้ไขขอ้บกพร่อง หรอืผลกระทบที่เกิดขึน้โดยมชิกัช้า  รวมทัง้หามาตรการป้องกนัมใิห้
เกดิเหตุการณ์ดงักล่าวขึน้อกี และจะพจิารณาชดเชยค่าเสยีหายใหผู้ถู้กละเมดิตามกฎหมายอย่างเหมาะสม 

 

(6) การต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่และมาตรการด าเนินการกับผู้ ท่ีกระท าไม่เป็นไปตาม
นโยบายและแนวปฏิบติัดงักล่าว 

6.1 นโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 

  กลุ่มบรษิัทมนีโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่อย่างเป็นทางการซึ่งไดผ้่านการทบทวนและอนุมตัจิาก
คณะกรรมการบรษิทั ดงันี้ 
 

“กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของกลุ่มบรษิัท ต้องไม่เรียกร้อง ด าเนินการ หรือยอมรบัการ
คอร์รปัชัน่ในทุกรูปแบบทัง้ทางตรง หรอืทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ และทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัท และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่ 
ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อก าหนดในการด าเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย ทัง้นี้ หากมีการฝ่าฝืน
กระท าการใดๆ อนัเป็นการสนับสนุนช่วยเหลอื หรอืให้ความร่วมมอืกบัการคอร์รปัชัน่จะไดร้บัการ
พจิารณาโทษตามระเบยีบของกลุ่มบรษิทั” 

 
กลุ่มบรษิทัก าหนดให้มกีารบอกกล่าวประชาสมัพนัธ์นโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้ช่องทาง
การแจง้เบาะแสขอ้รอ้งเรยีน หรอืขอ้เสนอแนะภายในกลุ่มบรษิทั ผ่านสื่อทัง้ภายในและภายนอก เช่น 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ประกาศ เว็บไซต์กลุ่มบรษิัท แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงาน
ประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน อกีทัง้จดัใหม้กีารอภปิราย 
และท าความเขา้ใจกบัพนักงานเป็นประจ าทุกปี  โดยนโยบายดงักล่าวของกลุ่มบรษิทัเป็นการปฏบิตัิ
ภายใตก้ฎหมายของประเทศไทยในการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่  
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โดยคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงจะมกีารประเมนิความเสีย่งในเรื่องการทุจรติทีอ่าจเกดิขึน้ และกรณีที่มี
ความเสีย่งดงักล่าวเกดิขึน้จะมกีารรายงานความเสีย่งไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ และ
คณะกรรมการบรษิทั  

6.2 แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการก ากบัดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกนัและติดตามความ
เส่ียงจากการทุจริต 

บรษิทัก าหนดใหม้แีนวปฏิบตัเิกี่ยวกบัการก ากบัดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกนัและติดตามความ
เสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่ สรุปไดด้งันี้  

1. จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายใน (internal control) ระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) 
และการบรหิารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานส าคญัต่างๆ เช่น ระบบการบนัทกึบญัช ีการช าระเงนิ การ
จดัซื้อจดัจา้ง เป็นต้น ทัง้นี้เพื่อป้องกนัและตดิตามความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะ
เกีย่วกบัแนวทางทีแ่กไ้ขทีเ่หมาะสม 

2. จดัใหม้ชี่องทางการรอ้งเรยีน และการแจง้เบาะแส ซึง่ครอบคลุมตัง้แต่การรบัเรื่องรอ้งเรยีน การ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสรุปผล รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรบัเรื่อง
รอ้งเรยีน หรอืขอ้คดิเห็น หรอืขอ้เสนอแนะจากผู้มส่ีวนได้เสยีที่ได้รบัผลกระทบ หรอืมคีวามเสี่ยงที่จะได้รบั
ผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบรษิัท หรอืจากการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บรหิาร และ
พนักงาน เกีย่วกบัการกระท าผดิกฎหมาย หรอืจรรยาบรรณ รวมถงึพฤตกิรรมทีอ่าจส่อถงึการทุจรติ  

กลุ่มบรษิัทจะเกบ็รกัษาขอ้รอ้งเรยีนเป็นความลบั ไม่เปิดเผยต่อผูไ้ม่เกี่ยวขอ้ง เวน้แต่ทีจ่ าเป็นต้อง
เปิดเผยตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย  

บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดร้บัทราบเรื่องหรอืขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรยีน จะตอ้งรกัษาขอ้มลูใหเ้ป็น
ความลบั และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เวน้แต่ทีจ่ าเป็นตอ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย หากมกีารจงใจ
ฝ่าฝืนน าขอ้มลูออกไปเปิดเผย กลุ่มบรษิทัจะด าเนินการลงโทษตามระเบยีบขอ้บงัคบัของกลุ่มบรษิทัและ/หรอื
ด าเนินการทางกฎหมายแลว้แต่กรณี  

3. ผูบ้รหิารในแต่ละหน่วยงานรบัผดิชอบในการตดิตามความคบืหน้าการด าเนินการเกี่ยวกบัขอ้
ร้องเรียนนัน้ๆ และน าเสนอรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการ
บรษิทัไดร้บัทราบ 

 
(7) รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

7.1 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 บรษิัทให้ความส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตดัสนิใจ
ลงทุน รวมถึงการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และมีการประเมินประสิทธิภาพของ
กระบวนการเปิดเผยขอ้มลูเป็นระยะๆ โดยไดม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและด าเนินการในเรื่องต่างๆ ดงันี้ 

➢ เปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี้ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และมกีารปรบัปรุงขอ้มลูในเวบ็ไซตข์องบรษิทัให้
เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ    

▪ หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
▪ นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีต่างๆ ไดแ้ก ่ นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม, 

นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่, นโยบายดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั และอาชวีอนามยั 
เป็นตน้ 

▪ จรรยาบรรณธุรกจิ 
▪ ลกัษณะการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 
▪ โครงสรา้งกลุ่มธุรกจิ 
▪ โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ 
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▪ โครงสรา้งคณะกรรมการ 
▪ วสิยัทศัน์/พนัธกจิ 
▪ ขอ้บงัคบับรษิทั 
▪ แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 
▪ งบการเงนิ 
▪ หนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ พรอ้มเอกสารในการประชมุ 
▪ รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 
▪ ขา่วทีบ่รษิทัเผยแพร่  

➢ จดัส่งรายงานข้อมูลประจ างวด อาทิ งบการเงนิ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  / รายงานประจ าปี 
(แบบ 56-1 One Report) ต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ภายในเวลาทีก่ าหนด 

➢ มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญและอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อราคา
หลกัทรพัยต์ามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

➢ คณะกรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบในการดูแลให้ระบบการจดัท ารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูล
ส าคัญต่างๆ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎเกณฑ์ และ
มาตรฐานการบัญชีที่รบัรองทัว่ไปโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจและถือปฏิบัติอย่าง
สม ่าเสมอ  ซึง่มผีูส้อบบญัชอีสิระเป็นผูต้รวจสอบ และไดร้บัการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัดูแลกิจการเพื่อให้มัน่ใจว่ามกีารเปิดเผยขอ้มูลที่ส าคญัอย่างเพยีงพอ และสามารถสะท้อนฐานะ
การเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทั 

➢ กรรมการบรหิารท าหน้าทีต่ดิต่อสื่อสารกบัผูล้งทุน ทัง้ทีเ่ป็นบุคคลและสถาบนั ผูถ้อืหุ้น นักวเิคราะห์และ
ภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยตดิต่อขอขอ้มลูบรษิทัไดท้ีโ่ทรศพัท ์02-361 8959-87 หรอืโทรสาร 02-361 8988-
9 หรอืจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์ upoic.secretary@upoic.co.th หรอืผ่านทางเวบ็ไซตบ์รษิทั 
 

7.2 ความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ี 
 
คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจดัการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงนิของกิจการและมีการ
รายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจดัการจะร่วมกนัหาทางแก้ไขโดยเร็ว
หากเริม่มสีญัญาณบ่งชีถ้งึปัญหาสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการช าระหนี้ 
 
บรษิทัค านึงถงึการสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่กลุ่มเจา้หนี้ โดยเน้นทีค่วามสุจรติและปฏบิตัติามเงื่อนไขการกู้ยมื
เงนิ และสญัญาหรอืขอ้ตกลงตามทีม่ไีวต้่อเจา้หนี้อย่างเคร่งครดั บรษิัทมกีารช าระเงนิกู้และดอกเบี้ยถูกต้อง 
ตรงต่อเวลา และครบถ้วนมาโดยตลอด รวมทัง้ไม่น าเงนิทีกู่้ยมืมาไปใช้ในทางทีข่ดัต่อวตัถุประสงค์การกู้ยมื 
นอกจากนัน้ บรษิทัยงัไม่ปกปิดขอ้มลูหรอืขอ้เทจ็จรงิอนัท าใหเ้กดิความเสยีหายแก่เจา้หนี้ของบรษิทัอกีดว้ย 
 
ในกรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึ่งได้ บรษิทัจะรบีด าเนินการแจง้ใหเ้จา้หนี้ทราบโดยเรว็เพื่อ
ร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใชห้ลกัความสมเหตุสมผล โดยบรษิทัมุ่งมัน่ในการรกัษาสมัพนัธภาพที่
ยัง่ยนืกบัเจา้หนี้และคงไวซ้ึ่งความเชื่อถอืซึ่งกนัและกนั อย่างไรกต็าม บรษิทัมกีารบรหิารจดัการเงนิทุนใหอ้ยู่
ในระดบัทีเ่หมาะสม เพื่อป้องกนัมใิหบ้รษิทัอยู่ในฐานะทีย่ากล าบากในการช าระหนี้คนืแก่เจา้หนี้ อกีทัง้มกีาร
บรหิารสภาพคล่องทางการเงนิเพื่อเตรยีมพรอ้มในการช าระคนืหนี้ให้แก่เจา้หนี้อย่างทนัท่วงทแีละตรงตาม
ระยะเวลาครบก าหนด โดยฝ่ายจดัการมีหน้าที่วางแผนติดตามและควบคุมฐานะการเงนิให้เหมาะสมกับ
กิจกรรมทางการเงนิของกลุ่มธุรกิจ เพื่อที่จะสามารถรองรบัความเสี่ยงที่มนีัยส าคญัครอบคลุมทุกด้าน ทัง้
ภายใตภ้าวะปกตแิละภาวะวกิฤต ิ
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6.2 จรรยาบรรณธรุกิจ  

บรษิทัตระหนักดวี่าการปฏบิตัติามจรยิธรรมของผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนเป็นสิง่จ าเป็นต่อความมัน่คงและ
ความส าเรจ็ขององคก์รในระยะยาว บรษิทัเชื่อมัน่ว่าการมหีลกัปฏบิตัเิกีย่วกบัจรยิธรรมธุรกจิเป็นพืน้ฐานทีส่ าคญัในการ
เสรมิสรา้ง และยกระดบัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีบรษิัทจงึไดม้กีารปรบัปรุงจรยิธรรมธุรกจิ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพ
ธุรกิจในปัจจุบนั โดยถือเป็นการประมวลความประพฤติในทางที่ดงีาม และได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บรษิทั  พรอ้มทัง้ประกาศใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัไดร้บัทราบ และไดจ้ดัใหม้กีระบวนการตดิตาม
การปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าวอย่างเคร่งครดัและต่อเนื่อง 

 
จรรยาบรรณธุรกจิของกลุ่มบรษิทัไดจ้ดัท าขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษรครัง้แรกเมื่อปี 2552 โดยฉบบัปัจจุบนัเป็น

ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที่ 1 ซึ่งมกีารแบ่งหมวดหมู่ และปรบัปรุงเนื้อหาให้ชดัเจน ครอบคลุมกฎเกณฑ์นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
และแนวทางปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสียที่กว้างขวางขึ้น รวมถึงได้มีการจดัท านโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกจิในปัจจุบนัยิง่ขึน้ 

 
บรษิทัมกีารเปิดเผยจรรยาบรรณธุรกจิของกลุ่มบรษิทั และนโยบายอื่นๆ ไดแ้ก่  

- นโยบายความยัง่ยนื  
- นโยบายดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและดา้นแรงงาน  
- นโยบายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 
- นโยบายการจดัการพลงังาน 

 
นอกจากนัน้ คณะกรรมการไดก้ าหนดใหบ้รษิทัมวีตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัในการด าเนินงานเป็นไปเพื่อ

ความยัง่ยนื โดยไดจ้ดัท าเป็นวสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิและเป้าหมาย และวฒันธรรมองคก์ร รวมทัง้
ส่งเสรมิใหม้กีารสื่อสารใหก้บับุคลากรทุกระดบัในองคก์รขบัเคลื่อนไปในทศิทางเดยีวกนั นอกจากนัน้ คณะกรรมการได้
ติดตามดูแลให้มีการน ากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 
คณะกรรมการได้ติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบรหิาร โดยก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานและผล
ประกอบการของบรษิทั โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงนิและแผนงานต่างๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกลยุทธท์ีว่าง
ไว ้
 

 วิสยัทศัน์ 
 

เป็นบริษัทชัน้น าในธุรกิจน ้ ามันปาล์มที่มีการเติบโตอย่างยัง่ยืน ภายใต้การด าเนินงานที่มี
ประสทิธภิาพ ตามมาตรฐานระดบัสากล เพื่อเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งในดา้นการแขง่ขนัระดบัโลก 

 
 พนัธกิจ 
 

1) สรา้งศกัยภาพในธุรกิจน ้ามนัปาล์มตัง้แต่การเพาะเมล็ดพนัธุ์ การผลติต้นกล้า การเพาะปลูก 
การสกดัน ้ามนั ตลอดจนธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองใหส้ามารถแขง่ขนัไดแ้ละเป็นทีย่อมรบัในอนาคต 

2)  ด าเนินธุรกจิน ้ามนัปาล์มทีใ่หมู้ลค่าสูงดว้ยการมุ่งเน้นในด้านงานคน้ควา้วจิยั พฒันาสายพนัธุ์
ปาล์มน ้ามนัที่ให้ผลผลติสูง ปรบัตวัได้ดใีนทุกพื้นที่การเพาะปลูก ตรงตามความต้องการของ
เกษตรกร รวมถงึการใหบ้รกิารทีด่เียีย่มต่อลูกคา้ 

3) ใช้เทคโนโลยีการผลิตและการค้นคว้าวิจัยที่ทันสมัย ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ได้
มาตรฐานสากล พรอ้มกบัการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม ความหลากหลายทางชวีภาพ ชุมชนและ
สงัคม 
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4) ใหค้วามส าคญัอยู่เสมอต่อสุขภาพ ความปลอดภยั และสวสัดกิารของพนักงาน รวมถงึการสรา้ง
ความเชื่อมัน่ให้กบัลูกคา้ เกษตรกรและจดัสรรประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวขอ้ง
อย่างเหมาะสม 

 
กลยุทธใ์นการด าเนินธรุกิจและเป้าหมาย 

 
บรษิทัมแีนวทางในการด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส มจีรยิธรรม เคารพสทิธมินุษยชน ตลอดจนมคีวาม
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม มกีารใชเ้ทคโนโลยกีารผลติทีม่กีารปรบัเปลี่ยนใหท้นัสมยัเพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ ภายใต้การค านึงถึงผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม สงัคม และชุมชน โดยมี
เป้าหมายสูงสุดในการด าเนินธุรกิจของบริษัท คือ การเพิ่มมูลค่าขององค์กร การค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย และการสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาวไดอ้ย่าง
ต่อเนื่อง ซึง่ทุกภาคส่วนลว้นเป็นปัจจยัส าคญัในการเตบิโตและพฒันาอย่างยัง่ยนืของธุรกจิ 

 วฒันธรรมองคก์ร 
 

1) รบัผิดชอบในงานจนส าเรจ็ (Accountability) :  การเป็นผู้รู้จกัรบัผิดชอบต่อหน้าที่ และมี
ความมุ่งมัน่ในการท างานใหส้ าเรจ็เพื่อส่วนรวม 

2) ทัศนคติ “เราท าได้” (“Can-do” attitude) : การเป็นผู้ที่มีทัศนคติในทางบวก มีความ
กระตอืรอืรน้ มแีรงจงูใจ มคีวามสุขและสนุกกบังานทีท่ า 

3) ท างานเป็นทีม (Teamwork) : การเป็นผูท้ีไ่วว้างใจผูอ้ื่น ตดิต่อสื่อสารอย่างเปิดเผย ร่วมใจกนั
ท างานโดยค านึงถงึผลลพัธท์ีด่ทีีสุ่ด 

4) พฒันาอย่างต่อเน่ือง (Continuous improvement) : การเป็นผูส้นใจคน้หาวธิกีารท างานใหด้ี
ยิง่ขึน้ มองหาวธิกีารใหม่ๆ ทีจ่ะพฒันาสนิคา้และบรกิาร 

5) เอาใจใส่พนักงาน (Take care of people) : การเป็นผู้ดูแลทุกข์สุข ให้ความยุติธรรมและ
ความเสมอภาค สรา้งความสมดุลยใ์นงานและชวีติส่วนตวั 

ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ บนเว็บ ไซด์  http://www.upoic.co.th/governance.php?lang=th&year=2021  
ส า ห รับ ภ าษ า ไท ย   แ ล ะ  http://www.upoic.co.th/governance.php?lang=en&year=2021  ส า ห รับ
ภาษาองักฤษ 

 

6.3 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัของนโยบาย แนวปฏิบติั และระบบการก ากบัดูแลกิจการใน
รอบปีท่ีผ่านมา 

6.3.1 การน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับริษทัจดทะเบยีน (CG Code) มาปรบัใช้  
 
 บรษิัทได้ทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดยอ้างอิงจากหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหลกัการก ากบัดูแล
กิจการที่ดีส าหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ ซึง่คณะกรรมการไดพ้จิารณาแล้วพบว่า บรษิทัไดน้ าหลกัปฏบิตัส่ิวนใหญ่ของทัง้ 8 ขอ้มาปรบัใชต้ามบรบิท
ทางธุรกจิของบรษิทั  
 
โดยผลการประเมินจากโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี 2564 จดัโดยสมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) บรษิทัไดค้ะแนนรอ้ยละ 89   
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6.3.2 หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับริษทัจดทะเบยีน (CG Code) ท่ียงัไมส่ามารถน าไป
ปรบัใช้  

อย่างไรกต็าม มหีลกัปฏบิตับิางขอ้ทีบ่รษิทัยงัไม่สามารถหรอืยงัมไิดน้ าไปปรบัใช ้ซึง่ฝ่ายจดัการไดม้กีารชีแ้จง
เหตุผลในการประชุมคณะกรรมการ เพื่อทีจ่ะน าไปเป็นแนวทางในการปรบัใชใ้หเ้หมาะสมในล าดบัต่อไป ทีส่ าคญัไดแ้ก่ 
 

ข้อท่ียงัไม่ปฎิบติั เหตุผลท่ียงัไม่สามารถปฏิบติัได ้
คณะกรรมการควรก าหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวนัที่แต่งตัง้ให้
ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระครัง้แรก 

เนื่ อ งจากกรรมการทุ กท่ าน เป็ นผู้ ที่ มี ค วาม รู้แ ล ะ
ความสามารถ ประสบการณ์ มีความเข้าใจลกัษณะการ
ด าเนินธุรกิจเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระในการแสดง
ความเห็น มขี้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บรษิัท โดย
ประสบการณ์ของกรรมการจากการด ารงต าแหน่งเป็น
เวลานานจะช่วยสนับสนุนให้กรรมการมีความเขา้ใจการ
ด าเนินงานของธุรกิจของบรษิัท ซึ่งมลีกัษณะเฉพาะได้ดี
ยิง่ขึน้ 

การก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัจ านวนองค์ประชุมขัน้ต ่า ณ 
ขณะทีค่ณะกรรมการจะลงมตใินทีป่ระชุมคณะกรรมการวา่ 
ตอ้งมกีรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 

ตามข้อบังคับของบริษัท  ก าหนดให้ในการประชุม
คณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ซึง่ถอืไดว้่าเป็นไปตามกฎหมาย และมคีวามเหมาะสมตาม
หลกัสากล อีกทัง้ยงัสามารถด าเนินการประชุมได้อย่าง
เรยีบรอ้ย โปร่งใส มปีระสทิธภิาพ 

คณะกรรมการตรวจสอบควรมกีรรมการอย่างน้อย 1 คน 
ที่จบการศึกษาหรือมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี เช่น 
Certified Public Accountant (CPA), Continuing 
professional development (CPD) เป็นตน้ 

แม้ว่าสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแล
กิจการจะมิได้จบการศึกษาหรือมีความเชี่ยวชาญด้าน
บญัชเีป็นการเฉพาะ แต่ส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ทางดา้น
การเงินและการคลัง ซึ่งเพียงพอต่อขอบเขตธุรกิจใน
ปัจจุบนั และยงัคงด าเนินงานดา้นการตรวจสอบและก ากบั
ดแูลกจิการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

คณะกรรมการไม่ได้ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ
มากกว่ารอ้ยละ 50  

คณะกรรมการมสีมาชกิจ านวน 7 ท่าน โดยเป็นกรรมการ
อิสระจ านวน 3 ท่าน (คดิเป็นสดัส่วนน้อยกว่าร้อยละ 50 
แต่มากกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด) และ
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอสิระ ซึง่ถอืว่าสะทอ้นการ
ถ่วงดุลอ านาจที่เหมาะสม นอกจากนัน้กรรมการอิสระ
สามารถท างานร่วมกับคณะกรรมการทัง้หมดได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและสามารถแสดงความเหน็ไดอ้ย่างอสิระ 
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7. โครงสร้างการก ากบัดูแลจดัการ และข้อมูลส าคญัเก่ียวกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 
ผู้บริหาร พนักงานและอ่ืนๆ 

 
แผนผงัการจดัองคก์ร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ
และก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทน 

 

คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง 

ผูต้รวจสอบภายใน กรรมการผูจ้ดัการ 
 

เลขานุการบรษิทั 

 

ฝ่ายโรงงาน 
ฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

และธุรการ 

 

ฝ่ายสวน (1) 
 

ฝ่ายสวน (2) 
 

ฝ่ายสวน (3) 
 

ฝ่ายบญัช ี
และการเงนิ 
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คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 ทา่น กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 1 ท่าน กรรมการ 1 
ท่าน และกรรมการบรหิาร 2 ท่าน 
1. รศ.ดร.นรศิ ชยัสตูร 
2. นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ
3. นายเสงีย่ม สนัทดั 
4. นายวศนิ ปัจจกัขะภตั ิ
5. นายวงั ชาง ยงิ 
6. นางสาวปิยธดิา สุขจนัทร ์
7. นายอ าพล สมิะโรจนา 

กรรมการอสิระและประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการอสิระ 
กรรมการอสิระ 
กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 

 

   นางสุธดิา บุญเจรญิ 
 

เลขานุการบรษิทั 
 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 ท่าน  
1. รศ.ดร.นรศิ ชยัสตูร 
 
2. นายเสงีย่ม สนัทดั 
3. นายวศนิ ปัจจกัขะภตั ิ

กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบั
ดแูลกจิการ 
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 ท่าน และกรรมการ 1 ท่าน 
1  นายเสงีย่ม สนัทดั 
2. รศ.ดร.นรศิ ชยัสตูร 
3. นายวศนิ ปัจจกัขะภตั ิ
4. นายวงั ชาง ยงิ 

กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
กรรมการอสิระและกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
กรรมการอสิระและกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
กรรมการและกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 ท่าน และกรรมการ 1 ท่าน 
1. นายเสงีย่ม สนัทดั  
 

2. รศ.ดร.นรศิ ชยัสตูร 
3. นายวศนิ ปัจจกัขะภตั ิ
4. นายวงั ชาง ยงิ 

กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการสรรหา 
 

กรรมการอสิระและกรรมการสรรหา 
กรรมการอสิระและกรรมการสรรหา 
กรรมการและกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ประกอบดว้ยกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 1 ทา่น และกรรมการบรหิาร 2 
ท่าน  
1. นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ
2. นางสาวปิยธดิา สุขจนัทร ์
3. นายอ าพล สมิะโรจนา 

กรรมการผูจ้ดัการและประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการไม่เป็นผูบ้รหิาร  

 

 กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับรษิัท ตามที่ก าหนดในหนังสอืรบัรอง  คอื นายวงั ชาง ยงิ หรอื นางสาว
อญัชล ี  
สบืจนัทศริ ิหรอื นางสาวปิยธดิา สุขจนัทร ์โดยกรรมการสองท่าน ลงรายมอืชื่อร่วมกนั พรอ้มตราประทบัของบรษิทั  
 
  



  หน้า   73 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

รายชือ่กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการทีม่ีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบ
การเงิน 

  
กรรมการตรรจสอบและก ากบัดแูลกิจการ ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

รศ.ดร.นรศิ ชยัสตูร 

(ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ) 
เคยด ารงต าแหน่งอธิบดี กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง / 
ประธำนกรรมกำรธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ / ประธำนกรรมกำร
ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

 

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ 
 

คณะกรรมการสรรหาท าหน้าทีส่รรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม และน าเสนอรายชื่อใหค้ณะกรรมการของ
บริษัทเพื่อพิจารณา โดยคุณสมบัติของกรรมการต้องมีลกัษณะไม่ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ นอกจากนัน้ตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ ความสามารถ  และประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์
ต่อบรษิทั 
 

จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการ และจ านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการบริษทั 

 
ในปี 2564 คณะกรรมกำรมกีำรประชุมรวมทัง้สิน้ 10 ครัง้ โดยมกีรรมกำรแต่ละท่ำนเขำ้ร่วมประชุมดงันี้ 

 

รายชื่อคณะกรรมการ จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม 

1.  นำยธรีะ วภิชูนิน 
(ลาออกเมือ่ 23 เมษายน 2564) 
    รศ.ดร.นรศิ ชยัสตูร 
(เขา้รบัต าแหน่งเมือ่ 23 เมษายน 2564) 

2/2 
 

8/8 

2.  นำงสำวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ 10/10 

3.  นำยเสงีย่ม สนัทดั 9/10 

4.  นำยวศนิ ปัจจกัขะภตั ิ 10/10 

5.  นำยวงั ชำง ยงิ 8/10 
6.  นำงสำวปิยธดิำ สุขจนัทร ์ 10/10 
7.  นายอ าพล สมิะโรจนา  10/10 

 
รายชือ่และต าแหน่งของผู้บริหาร 
 

รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1. นำงสำวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นำงสำวปิยธดิำ สุขจนัทร ์ กรรมการบรหิาร 
3. นำยสุพจน์ เพง็จนัทร ์ ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน 
4. นำยวสิำร เพชรสำย ผูจ้ดัการฝ่ายสวน 
5. นำยวนิยั  แยม้หอม ผูจ้ดัการฝ่ายสวน 
6. นำยจรญั  อนิทรตัน์ ผูจ้ดัการฝ่ายสวน 
7. นำยณฐัพร ถำวรยุตธิรรม ผูจ้ดักำรฝ่ำยทรพัยำกรบคุคลและธุรกำร 
8. นางสาวธญัญภสัร ์อภโิชตชิยัรตัน์ ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ 
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
 

คณะกรรมการสรรหาท าหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมจะเป็นกรรมการ แทน
กรรมการทีจ่ะครบก าหนดวาระในเดอืนเมษายน 2565 นี้ ทัง้นี้ รวมถงึการพจิารณาการเสนอชื่อบุคคลโดยผูถ้อืหุน้ เพื่อ
พิจารณาเข้ารบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จากนั ้นได้น าเสนอรายชื่อให้
คณะกรรมการของบรษิัทเพื่อพจิารณาก่อนน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิ ทัง้นี้คุณสมบตัิของกรรมการ
และผูบ้รหิารตอ้งมลีกัษณะไม่ต้องหา้มตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์
นอกจากนัน้ตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั 
 

คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ ดไูดท้ีห่วัขอ้ “รายงานผลการด าเนินงานส าคญัด้านการก ากบัดแูลกิจการ”  
 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัแลว้ ไม่มกีารก าหนดจ านวนกรรมการทีม่าจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่แต่ละกลุ่ม แต่ใหส้ทิธิ
การแต่งตัง้กรรมการ โดยวธิทีี่ผู้ถือหุ้นสามารถแบ่งคะแนนเสยีงของตนในการเลอืกตัง้กรรมการเพื่อให้ผู้ใดมากน้อย
เพยีงใดกไ็ด ้(Cumulative Voting) 
 

จ านวนหุ้นสามญัทีก่รรมการและผู้บริหารของบริษทัถืออยู่ 
 

รายชื่อกรรมการและผูบ้ริหาร จ านวนหุ้นท่ีถือ 
ณ 31 ธนัวาคม 2563 

จ านวนหุ้นท่ีถือ เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง)ในระหว่างรอบปีบญัชี 

จ านวนหุ้นท่ีถือ 
ณ 31 ธนัวาคม 2564 

1.  รศ.ดร.นรศิ ชยัสตูร - - - 

2.  นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ - - - 

3.  นายเสงีย่ม สนัทดั - - - 

4.  นายวศนิ ปัจจกัขะภตั ิ - - - 

5.  นายวงั ชาง ยงิ - - - 

6.  นางสาวปิยธดิา สุขจนัทร ์ - - - 

7.  นายอ าพล สมิะโรจนา - - - 

8.  นางสุธดิา บุญเจรญิ 100 100 100 

9. นายสุพจน์ เพง็จนัทร ์ - - - 

10. นำยวสิำร เพชรสำย - - - 

11. นำยวนิัย แยม้หอม - - - 
12. นำยจรญั อนิทรตัน์ - - - 
13. นำยณฐัพร ถำวรยุตธิรรม - - - 
14. นางสาวธญัญภสัร ์อภโิชตชิยัรตัน์ - - - 
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

เลขานุการบริษทั   
 
นางสุธิดา บญุเจริญ 
 
อาย ุ    47 ปี 
จ านวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั 

- ของตนเอง  100 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 0.00003) 
- ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ  ไม่ม ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  ปรญิญาตร ีคณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร  ไม่ม ี
ประสบการณ์ 

 เจา้หน้าทีแ่ผนกส่งออก บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 เลขานุการ แผนกบญัชแีละการเงนิ บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :      ปัจจบุนั    อดตี  
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

บุคลากร 
 

จ านวนพนักงาน   
 

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564) 
จ านวนพนักงาน 

2564 2563 
ส านักงาน 23 29 
โรงงาน 82 92 
สวน 174 184 

รวม 279 305 
 
 
ผลตอบแทนรวมและลกัษณะผลตอบแทนท่ีให้กบัพนักงาน 
 
ผลตอบแทนรวมของพนักงานทัง้หมดเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 96.58 ลา้นบาท (2563 : 110.95 ลา้นบาท) โดยมี
การจ่ายค่าตอบแทนในรูปค่าแรง เงนิเดอืน โบนัส ค่าล่วงเวลา บ้านพกัพนักงาน และเงนิสมทบกองทุนส ารอง
เลีย้งชพี 
 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มพีนักงานเขา้ร่วมกองทุนส ารองเลี้ยงชพี (กองทุนฯ) จ านวน 140 คน จาก
จ านวนพนักงานทีมีสทิธิเ์ข้าร่วมทัง้หมด 140 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บริหารจดัการกองทุนฯ โดยบรษิัท 
หลกัทรพัย์จดัการกองทุนกสกิรไทย จ ากดั มกีารเปิดเผยขอ้มูลตามหลกัธรรมภิบาลการลงทุน ( Investment 
governance Code: I Code) และส่งเสริมการลงทุนโดยค านึงถึงปัจจยัสิ่งแวดล้อม สงัคม และธรรมภิบาล 
(Environmental, Social, and Governance: “ESG”) 
 
นโยบายการพฒันาบุคลากร  
 
บรษิทัมุ่งทีจ่ะสนับสนุนและรกัษาสภาพแวดล้อมในสถานทีท่ างานเพื่อส่งเสรมิใหเ้กิดประสทิธภิาพที่ดใีนการ
ท างาน โดยบรษิทัยดึหลกัในการท างานเป็นทมีและการพฒันาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้กดิประสทิธผิลสูงสุดของ
บุคลากร โดยบริษัทเชื่อว่าการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะช่วยยกระดับขีดความสามารถและศักยภาพของ
บุคลากร อีกทัง้ยงัช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน และสรา้งความพงึพอใจให้กบัลูกคา้ ตลอดจนถึง
การปลูกฝังจรยิธรรมในการท างานทีด่ใีหก้บับุคลากรของบรษิทั  
 
บรษิทัเน้นพฒันาบุคคลากรใน 3 ดา้น ประกอบดว้ย การพฒันาความรูค้วามสามารถในงาน, การพฒันาทกัษะ
ในการบรหิารจดัการ และการพฒันาศกัยภาพในการเป็นผู้น า เนื่องจากสภาวะการณ์แพร่ระบาดของโควดิ 
การสอนงาน (Coaching) และผ่านระบบพี่เลี้ยง (Mentor) รวมถึง On the Job Training (OJT)  รูปแบบใน
การอบรมมทีัง้ภายใน (In-house training) และภายนอกกบัสถาบนัต่างๆ (Public training) ซึง่ด าเนินมาอย่าง
ต่อเนื่องสม ่าเสมอผ่านขัน้ตอนและวธิกีารทีห่ลากหลายทัง้การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง, การเรยีนรูผ้่านระบบทางไกล 
Microsoft Teams และ Zoom 
 
สิง่ที่ก าลงัด าเนินการในระยะต่อไป คือ  การทบทวนและจดัท าแผนพฒันาบุคคลากรเฉพาะบุคคล โดยใน
ระยะแรกจะเริม่ต้นที่ระดบัผู้จดัการก่อน แล้วค่อยพฒันาสู่ในระดบัอื่นๆ ต่อไป  ซึ่งได้เริม่ตัง้แต่ปี 2564 และ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

 
ในปี 2564 พบว่าจ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงาน 3.67 ชัว่โมง/คน และมจี านวนหลกัสูตรการ
อบรมทัง้สิน้ 21 หลกัสูตร รวมทัง้ไดร้บัการฝึกอบรมในเรื่องการผลติน ้ามนัปาลม์อย่างยัง่ยนื (RSPO) และการ
จดัการสิง่แวดล้อม ซึ่งเน้นหนักในเรื่องการส่งเสรมิให้มกีารใช้ทรพัยากรที่มอียู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทัง้ใน
รปูแบบของสื่อประชาสมัพนัธ์ การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการใชพ้ลงังานอย่างประหยดั และเป็นมติร
ต่อสิง่แวดลอ้ม ผ่านการสื่อสารและการอบรมพฒันา โดยประกอบดว้ยหลกัสตูรต่างๆ ทีส่ าคญั ดงัต่อไปนี้ 
 

- หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 และการผลิตน ้ามนัปาล์ม
อย่างยัง่ยืน (RSPO) เพื่อใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัระบบการจดัการงานดา้นสิง่แวดล้อม และ RSPO 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด พนักงานทีเ่ขา้งานใหม่ทุกคนจะไดร้บัการถ่ายทอดเกี่ยวกบั
การจดัการสิง่แวดลอ้มและ RSPO โดยในปี 2564 มจี านวนผูเ้ขา้อบรม รวมทัง้สิน้ 66 คน 

- หลกัสูตรความปลอดภยัในการท างาน เพื่อใหแ้น่ใจว่าพนักงานทุกคนมคีวามรูค้วามสามารถ
ในการปฏิบตัติน และก ากบัดูแลผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งใหป้ฏบิตัิตามกฎเกณฑ์ และขอ้ก าหนดต่างๆ ให้
สอดคล้องกบังานดา้นความปลอดภยั ตลอดจนเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยในปี 2564 มี
จ านวนผูเ้ขา้อบรมรวมทัง้สิน้ 61 คน 

 
นอกจากนัน้ บรษิทัมกีารอบรมใหค้วามรูก้บัพนักงานเกีย่วกบัจรรยาบรรณทางธรุกิจ และนโยบายเก่ียวกบั
การต่อต้านการทุจริตหรือคอรร์ปัชัน่ โดยไดจ้ดัอบรมเป็นประจ าทุกเดอืน ในปี 2564 มจี านวนพนักงานเขา้
รบัการอบรมทัง้สิน้ 13 คน  
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บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารของบริษทั 
 
1. รศ.ดร.นริศ ชยัสูตร 
กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 
กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา 
อาย ุ    67 ปี 
สญัชาต ิ    ไทย 
ทีอ่ยู ่    เลขที ่64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260 
จ านวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั 

- ของตนเอง   ไม่ม ี
- ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ  ไม่ม ี 

จ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ ารงต าแหน่ง 
- ประธานกรรมการ 3 บรษิทั 
- กรรมการ  1 บรษิทั 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  8 เดอืน (ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่23 เมษายน 2564) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร  ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  ปรญิญาเอก เศรษฐศาสตรดุษฎบีณัฑติ,  

University of Hawaii ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ (ภาคภาษาองักฤษ),  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิิยม), มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 ประกาศนียบตัร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที ่45/2019 
 ประกาศนียบตัร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที ่29/2018  
 ประกาศนียบตัร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที ่3/2008 
 ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่82/2006 
 ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่32/2005 
 ประกาศนียบตัร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที ่19/2005 

ต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 
 กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการ บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บรษิทั บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ฟอรจ์นู พารท์ อนิดสัตรี ้จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
 รกัษาการประธานกรรมการ บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร) 
- ซึง่อาจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั ไม่ม ี
- อื่นๆ      ไม่ม ี

 
 
 
 

หมายเหตุ :      ปัจจบุนั    อดตี   



  หน้า   79 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกจิการอื่น 
 ประธำนกรรมกำรบรษิทั บรษิทั ทรำเวลเลก็ซ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 ประธำนกรรมกำรบรษิทั บรษิทั ฟังกช์ัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั 
 ประธำนกรรมกำรบรษิทั อำรเ์อกซ์ จ ำกดั 
 ประธำนกรรมกำรบรษิทั อำรเ์อกซ์ แมนูแฟคเจอริง่ จ ำกดั 
 ประธำนบรหิำรสถำบนัวทิยำกำรธรรมศำสตรเ์พื่อสงัคม  
 กรรมกำรบรหิำรมลูนิธสิถำบนัวจิยัเศรษฐกจิกำรคลงั 
 กรรมกำรมลูนิธเิพื่อโรงพยำบำลธรรมศำสตรเ์ฉลมิพระเกยีรต ิ
 อุปนำยกสมำคมนักเรยีนเก่ำอเมรกิำในพระบรมรำชปูถมัภ ์
 กรรมกำรแผนกธรรมศำสตร ์มลูนิธอิำนันทมหดิล 
 อธบิด ีกรมธนำรกัษ์ กระทรวงกำรคลงั 
 ประธำนกรรมกำรธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์
 ประธำนกรรมกำรธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แหง่ประเทศไทย 
 กรรมกำรคณะกรรมกำรธนำคำรออมสนิ 
 กรรมกำรบรหิำรส ำนักงำนควำมร่วมมอืพฒันำเศรษฐกจิกบัประเทศเพื่อนบำ้น (องคก์ำรมหำชน) 
 ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรคลงั 
 ประธำนคณะกรรมกำรธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย 
 ประธำนกรรมกำรบรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม (บสย.) 
 ประธำนกรรมกำรบรรษทับรหิำรสนิทรพัยไ์ทย 
 ประธำนกรรมกำรบรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั 
 กรรมกำรคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 
 กรรมกำรคณะกรรมกำรนโยบำยสถำบนักำรเงนิ 
 กรรมกำรคณะกรรมกำรกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 
 ประธำนกรรมกำรบรษิทัธนำรกัษ์พฒันำสนิทรพัย ์จ ำกดั 

การเขา้ร่วมประชมุปี 2564  (เป็นการประชุมนับตัง้แต่ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่23 เมษายน 2564)  
   - มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 8 ครัง้ เขา้ประชมุ 8 ครัง้ 
   - มกีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 5 ครัง้  เขา้ประชุม 5 ครัง้  
   - มกีารประชมุคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 1 ครัง้ เขา้ประชุม 1 ครัง้  
   - มกีารประชมุคณะกรรมการสรรหา 1 ครัง้ เขา้ประชุม 1 ครัง้  
 
2. นางสาวอญัชลี สืบจนัทศิริ 
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
อาย ุ    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 

 
หมายเหตุ :      ปัจจบุนั    อดตี   



  หน้า   80 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  19 ปี (ไดร้บัการแตง่ตัง้เมื่อวนัที ่18 มถิุนายน 2546) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร  ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

  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 2564 - มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 10 ครัง้ เขา้ประชุม 10 ครัง้ 

3. นายเสงี่ยม สนัทดั 
กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ,  
ประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา 
อาย ุ    75  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  10 ปี (ไดร้บัการแตง่ตัง้เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2555) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร  ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ  
    สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ 
    นิตศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
    ประกาศนียบตัรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐั เอกชน และการเมอืง  

รุ่น 1 (วปอ. 2546) 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
    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)  

 
หมายเหตุ :      ปัจจบุนั    อดตี   
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร)  
- ซึง่อาจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั ไม่ม ี
- อื่นๆ      ไม่ม ี

ต าแหน่งในกจิการอื่น 
 กรรมการสมาคมแหง่สถาบนัพระปกเกลา้ 
 กรรมการส านักงานความร่วมมอืพฒันาเศรษฐกจิกบัประเทศเพื่อนบา้น  
 กรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 
 กรรมการองคก์ารส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย 
 ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั 
 ทีป่รกึษากฎหมายกระทรวงการคลงั 
 ผูอ้ านวยการส านักงานศุลกากร ภาคที ่1 

 เลขานุการกรมศุลกากร 

การเขา้ร่วมประชมุปี 2564 - มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 10 ครัง้ เขา้ประชุม 9 ครัง้ 

   - มกีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 6 ครัง้ เขา้ประชุม 6 ครัง้ 
   - มกีารประชมุคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 2 ครัง้ เขา้ประชุม 2 ครัง้ 
   - มกีารประชมุคณะกรรมการสรรหา 2 ครัง้ เขา้ประชุม 2 ครัง้ 

4. นายวศิน ปัจจกัขะภติั 
กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา 
อาย ุ    68 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  6 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 
 กรรมกำร บรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จ ำกดั 
 กรรมกำร บรษิทั พนัธศ์ร ีจ ำกดั 
 กรรมกำร บรษิทั ประจกัษ์ววิฒัน์ จ ำกดั 

 
 

หมายเหตุ :      ปัจจบุนั    อดตี   
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

การเขา้ร่วมประชุมปี 2564 - มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั 10 ครัง้ เขา้ประชุม 10 ครัง้ 
   - มกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 6 ครัง้ เขา้ประชุม 6 ครัง้ 
   - มกีารประชุมคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 2 ครัง้ เขา้ประชุม 2 ครัง้ 
   - มกีารประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครัง้ เขา้ประชุม 2 ครัง้ 
 
5. นายวงั ชาง ยิง  
กรรมการ  กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน และกรรมการสรรหา 
อาย ุ    61  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  23 ปี (ไดร้บัการแตง่ตัง้เมื่อวนัที ่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 (บรษิทัมหาชนจดทะเบยีนในประเทศสงิคโปร์) 

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 (สิน้สุด 31 มนีาคม 2564) 
 สมาชกิของ Advisory Board, Asian Civilisations Museum ประเทศสงิคโปร ์ 

(สิน้สุด 31 ธนัวาคม 2564) 
 สมาชกิของ ECR Singapore Board 
 กรรมการ National Gallery ประเทศสงิคโปร ์

 
 
 

หมายเหตุ :      ปัจจบุนั    อดตี   



  หน้า   83 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

6. นางสาวปิยธิดา  สุขจนัทร ์ 
กรรมการบรหิาร 
อาย ุ    53 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  19 ปี (ไดร้บัการแตง่ตัง้เมื่อวนัที ่18 มถิุนายน 2546) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร  ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  ปรญิญาโท สาขาพฒันาการเศรษฐกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ 

   ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตรก์ารเงนิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

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

จดัโดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ประกาศนียบตัร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที ่114/2020 

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 2564 - มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 10 ครัง้ เขา้ประชุม 10 ครัง้ 
 
7. นายอ าพล  สิมะโรจนา 
กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร 
อายุ     65 ปี   
สญัชาต ิ    ไทย 
ทีอ่ยู ่    เลขที ่64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260 
จ านวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั 

- ของตนเอง   ไม่ม ี
- ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ  ไม่ม ี
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

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

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  4 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่20 มถิุนายน 2561) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร  ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบณัฑติ (เคมวีศิวกรรม)  

   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

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

 กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร และทีป่รกึษำฝ่ายโรงงาน 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 
 กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร และทีป่รกึษำฝ่ายโรงงาน บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

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

การเขา้ร่วมประชมุปี 2564 - มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 10 ครัง้ เขา้ประชุม 10 ครัง้ 
 
8. นางสุธิดา บุญเจริญ 
เลขานุการบรษิทั  
อาย ุ    47 ปี 
จ านวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั 

- ของตนเอง    100 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 0.00003) 
- ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ  ไม่ม ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร   ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  ปรญิญาตร ีคณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ไม่ม ี
ประสบการณ์ 

 เจา้หน้าทีแ่ผนกส่งออก บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 เลขานุการ แผนกบญัชแีละการเงนิ บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

9. นายสุพจน์ เพง็จนัทร ์
ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน 
อาย ุ    45 ปี 
จ านวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั 

- ของตนเอง    ไม่ม ี
- ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ  ไม่ม ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร   ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมไฟฟ้า  
     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ประสบการณ์  

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

 
10. นายวิสาร เพชรสาย 
ผูจ้ดัการฝ่ายสวน 
อาย ุ    58 ปี 
จ านวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั 

- ของตนเอง    ไม่ม ี
- ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ  ไม่ม ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร   ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  ปรญิญาตร ีสาขาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เกษตรศาสตร)์  
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
ประสบการณ์    ไม่ม ี
 
11. นายวินัย  แย้มหอม 
ผูจ้ดัการฝ่ายสวน 
อาย ุ    63 ปี 
จ านวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั 

- ของตนเอง    ไม่ม ี
- ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ  ไม่ม ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร   ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  วชิาชพีคร ูประกาศนยีบตัรการศกึษาชัน้สงู (ปกศ.สงู) ราชภฏัภูเกต็ 
ประสบการณ์    ไม่ม ี
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

12. นายจรญั  อินทรตัน์ 
ผูจ้ดัการฝ่ายสวน 
อาย ุ    59 ปี 
จ านวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั 

- ของตนเอง    ไม่ม ี
- ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ  ไม่ม ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร   ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  ปรญิญาตร ีพชืศาสตร ์(พชืไร่) มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้
ประสบการณ์    ไม่ม ี
 
13. นายณัฐพร ถาวรยุติธรรม 
ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบคุคลและธุรการ 
อาย ุ    48 ปี 
จ านวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั 

- ของตนเอง    ไม่ม ี
- ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ  ไม่ม ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร   ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  ปรญิญาตร ีสาขารฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
ประสบการณ์  

 ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบคุคล โรงแรมครสิตลั หาดใหญ่ 
 ผูจ้ดัการสายงานทรพัยากรบุคคล บรษิทั เอซเีค ฟู้ดเทค จ ากดั 

 
14. นางสาวธญัญภสัร ์อภิโชติชยัรตัน์ 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
อาย ุ    45 ปี 
จ านวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั 

- ของตนเอง    ไม่ม ี
- ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ไม่ม ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร   ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  ปรญิญาตร ี สาขาการบญัช ีวทิยาลยัราชภฎับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
ประสบการณ์ 

 ผูจ้ดัการบญัช ีบรษิทั อนิเตอรไ์ฮ จ ากดั (มหาชน)  
 ผูจ้ดัการบญัช ีบรษิทั อุบลไบโอเอทานอล จ ากดั (มหาชน)  

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :      ปัจจบุนั    อดตี   
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กรรมการและผู้บริหารของบริษัททีด่ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและ
บริษทัทีเ่กีย่วข้อง 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  กรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้รหิาร

ของบรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายนามดงัต่อไปนี้ 
 

ช่ือ บริษทั 

บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั บริษทัยอ่ย การร่วมค้า 

LST UFC UNF 
บจก.พนัธ์
ศรีวิวฒัน์ 

บจก.
พนัธศ์รี 

บจก.ประจกัษ์
วิวฒัน์  

บจก. สยาม
เอลิทปาลม์ 

1 นายวงั ชาง ยงิ / // * *     

2 นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ // //   / / / * 

3 นางสาวปิยธดิา สุขจนัทร ์ // //   / / / // 

4 นายอ าพล สมิะโรจนา / /      / 
 

 
หมายเหต ุ
* 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  
 
 

รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 
 

บรษิัทมไิด้รายงานรายชื่อกรรมการของบรษิัทย่อย เนื่องจากบรษิัทย่อยมรีายได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของ
รายได้รวม ตามงบก าไรขาดทุนรวมของบรษิัทในปี 2564 ถือได้ว่าเป็นบรษิัทย่อยที่ไม่มีนัยส าคญัตามประกาศของ 
กลต. 
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รายละเอียดเกีย่วกบัหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของ
บริษทั  

 
เพื่อให้งานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการจงึไดพ้จิารณาให้บรษิัทว่าจา้งบุคคลภายนอก และมมีตแิต่งตัง้ บรษิทั ส านักงาน ดร.
วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัตรวจสอบบญัช ีและอยู่ในรายชื่อผูต้รวจสอบบญัชีทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านักงาน กลต. ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ทัง้นี้ เพื่อให้มัน่ใจว่าการปฏิบตัิงานและ
กจิกรรมทางการเงนิของบรษิทัไดด้ าเนินการตามแนวทางทีก่ าหนดและมปีระสทิธภิาพ  รวมถงึการตรวจสอบการปฏบิตัิ
ตามกฎหมายและขอ้ก าหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Controls) โดยก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการเป็นประจ ารายไตรมาส โดยสญัญามอีายุคราวละ 1 

ปี 
 

ประวติัผู้ตรวจสอบภายใน : นายอภิรกัษ์ อติอนุวรรตน์  
 
หุน้ส่วนงานตรวจสอบบญัช ีบรษิทั ส านักงาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั 
อายุ     51 ปี   
สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั   ไม่ม ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหว่างผูบ้รหิาร   ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ คณะบรหิารธุรกจิ 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิบณัฑติ (การบญัช)ี คณะบรหิารธุรกจิ  
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ปรญิญาตรนีิตศิาสตรบ์ณัฑติ  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

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

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ  ออกแบบและวางแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
ประเมนิความเสีย่งของระบบการควบคุมภายใน 
รายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแล
กจิการ 

ประสบการณ์ในปัจจุบนั 

 หุน้ส่วนงานตรวจสอบบญัช ีบรษิทั ส านักงาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั  

 ผูต้รวจสอบภายใน บรษิทั สหอตุสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 22 ปี 

 ผูต้รวจสอบภายใน บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จ านวน 17 ปี  
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8. รายงานผลการด าเนินงานส าคญัด้านการก ากบัดแูลกิจการ 

8.1 สรปุผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการในรอบปีท่ีผ่านมา 

 ในปี 2564 คณะกรรมการบรษิทัมกีารประชุมจ านวน 10 ครัง้ เพื่อก าหนดนโยบายและกลยุทธท์ีส่ าคญัในการเพิม่
ขดีความสามารถของบรษิทั ใหส้ามารถบรหิารงานภายใตว้กิฤตสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19 ไปไดอ้ย่างราบรื่น 
รวมถงึติดตามผลการด าเนินงานและสถานะการเงนิของบรษิัทอย่างใกล้ชดิ นอกจากนี้ บรษิัทยงัคงรกัษาประสทิธภิาพ 
การก ากบัดูแลความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน และการบรหิารความเสีย่งขององค์กร โดยจดัใหม้กีารประชุมของ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดว้ย  

8.1.1 การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

 ในปี 2564 บรษิทัไดแ้ต่งตัง้กรรมการอสิระใหม่จ านวน 1 ท่าน แทนกรรมการทีล่าออก โดยคณะกรรมการสรรหา
เป็นผูพ้จิารณาก่อนน าเสนอชื่อผู้ทีเ่หมาะสมใหค้ณะกรรมการบรษิัทพจิารณาอนุมตั ิเพื่อน าเสนอทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้อนุมตัิ
แต่งตัง้ 

คณะกรรมการได้ก าหนดคณุสมบติัของกรรมการอิสระไว้ดงัน้ี 
(ก) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทั

ย่อย บรษิทัร่วม การร่วมคา้ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ ใหน้ับรวม
การถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

(ข) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาที่ได้เงนิเดอืน
ประจ า หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม การร่วมคา้ บรษิทั
ย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ
มลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทัง้นี้ ลกัษณะ
ต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรอืที่ปรกึษาของส่วน
ราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

(ค) ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะ
ที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น 
ผูบ้รหิาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการ 
ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

(ง) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม การร่วมคา้ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัทในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม การร่วม
ค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

 
 “ความสมัพันธ์ทางธุรกิจ” ข้างต้น รวมถึง การท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อ

ประกอบกจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอื
การใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้้ยมื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัย์
เป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิทัหรอืคู่สญัญามี
ภาระหนี้ทีต่้องช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัหรอื
ตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า   
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บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

 ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมลูค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนั
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั
โดยอนุโลม  แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี
ก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

 
(จ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัท บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม การร่วมค้า ผูถ้ือ

หุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม  
หรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัช ีซึ่งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม การร่วมคา้ ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิัทสงักดัอยู่  เวน้แต่จะได้พ้น
จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน  

(ฉ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ใหบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมาย
หรอืที่ปรกึษาทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิัท บรษิัทใหญ่ 
บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม การร่วมคา้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท และไม่
เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย  เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

(ช) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่  

(ซ) ไม่ประกอบกิจการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิัท หรอื
บรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มส่ีวนร่วมบรหิารงาน 
ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาที่รบัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุ้นเกนิร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มี
สทิธอิอกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

(ฌ) ไม่มลีกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของ
บรษิทั 

 
ในกรณีทีบุ่คคลที่บรษิทัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระเป็นบุคคลทีม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์
ทางธุรกิจหรอืการให้บรกิารทางวชิาชีพเกินมูลค่าที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรอื (ฉ) ให้บรษิัท
ไดร้บัการผ่อนผนัขอ้ห้ามการมหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรอืการให้บรกิารทางวชิาชพีเกิด
มูลค่าดงักล่าว ก็ต่อเมื่อบรษิัทได้จดัให้มคีวามเห็นคณะกรรมการบรษิัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตาม
หลกัในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการให้
ความเห็นที่เป็นอิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสอืนัดประชุมผู้ถือหุ้ นในวาระ
พจิารณาแต่งตัง้กรรมการอสิระดว้ย 
 (ก)  ลกัษณะความสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพี ทีท่ าใหบุ้คคลดงักล่าวมี
คุณสมบตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 
  (ข)  เหตุผลและความจ าเป็นทีย่งัคงหรอืแต่งตัง้ใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 
  (ค)  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวเป็น
กรรมการอสิระ 
 
เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง (จ) และ (ฉ) ค าว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่าบุคคลที่ไดร้บัมอบหมาย
จากส านักงานสอบบญัช ีหรอืผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี ใหเ้ป็นผูล้งลายมอืชื่อในรายงานการสอบบญัช ี
หรอืรายงานการใหบ้รกิารทางวชิาชพี (แลว้แต่กรณี) ในนามของนิตบิุคคลนัน้ 
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

ทัง้นี้  คณะกรรมการได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ไว้เข้มกว่าข้อก าหนดขัน้ต ่าของ
ส านักงาน ก.ล.ต. โดยก าหนดใหก้รรมการอสิระถอืหุน้บรษิทัไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 0.5 

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดย
คณะกรรมการจะตอ้งเป็นผูม้คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชน
จ ากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติที่หลากหลายทัง้ด้านทักษะ ประสบการณ์ 
ความสามารถ และคุณสมบตัเิฉพาะดา้น ตลอดจนเพศและอายุ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการ
จะตอ้งมจี านวนกรรมการอสิระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ตอ้งไม่น้อยกวา่ 
3 คน และจะตอ้งมคีุณสมบตัติามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

2. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

1. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือให้ความเห็นชอบในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ ์
เป้าหมาย ความเสีย่ง แผนงาน และงบประมาณของบรษิทั 

2. ควบคุมก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกจิ เพื่อบรรลุถงึเป้าหมายและ
เพิม่ความมัง่คัง่แก่ผูถ้อืหุน้ 

3. ก าหนดหลกัการก ากบัดแูลกจิการ และส่งเสรมิใหทุ้กคนในองค์กรปฏบิตัติามหลกัการทีก่ าหนด 
รวมถงึการประเมนิผลการปฏบิตั ิและทบทวนหลกัการดงักล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

4. ก าหนดจรรยาบรรณธุรกิจ โดยให้ครอบคลุมผู้ปฏิบัติทัง้ในระดับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน และส่งเสรมิใหทุ้กคนในองคก์รปฏบิตัติามนโยบายทีก่ าหนด รวมถงึก าหนดมาตรการ
ตดิตามการปฏบิตั ิและ การประเมนิประสทิธผิลการปฏบิตัเิป็นประจ า 

5. จดัให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบรหิารความเสี่ยง 
รวมทัง้มกีารตดิตามการด าเนินการในเรื่องดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 

6. แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถงึการก าหนดบทบาทหน้าที ่และความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยนัน้ๆ 

7. จดัให้มีการสื่อสารอย่างชัดเจนต่อบทบาท หน้าที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ฝ่ายจดัการ และพนักงาน 

8. รบัผิดชอบต่อการเปิดเผยฐานะการเงนิของบรษิัทในรายงานงบการเงนิของบรษิัทและบรษิัท
ย่อยในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและหน่วยงานราชการที่
เกีย่วขอ้ง 

9. ก าหนดแนวทางส าหรบัการพจิารณาความเหมาะสมของการท ารายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์  

10. จดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครัง้เป็นอย่างน้อย และจดัการประชุมผู้ถือหุ้น
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

11. ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดจงึจะครบองคป์ระชุม  
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรอืไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง
ประธานคณะกรรมการ ให้รองประธานคณะกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
คณะกรรมการหรอืมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หก้รรมการซึ่งมาประชุมเลอืกกรรมการคน
หนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม  
 

12. หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบอื่นทีก่ าหนดโดยกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 
3. อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการ  

 

1. กรรมการคนหนึ่งมหีนึ่งเสยีงในการลงคะแนน และใหถ้อืเสยีงขา้งมากเป็นมตขิองทีป่ระชุม โดย
ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด เวน้
แต่การเลอืกตัง้กรรมการแทนต าแหน่งกรรมการทีว่่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตาม
วาระใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่  

2. กรรมการคนใดมส่ีวนไดเ้สยีในการประชุมเรื่องใด ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้  
3. กรรมการสองคนเป็นผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมทัง้ประทับตราส าคัญของบริษัท 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอาจก าหนดชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อม
ประทบัตราส าคญัของบรษิทัได ้ 

4. คณะกรรมการอาจแต่งตัง้บุคคลอื่นใดให้ด าเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน
เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขอ านาจนัน้ๆ ได ้ 

5. คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมื่อเหน็ว่าบรษิทั
มผีลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ และรายงานใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุ้นทราบในการประชุมคราว
ต่อไป  

6. แมว้่ากจิการทัง้หลายของบรษิทัย่อมอยู่ในอ านาจของคณะกรรมการบรษิทัทีจ่ะกระท าได ้แต่มี
บางประการทีข่อ้บงัคบัของบรษิทั ก าหนดใหเ้ป็นอ านาจของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดงันี้  
 (1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชุมแสดงถงึผลการด าเนินการของ

บรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 
 (2) พจิารณาและอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ของรอบปี

บญัชทีีผ่่านมา 
 (3) พจิารณาจดัสรรเงนิก าไร เงนิบ าเหน็จรางวลั และจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทุนส ารอง 
 (4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 (5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทน 
 (6) การขาย หรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
 (7) การซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่น หรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
 (8) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือ

บางส่วนทีส่ าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการรวม
กจิการกบับุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

 (9) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบั 
 (10) การเพิม่ หรอืลดทุนของบรษิทั หรอืการออกหุน้กู้ 
 (11) การควบ หรอืเลกิบรษิทั 
 (12) กจิการอื่นๆ 
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4. ประธานคณะกรรมการบริษทั 
 

ประธานคณะกรรมการบรษิทัเป็นกรรมการอสิระ หรอืเป็นกรรมการทีไ่ม่ไดท้ าหน้าทีบ่รหิาร ส าหรบั
ต าแหน่งประธานคณะกรรมการบรษิัทและกรรมการผูจ้ดัการจะต้องไม่เป็นบุคคลเดยีวกนั  เพื่อให้มี
การแบ่งแยกหน้าที่ได้อย่างชดัเจน  โดยประธานคณะกรรมการบรษิทัมีหน้าที่และความรบัผดิชอบ
ดงันี้ 
 
1. ประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการมอบหมายมีหน้าที่เรียกประชุม

คณะกรรมการบรษิทั โดยส่งหนังสอืนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม (เวน้แต่ในกรณี
จ าเป็น หรอืรบีด่วนเพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทั จะแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื่น และ
ก าหนดวนัประชุมเพื่อให้เร็วกว่านัน้ก็ได้) เพื่อให้กรรมการบรษิัทมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา 
พจิารณา และตดัสนิใจอย่างถูกตอ้งในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั  

2. มบีทบาทในการก าหนดระเบยีบวาระการประชุมร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ 
3. มหีน้าที่ควบคุมการประชุมให้มปีระสทิธภิาพ จดัสรรเวลาใหเ้พยีงพอที่ฝ่ายจดัการจะน าเสนอ

ขอ้มูล สนับสนุนและเปิดโอกาสใหก้รรมการซกัถามและแสดงความคดิเห็นอย่างอสิระ ควบคุม
ประเดน็ในการอภปิราย และสรุปมตทิีป่ระชุม 

4. มบีทบาทส าคญัในการส่งเสรมิให้กรรมการบรษิัทปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ เช่น 
การแสดงตน งดออกเสยีงลงมต ิและการออกจากหอ้งประชุม เมื่อมกีารพจิารณาระเบยีบวาระที่
กรรมการมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

5. สื่อสารขอ้มลูส าคญัต่างๆ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดร้บัทราบ 
6. สนับสนุนใหก้รรมการบรษิทัเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ และท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุมเพื่อ

ควบคุมการประชุมใหม้ปีระสทิธภิาพ และตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ 
7. สนับสนุนใหค้ณะกรรมการบรษิทัปฏบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขตอ านาจหน้าที่ความรบัผดิชอบของ

คณะกรรมการบรษิทัตามกฎหมาย และตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
 

5. กรรมการผู้จดัการ 
 

กรรมการผูจ้ดัการ ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ใหท้ าหน้าทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจ
ตามปกตขิองบรษิทั โดยบรหิารงานตามแผนและงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั
อย่างเคร่งครดั ซื่อสัตย์ สุจริต และหน้าที่ในการก ากับดูแลกิจการให้มีการด าเนินธุรกิจให้เกิด
ประโยชน์แก่บรษิัท ผูถ้ือหุน้ และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอย่างเหมาะสมและเทีย่งธรรม รวมถึงการดูแลให้มี
การเปิดเผยขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลดา้นการเงนิของบรษิทัตามแนวทางทีพ่งึปฏบิตัทิีด่ ีและไม่ท าการ
ใดทีม่ส่ีวนไดเ้สยีหรอืมผีลประโยชน์ลกัษณะขดัแยง้กบับรษิทัและบรษิทัย่อย 

 
6. เลขานุการบริษทั 

 
บรษิัทต้องจดัให้มีเลขานุการบรษิัทตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2551 โดยมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงันี้  
 

1. จดัท าและเกบ็เอกสารดงัต่อไปนี้ 
▪ ทะเบยีนกรรมการ 
▪ หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการ และผูถ้อืหุน้ 
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▪ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และผูถ้อืหุน้ 
▪ แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปีของบรษิทั (แบบ 56-1 One Report) 

2. ตดิตามใหม้กีารน ามตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ/ผูถ้อืหุน้ไปปฏบิตั ิ
3. เกบ็รกัษารายงานการมส่ีวนไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการ หรอืผูบ้รหิาร และจดัส่งส าเนาใหแ้ก่

ประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการภายใน 7 วนั
ท าการ นับจากวนัทีไ่ดร้บัรายงานดงักล่าว 

4. ใหค้ าแนะน าแก่กรรมการเกีย่วกบัขอ้กฎหมาย และระเบยีบปฏบิตัติ่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึการ
ก ากบัดแูลใหบ้รษิทั คณะกรรมการ และฝ่ายจดัการปฏบิตัติามอย่างถูกตอ้ง  

5. ดแูลใหบ้รษิทัมกีารเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศตามระเบยีบปฏบิตัขิองตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงาน ก.ล.ต.  รวมถงึกฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

6. ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง  
7. ด าเนินการอื่นตามทีค่ณะกรรมการมอบหมายและ/หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศ

ก าหนด  
 
นอกจากนี้ เลขานุการบรษิัทไดร้บัมอบหมายให้ท าหน้าที่ในฐานะหน่วยงานที่ก ากบัดูแลการปฏบิตัิ
ตามกฎเกณฑ์ (compliance unit) โดยท าหน้าที่ดูแลให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้
ถูกต้องตามกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัย์ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) พรบ.บรษิทัมหาชน รวมทัง้กฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

7. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษทั 
 
ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นทุกครัง้  ให้มีการเลือกตัง้
กรรมการชุดใหม่ทัง้คณะ 
 

8. การด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของกรรมการบริษทั 
 
เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถที่จะมีเวลาในการท าหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ บรษิัทจึงค านึงถึง
จ านวนบรษิัทที่กรรมการด ารงต าแหน่ง โดยก าหนดจ านวนบรษิัทจดทะเบยีนสูงสุดที่กรรมการจะ
ด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนไดไ้ม่เกนิ 5 บรษิทั 
 
ทัง้นี้ บริษัทไม่มีข้อจ ากัดส าหรบักรรมการที่ไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากกรรมการบรหิารส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการในบรษิทัย่อย  บรษิทัร่วม  การร่วมคา้ หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัในกลุ่มบรษิทั 

 
9. การประชุมคณะกรรมการ  

 

บริษัทก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครัง้เป็นอย่างน้อย หรือประธาน
คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควรเรียกประชุมเป็นวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น 
กรรมการตัง้แต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานคณะกรรมการเรยีกประชุมคณะกรรมการได้ ใน
กรณีที่มกีรรมการตัง้แต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานคณะกรรมการก าหนดวนัประชุมภายใน 14 
วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัการรอ้งขอ  

บรษิทัจะมกีารก าหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปีส าหรบัการประชุมวาระปกต ิและแจง้ให้
กรรมการแต่ละท่านไดร้บัทราบก าหนดการดงักล่าวในเดอืนพฤศจกิายนของทุกปี 



  หน้า   95 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

เลขานุการบรษิัทจะเป็นผูเ้สนอวาระการประชุมทัว่ไปทีต่้องปฏบิตัติามกฎหมาย หรอืระเบยีบต่างๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง ส่วนวาระทีน่อกเหนือจากวาระดงักล่าว ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการจะ
ร่วมกนัพจิารณา ทัง้นี้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเขา้สู่วาระการประชุมได ้ โดยส่งวาระที่
ต้องการเสนอผ่านทางเลขานุการบรษิัทก่อนวนัประชุมล่วงหน้า 14 วนั เลขานุการบรษิัทจะเป็นผู้
รวบรวมวาระทีเ่สนอดงักล่าวใหป้ระธานคณะกรรมการพจิารณาก่อนบรรจุเป็นวาระการประชุม 

บรษิัทจะจดัส่งเอกสารที่ใช้ประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม โดย
ระบุอย่างชดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรอืเพื่อพจิารณา แล้วแต่กรณีให้แก่
กรรมการทุกท่านก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั (เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น หรอืรบีด่วนเพื่อรกัษา
สทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทั จะแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื่น และก าหนดวนัประชุมเพื่อใหเ้รว็กว่า
นัน้ก็ได้) ทัง้นี้ เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม ในระหว่างการ
ประชุม ประธานคณะกรรมการจะจดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอแก่ผูบ้รหิารที่เกี่ยวขอ้งในการน าเสนอ
รายละเอียด เพื่อให้กรรมการสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เติม รวมถึงการจดัสรรเวลาให้กรรมการ
สามารถอภปิรายปัญหาส าคญัอย่างเพยีงพอ  

นอกจากนัน้ ประธานที่ประชุม จะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคดิเห็นอย่างเป็น
อสิระ ในกรณีทีม่กีรรมการท่านใดทีม่ส่ีวนไดเ้สยีใดๆ ในเรื่องทีพ่จิารณา กรรมการจะแจง้ต่อทีป่ระชุม
เพื่อรบัทราบ และจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการแสดงความเหน็และไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงมตใินเรื่องนัน้ๆ 

รายงานการประชุมได้มกีารจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยมกีารระบุวนัเวลาเริม่ -เวลาเลกิประชุม  
ชื่อกรรมการทีเ่ขา้ประชุมและกรรมการทีล่าประชุม สรุปสาระส าคญัของเรื่องทีเ่สนอรวมถงึประเดน็ที่
มกีารอภิปรายและขอ้สงัเกตของกรรมการ มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็น
ด้วย ชื่อผู้จดรายงาน และ ผู้ร ับรองรายงาน และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้ว 
เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูจ้ดัเกบ็ เพื่อใหพ้รอ้มส าหรบัการตรวจสอบโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
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การพฒันากรรมการในรอบปีท่ีผ่านมา 

โดยในปี 2564 มกีรรมการและผูบ้รหิารไดเ้ขา้รบัการอบรมสมัมนาหลกัสตูรทีส่ าคญั ไดแ้ก่   
 

ล าดบั กรรมการ ต าแหน่ง หลกัสูตรท่ีอบรม วตัถปุระสงคก์ารฝึกอบรม 
1. นางสาวปิยธดิา  

สุขจนัทร ์
กรรมการบรหิาร หลักเกณฑ์การส ารวจ

โ ค ร ง ก า ร  CGR ปี 
2566 จัดโดยสมาคม
ส่ ง เ ส ริ ม ส ถ า บั น
กรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 
 
 
 
 
Director Refreshment 
Training Program -  
Lessons Learnt from 
Financial Cases: 
How Board should 
React จัดโดยสมาคม
ส่ ง เ ส ริ ม ส ถ า บั น
กรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 
 
สิท ธิป ระโย ช น์ ท าง
การค้ากับ RCEP กับ
โอกาสทางการค้าการ
ลงทุน จดัโดยกรมการ
คา้ต่างประเทศ  
 
ตรวจสอบความพร้อม
ให้มัน่ใจก่อน PDPA มี
ผลบังคับ ใช้  จัดโดย
ส านักงาน ก.ล.ต. 

เพื่อเขา้ใจหลกัเกณฑ์ CGR ใหม่ที่
จ ะ ใช้ ป ร ะ เมิ น ใน ปี  2566 ที่ มี
สาระส าคัญเกี่ยวกับการยกระดับ
การก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัจด
ทะเบียนในภาพรวมให้ทันสมัย 
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ น ว โ น้ ม ก า ร
เปลี่ยนแปลงดา้นก ากบัดูแลกจิการ 
ทัง้ในประเทศไทยและระดบัสากล 
 
 
เพื่ อ รับท ราบข้อมู ลข่ าวสารที่
ทั น ส มั ย แ ล ะทั ก ษ ะที่ ทั น ต่ อ
วิกฤติการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้น
ในยุคปัจจุบนัที่มกีารเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเรว็ 
 
 
 
 
เพื่ อ รับ ท ราบ ข้อมู ลด้ าน สิท ธิ
ประโยชน์ทางการค้ากับ RCEP 
และเตรียมความพร้อมเพื่อขยาย
ช่องทางการคา้ระหว่างประเทศ  
 
 
เพื่ อ เตรียมความพร้อม ในการ
ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัคิุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะ
มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มิถุนายน 
2565 
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การประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

 ในปี 2564 บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการ
ชุดย่อยทุกคณะ ซึ่งจะประเมินทัง้รายคณะ และรายบุคคล ตามแบบประเมินตนเองของตลาดหลักทรพัย์ฯ 
เลขานุการบรษิทัจะจดัส่งแบบประเมนิให้กรรมการบรษิัททุกท่านประเมนิตนเองในทุกสิน้ปี และเป็นผู้รวบรวม
และรายงานสรุปผลต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณารบัทราบ  
 

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทัง้คณะ 

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทัง้คณะ เพื่อใช้ประเมินการท างานของคณะกรรมการใน
ภาพรวมขององคค์ณะ โดยน าแนวทางจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยมาปรบัใชใ้หเ้หมาะสม
กบัลกัษณะและโครงสรา้งของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมนิจะเป็นส่วนส าคญัในการพฒันาการ
ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการด าเนินงานเกีย่วกบัคณะกรรมการใหม้ปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลยิง่ขึน้ โดย
คณะกรรมการประเมนิระดบัคะแนนความเหน็ หรอืระดบัการด าเนินการใน 6 หวัขอ้ประเมนิไดแ้ก่ 
 

หวัข้อในการประเมิน คะแนน (ร้อยละ) 
1.  โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 91.21 
2.  บทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 90.18 
3.  การประชุมของคณะกรรมการ 96.69 
4.  การท าหน้าทีข่องกรรมการ 95.41 
5.  ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 90.00 
6.  การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 89.29 

คะแนนเฉล่ีย 91.88 
ในปี 2564 ผลการประเมนิในภาพรวมทัง้ 6 ดา้น อยู่ในระดบั ดีมาก  
 

2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ 

แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการชดุย่อยรายคณะ เพื่อใชป้ระเมนิการท างานของคณะกรรมการ
ชุดย่อยในภาพรวมขององคค์ณะ โดยน าแนวทางจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยมาปรบัใชใ้ห้
เหมาะสมกบัลกัษณะและโครงสรา้งของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งผลการประเมนิจะเป็นส่วนส าคญั
ในการพฒันาการปฏิบตัหิน้าทีแ่ละการด าเนินงานเกี่ยวกบัคณะกรรมการชุดย่อยใหม้ปีระสทิธภิาพ 
และประสิทธผิลยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการชุดย่อยประเมินระดบัคะแนนความเห็น หรือระดบัการ
ด าเนินการใน 7 หวัขอ้ประเมนิ ไดแ้ก่ 
 

หวัข้อในการประเมิน คะแนน (ร้อยละ) 
1.  โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 93.88 
2.  การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยไดด้ าเนินการในเรื่องทีก่ าหนด 97.02 
3.  คณะกรรมการตรวจสอบ 96.94 
4.  คณะกรรมการสรรหา 87.50 
5.  คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 92.86 
6.  คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ (อยู่ภายใตค้ณะกรรมการตรวจสอบ) 91.07 
7. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 82.14 

คะแนนเฉล่ีย 92.21 
ในปี 2564 ผลการประเมนิในภาพรวมทัง้ 7 ดา้น อยู่ในระดบั ดีมาก  
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3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล)  

แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล) เพื่อใช้ประเมนิการ
ท าหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล  เป็นเครื่องมือช่วยให้
กรรมการได้ทบทวน และพฒันาการปฏิบตัิหน้าที่ของตนเองให้เกิดประสทิธภิาพ และประสทิธผิล
ยิง่ขึน้ โดยมหีวัขอ้ในการประเมนิทีส่อดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีดงันี้ 
 

หวัข้อในการประเมิน คะแนน (ร้อยละ) 
1.  โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 89.29 
2.  การประชุมของคณะกรรมการ 96.43 
3.  บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 94.29 

คะแนนเฉล่ีย 94.16 
ในปี 2564 ผลการประเมนิในภาพรวมทัง้ 3 ดา้น อยู่ในระดบั ดีมาก 
 

หมายเหตุ การประเมนิทีอ่ยู่ในเกณฑด์มีาก จะไดค้ะแนนอยูใ่นชว่ง 81 - 100 คะแนน 
 
กล่าวโดยสรุป ในปี 2564 คะแนนการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการด้วย
ตนเอง อยู่ในระดบัร้อยละ 92.23 (2563 : ร้อยละ 91.46) 

8.1.2 การเข้าร่วมประชมุและการจา่ยค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ 

ในปี 2564 คณะกรรมการมกีารประชุม 10 ครัง้ สามารถประมวลจ านวนครัง้ในการเขา้ร่วมประชุม
ของกรรมการบรษิทัแต่ละท่านไดด้งันี้  
 

 

 
  

รายชื่อ ต าแหน่ง วาระการ 
ด ารงต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ในการ
เข้าร่วมประชมุ 

1.  นายธรีะ วภิชูนิน  
(ลาออกเมือ่ 23 เมษายน 2564) 
    รศ.ดร.นรศิ ชยัสตูร 
(เขา้รบัต าแหน่งเมือ่ 23 เมษายน 2564) 

กรรมการอสิระและ
ประธานกรรมการ 

2563 - 23 เม.ย.2564 

 
23 เม.ย.2564 - 2565 

2/2 
 

8/8 

2. นายเสงีย่ม สนัทดั กรรมการอสิระ 2564-2565 9/10 
3. นายวศนิ ปัจจกัขะภตั ิ กรรมการอสิระ 2564-2565 10/10 
4. นายวงั ชาง ยงิ กรรมการ 2564-2565 8/10 
5. นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ กรรมการผูจ้ดัการ 2564-2565 10/10 
6. นางสาวปิยธดิา สุขจนัทร ์ กรรมการบรหิาร 2564-2565 10/10 

7. นายอ าพล สมิะโรจนา  กรรมการทีไ่ม่เป็น
ผูบ้รหิาร 2564-2565 10/10 
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กรรมการทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิารมปีระชุมกนัเองตามความจ าเป็นโดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วมอยู่ดว้ย ทัง้นี้ เพื่อ
อภปิรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกบัการจดัการทีม่ปีระเดน็ทีน่่าสนใจ และจะต้องมกีารแจง้ผลการประชุม
ใหก้รรมการผูจ้ดัการไดร้บัทราบ โดยในปี 2564 กรรมการทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิารมโีอกาสไดป้ระชุมกนัเอง
โดยไม่มีกรรมการบรหิารร่วมอยู่ด้วยจ านวน 1 ครัง้ ในประเด็นเกี่ยวกบั เรื่องมาตรฐานบญัชีใหม่
ต่างๆ ทีจ่ะมผีลกระทบต่อบรษิทั รวมถงึการท างานของฝ่ายบรหิารร่วมกบัผูส้อบบญัชภีายนอก และ
เรื่องทัว่ไปอื่นๆ 
 

  ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 
 

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ท าหน้าที่พจิารณาหลกัเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ และน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อขออนุมตัิจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ ค่าตอบแทนกรรมการจะพจิารณา
จากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบโดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน และจะใช้ผลการส ารวจการจ่ายค่าตอบแทนของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยเป็นเกณฑ์ในการเปรยีบเทยีบในแต่ละปี ทัง้นี้ เพื่อให้ค่าตอบแทนดงักล่าวเพียงพอที่จะจูงใจและรกัษา
กรรมการทีม่คีุณภาพตามทีบ่รษิทัตอ้งการ 

ที่ประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 44 มมีตอินุมตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2564 ตามที่
คณะกรรมการเสนอ ซึ่งไดผ้่านการกลัน่กรองอย่างละเอยีดจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสม
และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและผลการ
ด าเนินงานของบรษิทั ดงันี้ 

ประธานกรรมการ     73,700 บาทต่อเดอืน 
กรรมการบรหิาร     47,300 บาทต่อเดอืนต่อคน 
กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร   47,300 บาทต่อเดอืนต่อคน 
กรรมการอสิระ    50,600 บาทต่อเดอืนต่อคน 
กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 52,800 บาทต่อเดอืนต่อคน 
 

ค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวขา้งตน้  ก าหนดใหจ้่ายเป็นรายเดอืน   
 
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
 

ก. ค่าตอบแทนของกรรมการจ านวน 8 คน เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 6,270,000 บาท 
 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

2563 2564 
จ านวน
กรรมการ 

บาท 
จ านวน
กรรมการ 

บาท 

คณะกรรมการบรษิทั 7 4,369,200 8 4,369,200 
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 3 1,900,800 4 1,900,800 
คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 4 - 5 - 
คณะกรรมการสรรหา 4 - 5 - 

 

ข. ค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทัทีเ่ขา้ไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัย่อย และการร่วมคา้ 

    --ไม่มี— 
 



  หน้า   100 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

ค่าตอบแทนอื่น 
 

บรษิทัไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนอื่น ยกเวน้ค่าตัว๋เครื่องบนิ และทีพ่กั ส าหรบักรรมการทีเ่ป็นชาวต่างประเทศ
ที่มาเข้าร่วมประชุม นอกจากนัน้ บริษัทท ากรมธรรม์ประกันความรบัผิดของกรรมการและผู้บรหิารเพื่อ
คุม้ครองความเสีย่งของกรรมการและผูบ้รหิารในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หบ้รษิทั แต่ทัง้นี้จะไม่ใหค้วามคุม้ครองใน
กรณีกระท าการโดยจงใจ หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรงหรอืทุจรติ  
 

2. ค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสูง  

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนก าหนดในแต่ละครัง้ซึง่สอดคล้องกบัความรูค้วามสามารถและผลการด าเนินงานของบรษิทั  โดย
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และน าเสนอจ านวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  โดยโครงสร้างค่าตอบแทนถือว่าเป็นเครื่องจูงใจให้กรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการ และผู้บรหิารระดบัสูง ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของ
องคก์รและสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกจิการในระยะยาว 

ในปี 2564 กรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสูง ไดร้่วมกนัก าหนดค่าเป้าหมาย
ของตวัวดัผลการด าเนินงานหลกั (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อน ามาใช้ในการประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และผู้บริหารระดับสูง ทัง้นี้ คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนไดก้ าหนดใหน้ าผลการประเมนิดงักล่าวมาพจิารณาค่าตอบแทน  

 

ค่าตอบแทน 
2563 2564 

จ านวนผูบ้ริหาร  บาท จ านวนผูบ้ริหาร บาท 
ผูบ้รหิารระดบัสงู 9 14,498,780 9 17,900,269 

ก. ค่าตอบแทนรวม (เงนิเดอืนและโบนัส) ของผูบ้รหิารบรษิทัจ านวน 9 คน เป็นจ านวนเงนิ 17,900,269 บาท* 
ข. ค่าตอบแทนรวม (เงนิเดอืนและโบนัส) ของกรรมการบรหิารและผูบ้รหิารของบรษิทัทีเ่ขา้ไปด ารงต าแหน่ง 

   ผูบ้รหิารในบรษิทัย่อย และการร่วมคา้  
    --ไม่มี-- 
 

นอกเหนือจากเงนิเดอืนและโบนัส ผูบ้รหิารระดบัสูงไดร้บัค่าตอบแทนอื่น ไดแ้ก่ เงนิกองทุนส ารอง
เลี้ยงชพี รถประจ าต าแหน่งและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกบัรถประจ าต าแหน่ง บ้านพกัพนักงาน ค่าประกนัสุขภาพ 
และค่าประกนัอุบตัเิหตุ ทัง้นี้ กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบรหิารจะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนอื่นๆ 

 
ส าหรบัเงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพีนัน้ ผูบ้รหิารของบรษิทัไดร้บัสทิธใินอตัราเดยีวกบัพนักงาน

อื่นๆ คอืรอ้ยละ 5 ของเงนิเดอืน ยกเวน้กรรมการบรหิารทีไ่ม่ไดม้กีารจ่ายเงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี 
 
*หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผูบ้รหิารบรษิทัไดร้วมค่าตอบแทนของกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูจ้ดัการฝ่าย 
4 รายแรกต่อจากกรรมการผู้จดัการลงมา รวมถึงผู้บรหิารรายที่ 4 ทุกราย (ตามค านิยามที่ก าหนดโดยส านักงาน 
กลต.) 
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3. ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล 

 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าธรรมเนียมกรรมการปี 2564 

กรรมการ 
กรรมการ

ตรวจสอบและ
ก ากบัดแูลกิจการ 

1. นำยธรีะ วภิชูนิน 
(ลาออกเมือ่ 23 เมษายน 2564) 

   รศ.ดร.นรศิ ชยัสตูร 
   (เขา้รบัต าแหน่งเมือ่ 23 เมษายน 2564) 

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
และก ากบัดูแลกจิการ 
กรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา 

275,147 
 

609,253 

197,120 
 

436,480 

2. นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  567,600  

3. นายเสงีย่ม สนัทดั 

กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบและก ากบั
ดูแลกจิการ 
ประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและประธาน
กรรมการสรรหา 

607,200 633,600 

4. นำยวศนิ ปัจจกัขะภตั ิ
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบและก ากบั
ดูแลกจิการ 
กรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา 

607,200 633,600 

5. นายวงั ชาง ยงิ 
กรรมการ กรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและ 
กรรมการสรรหา 

567,600  

6. นางสาวปิยธดิา สุขจนัทร ์ กรรมการบรหิาร 567,600  
7. นายอ าพล สมิะโรจนา กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 567,600  

รวม 6,270,000 
 

8.1.3 การก ากบัดแูลบริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
 

ผูบ้รหิารระดบัสงูสามารถจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม  การร่วมคา้ หรอื
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัในกลุ่มบรษิทัได ้ทัง้นี้ เพื่อก ากบัดูแลการบรหิารใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลและเกดิประโยชน์
สงูสุดต่อกลุ่มบรษิทั ในกรณีทีเ่ป็นการด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่นนอกเหนือจากกลุ่มบรษิทัดงักล่าวแลว้จะตอ้งไดร้บัการ
อนุมตัจิากกรรมการผูจ้ดัการ  

กรรมการบางท่านที่ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทย่อย และการร่วมค้าจะไม่ได้รบั
ค่าตอบแทนจากบรษิทัดงักล่าว 

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัในการก ากบัดแูลกิจการ   
 

คณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณางบการเงนิรวมของบรษิัทและบรษิัทย่อย และขอ้มูลที่ปรากฏในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) แล้ว เห็นว่างบการเงนิดงักล่าวจดัท าขึ้นตาม
มาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีี่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ 
และใชดุ้ลยพนิิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการทีด่ทีีสุ่ดในการจดัท า รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพยีงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มี
ประสทิธผิล เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าการบนัทกึขอ้มลูทางบญัชมีคีวามถูกตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอทีจ่ะรกัษาไวซ้ึง่ทรพัยส์นิ
และเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิการทุจรติหรอืการด าเนินการทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระส าคญั 
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ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบเกี่ยวกบั

คุณภาพของรายงานทางการเงนิและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการต่างๆ ให้มกีารจดัท าอย่างถูกต้อง
ตามมาตรฐานทางบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และมกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างโปร่งใส 

 

ในการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการไดพ้ิจารณาแล้ว 
เห็นว่าคณะกรรมการตลอดจนผู้บรหิาร มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบตัิหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร  ได้ให้
ความส าคญัอย่างยิง่ต่อการด าเนินงานภายใตร้ะบบการควบคุมภายในทีด่ ีมกีารบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม มรีะบบ
สารสนเทศการสื่อสารขอ้มลูสนับสนุนการก ากบัดูแลกจิการทีม่ปีระสทิธผิล โดยไม่พบการละเมดิกฎหมายหรอืขอ้บงัคบั
ต่างๆ ทีเ่ป็นสาระส าคญัซึ่งบรษิทัต้องพงึปฏบิตั ิกล่าวคอื ระบบการควบคุมภายในของบรษิัทโดยรวมอยู่ในระดบัทีน่่า
พอใจ และสามารถสรา้งความเชื่อมัน่อย่างมเีหตุผลต่อความเชื่อถอืไดข้องงบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการซึ่งแสดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี (แบบ 
56-1 One Report) แลว้ 

นอกจากนี้ บรษิทัมกีารตดิตามเพื่อใหเ้กดิการปฏบิตัติามการก ากบัดแูลกจิการทีด่อีกี 4 ประเดน็ ดงันี้ 

(1) การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

เพื่อใหธุ้รกรรมต่างๆ สามารถด าเนินไปไดต้ามปกต ิคณะกรรมการไดอ้นุมตัใินหลกัการใหผู้บ้รหิาร
สามารถท ารายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้เฉพาะบรษิทักบับรษิทัย่อย หากธุรกรรมเหล่านัน้เขา้ลกัษณะ
ใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

1. เป็นข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดยีวกับวญิญูชนจะพึงกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธพิลในการที่ตนมี
ลกัษณะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง   

2. เป็นรายการทดรองจ่ายทีส่มเหตุสมผลทีเ่กดิจากการด าเนินการตามปกตทิางธุรกจิ โดย
มกีารเรยีกเกบ็ตามทีจ่่ายจรงิ 

ทัง้นี้ ผู้บรหิารจะต้องรายงานการท าธุรกรรมที่มขีนาดเกินกว่า 500,000 บาท โดยมคีณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ พจิารณาสอบทานรายการดงักล่าว ก่อนน าเสนอใหค้ณะกรรมการ
ไดร้บัทราบทุกไตรมาส 

(2) การใชข้อ้มลูภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 

ในกรณีทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการ และพนักงานกระท าการอนัเป็นความผดิอาญาตามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยโ์ดยเจตนา บรษิทัจะด าเนินการลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งหรอื
หลายอย่างรวมกนัดงัต่อไปนี้ 
 

▪ ตดัเงนิเดอืนค่าจา้งหรอืค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ดร้บั 
▪ ให้ออก ไล่ออก หรอืปลดออกจากการเป็นกรรมการ ผู้บรหิาร ผู้จดัการหรอืพนักงาน

โดยถือว่าจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ถ้าผู้กระท าความผิดเป็นกรรมการ
บรษิทัใหน้ าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิารณาลงโทษ 

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

 

(3) การต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ 

บรษิัทก าหนดให้มแีนวทางในการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัเิพื่อป้องกนัการมส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบั
การคอรร์ปัชัน่ ดงันี้ 
1. หน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทั ด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี

ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ และรายงานผลการ
ตรวจสอบทีม่นีัยส าคญัและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ  

2. ก าหนดให้หน่วยงานที่รบัผิดชอบด าเนินการทดสอบและประเมนิความเสี่ยงจากการทุจรติ
คอร์รปัชัน่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้น ามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ไปปฏิบตัิอย่างมี
ประสทิธผิล ตลอดจนติดตาม ทบทวน และปรบัปรุงมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่
อย่ างสม ่ าเสมอ โดยน าเสนอผลการประเมินต่ อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบรษิัท ตามล าดบั อย่าง
ทนัเวลาและสม ่าเสมอ  

3. หากการสบืสวนขอ้เทจ็จรงิแล้วพบว่าขอ้มูลจากการตรวจสอบ หรอืขอ้รอ้งเรยีน มหีลกัฐานที่
เชื่อว่ามรีายการ หรอืการกระท าซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะการเงนิ และผล
การด าเนินงานของบรษิัท รวมถึงการฝ่าฝืนการกระท าผดิกฎหมาย หรอืจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบริษัท หรอืข้อสงสยัในรายงานการเงนิ หรอืระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการจะรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อด าเนินการปรับปรุง
แกไ้ข 

 

(4) การแจง้เบาะแส 

 
กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือแจ้งข้อร้องเรียนใดๆ มายังบริษัท 
สามารถกระท าได ้โดยบรษิทัก าหนดเป็นแนวปฏบิตัไิวด้งันี้ 

 
1. การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
 
ผูม้ส่ีวนได้เสยีคนใดมคีวามประสงค์จะติดต่อกบัคณะกรรมการบรษิัทโดยตรงโดยไม่ผ่านผู้บรหิาร
ของบรษิัท เพื่อแสดงความคดิเห็นต่างๆ เกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจรวมทัง้การแจ้งเบาะแส หรอืขอ้
รอ้งเรยีนต่างๆ เช่น รายงานทางการเงนิทีไ่ม่ถูกต้อง การกระท าผดิกฎหมายหรอืจรรยาบรรณ หรอื
ระบบการควบคุมภายในทีบ่กพร่อง เป็นตน้ โดยใหส่้งไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล
กจิการของบรษิทัโดยตรงดงันี้ :- 
 
ส่งทางไปรษณีย ์:    รศ.ดร.นรศิ ชยัสตูร 

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

ส่งทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์: naris@econ.tu.ac.th 
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2. การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
 
ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีแ่จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนตามขอ้ 1 ขา้งตน้ไมต่อ้งเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด 
 
3. การด าเนินการหลงัจากมีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการของบริษัทด าเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือ
ขอ้เท็จจรงิตามที่มผีู้แจง้เบาะแสหรอืขอ้ร้องเรยีนตามขอ้ 1 ขา้งต้น แล้วน าเสนอให้คณะกรรมการ
บรษิทัไดร้บัทราบภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้  

 
8.2 รายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการในรอบปีท่ีผ่านมา 
 

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่าง
น้อย 3 คน โดยได้รบัแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัท ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มคีวามรู้ และประสบการณ์
เพียงพอที่จะท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงนิได้ไม่น้อยกว่า 1 คน โดย
กรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการทุกคนต้องเป็นกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็น 
“กรรมการอสิระ” ตามนิยามที่บรษิัทประกาศ และภายใต้ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน และประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบั
ดแูลกจิการอาจเป็นบุคคลคนเดยีวกบัประธานคณะกรรมการบรษิทั วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 
1 ปี สิน้สุดในวนัประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ หลงัจากการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้เสรจ็
สิน้ลง บรษิทัจะก าหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการขึ้นทนัทเีพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยแต่
ละชุด 
 
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการแต่งตัง้บุคคลขึน้มาท าหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการเพื่อท าหน้าทีช่่วยเหลอื สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการเกี่ยวกับการนัดหมายประชุม จดัเตรยีมวาระการประชุม น าส่ง
เอกสารประกอบการประชุม บนัทกึรายงานการประชุม และอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัดแูลกจิการมอบหมาย 

 
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการ 
1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 
2. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการน าส่งงบการเงนิรายไตรมาสของบรษิทัต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย 
3. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนการใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้โยกยา้ย การประเมนิผล
งาน การเลิกจ้างงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบ
เกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

4. สอบทานใหบ้รษิทัปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

5. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเลกิจ้าง บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอิสระในการท าหน้าที่เป็น
ผู้สอบบัญชีของบรษิัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับ
ผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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6. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี้ เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการ
ดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั 

7. รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกบัการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ าทุก
ไตรมาส ซึง่รายงานระบุเกีย่วกบัความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการใน
เรื่องต่างๆ ของการตรวจสอบภายใน ความเหน็ต่อรายงานทางการเงนิ ความเพยีงพอของระบบ
การควบคุมภายใน และรายงานอื่นทีเ่หน็ว่าคณะกรรมการบรษิทัควรทราบ 

8. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการโดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปีของบริษัท (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ และต้อง
ประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

8.1  ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของ
บรษิทั 
8.2  ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 
8.3  ความเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของ
บรษิทั 
8.4  ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
8.5  ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
8.6  จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ และการเขา้ร่วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการแต่ละท่าน 
8.7  ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการไดร้บั
จากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร (charter) 
8.8  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
ความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

9. ด าเนินการใหฝ่้ายจดัการจดัใหม้กีระบวนการรบัและก ากบัดแูลการรบัเรื่องรอ้งเรยีน 
10. เสนอแนวปฏบิตัดิา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีต่อคณะกรรมการบรษิทั 
11. ติดตามดูแลการปฏิบตัิงานของกรรมการและฝ่ายจดัการ ให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแล

กิจการที่ด ีและสอดคล้องกบัหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดขีองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย 

12. พจิารณาทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ  
13 รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทั พรอ้มความเห็น 

แนวปฏบิตั ิและขอ้เสนอแนะ เพื่อแกไ้ขปรบัปรุงตามความเหมาะสม 
14. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ และกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล

กิจการ ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ หรอื การแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี

15. ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Self-Assessment) ของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแล
กิจการ และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ  โดยประเมินการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการโดยรวมทัง้คณะ (as a whole) และประเมิน
ตนเองเป็นรายบุคคล (individual basis) 

16. พจิารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการอย่างสม ่าเสมอ 
17. ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมาย 
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

18. ก าหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ ซึ่ง
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการต้องมีกรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัดูแลกจิการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล
กจิการทัง้หมดทีค่ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

19. คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่และความ
รบัผิดชอบตามค าสัง่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ร ับผิดชอบการ
ด าเนินงานของบรษิทัโดยตรงต่อผูถ้อืหุน้ ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีและบุคคลทัว่ไป 

8.2.1 จ านวนครัง้การประชุมและการเข้าประชุม 
 

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการไดม้กีารประชุมทัง้หมด 6 ครัง้ สามารถ
ประมวลจ านวนครัง้ในการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการแต่ละท่านได้
ดงันี้  

 

รายชื่อ ต าแหน่ง วาระการด ารง
ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ในการ
เข้าร่วมประชมุ 

1.  นายธรีะ วภิชูนิน  
(ลาออกเมือ่ 23 เมษายน 2564) 
    รศ.ดร.นรศิ ชยัสตูร 
(เขา้รบัต าแหน่งเมือ่ 23 เมษายน 2564) 

ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบั

ดแูลกจิการ 

2563 - 23 เม.ย.2564 

23 เม.ย.2564 - 2565 

1/1 

5/5 

2.  นายเสงีย่ม สนัทดั กรรมการอสิระ 2564-2565 6/6 
3.  นายวศนิ ปัจจกัขะภตั ิ กรรมการอสิระ 2564-2565 6/6 

 

8.2.2 ผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการ 
 
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ ไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขตการปฏบิตังิาน หน้าที ่

และความรบัผดิชอบตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถงึความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมาย
จากคณะกรรมการ โดยบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ ทัง้สิ้น 6 ครัง้ สรุป
สาระส าคญัไดด้งันี้ 

 1. อนุมตังิบกำรเงนิรำยไตรมำสและสอบทำนงบกำรเงนิประจ ำปี ซึ่งรวมถงึกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงนิ
ของบรษิทั เพื่อน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำรบัทรำบว่ำงบกำรเงนิไดแ้สดงฐำนะกำรเงนิของบรษิทัเป็นไป
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีี่รบัรองโดยทัว่ไป รวมทัง้มกีำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอย่ ำงเพยีงพอ ถูกต้องและครบถ้วน ใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 

 2. พิจำรณำรำยงำนผลกำรตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภำยใน ในเรื่องระบบกำรควบคุม
ภำยในและระบบบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทั ซึ่งไดป้ฏบิตัิงำนตรวจสอบภำยในตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี และ
น ำเสนอต่อฝ่ำยบรหิำร เพื่อพจิำรณำปรบัปรุงและแก้ไขตำมควำมเหมำะสม โดยในปี 2564 สรุปไดว้่ำบรษิทัมรีะบบกำร
ควบคุมภำยในในส่วนส ำคญัและระบบบรหิำรควำมเสีย่งทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธผิล มกีำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีม่คีวำม
โปร่งใส ไม่พบขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสำระส ำคญั 

 3. ประชุมร่วมกบัผูบ้รหิำร ผูส้อบบญัชภีำยนอก และผูต้รวจสอบภำยใน เพื่อใหข้อ้เสนอแนะทีม่ปีระโยชน์ต่อ
กำรบรหิำรงำน โดยฝ่ำยบรหิำรได้ท ำกำรปรบัปรุงแก้ไขขัน้ตอนกำรปฏบิตัิงำนตำมขอ้เสนอแนะอย่ำงเหมำะสม ท ำให้
กำรท ำงำนมปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้  
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

 นอกจำกนี้ ในปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบและก ำกับดูแลกิจกำร ยงัได้มีกำรประชุมกับผู้สอบบัญชี
ภำยนอก โดยไม่มผีูบ้รหิำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยจ ำนวน 1 ครัง้ ซึ่งผูบ้รหิำรมกีำรเปิดเผยขอ้มูลต่อผูส้อบบญัชภีำยนอก
อย่ำงครบถว้นและไม่พบขอ้บกพร่องใดๆ  

 4. ประชุมร่วมกบัผูบ้รหิำร และผูส้อบบญัชภีำยนอกในประเดน็มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัใหม่ทีจ่ะมผีลบงัคบั
ใช ้และกำรเตรยีมควำมพรอ้มของบรษิทั 

 5. พจิำรณำแผนงำนตรวจสอบภำยในประจ ำปี 2564 และพิจำรณำต่ออำยุสญัญำจ้ำงส ำนักงำน ดร.วิรชั 
แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้ตรวจสอบภำยในของบรษิัทออกไปอีก 1 ปี สิ้นสุดสญัญำครัง้ต่อไปในวนัที่ 31 ธนัวำคม 
2564 รวมถงึก ำหนดค่ำตรวจสอบ 

 6. พิจำรณำหลกัเกณฑ์กำรส ำรวจและแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) และตลำดหลักทรพัย์ฯ ได้ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG 
Scorecard   

 7. รำยงำนผลกำรประชุมและผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและก ำกับดูแลกิจกำรต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทั 

 8. น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อขออนุมตัิที่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2565 เพื่อแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชจีำกบรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัส ำหรบัปี 2565 ต่อไป พรอ้มกบัเสนอค่ำสอบบญัชี
ส ำหรบัปี 2565 

 9. พจิำรณำแบบประเมนิตนเองเรื่องกำรปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี(Corporate Government 
Self Assessment) เพื่อเป็นเครื่องมอืใหบ้รษิทัใชเ้ป็นกำรภำยในในกำรพฒันำระบบกำรก ำกบัดแูลกจิกำรใหเ้ป็นไปตำม
หลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี 

 
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการมคีวามเห็นว่า ผูบ้รหิารของบรษิัทไดป้ฏบิตังิานภายใต้ระบบ

การควบคุมภายในทีด่ ีไม่พบว่ามกีารละเมดิกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัต่างๆ ซึง่บรษิทัตอ้งพงึปฏบิตัิ 

8.3 สรปุผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ในรอบปีท่ีผ่านมา 

8.3.1 จ านวนครัง้การประชุมและการเข้าประชุม 

คณะกรรมการสรรหา 

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาไดม้กีารประชุมทัง้หมด 2 ครัง้ สามารถประมวลจ านวนครัง้ในการ
เขา้ร่วมประชุมของกรรมการสรรหาแต่ละท่านไดด้งันี้ 
 

รายชื่อ ต าแหน่ง วาระการด ารง
ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ในการ
เข้าร่วมประชมุ 

1.  นายเสงีย่ม สนัทดั ประธานกรรมการสรรหา 2564-2565 2/2 
2.  นายธรีะ วภิชูนิน  
(ลาออกเมือ่ 23 เมษายน 2564) 
    รศ.ดร.นรศิ ชยัสตูร 
(เขา้รบัต าแหน่งเมือ่ 23 เมษายน 2564) 

กรรมการอสิระ 
 

กรรมการอสิระ 

2563 - 23 เม.ย.2564 
 

23 เม.ย.2564 - 2565 

1/1 
 

1/1 

3.  นายวศนิ ปัจจกัขะภตั ิ กรรมการอสิระ 2564-2565 2/2 
4.  นายวงั ชาง ยงิ กรรมการ 2564-2565 2/2 
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ประกอบดว้ยกรรมการบรษิัทอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชกิ
ส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาต้องไม่เป็นบุคคลคนเดยีวกับ
ประธานคณะกรรมการบรษิัท วาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี สิ้นสุดในวนัประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือ
หุ้น ทัง้นี้ หลงัจากวนัประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลง บรษิัทจะก าหนดให้มีการประชุม
คณะกรรมการขึน้ทนัท ีเพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด 
 
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 
1. พิจารณาและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมกับความ

จ าเป็นเชงิกลยุทธ์ของบรษิัทหรอืไม่ อย่างไร และเสนอแนวทางในการปรบัปรุง รวมทัง้เสนอ
แนวทางในการสรรหากรรมการใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งดงักล่าว โดยจดัท าเป็นตารางความรู้
ความช านาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Director Qualifications และ Skills Matrix) เพื่อ
พจิารณาว่าคณะกรรมการทีด่ ารงต าแหน่งอยู่ในปัจจุบนัประกอบดว้ยกรรมการทีม่คีวามรูค้วาม
ช านาญครบถ้วนตามความจ าเป็นหรอืไม่อย่างไร และสมควรสรรหากรรมการทีม่ีความรูค้วาม
ช านาญในดา้นใดเพิม่เตมิเพื่อใหม้คีวามครบถว้นมากยิง่ขึน้หรอืไม่อย่างไร 

2. ก าหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคล ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและ
คุณสมบตัติามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 1 

3. พิจารณาคุณสมบตัิของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมกับบรษิัทและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

4. คดัเลอืก ประเมนิและเสนอรายชื่อผูท้ีจ่ะเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการโดยการกลัน่กรองและ
สมัภาษณ์บุคคลที่มีคุณธรรม ยึดมัน่ในการท างานอย่างมีหลักการ ส่งเสรมิและปฏิบัติตาม
มาตรฐานสงูสุดอย่างมอือาชพี 

5. เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยมโีอกาสเสนอชื่อผูท้ีส่มควรเป็นกรรมการใหค้ณะกรรมการสรรหา
พจิารณา โดยก าหนดระยะเวลาในการเสนอชื่อใหม้เีวลาเพยีงพอในการพจิารณากลัน่กรองตาม
กระบวนการทีค่ณะกรรมการก าหนด (Due Diligence) ก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้ 

6. เปิดเผยนโยบายในการสรรหาและขัน้ตอนกระบวนการในการเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้น
ทราบเพื่อใหม้ัน่ใจในความโปร่งใสในขัน้ตอนการสรรหากรรมการ รวมทัง้จดัเตรยีมแบบฟอร์ม
ในการเสนอชื่อทีร่ะบุถงึขอ้มูลทีจ่ าเป็นในการพจิารณาเหตุผลสนับสนุน รวมทัง้ความเตม็ใจของ
ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อไวใ้นแบบเสนอชื่อนัน้ดว้ย 

7. พจิารณาคุณลกัษณะของบุคคลทีจ่ะมาเป็นกรรมการบรษิทัใหม้คีวามเหมาะสม โดยใชแ้นวทาง
ดงัต่อไปนี้ในการคดัเลอืกกรรมการ 

7.1 คุณลกัษณะทัว่ไปทีต่อ้งการในกรรมการแต่ละท่าน 
• ความมคีุณธรรมและความรบัผดิชอบ 
• การตดัสนิใจดว้ยขอ้มูลและเหตุผล 
• ความมวีุฒภิาวะและความมัน่คง กล้าแสดงความคดิเห็นทีแ่ตกต่างและเป็น

อสิระ 
• ยดึมัน่ในการท างานอย่างมหีลกัการและมาตรฐานเยีย่งมอือาชพี 
• คุณสมบตัอิื่นตามทีค่ณะกรรมการสรรหาเหน็สมควร 

7.2 คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่ามีความส าคัญเพื่ อให้ได้
องคป์ระกอบของคณะกรรมการทีเ่หมาะสม 

• ความรูท้างบญัชแีละการเงนิ 
• การบรหิารจดัการองคก์รซึง่รวมถงึการบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรบุคคล 
• การบรหิารความเสีย่ง 
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• การจดัการในภาวะวกิฤต ิ
• ความรูด้า้นกฎหมาย 
• ความรูเ้กีย่วกบัธุรกจิของบรษิทั 
• การตลาดระหว่างประเทศ 
• การก าหนดวสิยัทศัน์และกลยุทธ ์
• ความรูค้วามช านาญเฉพาะดา้นอื่นๆ ทีค่ณะกรรมการสรรหาเหน็ว่าจ าเป็น 

8. พิจารณาและทบทวนแผนพัฒนากรรมการ ดูแลให้กรรมการทุกท่านได้รบัการอบรมอย่าง
เหมาะสมและต่อเน่ือง เพื่อใหท้ราบถงึการพฒันาในทางธุรกจิของบรษิทั และการเปลี่ยนแปลง
ของระเบียบปฏิบัติและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจดัตัง้งบประมาณในการฝึกอบรม
กรรมการในแต่ละปีไวใ้นระดบัทีเ่หมาะสม  

9. ก ากบัดูแลใหบ้รษิทัจดัใหม้กีารปฐมนิเทศ และมอบเอกสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที่
ใหแ้ก่กรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ 

10. ประเมินผลการปฏิบตัิงาน (Self-Assessment) ของคณะกรรมการสรรหา และรายงานผลให้
คณะกรรมการบรษิัททราบ โดยประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาโดยรวมทัง้
คณะ (as a whole) และประเมนิตนเองเป็นรายบุคคล (individual basis)  

11. พจิารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาอย่างสม ่าเสมอ 
12. วางแผนและด าเนินการสรรหาผูส้บืทอดต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษิทัพจิารณา 
13. ก ากบัดูแลให้มกีารสรรหาผู้บรหิารระดบัสูงที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม การพฒันาและการรกัษา

ผูบ้รหิารไวใ้หอ้ยู่กบัองคก์ร 
14. ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
15. ก าหนดให้มีการเรยีกประชุมคณะกรรมการสรรหาตามที่คณะกรรมการสรรหาหรอืประธาน

คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าจ าเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ต้องจดัให้มกีารประชุมอย่าง
น้อยปีละ 2 ครัง้ โดยในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ต้องมกีรรมการสรรหามาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสรรหาทัง้หมดและควรเป็นกรรมการอสิระ จงึจะเป็นองค์
ประชุม 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 
ในปี 2564 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุมทัง้หมด 2 ครัง้ สามารถประมวล
จ านวนครัง้ในการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนแต่ละท่านไดด้งันี้  
 

รายชื่อ ต าแหน่ง วาระการด ารง
ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ในการ
เข้าร่วมประชมุ 

1.  นำยเสงีย่ม สนัทดั 
ประธาน

คณะกรรมการ
พจิารณาค่าตอบแทน 

2564-2565 2/2 

2.  นายธรีะ วภิชูนิน  
(ลาออกเมือ่ 23 เมษายน 2564) 
    รศ.ดร.นรศิ ชยัสตูร 
(เขา้รบัต าแหน่งเมือ่ 23 เมษายน 2564) 

กรรมการอสิระ 
 

กรรมการอสิระ 

2563 - 23 เม.ย.2564 
 

23 เม.ย.2564 - 2565 

1/1 
 

1/1 

3.  นายวศนิ ปัจจกัขะภตั ิ กรรมการอสิระ 2564-2565 2/2 
4.  นายวงั ชาง ยงิ กรรมการ 2564-2565 2/2 
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

องค์ประกอบของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัอย่างน้อย 3 คน 
โดยสมาชิกส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการอิสระ  มีประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็น
กรรมการอสิระ  และไม่เป็นบุคคลคนเดยีวกบัประธานคณะกรรมการบรษิทั วาระการด ารงต าแหน่ง 
1 ปี สิน้สุดในวนัประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ หลงัจากการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้เสร็จ
สิน้ลง บรษิทัจะก าหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการขึน้ทนัท ีเพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยแต่
ละชุด 
 
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
1. ก าหนดนโยบายและแนวทางในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการบรหิาร และ

กรรมการผูจ้ดัการ พรอ้มทัง้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้ือ
หุน้พจิารณาและอนุมตั ิ

2. พจิารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัทและฝ่ายจดัการเปรยีบเทยีบกบับรษิัท
จดทะเบียนอื่นๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการ
บรหิารงานใหเ้จรญิกา้วหน้า 

3. พจิารณาเสนอแนวทางการประเมินผลและค่าตอบแทนกรรมการผู้จดัการต่อคณะกรรมการ
บรษิทั เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

4. รายงานความคบืหน้าและผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการบรษิัททุกครัง้หลงัมกีารประชุม
คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนอย่างสม ่าเสมอ 

5. ประเมนิผลการปฏิบตัิงาน (Self-Assessment) ของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน และ
รายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนโดยรวมทัง้คณะ (as a whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล 
(individual basis)  

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

ค่าตอบแทนหรือประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าจ าเป็นและเหมาะสม 
อย่างไรก็ตาม ต้องจดัใหม้กีารประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ โดยในการประชุมคณะกรรมการ
พจิารณาค่าตอบแทนต้องมกีรรมการพจิารณาค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนทัง้หมดและควรเป็นกรรมการอสิระ จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
ในปี 2564 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ไดม้กีารประชุมทัง้หมด 4 ครัง้ สามารถประมวลจ านวน
ครัง้ในการเขา้ร่วมประชุมของสมาชกิแต่ละท่านไดด้งันี้ 
 

รายชื่อ ต าแหน่ง วาระการด ารง
ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ในการ
เข้าร่วมประชมุ 

1.  นำงสำวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ กรรมการผูจ้ดัการ 2564-2565 4/4 

2.  นำงสำวปิยธดิำ สุขจนัทร ์ กรรมการบรหิาร 2564-2565 4/4 

3.  นายอ าพล สมิะโรจนา  กรรมกำรทีไ่ม่เป็น
ผูบ้รหิำร 2564-2565 4/4 

 



  หน้า   111 
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คณะกรรมการไดใ้ห้ความส าคญักบัการบรหิารความเสี่ยง จงึไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่งขึน้ ในปี 2560 ซึ่งประกอบไปดว้ยผูบ้รหิารระดบัสงู และมกีรรมการผูจ้ดัการเป็นประธาน 
โดยมีหน้าที่ความรบัผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ เพื่อให้ฝ่ายจัดการประเมินความเสี่ยงของแต่ละ
หน่วยงานและกระบวนการท างาน ประเมินประสิทธภิาพของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ พร้อมทัง้
น าเสนอแผนงานและวธิกีารในการลดความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรษิทั   
 
องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ยสมาชกิอย่างน้อย 2 คนทีแ่ต่งตัง้โดย
คณะกรรมการบรษิัท จากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิาร, ผู้บรหิารอาวุโส และกรรมการผู้จดัการ  มี
วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี สิ้นสุดในวนัประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้น ทัง้นี้หลงัจากการ
ประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลง บรษิัทจะก าหนดให้มกีารประชุมคณะกรรมการขึน้ทนัที
เพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการบรษิทัโดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 
 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   
1. ช่วยเหลอืคณะกรรมการในการก าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่ง รวมถงึพจิารณาขอบเขตและ

ระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ที่เหมาะสมในแต่ละปี โดยให้มีความสอดคล้องกบัหน้าที่ความ
รบัผดิชอบในการบรหิารจดัการ และความน่าเชื่อถอืในการด าเนินธุรกจิ ซึง่เชื่อมโยงกบัประเดน็
ความเสีย่งทีเ่กีย่วเน่ืองกบัความเชื่อมัน่ในการบรหิารจดัการ และการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทั 

2. ก ากับดูแลให้ฝ่ายจดัการจดัท านโยบาย พร้อมทัง้แผนงานส าหรบัระบบบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสม น าเสนอเพื่อขออนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และเผยแพร่ภายในบรษิทัอย่างทัว่ถงึ  

3. พจิารณาทบทวนและประเมนิผลดา้นคุณภาพ ความโปร่งใส และประสทิธภิาพของแผนงานและ
ระบบบรหิารความเสี่ยงของบริษัทเป็นประจ าทุกปี รวมถึงก ากับดูแลให้ฝ่ายจดัการสามารถ
บรหิารจดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบายและกลยุทธด์า้นความเสีย่ง ภายใตข้อบเขตและระดบัความ
เสีย่งทีย่อมรบัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

4. พิจารณาทบทวนและประเมินผลเกี่ยวกับลักษณะการด าเนินงาน  บทบาทหน้าที่  ความ
รบัผิดชอบ และอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบรหิารจดัการความเสี่ยง รวมถึง
ก าหนดแนวทางและขอบเขตดา้นการบรหิารความเสีย่งภายในบรษิทั 

5. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการภายใต้กระบวนการที่มปีระสิทธิภาพในการระบุประเด็นความ
เสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง  และก าหนดให้มีการประเมินถึงผลกระทบจากกรณีที่เกิด
เหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ จากนัน้จดัสรรทรพัยากรที่จ าเป็นในการ
จดัการเชงิรุกเกี่ยวกบัประเด็นความเสีย่งเหล่านัน้ โดยค านึงถงึขอบเขตและระดบัความเสี่ยงที่
ยอมรบัไดข้องบรษิทั  รวมถงึก าหนดใหม้แีนวทาง และกระบวนการในการคาดการณ์ความเสีย่ง
ทีไ่ม่แน่นอนทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต 

6. ก ากบัดูแลให้มกีารจดัท าระบบควบคุมที่เป็นเอกสารการประเมินผลด้านกระบวนการท างาน  
และผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัจจยัความเสีย่งทีส่ าคญั อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

7. ด าเนินการตรวจสอบ และทบทวนการด าเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัประสทิธภิาพด้านการ
จดัการความเสีย่ง และกระบวนการควบคุมความเสีย่งภายในขององค์กร โดยก าหนดใหม้กีาร
จดัท าระบบควบคุมความเสีย่งทีม่ีความครอบคลุม เพื่อให้มัน่ใจว่าไดม้กีารจดัการเพื่อบรรเทา
ความเสีย่ง และสามารถบรรลุเป้าหมายทีอ่งคก์รก าหนด 

8. พจิารณาทบทวนกระบวนการ และขัน้ตอนการท างานเพื่อให้มัน่ใจถึงประสทิธภิาพของระบบ
ควบคุมความเสี่ยงภายในขององค์กร ที่ช่วยสนับสนุนความสามารถในการตัดสินใจ รวมถึง
ความถูกตอ้งของการเปิดเผยขอ้มลู และฐานะทางการเงนิของบรษิทัใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 
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9. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติในด้านความ
รบัผดิชอบในการด าเนินธุรกจิ และการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัความเสีย่งโดยเฉพาะ ซึง่รวมถงึ
ประเดน็ความเสีย่งใหม่ทีเ่กดิขึน้ และการคาดการณ์ผลกระทบทีม่ตี่อบรษิทั 

10. น าเสนอขอ้มูลอย่างเป็นอสิระ ตรงตามวตัถุประสงค์ เพื่อใหส้อดคล้องกบัความรบัผดิชอบของ
บรษิัทในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของบรษิัท เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ และต่อคณะกรรมการบรษิทั เกีย่วกบัความเสีย่ง
ทุกประเภททีบ่รษิทัตอ้งเผชญิ ตามล าดบั 

11. พจิารณาทบทวนกลยุทธ์  นโยบาย  ระดบัและขอบเขตของความเสีย่งทีย่อมรบัได้ ทีน่ าเสนอ
โดยฝ่ายจดัการ โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง จะก ากบัดูแลให้นโยบายต่างๆ มคีวาม
สอดคล้องกับภาพรวมความเสี่ยงของบรษิัท ทัง้นี้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง จะเป็นผู้
พจิารณาประเดน็ความเสีย่งในลกัษณะทีก่วา้งทีสุ่ด เช่น ความเสีย่งทีค่รอบคลุมทัง้องค์กร เป็น
ตน้ 

12. พิจารณาทบทวนรายงานของฝ่ายจัดการในด้านรายละเอียด  ความเพียงพอของข้อมูล  
ภาพรวมของประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยง  การปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการ  การ
เปิดเผยข้อมูลด้านการควบคุมภายใน และข้อเสนอแนะต่างๆ พร้อมกับก ากับดูแลให้มีการ
ด าเนินการทีเ่หมาะสม 

13. บ่งชี้ประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญ รวมถึงการก าหนดดัชนีชี้ว ัด (KPI) ส าหรับบริษัท และ
ด าเนินการติดตามตรวจสอบปัจจัยต่างๆ โดยก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการทบทวน
กระบวนการ และขัน้ตอนการท างาน เพื่อใหม้ัน่ใจถงึประสทิธภิาพของระบบควมคุมความเสีย่ง
ภายในของบรษิทั 

14. ช่วยเหลอืคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัความรบัผดิชอบในการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
บริหารจดัการความเสี่ยงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปีของบริษัท 
(แบบ 56-1 One Report) และรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานดา้น
การบรหิารความเสีย่ง 

8.3.2 ผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการสรรหา 

ในปี 2564 มกีารประชมุคณะกรรมการสรรหาจ านวน 2 ครัง้ สรุปสาระส าคญัของงานทีป่ฏบิตัไิดด้งันี้ 
1. พจิารณาสรรหาและคดัเลอืกบุคคลที่มคีุณสมบตัิและความเหมาะสม  เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ

บรษิทัแทนกรรมการทีล่าออกหรอืพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
2. พจิารณารบัทราบการลาออกของกรรมการและพจิารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการทีล่าออก 

1 ท่าน 
3. พจิารณาต่ออายุสญัญาการจา้งงานผูบ้รหิารระดบัสงู 1 ท่าน 
4. พจิารณาสรรหาและคดัเลอืกบุคคลทีม่คีุณสมบตัแิละความเหมาะสม เพื่อทดแทน และ/หรอื สบืทอด

ต าแหน่งงานผูบ้รหิารระดบัสงู 
5. รายงานผลการปฏบิตัหิน้าทีต่่อคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการพิจาณาค่าตอบแทน 

ในปี 2564 มกีารประชมุคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนจ านวน 2 ครัง้ สรุปสาระส าคญัของงานที่
ปฏบิตัไิดด้งันี้ 



  หน้า   113 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

1. พจิารณาทบทวนความเหมาะสมของรปูแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน รวมถงึการก าหนด
ตวัชีว้ดัผลงานของผูบ้รหิารระดบัสงู 

2. พจิารณาทบทวนเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2565  
3. พิจารณาอัตราการจ่ายเงินรางวลัประจ าปี 2564 และอัตราการปรบัขึ้นเงินเดือนประจ าปี 2565 

ส าหรบัพนักงาน 
4. รายงานผลการปฏบิตัหิน้าทีต่่อคณะกรรมการบรษิทั 
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ในปี 2564 มกีารประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง จ านวน 4 ครัง้ สรุปสาระส าคญัของงานทีป่ฏบิตัิ
ไดด้งันี้ 

1. พิจารณาแผนงาน ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญของบริษัท  การด าเนินงานบริหารความเสี่ยง การ
ประเมนิการบรหิารความเสีย่งใหส้อดคลอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

2. ก ากบัดแูลและสนับสนุนใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นไปตามแผนงาน 
3. ก าหนดแนวทางปฏิบตัิ มาตรการป้องกนั และวางแผนการรบัมือการระบาดของเชื้อโควดิ-19 ให้

สอดคลอ้งกบันโยบายจากภาครฐั รวมถงึตดิตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
4. พิจารณาแนวทางปฏิบตัิเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

พ.ศ.2562 
5. พจิารณาแนวทางปฏิบตัิและก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการในการก่อสรา้งและซ่อมแซมสิง่ใดๆ ใน

พืน้ทีโ่รงงาน เพื่อป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุ 
6. พจิารณาแนวทางปฏิบตัิและมาตรการป้องกนัระบบคอมพวิเตอร์เครอืข่ายขององค์กร รวมถึงการ

ก าหนดแผนงานของแผนกคอมพวิเตอร ์(IT) ทีเ่กีย่วขอ้งกบั Cyber Securty 
7. พจิารณามาตรการป้องกนัความเสีย่งจากอุบตัเิหตุไฟไหม้ 
8. พจิารณาเรื่องการป้องกนัการปล่อยน ้าเสยี 
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9. การควบคมุภายในและรายการระหว่างกนั 

 
การควบคมุภายใน 
 
บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุมภายใน เน่ืองจากเหน็ว่าระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส าคญัที่

ช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ สรา้งความเชื่อมัน่ในการบรหิารงานแก่ผู้บรหิาร และช่วยให้บรษิัทด าเนินธุรกิจอย่างมี
ประสทิธภิาพและบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้รวมทัง้ช่วยรกัษาผลประโยชน์และเงนิลงทุนของผูถ้อืหุน้ ช่วยใหร้ายงาน
ทางการเงนิและรายงานดา้นการปฏบิตัิงานของบรษิัทมคีวามถูกต้องน่าเชื่อถือ ปกป้องทรพัย์สนิของบรษิัทไม่ให้สูญ
หายหรอืรัว่ไหล และช่วยใหบุ้คลากรของบรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
บรษิทัมไิดจ้ดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทั แต่ไดว้่าจา้งส านักงาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์

ท าหน้าทีต่รวจสอบภายในมาตัง้แต่ปี 2542 เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการใหบ้รกิารขอ้มูลดา้นการตรวจสอบ
อย่างเป็นอิสระ เพื่อส่งเสรมิให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี ส่งเสริมให้เกิดประสิทธภิาพและประสทิธิผลของการ
ปฏบิตังิาน รวมถงึใหค้ าปรกึษากบัฝ่ายบรหิารทัง้ในดา้นการเงนิการบรหิารงาน และการจดัการความเสีย่ง เพื่อส่งเสรมิ
การปฏบิตัิงานใหบ้รรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ดงันัน้ กระบวนการการท างานจงึต้องการความโปร่งใส
และความเป็นอสิระอย่างแท้จรงิ อกีทัง้การปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบภายใน นับเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ  
และอาจเป็นการให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าของการประพฤติมิชอบหรือการทุจรติในองค์กร ดังนัน้ บรษิัทจึงมี
ความเหน็ว่า การว่าจา้งหน่วยงานจากภายนอกเขา้มาท าหน้าทีต่รวจสอบภายในจงึมคีวามเหมาะสมและสามารถเป็น
สื่อกลางระหว่างผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานไดด้ ี รวมทัง้ยงัช่วยลดปัญหาดา้นการประสานงานภายในไดอ้กีดว้ย 

 
ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ที ่1/2565 เมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ์ 2565 โดยมกีรรมการอสิระและกรรมการ

ตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการเขา้ร่วมประชุมดว้ยจ านวน 3 ท่าน คณะกรรมการไดม้กีารสอบทานระบบการควบคุม
ภายในโดยใชแ้บบประเมนิซึง่ประเมนิโดยฝ่ายจดัการ และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว้สรุปไดว้่า จากการ
ประเมนิระบบการควบคุมภายในของบรษิทัในดา้นต่างๆ 5 ส่วน คอื องค์กรและสภาพแวดล้อม การบรหิารความเสีย่ง 
การควบคุมการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการ ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล และระบบการตดิตาม คณะกรรมการ
เหน็ว่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในเรื่องดงักล่าวอย่างเพยีงพอ 

 
นอกจากนัน้การท าธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่และบรษิทัย่อย บรษิทัไดม้รีายงานไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ

การเงนิของผูส้อบบญัชขีอ้ 6 แลว้เช่นกนั รวมถงึการปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง
การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั คณะกรรมการจงึเหน็ว่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในในเรื่องดงักล่าวนี้อย่างเพียงพอ  

 
ส าหรบัการควบคุมภายในในหวัขอ้อื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล

กจิการไดม้กีารสอบทานกบัส านักงาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์ซึ่งเป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัและไดม้กีาร
รายงานให้คณะกรรมการรบัทราบในทุกไตรมาส คณะกรรมการจงึมคีวามเห็นว่าบรษิัทมรีะบบการควบคุมภายในที่
เพยีงพอเช่นกนั  

 
ส าหรบับรษิทัย่อยและการร่วมคา้นัน้ ทรพัยส์นิส่วนใหญ่เป็นสวนปาลม์ซึ่งดแูลและควบคุมโดยฝ่ายบรหิารของ

บรษิทั 
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บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

รายการระหวา่งกนั 
 

1.  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดงักล่าว 
 
ในระหว่างปี บรษิทัมรีายการธุรกจิที่ส าคญักบับุคคลหรอืกิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไป

ตามเงื่อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามทีต่กลงร่วมกนัระหว่างบรษิัทและบุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัเหล่านัน้ ซึ่ง
เป็นไปตามปกตธิุรกจิโดยสามารถสรุปไดด้งันี้ 

 
1) รายการระหว่างกนักบับรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (LST) 

 

ความสมัพนัธ ์ รายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) นโยบายการ 

ก าหนดราคา ความจ าเป็น 
2564 2563 

ผูถ้อืหุน้ 
รายใหญ่ 

ขาย CPO และ 
CPKO 

1,642 714 
ราคาตลาด ณ วนัที่
ท าสญัญาขาย 

บริษัทมีการพึ่งพาทางด้านธุรกิจกับ  LST ซึ่งเป็น
โรงงานกลัน่น ้ามนัปาล์มขนาดใหญ่ ที่มคีวามรูค้วาม
ช านาญเกี่ยวกบัน ้ามนัปาลม์มากกว่า 40 ปี ท าใหช้่วย
พฒันาคุณภาพของน ้ามนัปาลม์ดบิไดเ้ป็นอย่างด ี 

ขายผลปาลม์
สด 

63 44 

 

2) รายการระหว่างกนักบับรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จ ากดั และบรษิทั ประจกัษ์ววิฒัน์ จ ากดั 
 

ความสมัพนัธ ์ รายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) นโยบายการ 

ก าหนดราคา ความจ าเป็น 
2564 2563 

บรษิทัย่อย เงนิปันผลรบั 4 6 ตามจ านวนทีบ่รษิทั
ย่อยประกาศ 

เป็นการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุน 

ค่าเช่าสวน
ปาลม์จ่าย 

7 7 ราคาตามสญัญา เป็นค่าเช่าสวนปาลม์สมัปทาน 

ดอกเบีย้จ่าย 3 5 THBFIX + 1%  
ต่อปี 

เป็นดอกเบีย้จ่ายจากการกู้ยมืเงนิ 

 

3) รายการระหว่างกนักบับรษิทั สยามเอลทิปาลม์ จ ากดั (SEP) 
 

ความสมัพนัธ ์ รายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) นโยบายการ 

ก าหนดราคา ความจ าเป็น 
2564 2563 

การร่วมคา้ รายไดค้่าเช่า
ทีด่นิ 

1 1 เกณฑท์ีต่กลง
ร่วมกนั 

SEP ต้องใช้ที่ดินส าหรบัการด าเนินธุรกิจเพาะพนัธุ์
และจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ปาล์ม CIRAD® ในประเทศ
ไทย จงึตอ้งเช่าทีด่นิจากบรษิทั ซื้อเมลด็พนัธุ์

ปาลม์น ้ามนั
และผลปาลม์
สด 

9 3 ราคาตลาด 

 
ส าหรบัยอดคงคา้งระหว่างบรษิทัและกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สามารถดู

รายละเอยีดตามทีไ่ดเ้ปิดเผยในหมายเหตุงบการเงนิของบรษิทั ขอ้ 6 
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

2.  มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 
 

ในปี 2564 บรษิทัมกีารจ าหน่ายสนิคา้ ใหแ้ก่ บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) คดิเป็นรอ้ยละ 82.17 
(2563 : รอ้ยละ 81.97) ของมลูค่าการขายทัง้หมด ซึง่เป็นราคาตลาดและเป็นไปตามธุรกจิการคา้ปกต ิไม่มพีนัธะผกูพนั
กนันอกเหนือจากสญัญาการขายน ้ามนัปาลม์ดบิ และเป็นไปตามประเพณีการคา้ของการท าธุรกจิน ้ามนัปาลม์ดบิ   

 
นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิซึง่เป็นกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั และบรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เป็นผูอ้นุมตักิารขายน ้ามนัปาลม์ดบิใหแ้ก่ บรษิทั ล ่าสูง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยทีก่ารขายทุกครัง้จะมรีาคา
อา้งองิกบัการขายใหก้บัลูกคา้รายอื่นๆ ภายในวนัเดยีวกนั หรอือย่างชา้ภายในวนัรุ่งขึน้ 

 
3.  แนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 
บรษิัทได้มีการค้าขายกบับริษัท ล ่าสูง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ก่อนที่บรษิัท ล ่าสูง (ประเทศไทย) 

จ ากดั (มหาชน) จะเขา้มาถือหุ้นในบรษิทัและเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ณ ปัจจุบนั เนื่องจากบรษิทั ล ่าสูง (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) เป็นหนึ่งในบรษิัททีม่กีารใชน้ ้ามนัปาล์มดบิในปรมิาณสงู นอกจากนัน้ยงัมฐีานะการเงนิแขง็แกร่งและ
เป็นลูกค้าที่ด ีดงันัน้ ในอนาคตบรษิัทก็ยงัคงต้องมีการขายน ้ามนัปาล์มดบิให้แก่บรษิัท ล ่าสูง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในราคาเดยีวกบัทีม่กีารขายใหก้บัลูกคา้รายอื่น 
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บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 
 

รายงานและงบการเงินรวม 
 
 
 
 



 

 

 

 
บริษทั สหอุตสาหกรรมนาํมนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  

รายงาน และ งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2564 



 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั สหอุตสาหกรรมนาํมนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน)   

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั สหอุตสาหกรรมนาํมนัปาล์ม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(“กลุ่มบริษทั”) ซึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั                                                                   

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญั และไดต้รวจสอบ                                 

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สหอุตสาหกรรมนาํมนัปาล์ม จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด

สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั สหอุตสาหกรรมนาํมนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย                                                                

และเฉพาะของบริษทั สหอุตสาหกรรมนาํมนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค            

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีฯในส่วนที

เกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอืน ๆ ตามทีระบุใน

ขอ้กาํหนดนนัดว้ย ขา้พเจา้เชือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑใ์น

การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ  

เรืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่าง ๆ ทีมีนยัสาํคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน

การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืองเหล่านีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ                  

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทงันี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เรืองเหล่านี 

 



 
 

2 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบทีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบ

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึงไดร้วมความรับผิดชอบทีเกียวกบัเรืองเหล่านีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้

ไดร้วมวิธีการตรวจสอบทีออกแบบมาเพือตอบสนองต่อการประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบ

สาํหรับเรืองเหล่านีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เรืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเรืองมีดงัต่อไปนี 

การรับรู้รายไดจ้ากราคาขายให้แก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 

ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 บริษทัฯมีรายไดจ้ากการขายนาํมนัปาลม์ดิบและนาํมนัเมลด็ใน

ปาลม์ดิบใหแ้ก่บริษทัใหญ่ของบริษทัฯในระหวา่งปีปัจจุบนัเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 1,642 ลา้นบาท คิดเป็น

ประมาณร้อยละ 76 ของรายไดท้งัหมด โดยรายการกบักิจการทีเกียวขอ้งกนันนัอาจทาํให้เกิดขอ้สงสัยวา่ธุรกรรม

ทางการคา้ระหวา่งทงัสองบริษทันนัไม่เป็นอิสระจากกนั และอาจมีความเสียงเกียวกบัมูลค่าในการรับรู้รายได ้

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯวา่ไดก้าํหนดราคาขายโดยเทียบเคียงกบัราคาตลาดของสินคา้                     

โดยการ 

- ประเมินกระบวนการกาํหนดราคาขายและบนัทึกรายการธุรกิจกบักิจการทีเกียวขอ้งกนัของผูบ้ริหาร  

- อ่านสญัญาและขอ้ตกลงทีทาํกบักิจการทีเกียวขอ้งกนัเพือทาํความเขา้ใจในลกัษณะของรายการธุรกิจ 

- ตรวจสอบราคาตลาดทีใชอ้า้งอิงในการกาํหนดราคาขายระหวา่งกนัสาํหรับรายการขายทีเกิดขึนในระหวา่งปี 

- ตรวจสอบใบลดหนีทีบริษทัฯออกในระหวา่งปีและภายหลงัวนัสินรอบระยะเวลาบญัชี   

- วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพือพิจารณาความผิดปกติที                      

อาจเกิดขึนของรายการขาย โดยเฉพาะรายการบญัชีทีทาํผ่านใบสาํคญัทวัไป (Journal voucher) 

นอกจากนนัขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัรายการกบักิจการทีเกียวขอ้งกนัในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน 
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การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรพัยชี์วภาพ - ผลปาลม์สดทีอยู่บนตน้ 

ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 มูลค่าของสินทรัพยชี์วภาพประเภทผลปาลม์สดทีอยู่บนตน้ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 มีจาํนวนเงินประมาณ 99 ลา้นบาท ซึงเป็นจาํนวนทีมีสาระสาํคญั ในการประเมินมูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพประเภทผลปาลม์สดทีอยูบ่นตน้ ตอ้งใชข้อ้มูลประมาณการและสมมติฐานต่าง  ๆ                          

ซึงประกอบดว้ยปริมาณทีคาดวา่จะเก็บเกียวได ้และราคาขาย ณ แต่ละจุดเก็บเกียว โดยคาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบั

ลกัษณะและสภาพแวดลอ้มของสินทรัพยชี์วภาพ ตามดุลยพินิจของเจา้หนา้ทีการเกษตรของบริษทัฯ และดุลยพินิจ

ของฝ่ายบริหารเกียวกบัเกณฑแ์ละขอ้สมมติต่าง ๆ จึงอาจมีความเสียงเกียวกบัมูลค่าของสินทรัพยชี์วภาพ 

ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจ ประเมินและสอบทานการควบคุมภายในของกิจการทีเกียวกบัการประมาณมูลค่า

ยติุธรรมสาํหรับสินทรัพยชี์วภาพ รวมถึงไดพิ้จารณาวิธีการจดัทาํขอ้มูลประมาณการ การกาํหนดขอ้สมมติ และ

การคาํนวณมูลค่า ขา้พเจา้ไดส้อบทานมูลค่ายุติธรรมโดยพิจารณาขอ้มูลประมาณการและขอ้สมมติต่าง ๆ ทีใช ้                          

ในการคาํนวณ โดยการสอบถามเจา้หนา้ทีการเกษตรของบริษทัฯและฝ่ายบริหาร วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูล                                 

ทีกิจการใชก้บัขอ้มูลทีเกิดขึนในอดีต พร้อมทงัทดสอบการคาํนวณ นอกจากนนั ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทีเปิดเผย

เกียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ข้อมูลอืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอืน ซึงรวมถึงขอ้มูลทีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไมร่วมถึง

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีทีแสดงอยูใ่นรายงานนนั) 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะ                                       

การใหค้วามเชือมนัในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอืนนนั 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอา่นและพิจารณาวา่ขอ้มูลอืนนนั                       

มีความขดัแยง้ทีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ทีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ

ปรากฏวา่ขอ้มูลอืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ หากในการปฏิบติังานดงักล่าว ขา้พเจา้สรุป

ไดว่้าขอ้มูลอืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัแลว้ ขา้พเจา้จะตอ้งรายงานขอ้เท็จจริงนนั ทงันี ขา้พเจา้                    

ไม่พบวา่มีเรืองดงักล่าวทีตอ้งรายงาน 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีในการกํากบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ทีรบัผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกตอ้งตามทีควรตามมาตรฐาน                          

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพือใหส้ามารถ

จดัทาํงบการเงินทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนือง 

การเปิดเผยเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนืองในกรณีทีมีเรืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ

กิจการทีดาํเนินงานต่อเนือง เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตงัใจทีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเนืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ                              

กลุ่มบริษทั  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พือใหไ้ดค้วามเชือมนัอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชือมนัอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชือมนั

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ                          

ตรวจพบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัทีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจาก                     

การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมือคาดการณอ์ยา่งสมเหตุสมผลไดว่้ารายการทีขดัต่อขอ้เท็จจริง

แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน

เหล่านี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสยัเยียง                       

ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเสียงทีอาจมีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน                                 

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อ

ความเสียงเหล่านนั และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น

ของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึงเป็นผลมาจากการทุจริต                             

จะสูงกวา่ความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เนืองจากการทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง

เอกสารหลกัฐาน การตงัใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซง

การควบคุมภายใน 
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• ทาํความเขา้ใจเกียวกบัระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบ                          

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ                               

การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ                           

ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งทีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการทีดาํเนินงานต่อเนืองของผูบ้ริหาร                        

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน

ต่อเนืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มลูทีเกียวขอ้งในงบการเงินหรือหากเห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าว

ไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นทีเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชี                         

ทีไดรั้บจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต

อาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสรา้งและเนือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทีเกิดขึนโดยถูกตอ้งตามทีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเกียวกบัขอ้มลูทางการเงินของกิจการ                         

หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบ                    

ต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ        

แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลในเรืองต่าง ๆ ซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามทีไดว้างแผนไว ้ประเด็นทีมีนยัสาํคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีมีนยัสาํคญัในระบบ                              

การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเกียวขอ้ง

กบัความเป็นอิสระและไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์ทงัหมดตลอดจนเรืองอนื        

ซึงขา้พเจา้เชือวา่มีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที

ขา้พเจา้ใชเ้พือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเรืองทงัหลายทีสือสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนยัสาํคญัทีสุดใน                            

การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรืองเหล่านี                             

ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเรืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือ                                   

ในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้                                       

เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์                          

ทีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการสือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี 

วิไลลกัษณ์ เลาหศรีสกุล 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6140 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพนัธ์ 2565 

 



บริษทั สหอุตสาหกรรมนํามันปาล์ม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 32,782,180         39,839,639         16,728,948         27,104,434         

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 8 226,957,718       38,605,410         226,902,660       38,545,091         

ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 1,544,819           1,567,066           1,544,819           1,567,066           

เงินทดรองแก่พนกังาน 80,668                79,096                80,668                79,096                

สินคา้คงเหลือ 9 241,766,733       123,013,684       241,766,733       123,013,684       

สินทรัพยชี์วภาพ 10 112,273,222       95,620,275         112,273,222       95,620,275         

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 12,483,276         20,417,097         9,393,095           16,826,646         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 627,888,616       319,142,267       608,690,145       302,756,292       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หนึงปี 896,306              2,441,124           896,306              2,441,124           

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

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 26,570,516         22,997,536         25,000,000         25,000,000         

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัอืน 13 17,480,000         18,400,000         -                          -                          

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 877,810,751       887,736,007       877,810,425       887,735,681       

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 15 34,981,664         36,396,548         56,229,732         58,728,679         

พืชเพือการใหผ้ลิตผล 16 176,452,462       196,333,100       176,452,462       196,333,100       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 90,382                165,947              90,382                165,947              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 4,152,147           1,047,010           4,152,147           1,047,010           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,138,434,228    1,165,517,272    1,448,526,757    1,479,346,844    

รวมสินทรัพย์ 1,766,322,844    1,484,659,539    2,057,216,902    1,782,103,136    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บริษทั สหอุตสาหกรรมนํามันปาล์ม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 17 145,000,000       245,000,000       145,000,000       245,000,000       

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 18 35,766,882         18,303,837         313,320,909       295,819,126       

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 19 36,666,667         -                          36,666,667         -                          

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 345,178              308,143              485,146              462,453              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 9,386,932           19,336,400         8,633,788           18,874,424         

หนีสินหมุนเวียนอืน 6,858,855           2,959,260           6,858,855           2,959,260           

รวมหนีสินหมุนเวยีน 234,024,514       285,907,640       510,965,365       563,115,263       

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 19 63,333,333         -                          63,333,333         -                          

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 15 42,647,014         42,546,367         63,705,492         64,190,638         

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 21 31,751,684         2,610,783           31,761,607         2,717,493           

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20 17,390,063         18,422,800         17,390,063         18,422,800         

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 155,122,094       63,579,950         176,190,495       85,330,931         

รวมหนีสิน 389,146,608       349,487,590       687,155,860       648,446,194       

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 324,050,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 324,050,000       324,050,000       324,050,000       324,050,000       

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลคา่แลว้

      หุน้สามญั 324,050,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 324,050,000       324,050,000       324,050,000       324,050,000       

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 321,544,740       321,544,740       321,544,740       321,544,740       

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 22 60,805,000         60,805,000         32,405,000         32,405,000         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 670,776,496       428,772,209       692,061,302       455,657,202       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,377,176,236    1,135,171,949    1,370,061,042    1,133,656,942    

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,766,322,844    1,484,659,539    2,057,216,902    1,782,103,136    

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บริษัท สหอุตสาหกรรมนํามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายได้ 25 2,074,443,675     923,837,788   2,074,443,675     923,837,788   

กาํไรจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ 25,902,143          18,691,732     25,902,143          18,691,732     

รายไดอื้น

   เงินปันผลรับ 11 -                          -                      4,383,680            6,301,540       

   เงินชดเชยจากการประกนัภยั 7,671,981            18,736,306     7,671,981            18,736,306     

   อนื ๆ 45,728,627          25,423,837     45,728,659          25,423,883     

รวมรายได้ 2,153,746,426     986,689,663   2,158,130,138     992,991,249   

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 1,696,349,049     756,475,531   1,697,911,936     758,511,716   

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 41,935,482          21,318,328     41,935,482          21,318,328     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 46,764,067          41,395,809     46,589,868          41,206,149     

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 31 15,588,502          -                      15,588,502          -                      

รวมค่าใช้จ่าย 1,800,637,100     819,189,668   1,802,025,788     821,036,193   

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 353,109,326        167,499,995   356,104,350        171,955,056   

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากการร่วมคา้ 12.2 3,572,980            (3,751,777)      -                          -                      

รายไดท้างการเงิน 372,151               429,612          126,150               125,595          

ตน้ทุนทางการเงิน 23 (4,445,685)          (6,963,114)      (10,898,807)        (12,483,378)    

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 352,608,772        157,214,716   345,331,693        159,597,273   

ค่าใชจ่้ายภาษเีงินได้ 21 (45,794,905)        (32,116,003)    (44,118,013)        (30,580,421)    

กําไรสําหรับปี 306,813,867        125,098,713   301,213,680        129,016,852   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)



บริษัท สหอุตสาหกรรมนํามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

   คณิตศาสตร์ประกนัภยั -                          (1,788,903)      -                          (1,788,903)      

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 21 -                          357,781          -                          357,781          

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนจากการร่วมคา้

   - ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 12.2 -                          39,472            -                          -                      

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                          (1,391,650)      -                          (1,431,122)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี -                          (1,391,650)      -                          (1,431,122)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 306,813,867        123,707,063   301,213,680        127,585,730   

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน

กาํไรต่อหุ้น 26 0.95                     0.39                0.93                     0.40                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)



ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน

ทีออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 324,050,000          321,544,740          60,805,000           313,166,345          1,019,566,085       

กาํไรสาํหรับปี -                            -                            -                            125,098,713          125,098,713          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                            -                            -                            (1,391,650)            (1,391,650)            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            123,707,063          123,707,063          

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) - - - (8,101,199)            (8,101,199)            

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 324,050,000          321,544,740          60,805,000           428,772,209          1,135,171,949       

-                            

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 324,050,000          321,544,740          60,805,000           428,772,209          1,135,171,949       

กาํไรสาํหรับปี -                            -                            -                            306,813,867          306,813,867          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            306,813,867          306,813,867          

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) - - - (64,809,580)          (64,809,580)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 324,050,000          321,544,740          60,805,000           670,776,496          1,377,176,236       

-                            

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน

ทีออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 324,050,000          321,544,740          32,405,000           336,172,671          1,014,172,411       

กาํไรสาํหรับปี -                            -                            -                            129,016,852          129,016,852          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                            -                            -                            (1,431,122)            (1,431,122)            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            127,585,730          127,585,730          

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) - - - (8,101,199)            (8,101,199)            

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 324,050,000          321,544,740          32,405,000           455,657,202          1,133,656,942       

-                            

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 324,050,000          321,544,740          32,405,000           455,657,202          1,133,656,942       

กาํไรสาํหรับปี -                            -                            -                            301,213,680          301,213,680          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            301,213,680          301,213,680          

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) - - - (64,809,580)          (64,809,580)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 324,050,000          321,544,740          32,405,000           692,061,302          1,370,061,042       

-                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

บริษัท สหอุตสาหกรรมนํามันปาล์ม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม



บริษัท สหอุตสาหกรรมนํามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 352,608,772        157,214,716   345,331,693        159,597,273   

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 43,044,047          40,951,747     43,990,428          41,899,741     

   ส่วนแบง่ (กาํไร) ขาดทุนจากการร่วมคา้ (3,572,980)          3,751,777       -                          -                      

   กาํไรจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ (25,902,143)        (18,691,732)    (25,902,143)        (18,691,732)    

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายพชืเพอืการให้ผลิตผล 116,730               -                      116,730               -                      

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ (กลบัรายการ) (4,963,486)          1,451,565       (4,963,486)          1,451,565       

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ -                          2,083,664       -                          2,083,664       

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 4,479,476            (4,215,811)      4,479,476            (4,215,811)      

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 15,588,502          -                      15,588,502          -                      

   กาํไรจากสัญญาให้เช่าการเงิน -                          (3,778,947)      -                          (3,778,947)      

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์เมือเลิกจา้งและผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 2,279,402            10,992,252     2,279,402            10,992,252     

   เงินปันผลรับ -                          -                      (4,383,680)          (6,301,540)      

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 4,445,685            6,963,114       10,898,807          12,483,378     

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงใน

  สินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 388,124,005        196,722,345   387,435,729        195,519,843   

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (188,352,308)      (8,134,187)      (188,357,569)      (8,184,623)      

   เงินสดรับจากลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน 1,567,065            742,139          1,567,065            742,139          

   เงินทดรองแก่พนกังาน (1,572)                 221,289          (1,572)                 221,289          

   สินคา้คงเหลือและสินทรัพยชี์วภาพ (104,540,367)      (27,650,274)    (104,540,367)      (27,650,274)    

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื 3,836,948            (10,621,089)    3,494,317            (11,121,455)    

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื (3,105,137)          (46,000)           (3,105,137)          (46,000)           

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 17,918,249          (252,411)         20,897,127          2,765,725       

   หนีสินหมุนเวยีนอืน 3,886,879            101,879          3,886,879            101,879          

   จ่ายผลประโยชน์เมือเลิกจา้งและผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (3,312,139)          (13,466,685)    (3,312,139)          (13,466,685)    

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 116,021,623        137,617,006   117,964,333        138,881,838   

   จ่ายดอกเบีย (4,179,391)          (6,984,326)      (13,572,653)        (17,034,357)    

   รับคืนภาษเีงินได้ 4,096,873            2,389,007       3,939,234            2,299,948       

   จ่ายภาษเีงินได้ (26,603,472)        (4,121,426)      (25,314,535)        (2,335,330)      

 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 89,335,633          128,900,261   83,016,379          121,812,099   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)



บริษัท สหอุตสาหกรรมนํามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัอืนลดลง 920,000               920,000          -                          -                      

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อุปกรณแ์ละยานพาหนะ 3,103,365            26,892,171     3,103,365            26,892,171     

เงินสดจ่ายซือทีดิน เครืองจกัร อุปกรณแ์ละสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (31,225,220)        (95,797,403)    (31,225,220)        (95,797,403)    

ตน้ทุนพชืเพอืการให้ผลิตผลเพมิขึน (4,394,373)          (3,681,047)      (4,394,373)          (3,681,047)      

รับเงินปันผล -                          -                      4,383,680            6,301,540       

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (31,596,228)        (71,666,279)    (28,132,548)        (66,284,739)    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินลดลง (100,000,000)      (30,000,000)    (100,000,000)      (30,000,000)    

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 110,000,000        -                      110,000,000        -                      

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (10,000,000)        -                      (10,000,000)        -                      

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า -                          (293,729)         (462,453)             (402,327)         

จ่ายเงินปันผล (64,796,864)        (8,101,199)      (64,796,864)        (8,101,199)      

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (64,796,864)        (38,394,928)    (65,259,317)        (38,503,526)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (7,057,459)          18,839,054     (10,375,486)        17,023,834     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 39,839,639          21,000,585     27,104,434          10,080,600     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 32,782,180          39,839,639     16,728,948          27,104,434     

-                          -                      -                          -                      

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

 รายการทีไม่ใช่เงินสด

   ซืออุปกรณท์ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 770,947               1,492,444       770,947               1,492,444       

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พมิขึนจากการเปลียนแปลงสัญญา 137,682 -                      -                          -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)
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บริษัท สหอตุสาหกรรมนํามนัปาล์ม จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 

1. ข้อมูลทัวไป 

 บริษทั สหอุตสาหกรรมนํามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน) เป็นบริษทัมหาชนซึงจัดตังและมีภูมิลาํเนา                  

ในประเทศไทย โดยมีบริษทั ลาํสูง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ซึงเป็นบริษทัทีจดทะเบียนจดัตงั      

ในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตนาํมนัปาล์มดิบและนาํมนัเมล็ด               

ในปาลม์ดิบ ทีอยูต่ามทีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูที่ 64 ชนัที 1 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ                 

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร สํานักงานสาขาและโรงงานตงัอยู่ที 98 หมู่ 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม 

ตาํบลหว้ยยูง อาํเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกาํหนดในพระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตาม

ความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี 

 งบการเงินนีได้จัดทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืนในนโยบาย                    

การบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมนีไดจ้ดัทาํขึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั สหอุตสาหกรรมนาํมนัปาล์ม จาํกดั 

(มหาชน) (ซึงต่อไปนีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อยดังต่อไปนี (ซึงต่อไปนีรวมเรียกว่า                

“กลุ่มบริษทั”)  

  จดัตงัขึน อตัราร้อยละ 

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุ้น 

   2564 2563 

ถือหุน้โดยบริษทัฯ   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

บริษทั พนัธ์ศรีวิวฒัน์ จาํกดั เจา้ของสวนปาลม์นาํมนั ไทย 100 100 
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   อตัราร้อยละ 

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตงัขึน

ในประเทศ 

ของการถือหุ้น                   

(โดยทางออ้ม) 

   2564 2563 

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

บริษทั ประจกัษว์วิฒัน์ จาํกดั เจา้ของสิทธิเขา้ทาํประโยชน์                                                    ไทย 100 100 

   (ถือหุ้นโดยบริษทั พนัธ์ศรีวิวฒัน์ 

จาํกดั ร้อยละ 100) 

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ    

บริษทั พนัธ์ศรี จาํกดั เจา้ของสิทธิเขา้ทาํประโยชน์                                                     ไทย 100 100 

   (ถือหุ้นโดยบริษทั พนัธ์ศรีวิวฒัน์ 

จาํกดั ร้อยละ 100) 

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ    

 ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการทีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ

หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการทีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสังการ

กิจกรรมทีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนนัได ้  

 ค) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตังแต่วนัทีบริษัทฯ                       

มีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย จนถึงวนัทีบริษทัฯสินสุดการควบคุมบริษทัย่อยนนั 

 ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึนโดยใชน้โยบายการบญัชีทีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

 จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันทีมีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจาก                              

งบการเงินรวมนีแลว้ 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมคา้ตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมผีลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลา

บญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้

แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อ

งบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมใน

หรือหลงัวนัท ี1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีฯไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซึงจะมีผล

บงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกับวิธี

ปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติั

หรือขอ้ยกเวน้ชวัคราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปีทีเริม

นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบญัชีทีสําคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ 

เมือมีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าทีไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บสาํหรับสินคา้ที

ไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 

 รายได้ดอกเบีย 

  รายไดด้อกเบียรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้งดว้ยวิธีดอกเบียทีแทจ้ริง  โดยจะนาํมูลค่าตามบญัชีขันต้นของ

สินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกบัอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินทีเกิดการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิตในภายหลงั ทีจะนาํมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผือผล

ขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน) มาคูณกบัอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 

 ต้นทุนทางการเงิน 

 ค่าใชจ่้ายดอกเบียจากหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใชวิ้ธีดอกเบีย

ทีแทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
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4.2 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันทีมี

สภาพคล่องสูง ซึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัทีได้มาและไม่มี

ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.3 สินค้าคงเหลือ 

 สินค้าสําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉลียหรือมูลค่าสุทธิทีจะได้รับ

แลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่า ราคาทุนดงักล่าวหมายถึงตน้ทุนในการผลิตทงัหมดรวมทงัค่าโสหุย้โรงงานดว้ย 

 วตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉลียหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดร้ับ

แลว้แต่ราคาใดจะตาํกวา่และจะถือเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนการผลิตเมือมีการเบิกใช ้

4.4 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และการร่วมค้า 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ทีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าทีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี                  

ราคาทุน 

4.5 ทีดนิ อาคารและอปุกรณ์ และค่าเสือมราคา 

 ทีดิน ทีดินทีมีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ และทีดินทีมีสิทธิครอบครองแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคาร

และอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสม และค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณดงันี 

อาคารและสิงปลูกสร้าง - 20 ปี 

เครืองจกัรและอุปกรณ์ - 5 - 20 ปี 

เครืองตกแต่ง ติดตงัและเครืองใชส้าํนกังาน - 5 - 10 ปี 

ยานพาหนะ  - 5 - 15 ปี 

 ค่าเสือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดิน ทีดินทีมีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ ทีดินทีมีสิทธิครอบครองและ

สินทรัพยร์ะหวา่งติดตงัและก่อสร้าง 

 กลุ่มบริษทัตัดรายการทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมือจาํหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่า           

จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไร

หรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมือกลุ่มบริษทัตดัรายการ

สินทรัพยน์นัออกจากบญัชี 

  



 

5 

4.6 พืชเพือการให้ผลิตผลและค่าตัดจําหน่าย 

 พืชเพือการให้ผลิตผลแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจําหน่ายสะสมและค่าเผือการด้อยค่าของ

สินทรัพย ์(ถา้มี) ราคาทุนดงักล่าวหมายถึงตน้ทุนในการปลูกพืชเพือการให้ผลิตผลซึงเกิดขึนก่อนทีจะ

ใหผ้ลผลิต   

 ค่าตดัจาํหน่ายของพืชเพือการให้ผลิตผลคาํนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ผลผลิต

ของพืชเพือการใหผ้ลิตผลทีเหลืออยู ่(การใหผ้ลผลิตของตน้ปาลม์ โดยปกติมีระยะเวลา 25 ปี) 

 ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการตดัจาํหน่ายสาํหรับพืชเพือการใหผ้ลิตผลทียงัไม่พร้อมเก็บเกียว 

 ค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบัการปลูกพืชเพือการให้ผลิตผล ไดแ้ก่ ค่าซ่อมบาํรุงและปลูกเพิมเติมในพืนที            

ทีมีการเก็บเกียวแลว้จะถือเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทงัจาํนวน 

4.7 เกษตรกรรม 

 บริษทัฯมีสินทรัพย์ชีวภาพเป็นผลปาล์มสดทีอยู่บนต้นและต้นกลา้ปาล์มสําหรับขาย และผลิตผล

ทางการเกษตรเป็นผลปาลม์สดทีเก็บเกียวแลว้ 

 มูลค่ายติุธรรมของผลปาลม์สดทีอยูบ่นตน้ คาํนวณโดยใชวิ้ธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตอา้งอิงจาก

ราคาผลปาล์มสดทีหน้าโรงงานหักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเกียว ผลปาล์มสดทีเก็บเกียว

คาํนวณโดยอา้งอิงจากราคาผลปาลม์สดทีหนา้โรงงานหกัประมาณการค่าใชจ่้ายในการขาย ส่วนมูลค่า

ยุติธรรมของต้นกลา้ปาล์มสําหรับขาย คาํนวณโดยอา้งอิงจากราคาขายหักประมาณการค่าใช้จ่าย                 

ในการขาย ผลกาํไรหรือขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ               

และผลต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรมกบัราคาทุนของผลิตผลทางการเกษตรบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 ในกรณีทีไม่สามารถวดัมูลค่ายุติธรรมไดอ้ย่างน่าเชือถือ สินทรัพยชี์วภาพตอ้งวดัดว้ยราคาทุนหักค่า

เสือมราคาสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่าสะสม และในทนัทีทีมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพนัน

สามารถวดัไดอ้ยา่งน่าเชือถือ บริษทัฯจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 

 ผลิตผลทางการเกษตรจะแสดงเป็นส่วนหนึงของสินคา้คงเหลือ 

4.8 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือ

ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากนีบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการทีมีสิทธิ

ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึงทาํให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั 

กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯทีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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4.9 สัญญาเช่า 

 ณ วนัเริมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่า

หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่า ก็ต่อเมือสัญญานนัมีการใหสิ้ทธิใน

การควบคุมการใชสิ้นทรัพยที์ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหนึงเพือเป็นการแลกเปลียนกบัสิงตอบแทน 

 กลุ่มบริษทัในฐานะผู้เช่า 

 กลุ่มบริษทัใช้วิธีการบญัชีเดียวสําหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่

สญัญาเช่าระยะสนัและสัญญาเช่าทีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล (วนัทีสินทรัพย์

อา้งอิงพร้อมใชง้าน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซึ้งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและ

หนีสินตามสญัญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

และปรับปรุงด้วยการวดัมูลค่าของหนีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้

ประกอบด้วยจํานวนเงินของหนีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริมแรก ต้นทุนทางตรงเริมแรกที

เกิดขึน จาํนวนเงินทีจ่ายชําระตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือก่อนวนัทีสัญญาเช่า                        

เริมมีผล และหกัดว้ยสิงจูงใจตามสัญญาเช่าทีไดรั้บ 

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุน โดยวธีิเสน้ตรงตามอายสุัญญาเช่าหรืออายุ

การใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสันกวา่ ดงันี 

ทีดิน - 24 ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนใหก้บักลุ่มบริษทัเมือสินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุน

ของสินทรัพยด์งักล่าวไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซือ ค่าเสือมราคาจะคาํนวณจากอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพย ์

หนีสินตามสัญญาเช่า 

หนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจาํนวนเงินทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุ

สัญญาเช่า จาํนวนเงินทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงทีหกัดว้ยสิงจูงใจตามสัญญาเช่า 

ค่าเช่าผนัแปรทีขึนอยู่กบัดชันีหรืออตัรา จาํนวนเงินทีคาดวา่จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 

รวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซือซึงมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินนั 

และการจ่ายค่าปรับเพือการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นวา่กลุ่มบริษทั

จะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรทีไม่ขึนอยู่กบัดชันีหรืออตัราเป็น

ค่าใชจ่้ายในงวดทีเหตุการณ์หรือเงือนไขซึงเกียวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนนัไดเ้กิดขึน 
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กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบียตามนัยของ

สัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบียการกูยื้มส่วนเพิมของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล มูลค่า

ตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะเพิมขึนจากดอกเบียของหนีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการ

จ่ายชําระหนีสินตามสัญญาเช่า นอกจากนี มูลค่าตามบัญชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวัด                          

มูลค่าใหม่เมือมีการเปลียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลียนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า หรือ                          

การเปลียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซือสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์อ้างอิงมมีูลค่าตาํ 

สัญญาเช่าทีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัตงัแต่วนัทีสญัญาเช่าเริมมีผล หรือสญัญาเช่าซึง

สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 

กลุ่มบริษทัในฐานะผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น

สัญญาเช่าเงินทุน ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าเงินทุนเป็น

ลูกหนีด้วยจาํนวนทีเท่ากบัเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า กล่าวคือผลรวมของมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ

จาํนวนเงินทีจะไดร้ับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยอ์า้งอิงทีไม่ไดร้ับการประกัน 

หลงัจากนันจะรับรู้รายไดท้างการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรูปแบบทีสะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทน

รายงวดคงทีของเงินลงทุนสุทธิตามสญัญาเช่า 

4.10 เงนิตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึงเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ  

 รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินซึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อตัราแลกเปลียน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

 กาํไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอตัราแลกเปลียนได้รวมอยู่ในการคาํนวณผลการ

ดาํเนินงาน 

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

  ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

พืชเพือการให้ผลิตผล สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หรือสินทรัพย์ทีไม่มีตัวตนอืนของกลุ่มบริษทัหากมี              

ขอ้บ่งชีว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่า             

จะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าตํากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นัน ทังนีมูลค่าทีคาดว่า                 

จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย์

แลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน 

 บริษทัรบัรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเมือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตงักองทุนสาํรองเลียงชีพ ซึงประกอบดว้ยเงินทีพนักงานจ่ายสะสม

และเงินทีบริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลียงชีพได้แยกออกจาก

สินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินทีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีทีเกิด

รายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษทัฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน                

ซึงบริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

 บริษทัฯคาํนวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด              

แต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชียวชาญอิสระไดท้าํการประเมิน

ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน  

 ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทังจํานวนในกาํไรหรือขาดทุนทันทีทีมีการแก้ไขโครงการหรือ                  

ลดขนาดโครงการ หรือเมือบริษทัฯรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างทีเกียวขอ้งแลว้แต่เหตุการณ์ใด                

จะเกิดขึนก่อน 

4.13 ประมาณการหนีสิน 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหนีสินไวใ้นบญัชีเมือภาระผูกพนัซึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต

ไดเ้กิดขึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป

เพือปลดเปลืองภาระผูกพนันัน และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันันได้อย่าง

น่าเชือถือ 
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4.14 ภาษเีงนิได้ 

 ภาษเีงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนทีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ 

โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัวคราวระหว่างราคาตามบัญชี              

ของสินทรัพยแ์ละหนีสิน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีสินที

เกียวขอ้งนนั โดยใชอ้ตัราภาษีทีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัวคราวทีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ              

แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้กัภาษี รวมทงัผลขาดทุน

ทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าทีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีใน

อนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวทีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทียงั

ไม่ไดใ้ชน้นั 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสินรอบระยะเวลา

รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทั

จะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทงัหมดหรือบางส่วนมาใช้

ประโยชน ์

 กลุ่มบริษทัจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีทีเกิดขึน

เกียวขอ้งกบัรายการทีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.15 เครืองมือทางการเงิน  

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมือเริมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยต้นทุน

การทาํรายการเฉพาะในกรณีทีเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

หรือขาดทุน อยา่งไรก็ตาม สาํหรับลูกหนีการคา้ทีไม่มีองคป์ระกอบเกียวกบัการจดัหาเงินทีมีนยัสาํคญั 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามทีกล่าวไวใ้นนโยบายการ

บญัชีเรืองการรับรู้รายได ้
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การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีรับรู้รายการเริมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินที

วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการ

สินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เมือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพย์

ทางการเงินนนัเพือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน

ก่อให้เกิดกระแสเงินสดทีเป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินต้นใน

วนัทีระบุไวเ้ท่านนั  

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใช้วิธีดอกเบียทีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมิน

การดอ้ยค่า ทงันี ผลกาํไรและขาดทุนทีเกิดขึนจากการตดัรายการ การเปลียนแปลง หรือการดอ้ยค่า

ของสินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีสินทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมือเริมแรกสําหรับหนีสินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทาํ

รายการ และจดัประเภทหนีสินทางการเงินเป็นหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุน

ตดัจาํหน่าย โดยใชวิ้ธีดอกเบียทีแทจ้ริง ทงันี ผลกาํไรและขาดทุนทีเกิดขึนจากการตัดรายการหนีสิน

ทางการเงินและการตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบียทีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน โดยการ

คาํนวณมูลค่าราคาทุนตัดจาํหน่ายคาํนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนทีถือเป็นส่วนหนึงของอัตรา

ดอกเบียทีแทจ้ริงนนัดว้ย ทงันี ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบียทีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหนึงของต้นทุน

ทางการเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

การรับรู้และการตัดรายการของเครืองมือทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัรับรู้หรือตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินในวนัทีเขา้ทาํรายการ ซึงเป็นวนัทีกลุ่มบริษทั                    

มีขอ้ผกูมดัทีจะซือหรือขายสินทรัพยน์นั สาํหรับการซือหรือการขายสินทรัพยท์างการเงินตามปกติ 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เมือสิทธิทีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพย์

นนัไดสิ้นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิทีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์นั รวมถึงไดมี้การโอน

ความเสียงและผลตอบแทนเกือบทงัหมดของสินทรัพยน์นั หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์นั  

กลุ่มบริษทัตดัรายการหนีสินทางการเงินก็ต่อเมือไดมี้การปฏิบัติตามภาระผูกพนัของหนีสินนนัแล้ว              

มีการยกเลิกภาระผูกพนันัน หรือมีการสินสุดลงของภาระผูกพนันัน ในกรณีทีมีการเปลียนหนีสิน

ทางการเงินทีมีอยู่ใหเ้ป็นหนีสินใหม่จากผูใ้หกู้ร้ายเดียวกนัซึงมีขอ้กาํหนดทีแตกต่างกนัอยา่งมาก หรือ

มีการแกไ้ขขอ้กาํหนดของหนีสินทีมีอยู่อย่างเป็นสาระสาํคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหนีสินเดิม

และรับรู้หนีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนของตราสารหนีทงัหมดทีไม่ไดว้ดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนคาํนวณจากผลต่าง

ของกระแสเงินสดทีจะครบกาํหนดชาํระตามสัญญากบักระแสเงินสดทงัหมดทีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะ

ไดรั้บชาํระ และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีไดม้า 

 ในกรณีทีความเสียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิมขึนอย่างมีนยัสาํคญันบัตงัแต่การรับรู้รายการ

เริมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที

อาจจะเกิดขึนใน 12 เดือนขา้งหนา้ ในขณะทีหากความเสียงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิมขึนอย่างมี

นยัสาํคัญนับตงัแต่การรับรู้รายการเริมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจาํนวนเงินทีเท่ากบั                            

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอายุทีเหลืออยูข่องเครืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเสียงดา้นเครดิตจะเพิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญั เมือมีการคา้งชาํระการจ่ายเงิน

ตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนันมีการด้อยค่าด้านเครดิต                          

หรือมีการผิดสัญญา เมือมีการค้างชําระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 365 วนั อย่างไรก็ตาม                                             

ในบางกรณีกลุ่มบริษทัอาจพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินนนัมีการเพิมขึนของความเสียงดา้นเครดิต                            

อย่างมีนัยสําคัญและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอืน เช่น                  

อนัดบัความน่าเชือถือดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร 

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอย่างง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนสาํหรับลูกหนี

การคา้ ดังนนั ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปลียนแปลงของ

ความเสียงทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุของ

ลูกหนีการคา้ การคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนขา้งตน้อา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุน

ดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกียวกับลูกหนี

นนัและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ 

 สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เมือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสด

ตามสญัญาอีกต่อไป 

การหักกลบของเครืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินจะนาํมาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดง

ฐานะการเงิน ก็ต่อเมือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหักกลบจาํนวนเงินทีรับรู้ 

และกิจการมีความตงัใจทีจะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตงัใจทีจะรบัสินทรัพยแ์ละชาํระหนีสินพร้อมกนั 
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4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะตอ้งจ่ายเพือ

โอนหนีสินให้ผูอื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซื้อและผูข้าย                    

(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใช้ราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการ                 

วดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินซึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งกาํหนดให้

ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือ            

หนีสินทีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทั

จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์และ

พยายามใชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตไดที้เกียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนันให้

มากทีสุด  

 ลาํดับชันของมูลค่ายุติธรรมทีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสินใน              

งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซือขายของสินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดทีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอืนทีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินในอนาคตทีกิจการประมาณ

ขึน  

 ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบั

ชันของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพย์และหนีสินทีถืออยู่ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีมี                         

การวดัมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึนประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบญัชีทีสําคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี

ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบ                     

งบการเงิน ผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและ                            

การประมาณการทีสาํคญัมีดงันี 
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 สัญญาเช่า 

การกาํหนดอายุสัญญาเช่าทีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่ม

บริษัทในฐานะผู้ เช่า 

ในการกาํหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินวา่กลุ่มบริษทัมีความ

แน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลหรือไม่ทีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า

โดยคาํนึงถึงขอ้เทจ็จริงและสภาพแวดลอ้มทีเกียวขอ้งทงัหมดทีทาํใหเ้กิดสิงจูงใจทางเศรษฐกิจสําหรับ

กลุ่มบริษทัในการใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนนั 

การกาํหนดอัตราดอกเบียการกู้ยืมส่วนเพิม - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ เช่า 

กลุ่มบริษทัไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันนั ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้

ดุลยพินิจในการกาํหนดอตัราดอกเบียการกู ้ยืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนีสินตาม                         

สัญญาเช่า โดยอตัราดอกเบียการกูยื้มส่วนเพิมเป็นอตัราดอกเบียทีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืม

เงินทีจําเป็นเพือให้ไดม้าซึงสินทรัพยที์มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดลอ้ม              

ทางเศรษฐกิจทีคลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูยื้มและหลกัประกนัทีคลา้ยคลึง  

 เกษตรกรรม 

 บริษทัฯวดัมูลค่าของสินทรัพยชี์วภาพประเภทผลปาลม์สดทีอยูบ่นตน้ ดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนใน

การขาย ซึงมูลค่ายุติธรรมนีได้คาํนวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตอา้งอิงจากราคา                     

ผลปาลม์สดทีหนา้โรงงานหักประมาณการค่าใชจ่้าย ณ จุดเก็บเกียว การประเมินมูลค่าดงักล่าวต้อง

อาศยัขอ้สมมติฐานและการประมาณการบางประการ เช่น ราคาผลปาล์มสด ณ จุดเก็บเกียว นาํหนัก

ของผลปาลม์สดบนตน้ และอตัราคิดลด เป็นตน้ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึนตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนัน เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึน

เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเกยีวข้องกนั 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจทีสําคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกัน รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามทีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือ

กิจการทีเกียวขอ้งกนัเหล่านนัซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งันี 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่      

ขายนาํมนัปาลม์ดิบและนาํมนั            

เมล็ดในปาลม์ดิบ 1,642 714 1,642 714 ราคาตลาด ณ วนัทีทาํสัญญาขาย  

ขายผลปาลม์สด 63 44 63 44 ราคาตลาด ณ วนัทีทาํสัญญาขาย 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

เงินปันผลรับ - - 4 6 ตามทีประกาศจ่าย 

คา่เช่าสวนปาลม์จ่าย - - 7 7 ราคาตามสัญญา 

ดอกเบียจ่าย - - 3 5 THBFIX + 1% ตอ่ปี 

รายการธุรกิจกับการร่วมค้า      

รายไดค้่าเช่าทีดิน 1 1 1 1 เกณฑที์ตกลงร่วมกนั 

ซือเมลด็พนัธ์ุปาลม์นาํมนัและ                

ผลปาลม์สด 9 3 9 3 ราคาตลาด 

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลกูหนีการค้าและลูกหนีอืน - กจิการทีเกยีวข้องกนั (หมายเหตุ 8)    

บริษทัใหญ่ 163,499 38,532 163,499 38,532 

รวม  163,499 38,532 163,499 38,532 

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน - กิจการทีเกยีวข้องกนั (หมายเหตุ 18)    

บริษทัยอ่ย - - 277,703 277,665 

รวม - - 277,703 277,665 

หนีสินตามสัญญาเช่า - กจิการทีเกยีวข้องกนั    

บริษทัยอ่ย - - 64,191 64,653 

รวม - - 64,191 64,653 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที

ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ผลประโยชนร์ะยะสนั 24,025 20,663 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 316 263 

รวม 24,341 20,926 

7. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินสด 1,197 1,185 1,190 1,176 

เงินฝากธนาคาร 31,585 38,655 15,539 25,928 

รวม 32,782 39,840 16,729 27,104 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบียระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.13 

ต่อปี 

8. ลกูหนกีารค้าและลูกหนีอืน 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลกูหนีการค้า - กจิการทีเกยีวข้องกนั     

อายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 163,499 38,532 163,499 38,532 

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 163,499 38,532 163,499 38,532 

ลกูหนีการค้า - กจิการทีไม่เกยีวข้องกนั     

อายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 63,404 - 63,404 - 

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 63,404 - 63,404 - 

รวมลูกหนีการคา้  226,903 38,532 226,903 38,532 
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     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลกูหนีอืน     

รายไดค้า้งรับ 55 73 - 13 

รวมลูกหนีอนื 55 73 - 13 

รวมลูกหนีการคา้และลกูหนีอืน  226,958 38,605 226,903 38,545 

 ระยะเวลาการใหสิ้นเชือแก่ลูกคา้โดยปกติมีระยะเวลา 15 วนัถึง 30 วนั 

9. สินค้าคงเหลือ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุน 

ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

สินคา้สาํเร็จรูป 230,101 113,155 - (4,519) 230,101 108,636 

งานระหว่างทาํ - 3,627 - - - 3,627 

อะไหล่ วสัดุและอนื ๆ 11,666 11,195 - (444) 11,666 10,751 

รวม 241,767 127,977 - (4,963) 241,767 123,014 

ในระหว่างปี 2564 บริษทัฯมีการกลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที

จะไดรั้บเป็นจาํนวน 4.9 ลา้นบาท โดยนาํไปหักจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือทีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน

ระหวา่งปี  

ในระหว่างปี 2563 บริษทัฯบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ 

เป็นจาํนวน 1.4 ลา้นบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนขาย 
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10. สินทรัพย์ชีวภาพ 

รายการเคลือนไหวของบัญชีสินทรัพย์ชีวภาพสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563                                       

สรุปไดด้งันี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตน้กลา้ปาลม์

สาํหรับขาย 

ผลปาลม์สด                   

ทีอยูบ่นตน้ 

 

รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2563 59,890 31,038 90,928 

ผลกาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 3,114 344,370 347,484 

ลดลงเนืองจากการเก็บเกียว - (264,849) (264,849) 

ลดลงเนืองจากการขาย (21,319) (44,124) (65,443) 

ลดลงจากการตดัจาํหน่าย (12,500) - (12,500) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 29,185 66,435 95,620 

ผลกาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 14,343 554,523 568,866 

ลดลงเนืองจากการเก็บเกียว - (448,272) (448,272) 

ลดลงเนืองจากการขาย (24,332) (73,875) (98,207) 

ลดลงจากการตดัจาํหน่าย (5,734) - (5,734) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 13,462 98,811 112,273 

 ประมาณการและสมมติฐานทีสาํคญัในการคาํนวณมูลค่ายติุธรรม ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี 

 ราคาผลปาล์มสด ณ จุดเก็บเกียว ประมาณการโดยอา้งอิงจากราคาซือผลปาล์มสดทีหน้าโรงงาน                       

ในอดีตของบริษัทฯหักด้วยประมาณการต้นทุนการปลูก ต้นทุนการเก็บเกียวและค่าขนส่งจาก                    

พนืทีปลูกในแต่ละแห่ง 

 นาํหนกัของผลปาลม์สดบนตน้ประมาณการโดยอา้งอิงจากนาํหนกัเฉลียในการเก็บเกียวแต่ละช่วงอายุ

ของผลปาลม์สดซึงพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีต รวมถึงการคาดการณ์ปัจจยัทีมีผลต่อการออกผล

และขอ้มูลจากการสุ่มตรวจนบั 

 ในปี 2564 และ 2563 อตัราคิดลดประมาณร้อยละ 3 ซึงคาํนวณตามวิธีตน้ทุนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของ

เงินทุน 
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 ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสําคัญต่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ ณ วนัที      

31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

 เพิมขึนร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 10 เพิมขึนร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 10 

ราคาผลปาลม์สด ณ จุดเกบ็เกียว 15,804 (14,484) 12,466 (12,466) 

นาํหนกัของผลปาลม์สดบนตน้ 15,804 (14,484) 12,466 (12,466) 

11. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อยตามทีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินปันผลรับ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั พนัธ์ศรีวิวฒัน ์จาํกดั 274 274 100 100 307,895 307,895 4,384 6,302 

รวม     307,895 307,895 4,384 6,302 

12. เงนิลงทุนในการร่วมค้า 

12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เ งินลงทุนในการร่วมค้าซึงเป็นเงินลงทุนในกิจการทีบริษัทฯและบริษัทอืนควบคุมร่วมกัน                          

มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 
   (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน 

 

ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

  2564 2563 2564 2563 2564 2563 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั สยามเอลิทปาล์ม  จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายเมลด็พนัธุ์

ปาลม์นาํมนั 50 50 25,000 25,000 26,570 22,997 

รวม    25,000 25,000 26,570 22,997 
 

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

  2564 2563 2564 2563 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั สยามเอลิทปาลม์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายเมลด็พนัธุ์ปาลม์นาํมนั 50 50 25,000 25,000 

รวม    25,000 25,000 
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12.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการร่วมคา้ในงบการเงินดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)   ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

 2564 2563 2564 2563 

บริษทั สยามเอลิทปาลม์ จาํกดั 3,573 (3,752) - 39 

รวม 3,573 (3,752) - 39 

12.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมคา้ทีมีสาระสาํคญั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 

(หน่วย: พนับาท) 

 บริษทั สยามเอลิทปาลม์ จาํกดั 

 2564 2563 

สินทรัพยห์มุนเวียน 78,049 20,294 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 31,679 33,693 

สินทรัพยร์วม 109,728 53,987 

หนีสินหมุนเวียน (51,945) (3,612) 

หนีสินไม่หมุนเวียน (4,642) (4,380) 

หนีสินรวม (56,587) (7,992) 

สินทรัพย ์- สุทธิ 53,141 45,995 

สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50 50 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วมคา้ 26,570 22,997 
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 สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 

(หน่วย: พนับาท) 

 บริษทั สยามเอลิทปาลม์ จาํกดั 

 2564 2563 

รายได ้ 74,796 13,884 

ผลต่างระหวา่งมูลค่ายุติธรรมกบัราคาทุนของ              

ผลิตผลทางการเกษตร 345 (2,550) 

ตน้ทุนขาย (47,369) (6,655) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (20,626) (12,262) 

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับปี 7,146 (7,583) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน - 79 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 7,146 (7,504) 

สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50 50 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จจากการร่วมคา้ 3,573 (3,752) 

13. เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอืน 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัย่อยแห่งหนึงมีเงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัอืนคงเหลือเป็นจาํนวนเงิน 

17 ลา้นบาท (2563: 18 ลา้นบาท) เงินใหกู้ย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัประกนัและคิดดอกเบียในอตัราร้อยละ 

THBFIX บวกร้อยละ 1 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกสินเดือนมิถุนายนและธนัวาคมของทุกปี 

และมีกาํหนดชาํระคืนเงินกูง้วดสุดทา้ยในเดือนมิถุนายน 2583 
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14. ทดีนิ อาคารและอปุกรณ์ 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ทีดินและ 

 

 เครืองจกัร 

เครืองตกแต่ง 

ติดตงั  สินทรัพย ์  

 ทีดินทีมีเอกสาร ทีดินทีมี อาคารและ และ และเครืองใช ้  ระหว่างติดตงั  

 แสดงกรรมสิทธิ สิทธิครอบครอง สิงปลกูสร้าง อปุกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน          

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 689,267 16,218 293,776 622,700 30,296 156,594 661 1,809,512 

ซือเพิม - 2,042 - 988 678 4,765 87,990 96,463 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย (20,033) - (3,513) (26,150) (890) (30,112) - (80,698) 

โอนเขา้ (ออก) 17,665 (17,665) 7,286 23,333 5 - (30,624) - 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 686,899 595 297,549 620,871 30,089 131,247 58,027 1,825,277 

ซือเพิม 873 5,067 - 1,909 352 - 22,303 30,504 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย (3,472) - (4,289) (19,678) (25) (1,419) - (28,883) 

โอนเขา้ (ออก) 3,611 (3,611) 13,305 56,931 167 - (70,403) - 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 687,911 2,051 306,565 660,033 30,583 129,828 9,927 1,826,898 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม (ต่อ) 

 

ทีดินและ 

 

 เครืองจกัร 

เครืองตกแต่ง 

ติดตงั  สินทรัพย ์  

 ทีดินทีมีเอกสาร ทีดินทีมี อาคารและ และ และเครืองใช ้  ระหว่างติดตงั  

 แสดงกรรมสิทธิ สิทธิครอบครอง สิงปลกูสร้าง อปุกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ค่าเสือมราคาสะสม          

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 - - 220,502 562,933 28,341 134,595 - 946,371 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี  - - 9,464 12,393 791 5,334 - 27,982 

ค่าเสือมราคาสาํหรับส่วนทีจาํหน่าย                    

และตดัจาํหน่าย - - (2,775) (25,585) (877) (28,785) - (58,022) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 - - 227,191 549,741 28,255 111,144 - 916,331 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี  - - 9,113 15,976 818 4,480 - 30,387 

ค่าเสือมราคาสาํหรับส่วนทีจาํหน่าย                  

และตดัจาํหน่าย - - (3,824) (16,036) (22) (1,418) - (21,300) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 - - 232,480 549,681 29,051 114,206 - 925,418 

ค่าเผือการด้อยค่า          

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 21,210 - - - - - - 21,210 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 21,210 - - - - - - 21,210 

เพิมขึนระหว่างปี 5,319 - - - - - - 5,319 

ลดลงระหว่างปี (2,860) - - - - - - (2,860) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 23,669 - - - - - - 23,669 

มลูค่าสุทธิตามบัญชี          

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 665,689 595 70,358 71,130 1,834 20,103 58,027 887,736 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 664,242 2,051 74,085 110,352 1,532 15,622 9,927 877,811 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี          

2563 (27 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่ายและบริหาร)  27,982 

2564 (29 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่ายและบริหาร)  30,387 
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   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ทีดินและ 

 

 เครืองจกัร 

เครืองตกแต่ง   

ติดตงั  สินทรัพย ์  

 ทีดินทีมีเอกสาร ทีดินทีมี อาคารและ และ และเครืองใช ้  ระหว่างติดตงั  

 แสดงกรรมสิทธิ สิทธิครอบครอง สิงปลกูสร้าง อปุกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน          

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 689,267 16,218 277,324 622,700 30,296 156,594 661 1,793,060 

ซือเพิม - 2,042 - 988 678 4,765 87,990 96,463 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย (20,033) - (3,513) (26,150) (890) (30,112) - (80,698) 

โอนเขา้ (ออก) 17,665 (17,665) 7,286 23,333 5 - (30,624) - 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 686,899 595 281,097 620,871 30,089 131,247 58,027 1,808,825 

ซือเพิม 873 5,067 - 1,909 352 - 22,303 30,504 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย (3,472) - (4,289) (19,678) (25) (1,419) - (28,883) 

โอนเขา้ (ออก) 3,611 (3,611) 13,305 56,931 167 - (70,403) - 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 687,911 2,051 290,113 660,033 30,583 129,828 9,927 1,810,446 

ค่าเสือมราคาสะสม          

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 - - 204,051 562,933 28,341 134,594 - 929,919 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี  - - 9,464 12,393 791 5,334 - 27,982 

ค่าเสือมราคาสาํหรับส่วนทีจาํหน่าย                   

และตดัจาํหน่าย - - (2,775) (25,585) (877) (28,785) - (58,022) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 - - 210,740 549,741 28,255 111,143 - 899,879 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี  - - 9,113 15,976 818 4,480 - 30,387 

ค่าเสือมราคาสาํหรับส่วนทีจาํหน่าย                   

และตดัจาํหน่าย - - (3,824) (16,036) (22) (1,418) - (21,300) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 - - 216,029 549,681 29,051 114,205 - 908,966 
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   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ) 

 

ทีดินและ 

 

 เครืองจกัร 

เครืองตกแต่ง   

ติดตงั  สินทรัพย ์  

 ทีดินทีมีเอกสาร ทีดินทีมี อาคารและ และ และเครืองใช ้  ระหว่างติดตงั  

 แสดงกรรมสิทธิ สิทธิครอบครอง สิงปลกูสร้าง อปุกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ค่าเผือการด้อยค่า         

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 21,210 - - - - - - 21,210 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 21,210 - - - - - - 21,210 

เพิมขนึระหว่างปี 5,319 - - - - - - 5,319 

ลดลงระหว่างปี (2,860) - - - - - - (2,860) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 23,669 - - - - - - 23,669 

มลูค่าสุทธิตามบัญชี          

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 665,689 595 70,357 71,130 1,834 20,104 58,027 887,736 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 664,242 2,051 74,084 110,352 1,532 15,623 9,927 877,811 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี         

2563 (27 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่ายและบริหาร)   27,982 

2564 (29 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่ายและบริหาร)   30,387 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึงซึงตดัค่าเสือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมของ

สินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงิน 772 ลา้นบาท (2563: 759 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 756 ลา้นบาท 2563: 743 ลา้นบาท)  
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15. สัญญาเช่า 

15.1 กลุ่มบริษทัในฐานะผู้เช่า  

 กลุ่มบริษัททาํสัญญาเช่าสินทรัพย์เพือใช้ในการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยสัญญาดังกล่าว                           

หา้มไม่ให้นาํสินทรัพยอ์า้งอิงไปใหบุ้คคลอืนเช่าช่วงหรือโอนสิทธิการเช่าให้แก่ผูอื้น เวน้แต่จะไดรั้บ

ความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้หเ้ช่า 

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้  

 รายการเคลือนไหวของบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึงได้แก่ ทีดิน สําหรับปีสินสุดวันที                                                                 

31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 37,947 61,227 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี (1,551) (2,499) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 36,396 58,728 

ผลต่างจากการเปลียนแปลงสัญญา 138 - 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี (1,552) (2,498) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 34,982 56,230 

 บริษทัย่อยแห่งหนึงได้ทาํสัญญาเช่าทีราชพสัดุกับกรมธนารักษ์จาํนวน 4,294 ไร่ สินสุดสัญญา

วนัที 8 กรกฎาคม 2587 ซึงสิทธิการเช่าพืนทีดังกล่าวได้นําไปทําสัญญาผูกพันกับวงเงินกู้ยืม                    

30 ลา้นบาท และบริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขทีกาํหนด 

ข) หนีสินตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 73,611 75,969 111,114 114,670 

หกั : ดอกเบียรอการตดัจาํหน่าย (30,619) (33,115) (46,924) (50,017) 

รวม 42,992 42,854 64,190 64,653 

หกั : ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (345) (308) (485) (462) 

ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระเกินกว่าหนึงปี 42,647 42,546 63,705 64,191 
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 การเปลียนแปลงของบญัชีหนีสินตามสญัญาเช่าสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 

มีรายละเอียดดงันี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 42,854 - 64,653 - 

เพมิขึน 138 43,148 - 65,055 

ดอกเบียทีรับรู้ - 2,065 3,093 3,115 

จ่ายค่าเช่า - (2,359) (3,556) (3,517) 

ยอดคงเหลือปลายปี 42,992 42,854 64,190 64,653 

การวเิคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยขอ้มูลอยู่ในหมายเหตุ     

ขอ้ 35.1 ภายใตห้วัขอ้ความเสียงดา้นสภาพคล่อง 

ค) ค่าใช้จ่ายเกียวกบัสัญญาเช่าทีรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 1,552 1,551 2,498 2,499 

ดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสัญญาเช่า - 2,065 3,093 3,115 

ค่าใชจ่้ายทีเกียวกบัสญัญาเช่าระยะสัน 166 540 166 540 

ค่าใชจ้่ายทีเกียวกบัสัญญาเช่าซือสินทรัพย์

อา้งอิงมีมูลค่าตาํ 536 117 536 117 

ง) อืน ๆ  

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทงัหมดของสัญญาเช่าสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564                                                 

จาํนวน 3 ลา้นบาท (2563: 5 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 4 ลา้นบาท 2563: 4 ลา้นบาท) ซึงรวมถึง

กระแสเงินสดจ่ายของสญัญาเช่าระยะสนั และสญัญาเช่าซึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ  
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16. พืชเพือการให้ผลิตผล 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 พืชเพือการให้ผลิตผล พืชเพือการให้ผลิตผล  

 ทพีร้อมเก็บเกียว ทยีงัไม่พร้อมเก็บเกียว รวม 

ราคาทุน     

ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 625,130 6,565 631,695 

ตน้ทุนเพิมขึน - 3,682 3,682 

ตดัจาํหน่าย (7) - (7) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 625,123 10,247 635,370 

ตน้ทุนเพิมขึน - 4,394 4,394 

ตดัจาํหน่าย (8,201) - (8,201) 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564 616,922 14,641 631,563 

ค่าตัดจาํหน่ายสะสม     

ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 404,998 - 404,998 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  11,383 - 11,383 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมสาํหรับส่วนที                

ตดัจาํหน่าย (7) - (7) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 416,374 - 416,374 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  11,029 - 11,029 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมสาํหรับส่วนที                 

ตดัจาํหน่าย (8,084) - (8,084) 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564 419,319 - 419,319 

ค่าเผือการด้อยค่า    

ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 22,663 - 22,663 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2563 22,663 - 22,663 

เพิมขึนระหว่างปี 13,129 - 13,129 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564 35,792 - 35,792 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี     

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2563 186,086 10,247 196,333 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564 161,811 14,641 176,452 

ค่าตัดจาํหน่ายสําหรับปี (รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต)   

2563   11,383 

2564   11,029 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พืชเพือการให้ผลิตผล พืชเพอืการให้ผลิตผล  

 ทพีร้อมเก็บเกียว ทยีงัไมพ่ร้อมเก็บเกียว รวม 

ราคาทุน     

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 332,412 6,565 338,977 

ตน้ทุนเพิมขึน - 3,682 3,682 

ตดัจาํหน่าย (7) - (7) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 332,405 10,247 342,652 

ตน้ทุนเพิมขึน - 4,394 4,394 

ตดัจาํหน่าย (8,201) - (8,201) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 324,204 14,641 338,845 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม     

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 112,280 - 112,280 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  11,383 - 11,383 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมสาํหรับส่วนที           

ตดัจาํหน่าย (7) - (7) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 123,656 - 123,656 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  11,029 - 11,029 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมสาํหรับส่วนที      

ตดัจาํหน่าย (8,084) - (8,084) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 126,601 - 126,601 

ค่าเผือการด้อยค่า    

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 22,663 - 22,663 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 22,663 - 22,663 

เพิมขึนระหว่างปี 13,129 - 13,129 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 35,792 - 35,792 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี     

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 186,086 10,247 196,333 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 161,811 14,641 176,452 

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี (รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต)   

2563   11,383 

2564   11,029 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯมีพืนทีในการปลูกปาล์มนํามนัแบ่งออกเป็นพืนทีมีโฉนดทีดิน              

และเอกสารแสดงกรรมสิทธิอืน ๆ (น.ส.3 ก และ น.ส.3) จาํนวนรวมประมาณ 13,478 ไร่ ส่วนทีเหลือ     

บริษทัฯไดรั้บโอนการครอบครองมาและกาํลงัอยู่ในระหว่างการดาํเนินการให้ไดม้าซึงเอกสารแสดง

สิทธิตามกฎหมาย  

หนังสืออนุญาตจากกรมป่าไมใ้ห้บริษทัย่อยแห่งหนึงเข้าทาํประโยชน์หรืออยู่อาศยัในเขตป่าสงวน

แห่งชาติ ซึงบริษทัย่อยให้บริษทัฯเช่าใช้ประโยชน์อยู่ประมาณ 13,030 ไร่ ไดห้มดอายุลงในเดือน

มกราคม 2558 บริษทัย่อยไดด้าํเนินการขออนุญาตเขา้ทาํประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพืนทีดงักล่าวกับ

ส่วนราชการทีเกียวขอ้งจาํนวน 6,515 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50 ของพนืทีทีใชป้ระโยชน์จริง ขณะนีอยู่ใน

ระหว่างการพิจารณาของส่วนราชการดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามเมือวันที 12 พฤษภาคม 2564                     

บริษทัย่อยดังกล่าวได้รับใบอนุญาตเก็บหาของป่าในพืนทีแปลงดังกล่าว ซึงใบอนุญาตดังกล่าว                

จะมีอายุ 1 ปี และจะหมดอายุในวนัที 11 พฤษภาคม 2565 โดยบริษทัย่อยตอ้งชาํระเงินค่าภาคหลวง                

ในอตัราร้อยละ 10 ของราคาตลาด และค่าบํารุงป่าในอัตรา 2 เท่าของค่าภาคหลวงเมือเก็บเกียว                 

ผลปาลม์นาํมนั 

17. เงนิกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงนิ 

  (หน่วย: พนับาท) 

 

อตัราดอกเบีย 

(ร้อยละต่อปี) 

งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน 1.05 - 1.10 1.25 - 1.50 145,000 245,000 

รวม   145,000 245,000 

18. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 12,606 3,045 12,606 3,045 

เจา้หนีอืน - กิจการทเีกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) - - 277,703 277,665 

เจา้หนีอืน - กิจการทไีม่เกียวขอ้งกนั 2,864 3,069 2,864 3,069 

เจา้หนีค่าซือสินทรัพย ์- กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 771 1,492 771 1,492 

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 19,526 10,698 19,377 10,548 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 35,767 18,304 313,321 295,819 
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 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกัน เป็นเจา้หนีค่าเช่าคา้งจ่ายและ

ดอกเบียคา้งจ่ายทีเกียวข้อง โดยมีดอกเบียในอตัราร้อยละ THBFIX บวกร้อยละ 1 ต่อปี สําหรับยอด                                         

ค่าเช่าทีคา้งเกินกาํหนดชาํระ 

19. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

   (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบยี  

งบการเงินรวม/                                       

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

วงเงินกู ้  (ร้อยละต่อปี) การชาํระคืน 2564 2563 

1 3M BIBOR + 1.50 รายไตรมาส จาํนวน 12 งวด เริมงวดแรก

เดือนกรกฎาคม 2564 50,000 - 

2 3M BIBOR + 1.50 รายไตรมาส จาํนวน 12 งวด เริมงวดแรก

เดือนมีนาคม 2565 50,000 - 

รวม 100,000 - 

หัก: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  36,667 - 

ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระเกินกว่าหนึงปี 63,333 - 

การเปลียนแปลงของบัญชีเงินกู ้ยืมระยะยาวสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563                        

มีรายละเอียดดงันี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี - - 

กูเ้พมิระหวา่งปี 110,000 - 

ชาํระคืนระหวา่งปี (10,000) - 

ยอดคงเหลือปลายปี 100,000 - 

 เงินกูย้ืมระยะยาววงที 1 ของบริษทัฯเป็นเงินกูยื้มระยะยาวภายใตส้ัญญาเงินกูร่้วมระหว่างบริษทัฯและ              

บริษทัใหญ่กบัธนาคาร ทงันีภายใตข้อ้ตกลงระหว่างบริษทัฯและบริษทัใหญ่ทีระบุว่าบริษทัฯซึงเป็น              

ผูเ้บิกถอนเงินกูยื้มดงักล่าวจะเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในภาระหนีทงัเงินตน้และดอกเบียเป็นลาํดบัแรก 

 เงินกู้ยืมระยะยาวเป็นเงินกู ้ทีไม่มีหลักประกันภายใต้เงือนไขว่าบริษัทฯและบริษัทใหญ่ (วงที 1)                    

และบริษทัฯ (วงที 2) จะไม่นาํสินทรัพยไ์ปก่อภาระผูกพนั (Negative pledge) สัญญาเงินกูย้ืมไดร้ะบุ

ขอ้กาํหนดเรืองการรักษาอตัราส่วนทางการเงินบางประการตามทีระบุในสัญญา 
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20. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน    

จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเมือออกจากงาน       

แสดงไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ผลประโยชน ์                            

เมือเลิกจา้ง 

ผลประโยชน์                    

ระยะยาวของพนกังาน 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี - - 18,423 19,108 

ส่วนทีรบัรู้ในกาํไรหรือขาดทนุ:     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั - - 985 1,197 

ตน้ทุนดอกเบีย - - 147 231 

ผลประโยชนเ์มือเลิกจา้ง 1,147 9,564 - - 

รวม 1,147 9,564 1,132 1,428 

ส่วนทีรบัรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ:     

ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัส่วนทีเกิดจาก     

 การเปลยีนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - - - - 

 การเปลยีนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน - - - (632) 

 การปรับปรุงจากประสบการณ์ - - - 2,421 

รวม - - - 1,789 

ผลประโยชนท์ีจ่ายในระหว่างปี (1,147) (9,564) (2,165) (3,902) 

ยอดคงเหลือปลายปี - - 17,390 18,423 

 บริษทัฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมือพนกังานออกจากงานโดยสมคัรใจตาม

โครงการเกษียณอายุก่อนกาํหนด ซึงบริษทัฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นผลประโยชน์เมือเลิกจ้าง

สําหรับพนักงาน และบริษัทฯบันทึกเงินชดเชยเพิมเติมทีให้แก่พนักงานตามโครงการดังกล่าว                    

เป็นค่าใชจ่้าย 

 บริษทัฯคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจํานวน

ประมาณ 1 ลา้นบาท (2563: จาํนวน 5 ลา้นบาท)  

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ระยะเวลาเฉลียถ่วงนาํหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังานของบริษทัฯประมาณ 10 ปี  
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 สมมติฐานทีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งันี 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

 (รอ้ยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 1.1 1.1 

อตัราการขึนเงินเดือน  4.0 4.0 

 ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์    

ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

 เพมิขึน                  

รอ้ยละ 0.5 

ลดลง                   

รอ้ยละ 0.5 

เพมิขึน                  

ร้อยละ 0.5 

ลดลง                   

รอ้ยละ 0.5 

อตัราคิดลด (296) 312 (375) 396 

อตัราการขึนเงินเดือน  380 (350) 483 (445) 

21. ภาษเีงนิได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษเีงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 16,654 22,577 15,073 21,209 

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด                    

ผลแตกต่างชวัคราวและการกลบั               

รายการผลแตกต่างชวัคราว 29,141 9,539 29,045 9,371 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแสดงอยู่ใน                         

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 45,795 32,116 44,118 30,580 
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  จาํนวนภาษีเงินไดที้เกียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปีสินสุด

วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบัขาดทนุจากการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 358 - 358 

รวม - 358 - 358 

 รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 352,609 157,215 345,332 159,597 

อตัราภาษี ร้อยละ 0, 15  

และ 20 

ร้อยละ 0, 15  

และ 20 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 70,334 31,468 69,066 31,919 

ส่วนแบ่ง(กาํไร)ขาดทุนจากการร่วมคา้ (715) 750 - - 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 25) (23,935) - (23,935) - 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 811 398 564 421 

ค่าใชจ่้ายทีมีสิทธิหกัไดเ้พิมขึน (700) (500) (700) (500) 

เงินปันผลรับ - - (877) (1,260) 

รวม (23,824) (102) (24,948) (1,339) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท้ีแสดงอยูใ่น                                       

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 45,795 32,116 44,118 30,580 
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ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ส่วนประกอบของสินทรัพย ์(หนีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชี 

ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี     

คา่เผอืการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ - 993 - 993 

คา่เผอืการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์ 11,922 8,775 11,922 8,775 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,478 3,685 3,478 3,685 

สัญญาเช่า 1,602 1,291 1,592 1,185 

รวม 17,002 14,744 16,992 14,638 

หนสิีนภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     

การเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์

ชีวภาพและผลตา่งระหวา่งมูลค่ายตุิธรรมกบั

ราคาทุนของผลิตผลทางการเกษตร (48,266) (16,553) (48,266) (16,553) 

การรบัรู้รายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน (488) (802) (488) (802) 

รวม (48,754) (17,355) (48,754) (17,355) 

สุทธิ (31,752) (2,611) (31,762) (2,717) 

22. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 บริษทัฯต้อง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจําปี               

หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุน 

จดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบันบริษัทฯได้

จดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

 ตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัย่อยตอ้งจดัสรรทุนสํารองไม่นอ้ยกว่า                

ร้อยละ 5 ของจาํนวนผลกาํไรซึงบริษทัย่อยทาํมาหาไดทุ้กคราวทีจ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสาํรองนันจะ

มีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อย สาํรองตามกฎหมายดงักล่าว

ไม่สามารถนาํไปจ่ายปันผลได ้ปัจจุบนับริษทัยอ่ยไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 
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23. ต้นทุนทางการเงิน 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

คา่ใชจ่้ายดอกเบียของเงินกูย้มื 4,446 4,898 4,446 4,898 

คา่ใชจ่้ายดอกเบียของหนีสินตามสัญญาเช่า - 2,065 3,093 3,115 

คา่ใชจ่้ายดอกเบียของเจา้หนีอืน - - 3,360 4,470 

รวม 4,446 6,963 10,899 12,483 

24. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายทีสาํคญัดงัต่อไปนี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อืนของพนกังาน 96,583 110,946 96,583 110,946 

คา่เสือมราคา 31,939 29,533 32,885 30,481 

คา่ตดัจาํหน่าย 11,105 11,419 11,105 11,419 

คา่ขนส่ง 40,972 19,912 40,972 19,912 

คา่เช่าจ่าย 3,091 9,635 3,707 3,911 

คา่ซ่อมแซมและค่าบาํรุงรักษา 38,616 30,747 38,616 30,747 

วตัถุดิบและวสัดุสินเปลืองใชไ้ป 1,540,642 549,018 1,540,642 549,018 

การเปลียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (133,319) (42,210) (133,319) (42,210) 

25. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสําหรับกิจการต่าง ๆ ภายใต้

เงือนไขทีกาํหนดบางประการ โดยมีรายละเอียดดงันี 

เลขทีบตัรส่งเสริม สิทธิประโยชน์หลกั 

1043(2)/2548 

การผลิตไฟฟ้าจากเชือเพลิง

ชีวมวล 

- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรทีได้จากการ

ประกอบกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมมีกาํหนดเวลา 8 ปีนบัแต่วนั

เริมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนนั (วนัที 21 สิงหาคม 2558) 

64-0382-1-05-1-0 

การผลิตนาํมนัปาลม์ดิบ 

- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรทีได้จากการ

ประกอบกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมมีกาํหนดเวลา 3 ปีนบัแต่วนั

เริมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน (วนัที 17 กุมภาพันธ์ 

2564) 
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รายไดข้องบริษทัฯจาํแนกตามกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 กิจการทไีดรั้บการส่งเสริม กิจการทไีม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายได ้ 970,453 1 1,103,991 923,837 2,074,444 923,838 

26. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกําไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้สามญัทีออกอยู่ในระหวา่งปี 

 กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐานแสดงการคาํนวณไดด้งันี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไรสาํหรับปี (พนับาท) 306,814 125,099 301,214 129,017 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (พนัหุ้น) 324,050 324,050 324,050 324,050 

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 0.95 0.39 0.93 0.40 

27. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัทีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดด้านการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมาํเสมอเพือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรร

ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการใน 2 ส่วนงานหลกัคือ (1) ธุรกิจการทาํสวนปาลม์นาํมนั ผลิตนาํมนัปาล์มดิบ

และนาํมนัเมลด็ในปาลม์ดิบ (2) ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพและเชือเพลิงชีวมวล ซึงดาํเนินธุรกิจในเขต

ภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไม่มีกิจกรรมทีเป็นสาระสาํคญัในส่วนงาน

ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพและเชือเพลิงชีวมวล ดงันนัรายได ้กาํไรจากการดาํเนินงานและสินทรัพย์

โดยส่วนใหญ่ทีแสดงในงบการเงินจึงเกียวขอ้งกบัส่วนงานทางธุรกิจ (1) และเขตภูมิศาสตร์แลว้ตามที

กล่าวไวข้า้งตน้ 

ในปี 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนหนึงราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 

1,642 ลา้นบาท และ 714 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึงมาจากส่วนงานธุรกิจการทาํสวนปาล์มนาํมนั ผลิต

นาํมนัปาลม์ดิบและนาํมนัเมลด็ในปาลม์ดิบ                
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28. กองทุนสํารองเลยีงชีพ 

 บริษทัฯและพนักงานไดร่้วมกนัจัดตงักองทุนสาํรองเลียงชีพขึนตามพระราชบญัญติักองทุนสํารอง

เลียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 

ของเงินเดือน ทงันีพนกังานทีเริมงานตงัแต่วนัที 15 มกราคม 2553 เป็นตน้ไป บริษทัฯและพนกังานจะ

จ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเลียงชีพนีบริหาร

โดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมือพนกังานนันออก

จากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2564 และ 2563 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบ

ดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายจาํนวน 1 ลา้นบาท  

29. เงนิปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2562 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                 

เมือวนัที 24 เมษายน 2563  8  0.03 

รวมเงนิปันผลสําหรับปี 2563  8  0.03 
    
เงินปันผลประจาํปี 2563 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                     

เมือวนัที 23 เมษายน 2564  65  0.20 

รวมเงนิปันผลสําหรับปี 2564  65  0.20 

30. ภาระผูกพนัและหนสิีนทอีาจเกดิขึน 

30.1 ภาระผูกพนัเกยีวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวน 9 ลา้นบาท และ 0.5 ลา้นยูโร 

(2563: 3 ลา้นบาท) เกียวกบัการซือเครืองจกัรและอุปกรณ์                           

30.2 การคําประกนั 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีหนังสือคาํประกันซึงออกโดยธนาคารในนาม                 

กลุ่มบริษทัเหลืออยู่เป็นจาํนวน 3 ล้านบาท ซึงเกียวเนืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการ

ตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั 
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31. สิทธิการใช้ประโยชน์ในทีดิน   

ก) เมอืวนัที 11 เมษายน 2551 บริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมประชุมกบัคณะทาํงานพิจารณาตรวจสอบทบทวน

แนวทางปฏิบติัและการเจรจาเพือนาํทีดินของผูค้รอบครองทีดินแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปทีดินมา

จดัใหแ้ก่เกษตรกร แต่งตงัโดยคณะกรรมการปฏิรูปทีดินจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เพือพิจารณาแกไ้ข

ปัญหาทีดิน เนืองจากบริษทัฯมีทีดินอยูใ่นเขตป่าจาํแนกเนือทีประมาณ 1,210 ไร่ และเขตปฏิรูป

ทีดินประมาณ 276 ไร่ ทีดินดงักล่าวคิดเป็นเนือทีประมาณร้อยละ 3 ของพืนทีปลูกปาลม์ทงัหมด

ของบริษทัฯในปัจจุบนั โดยทีดินในเขตปฏิรูปทีดินประมาณ 276 ไร่ เป็นการครอบครองทีดิน

แปลงใหญ่และถือครองทีดินเกินขนาดตามกฎหมายปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรมมาตรา 30  

 เมอืวนัที 29 สิงหาคม 2551 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํบนัทึกการเจรจาตกลงการมอบพืนทีครอบครองคืน 

ส.ป.ก. เพือนาํไปดาํเนินการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม สําหรับทีดินในเขตปฏิรูปทีดิน โดย

บริษทัฯขอแสดงเจตนายินยอมให้ ส.ป.ก. นาํทีดินเนือทีประมาณ 80 ไร่ ไปดาํเนินการปฏิรูป

ทีดินเพือเกษตรกรรม อย่างไรก็ตาม เมือวนัที 17 กันยายน 2552 บริษทัฯได้รับหนังสือจาก

สาํนกังานการปฏิรูปทีดินจงัหวดัสุราษฎร์ธานีแจง้ให้บริษทัฯออกจากทีดินเขตปฏิรูปทีดินเนือที

ประมาณ 133 ไร่ พร้อมรือถอนสิงปลูกสร้างภายใน 30 วนั นบัแต่ไดรั้บหนังสือฉบบัดงักล่าว 

เนืองจากบริษทัฯไม่มีเอกสารสิทธิในทีดินดงักล่าว ซึงบริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผือการดอ้ยค่าของ

สินทรัพยส์าํหรับราคาทุนของทีดินและมูลค่าสุทธิตามบญัชีคงเหลือของตน้ทุนสวนปาล์มนํามนั

บนทีดินดงักล่าวแลว้ทงัจาํนวนในปี 2552 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดก้ลบัรายการค่าเผือ

การดอ้ยค่าของสินทรัพยแ์ละตดัจาํหน่ายราคาทุนของทีดินและมูลค่าสุทธิตามบญัชีคงเหลือของ

ตน้ทุนสวนปาลม์นาํมนับนทีดินดงักล่าวแลว้ 

 ส่วนทีดินในเขตป่าจําแนก ปัจจุบันบริษัทฯกําลังอยู่ระหว่างการเจรจากับหน่วยราชการที

เกียวขอ้งเพือหาแนวทางแกไ้ขปัญหาสาํหรับทีดินดงักล่าว  

ข)  เมือวนัที 9 มีนาคม 2563 สาํนกังานการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรมไดอ้อกประกาศกาํหนดให้

แปลงทีดินหมายเลขที 602 เนือทีประมาณ 683 ไร่ ตงัอยู่ทีตาํบลกระบีน้อย อาํเภอเมือง และ

ตาํบลหว้ยยูง อาํเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี เป็นพืนทีเป้าหมายทีดินในเขตปฏิรูปทีดินทียงัไม่

เขา้สู่กระบวนการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม โดยให้ผูค้รอบครองทีดินแปลงดังกล่าวแสดง

หลกัฐานและเอกสารสิทธิในทีดินตามประมวลกฎหมายทีดินหรือกฎหมายอืน ภายในกาํหนด 

15 วนันบัแต่วนัปิดประกาศ คือวนัที 31 มีนาคม 2563 ณ สาํนกังานการปฏิรูปทีดินจงัหวดักระบี             

เมือวนัที 13 เมษายน 2563 บริษัทฯในฐานะผูค้รอบครองทีดินแปลงดังกล่าวได้ยืนคําร้อง          

พร้อมแสดงหลักฐานและเอกสารสิทธิเพือแสดงสิทธิในทีดินแปลงดังกล่าว ต่อมาวันที                    

14 พฤษภาคม 2563 บริษทัฯไดรั้บหนังสือจากสํานักงานปฏิรูปทีดินจงัหวดักระบีแจง้ให้ออก

จากทีดินแปลงดังกล่าวพร้อมรือถอนสิงปลูกสร้างภายใน 30 วนั นับแต่ได้รับหนังสือฉบับ

ดังกล่ าว เมือวันที 16 มิถุนายน 2563 บริษัทฯได้ยืนฟ้องสํานักงานการปฏิรูปทีดินเพือ

เกษตรกรรมและสาํนกังานปฏิรูปทีดินจงัหวดักระบี พร้อมยืนคาํร้องขอบรรเทาทุกขช์วัคราวต่อ

ศาลปกครองภูเก็ต เพือพิจารณาให้มีคําสังเพิกถอนและระงับการบังคับใช้คําสังจนกว่า                   

มีคาํพิพากษาคดีถึงทีสุดหรือศาลจะมีคาํสังเปลียนแปลงเป็นอยา่งอืน 
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 เมือวนัที 16 กนัยายน 2563 ศาลปกครองภูเก็ตมีคาํสงัไม่รับคาํฟ้องไวพิ้จารณา เนืองจากบริษทัฯ

ไม่ไดด้าํเนินการตามขนัตอนและวิธีการตามทีพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง     

พ.ศ. 2539 กาํหนดไวโ้ดยเฉพาะ บริษทัฯจาํเป็นตอ้งอุทธรณ์คาํสังดงักล่าวต่อสํานักงานปฏิรูป

ทีดินจงัหวดักระบีก่อน และเมือพน้กาํหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์หรือภายหลงัจากทีไดรั้บ

การแจง้ผลการพิจารณา จึงจะยืนฟ้องคดีต่อศาลอีกครังได ้ทงันีระยะเวลาสาํหรับการยืนอุทธรณ์

คือ 1 ปีนบัแต่วนัทีไดรั้บคาํสังทางปกครอง เมือศาลมีคาํสังไม่รับคาํฟ้องไวพิ้จารณาแลว้ จึงไม่

จาํเป็นต้องพิจารณาและมีคาํสังเกียวกับคาํร้องขอบรรเทาทุกข์ชัวคราวของบริษทัฯ เมือวนัที                

28 ตุลาคม 2563 บริษทัฯไดย้ืนอุทธรณ์คาํสงัดงักล่าวต่อสาํนกังานปฏิรูปทีดินจงัหวดักระบี 

 เมือวนัที 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯได้ยืนฟ้องสํานักงานการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรมและ

สํานักงานปฏิรูปทีดินจงัหวดักระบี พร้อมยืนคําร้องขอบรรเทาทุกข์ชัวคราวต่อศาลปกครอง

ภูเก็ต เพือพิจารณาให้มีคาํสังเพิกถอนและระงับการบังคบัใช้คาํสังจนกว่ามีคาํพิพากษาคดีถึง

ทีสุดหรือศาลจะมีคาํสงัเปลียนแปลงเป็นอยา่งอืน 

 เมือวนัที 30 เมษายน 2564 สํานกังานปฏิรูปทีดินจงัหวดักระบีได้นาํรถขุดจาํนวน 3 คนั เขา้ลม้

ต้นปาล์มในแปลงทีดินหมายเลขที 602 โดยบริษทัฯได้ยืนคาํร้องขอให้พิจารณาคําขอทุเลา          

การบังคับตามคําสังทางปกครองโดยเร่งด่วนต่อศาลปกครองภูเก็ต ซึงศาลปกครองภูเก็ต

พจิารณาวา่ยงัไม่ปรากฏเหตุทีตอ้งมีคาํสงัโดยเร่งด่วน  

 เมือวนัที 21 พฤษภาคม 2564 บริษทัฯได้ยืนฟ้องสํานักงานปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรมและ

สาํนกังานปฏิรูปทีดินจงัหวดักระบี พร้อมยนืคาํร้องขอคุม้ครองฉุกเฉินต่อศาลแพ่งเพือพิจารณา

ความเสียหายทีเกิดขึนจากการเข้าล้มต้นปาล์มซึงเป็นทรัพย์สินของบริษทัฯขณะทียังไม่มี               

คาํพิพากษาคดีถึงทีสุดจากศาลปกครองภูเก็ต ซึงศาลแพ่งยกคาํร้องโดยพิจารณาว่ายงัไม่มีเหตุ

ฉุกเฉิน  บริษทัฯพิจารณาแลว้ไดถ้อนฟ้องคดีศาลแพ่ง เมือวนัที 23 มิถุนายน 2564 

 เมือวนัที 31 พฤษภาคม 2564 ศาลปกครองภูเก็ตได้มีคาํสังแจง้ไม่รับพิจารณาคาํขอทุเลาการ

บงัคบั  และรับคาํฟ้องเฉพาะบางขอ้หา โดยใหเ้หตุผลวา่บริษทัฯยืนคาํฟ้องเลยกาํหนดระยะเวลา

การฟ้องบริษทัฯไดยื้นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองภูเก็ต เมือวนัที 28 มิถุนายน 2564 ต่อมาเมือวนัที 

30 กันยายน 2564 ปฎิรูปทีดินจังหวดักระบี ได้ยืนคาํให้การแก้คาํฟ้องและบริษัทฯได้ยืนคํา

คดัคา้นคาํให้การไปเมือวนัที 15 ธนัวาคม 2564 ปัจจุบันคดีนีอยู่ในระหว่างพิจารณาคดีของ                 

ศาลปกครองภูเก็ต 

 อยา่งไรก็ตามซึงบริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพยส์าํหรับราคาทุนของทีดินและ

มูลค่าสุทธิตามบญัชีคงเหลือของต้นทุนสวนปาล์มนาํมนับนทีดินดังกล่าวจาํนวน 4 ลา้นบาท 

เป็นค่าใชจ่้ายในงบการเงินปี 2564 
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ค) เมือวันที 21 กรกฎาคม 2563 สํานักงานการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรมได้ออกประกาศ

กําหนดให้แปลงทีดินหมายเลขที 603 เนือทีประมาณ 3,617 ไร่ ตังอยู่ทีต ําบลกระบีน้อย                    

อาํเภอเมือง และตาํบลหว้ยยงู อาํเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี เป็นพืนทีเป้าหมายทีจะดาํเนินการ

กับผูค้รอบครองทีดินในเขตปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยให้              

ผูค้รอบครองทีดินแปลงดังกล่าวยืนคําร้องพร้อมพยานหลักฐานแสดงสิทธิตามประมวล

กฎหมายทีดินหรือกฎหมายอืน ภายในกาํหนด 15 วนันบัแต่วนัปิดประกาศ คือ วนัที 19 สิงหาคม 

2563 ณ สํานกังานการปฏิรูปทีดินจังหวดักระบี เมือวนัที 3 กันยายน 2563 บริษทัฯในฐานะ               

ผูค้รอบครองทีดินแปลงดงักล่าวไดย้ืนคาํร้องพร้อมพยานหลกัฐานเพือแสดงสิทธิในทีดินแปลง

ดงักล่าว  

 เมือวนัที 21 ตุลาคม 2563 สํานักงานการปฏิรูปทีดินจังหวัดกระบีได้แจ้งผลการพิจารณาว่า            

คาํร้องของบริษทัฯนนัฟังไมขึ่น ต่อมาวนัที 30 ตุลาคม 2563 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือจากสาํนกังาน

ปฏิรูปทีดินจงัหวดักระบีแจง้ใหอ้อกจากทีดินแปลงดงักล่าวพร้อมรือถอนสิงปลูกสร้างภายใน        

30 วนั นบัแต่ไดรั้บหนงัสือฉบบัดงักล่าว เมือวนัที 24 พฤศจิกายน 2563 บริษทัฯไดยื้นอุทธรณ์

คาํสงัดงักล่าวต่อสาํนกังานปฏิรูปทีดินจงัหวดักระบี  

 เมือวนัที 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯไดยื้นฟ้องสํานักงานการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรมและ

สํานักงานปฏิรูปทีดินจงัหวดักระบี พร้อมยืนคาํร้องขอบรรเทาทุกข์ชัวคราวต่อศาลปกครอง

ภูเก็ต เพือพิจารณาให้มีคาํสังเพิกถอนและระงับการบังคับใช้คาํสังจนกว่ามีคาํพิพากษาคดีถึง

ทีสุดหรือศาลจะมีคาํสงัเปลียนแปลงเป็นอยา่งอืน 

 เมือวนัที 31 พฤษภาคม 2564 ศาลปกครองภูเก็ตได้มีคาํสังแจง้ไม่รับพิจารณาคาํขอทุเลาการ

บงัคบั  และรับคาํฟ้องเฉพาะบางขอ้หา โดยใหเ้หตุผลว่าบริษทัฯยืนคาํฟ้องเลยกาํหนดระยะเวลา

การฟ้องบริษทัฯไดย้ืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองภูเก็ต เมือวนัที 28 มิถุนายน 2564 ต่อมาเมือวนัที 

30 กันยายน 2564 ปฎิรูปทีดินจังหวดักระบี ได้ยืนคาํให้การแก้คาํฟ้องและบริษทัฯได้ยืนคํา

คดัคา้นคาํใหก้ารไปเมือวนัที 15 ธนัวาคม 2564 

 เมือวนัที 21 ตุลาคม 2564 สํานักงานปฏิรูปทีดินจงัหวดักระบีได้นาํรถขุดเขา้ลม้ต้นปาล์มใน

แปลงทีดินหมายเลขที 603 ปัจจุบนัคดีนีอยูใ่นระหวา่งพิจารณาคดีของศาลปกครองภูเก็ต 

 บริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย์สาํหรับราคาทุนของทีดินและมูลค่าสุทธิตาม

บญัชีคงเหลือของตน้ทุนสวนปาลม์นาํมนับนทีดินดงักล่าวจาํนวน 13 ลา้นบาท เป็นค่าใชจ่้ายใน

งบการเงินปี 2564 
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ง) เมือวนัที 4 มิถุนายน 2564 สาํนกังานการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรมไดอ้อกประกาศกาํหนดให้

แปลงทีดินหมายเลขที 604 เนือทีประมาณ 4,200 ไร่ ตงัอยู่ทีตาํบลเขาพนม และตาํบลพรุเตียว 

อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี เป็นพืนทีเป้าหมายทีดินในเขตปฏิรูปทีดินทียังไม่เข้า สู่

กระบวนการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม โดยใหผู้ค้รอบครองทีดินแปลงดงักล่าวแสดงหลกัฐาน

และเอกสารสิทธิในทีดินตามประมวลกฎหมายทีดินหรือกฎหมายอืน ภายในกาํหนด 15 วนันบั

แต่วนัปิดประกาศ  

 เมือวนัที 18 มิถุนายน 2564 บริษทัฯในฐานะผูค้รอบครองทีดินแปลงดังกล่าวได้ยืนคําร้อง          

พร้อมแสดงหลักฐานและเอกสารสิทธิเพือแสดงสิทธิในทีดินแปลงดังกล่าว ต่อมาวันที                    

30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือจากสาํนกังานปฏิรูปทีดินจงัหวดักระบีแจง้ใหน้าํชีแนว

เขตตาํแหน่งทีตงัของทีดินตามเอกสารหรือหลกัฐานเกียวกบัการครอบครองหรือใชป้ระโยชน์

ในทีดินพืนทีเป้าหมาย อย่างไรก็ตามเนืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

บริษทัฯจึงไดแ้จง้เลือนวนัทีนาํชีแนวเขตดงักล่าวออกไป 

 เมือวันที 7 และ 30 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้นํา ชีแนวเขตตําแหน่งทีตังของทีดินตา ม                  

เอกสารสิทธิหรือหลกัฐานเกียวกบัการครอบครองหรือใชป้ระโยชน์ในทีดินพืนทีเป้าหมาย 

32. คดฟ้ีองร้อง 

ก) ในเดือนกรกฎาคม 2561 อยัการจงัหวดักระบีไดยื้นคาํฟ้องต่อศาลว่าบริษทัฯไดเ้ขา้ใชป้ระโยชน์    

ในทีดินเพือปลูกปาลม์นาํมนัคิดเป็นเนือที 4,376 ไร่ซึงไดก้าํหนดใหเ้ป็นเขตปฏิรูปทีดิน โดยได้

ยืนฟ้องว่าเป็นความผิดต่อประมวลกฎหมายทีดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 9,108 ทวิ ประกาศของ                    

คณะปฏิวัติฉบับที 96 ลงวนัที 29 กุมภาพันธ์ 2515 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83                

โดยขอใหศ้าลสังใหบ้ริษทัฯออกจากทีดินดงักล่าว  

 ในเดือนสิงหาคม 2562 ศาลจงัหวดักระบีไดพิ้พากษายกฟ้องคดีดงักล่าว แต่มีคาํสังให้บริษทัฯ     

ส่งมอบพืนทีแปลงดังกล่าว ต่อมาในเดือนธันวาคม 2562 บริษทัฯได้ยืนอุทธรณ์คาํพิพากษา                

ศาลชนัตน้ต่อศาลอุทธรณ์ เมือวนัที 28 เมษายน 2563 ศาลอุทธรณ์ไดพิ้พากษายกฟ้องคดีดงักล่าว 

คดีดงักล่าวจึงถือเป็นทีสินสุด  

ข) เมือวนัที 6 กรกฎาคม 2563 บริษทัฯได้รับหมายเรียกผูต้้องหาซึงเป็นคดีอาญา ความผิดฐาน                 

บุกรุกทีดิน โดยสํานกังานปฏิรูปทีดินจังหวดักระบีเป็นผูก้ล่าวหา และบริษทัฯเป็นผูต้ ้องหา 

พนักงานอัยการจังหวดักระบีได้มีหนังสือให้พนักงานสอบสวนเพิมเติมตามประเด็นและ                    

ใหด้าํเนินคดีกบับริษทัฯ เมือวนัที 20 สิงหาคม 2563 บริษทัฯเขา้มอบตวัและรับทราบขอ้กล่าวหา 

ต่อมาวนัที 18 กนัยายน 2563 บริษทัฯไดย้ืนคาํใหก้ารเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบัพนกังานสอบสวน 
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 เมือวนัที 9 กนัยายน 2564 อยัการจงัหวดักระบีไดยื้นคาํฟ้องต่อศาลว่าบริษทัฯไดเ้ขา้ใชป้ระโยชน ์   

ในทีดินเพือปลูกปาล์มนาํมนัคิดเป็นเนือที 3,978-2-24 ไร่ซึงไดก้าํหนดให้เป็นเขตปฏิรูปทีดิน 

โดยไดยื้นฟ้องว่าเป็นความผิดต่อประมวลกฎหมายทีดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 9,108 ทวิ ประกาศ

ของคณะปฏิวติัฉบบัที 96 ลงวนัที 29 กุมภาพนัธ์ 2515 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83                

โดยขอใหศ้าลสังให้บริษทัฯออกจากทีดินดงักล่าว  

 คดีนีศาลจงัหวดักระบีนดัสืบพยานในเดือนสิงหาคม 2565 

ค) บริษทัฯถูกฟ้องร้องจากกลุ่มชาวบา้นทีอา้งวา่เป็นเกษตรกรซึงยืนคาํร้องต่อศาลปกครองกลางให้

พิจารณาสังให้กรมทีดินยกเลิกโฉนดทีดินของบริษทัฯจาํนวน 13 แปลง เนือทีประมาณ 82 ไร่ 

และน.ส.3 ก จาํนวน 10 แปลง เนือทีประมาณ 325 ไร่ ตงัอยูที่ตาํบลบางสวรรค ์อาํเภอพระแสง 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยอา้งวา่เจา้พนกังานทีดินออกเอกสารโดยไม่ชอบ 

 เมือวนัที 19 มีนาคม 2564 ศาลปกครองกลางพิพากษาใหอ้ธิบดีกรมทีดิน และเจา้พนกังานทีดิน 

จ.สุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง ปฏิบติัหนา้ทีตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายทีดิน ในการ

เพิกถอนหรือแกไ้ขโฉนดทีดินและน.ส.3 ก ดงักล่าวของบริษทัฯให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย และให้

อธิบดีกรมป่าไม ้ดาํเนินการในส่วนทีเกียวขอ้งตามอาํนาจหนา้ที เพือใหบ้ริษทัฯออกจากทีดิน

พพิาทภายใน 180 วนั นบัแต่วนัทีคดีถึงทีสุด 

 เมือวนัที 16 เมษายน 2564 บริษทัฯได้ยืนอุทธรณ์คาํพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุดแลว้ ทงันี

ฝ่ายบริหารเชือว่าบริษทัฯสามารถอุทธรณ์คาํพิพากษาไดด้ว้ยหลกัฐานทีมีอยู ่

ง) บริษัทฯถูกฟ้องร้องจากแกนนําผูชุ้มนุมซึงยืนคําร้องต่อศาลปกครองนครศรีธรรมราชให้

พิจารณาการออกโฉนดทีดินของบริษทัฯจาํนวน 11 แปลง เนือทีประมาณ 402 ไร่ ตงัอยู่ทีตาํบล

กระบีน้อย อาํเภอเมือง จงัหวดักระบี โดยอา้งว่าโฉนดทีดินดังกล่าวออกโดยอาศัยใบจอง                                                     

(น.ส.2) จากหมู่บา้นอืน ทีดินจึงไม่ตรงกบัตาํแหน่งทีดินตามหลกัฐาน และออกในเขตปฏิรูป

ทีดินเพือเกษตรกรรมป่า ร.9 ซึงมีไวเ้พือให้เกษตรกรผูไ้ม่มีทีดินทาํกินหรือมีน้อยไดมี้ทีดินทาํ

กินคนละไม่เกิน 50 ไร่ และตอ้งออกหลกัฐาน ส.ป.ก. 401 ไม่ใช่โฉนดทีดิน เป็นเหตุใหบ้ริษทัฯ

นาํโฉนดทีดินดงักล่าวไปแจง้ความดาํเนินคดีอาญากบัผูฟ้้องคดี ผูฟ้้องคดีจึงนาํคดีมาฟ้องต่อศาล

ปกครองนครศรีธรรมราช เมือวนัที 16 มีนาคม 2564 ศาลปกครองนครศรีธรรมราชได้พิพากษา              

ยกฟ้องคดีดงักล่าว ต่อมาผูฟ้้องคดีไดย้นือุทธรณ์คาํพิพากษาศาลปกครองชนัตน้ 

 เมือวนัที 10 กนัยายน 2564 ศาลปกครองสูงสุดไดมี้คาํสงัไม่รับอุทธรณ์ของผูฟ้้องคดีไวพิ้จารณา

และใหจ้าํหน่ายคดีออกไป 
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33. เหตุการณ์ไฟไหม้ 

 เมือวนัที 26 สิงหาคม 2563 ได้เกิดเหตุไฟไหม้โรงงานของบริษัทฯทีจังหวดักระบี บริเวณพืนที

สายการผลิตนาํมนัปาล์มดิบ โดยผูช้าํนาญการแจง้ผลการตรวจพิสูจน์ยืนยนัว่าสาเหตุเกิดจากระบบ     

ไฟฟ้าจากตูค้วบคุมไฟของเครืองกวนและบีบปาลม์บนช่องทางเดินที 2 ซึงไมใ่ช่เกิดจากความประมาท

หรือเจตนาของบุคคลแต่อย่างใด เหตุการณ์ดงักล่าวทาํใหส้ายการผลิตนาํมนัปาล์มดิบจาํเป็นตอ้งหยุด

ซ่อมแซมเป็นเวลา 82 วนั ทงันี บริษทัฯได้เริมเปิดเดินเครืองจักรเมือวนัที 16 พฤศจิกายน 2563                  

บริษทัฯไดมี้การทาํประกันภยัครอบคลุมทงัในส่วนของทรัพยสิ์นทีเสียหาย รวมถึงธุรกิจหยุดชะงัก 

ปัจจุบนับริษทัฯไดรั้บเงินชดเชยจากการทาํประกนัทรัพยสิ์นเป็นจาํนวน 30 ลา้นบาทแลว้ ส่วนประกนั

ธุรกิจหยุดชะงกัอยูร่ะหวา่งการเจรจาจาํนวนเงินชดเชยความเสียหายกบับริษทัประกนัภยั 

34.     ลาํดับชันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯมีสินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง

ตามลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายตุธิรรม     

สินทรัพยชี์วภาพ - 13,462 98,811 112,273 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายตุธิรรม     

สินทรัพยชี์วภาพ - 29,185 66,435 95,620 

 ในระหวา่งปี 2564 และ 2563 ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม 
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35. เครืองมือทางการเงิน 

35.1 วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสียงทางการเงิน 

 เครืองมือทางการเงินทีสาํคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี

การคา้ เงินใหกู้ยื้ม เงินกูยื้มระยะสนั เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน และเงินกูย้ืมระยะยาว กลุ่มบริษทัมี

ความเสียงทางการเงินทีเกียวขอ้งกบัเครืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสียง 

ดงันี 

 ความเสียงด้านเครดิต 

 กลุ่มบริษทัมีความเสียงดา้นเครดิตทีเกียวเนืองกบัลูกหนีการคา้ เงินให้กูยื้ม เงินฝากกบัธนาคารและ

สถาบนัการเงิน และเครืองมือทางการเงินอืน ๆ โดยจาํนวนเงินสูงสุดทีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจาก

การใหสิ้นเชือคือมูลค่าตามบญัชีทีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ลกูหนีการค้า 

 กลุ่มบริษทับริหารความเสียงโดยใชน้โยบายและขนัตอนในการควบคุมการให้สินเชืออย่างเหมาะสม 

จึงไม่คาดวา่จะเกิดผลขาดทุนทางการเงินทีมีสาระสาํคญั นอกจากนี กลุ่มบริษทัมีการติดตามยอดคงคา้ง

ของลูกหนีการคา้อย่างสมาํเสมอ และการจัดส่งสินค้าให้กับลูกคา้รายใหญ่มกัจะมีการขอหนังสือ

รับรองด้านเครดิต (Letters of credit) หรือการประกันสินเชือแบบอืน ๆ จากธนาคารและสถาบัน

การเงินอืนทีมีชือเสียง 

 กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตงัสํารองของผลขาดทุนดา้น

เครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนคาํนวณโดยพิจารณาจากอายุหนีคงคา้งนับจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระสําหรับ

กลุ่มลูกคา้ทีมีรูปแบบของความเสียงดา้นเครดิตทีคลา้ยคลึงกนั โดยจดักลุ่มลูกคา้ตามประเภทของลูกคา้ 

รวมถึงการมีหนังสือรับรองด้านเครดิตสําหรับลูกค้าบางราย (Letters of credit) และการคาํประกัน

สินเชือแบบอืน ๆ ทงันี กลุ่มบริษทัไม่มีการถือครองสินทรัพย์คาํประกนั การคาํนวณผลขาดทุนจาก            

การดอ้ยค่าด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนคาํนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงนาํหนัก มูลค่าของเงิน                       

ตามเวลาและขอ้มูลทีมีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนไดที้มีอยู่ ณ วนัทีรายงานเกียวกับ

เหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทัวไป                         

กลุ่มบริษทัจะตดัจาํหน่ายลูกหนีการคา้ออกจากบญัชีหากลูกหนีนนัคา้งชาํระเกินกว่าหนึงปี  

 เครืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร 

 กลุ่มบริษทับริหารความเสียงดา้นเครดิตทีเกียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงิน   

โดยจะลงทุนกบัคู่สัญญาทีไดร้ับการอนุมติัแลว้เท่านนัและอยูใ่นวงเงินสินเชือทีกาํหนดให้กบัคู่สัญญา

แต่ละราย โดยวงเงินสินเชือจะไดรั้บการสอบทานโดยฝ่ายบริหารเป็นประจาํทุกปีและนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพือพิจารณาอนุมติัในกรณีทีตอ้งการเพมิวงเงินสินเชือ การกาํหนดวงเงินดงักล่าว

เป็นการช่วยลดความเสียงของการกระจุกตวัและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินทีอาจเกิดขึนจากผิดนดั

ชาํระของคู่สญัญา 
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 กลุ่มบริษทัมีความเสียงดา้นเครดิตของตราสารหนีไม่สูงมากนักเนืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารทีมี

อนัดบัความน่าเชือถือดา้นเครดิตทีอยูใ่นระดบัสูงซึงประเมินโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือถือดา้น

เครดิตระหวา่งประเทศ  

 ความเสียงด้านตลาด 

กลุ่มบริษทัมีความเสียงดา้นตลาด 3 ประเภท ไดแ้ก่ ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน ความเสียงจาก

อตัราดอกเบีย และความเสียงจากราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ 

ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน 

 กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนทีสาํคญัอนัเกียวเนืองจากการซือเครืองจกัรเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาทาํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นครังคราวเพือลด

ความเสียงจากอัตราแลกเปลียนทีอาจเกิดขึน กลุ่มบริษัทไม่มีสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้คงเหลือ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน  

ความเสียงจากอัตราดอกเบยี 

 กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากอตัราดอกเบียทีสําคญัอนัเกียวเนืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินใหกู้ย้ืม เงินกูยื้ม

ระยะสนั และเงินกูยื้มระยะยาว สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบียทีปรับขึนลง

ตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบียคงทีซึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

 กลุ่มบริษทับริหารความเสียงจากอตัราดอกเบียโดยการบริหารสัดส่วนเงินกูยื้มทีมีอตัราดอกเบียให้มี

ความเหมาะสม 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีสาํคญัสามารถจดัตามประเภท

อตัราดอกเบีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีมีอตัราดอกเบียคงทีสามารถแยกตามวนัที

ครบกาํหนดหรือวนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ (หากวนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ถึง

ก่อน) ไดด้งันี 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

   อตัราดอกเบีย    

 อตัราดอกเบียคงที ปรับขึนลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบีย 

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

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

             (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - - - 31,585 38,655 1,197 1,185 32,782 39,840 0.05 - 0.13 0.05 - 0.13 

ลกูหนีการคา้และลูกหนีอืน - - - - - - - - 226,958 38,605 226,958 38,605 - - 

ลกูหนีตามสญัญาเช่าการเงิน 1,545 1,567 896 2,441 - - - - - - 2,441 4,008 1.80 1.80 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัอืน - - - - - - 17,480 18,400 - - 17,480 18,400 THBFIX + 1 THBFIX + 1 

 1,545 1,567 896 2,441 - - 49,065 57,055 228,155 39,790 279,661 100,853   

หนีสินทางการเงิน               

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 145,000 245,000 - - - - - - - - 145,000 245,000 1.05 - 1.10 1.25 - 1.50 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - - - - - - - 35,767 18,304 35,767 18,304 - - 

เงินกูย้มืระยะยาว - - - - - - 100,000 - - - 100,000 - 

3M            

BIBOR + 1.5 - 

หนีสินตามสญัญาเช่า 345 308 2,491 1,940 40,156 40,606 - - - - 42,992 42,854 4.70 4.80 

 145,345 245,308 2,491 1,940 40,156 40,606 100,000 - 35,767 18,304 323,759 306,158   
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   อตัราดอกเบีย    

 อตัราดอกเบียคงที ปรับขึนลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบีย 

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

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

             (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - - - 15,539 25,928 1,190 1,176 16,729 27,104 0.05 - 0.13 0.05 - 0.13 

ลกูหนีการคา้และลูกหนีอืน - - - - - - - - 226,903 38,545 226,903 38,545 - - 

ลกูหนีตามสญัญาเช่าการเงิน 1,545 1,567 896 2,441 - - - - - - 2,441 4,008 1.80 1.80 

 1,545 1,567 896 2,441 - - 15,539 25,928 228,093 39,721 246,073 69,657   

หนีสินทางการเงิน               

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 145,000 245,000 - - - - - - - - 145,000 245,000 1.05 - 1.10 1.25 - 1.50 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - - - - - 277,703 277,665 35,618 18,154 313,321 295,819 THBFIX + 1 THBFIX + 1 

เงินกูย้มืระยะยาว - - - - - - 100,000 - - - 100,000 - 

3M              

BIBOR + 1.5  - 

หนีสินตามสญัญาเช่า 485 462 3,605 2,916 60,100 61,275 - - - - 64,190 64,653 4.80 4.80 

 145,485 245,462 3,605 2,916 60,100 61,275 377,703 277,665 35,618 18,154 622,511 605,472   
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 การเปลียนแปลงทีอาจเกิดขึนอย่างสมเหตุสมผลของอตัราดอกเบียของเงินฝากธนาคาร เงินให้กูยื้ม                                 

และเจ้าหนีอืนทีมีอัตราดอกเบียปรับขึนลงตามอัตราตลาด ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 หากมี                             

การเปลียนแปลงอัตราดอกเบียเพิมขึนหรือลดลงร้อยละ 1 โดยกาํหนดให้ตัวแปรอืนทงัหมดคงที                       

จะส่งผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีและส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทัด้วยจาํนวนเงินทีไม่เป็น

สาระสาํคญั 

ความเสียงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 

 กลุ่มบริษทัมีความเสียงดา้นราคาสินคา้โภคภณัฑ์ทงัผลปาล์มสดและนาํมนัปาล์มดิบ ความผนัผวน

ของราคาขึนอยู่กบัสภาวะขาดแคลนหรือสภาวะลน้ตลาด กลุ่มบริษทัไดก้าํหนดนโยบายการจัดซือ

และการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือ โดยพิจารณาจากปริมาณการผลิตในอนาคตและการเปลียนแปลง

ของราคาผลปาลม์สดและนาํมนัปาลม์ดิบ 

 ความเสียงด้านสภาพคล่อง  

ความเสียงทีเกิดจากการทีกลุ่มบริษทัไม่สามารถชาํระหนีสินและภาระผูกพนัเมือถึงกาํหนด เนืองจาก                         

ไม่สามารถเปลียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดไดท้นัเวลาทีครบกาํหนดชาํระหนี ไม่สามารถจดัหาเงินทุนได้

เพียงพอ หรือสามารถหาเงินมาชาํระได้แต่ดว้ยตน้ทุนทีสูงเกินกว่าระดบัทียอมรับได ้ซึงอาจส่งผล

กระทบต่อรายไดแ้ละฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั 

กลุ่มบริษทัมีการกาํหนดนโยบายการบริหารสภาพคล่อง การควบคุมระดบัความเสียงดา้นสภาพคล่อง

ใหอ้ยู่ในระดบัทียอมรับได ้และกาํหนดเครืองมือทีใช้ในการติดตามและควบคุมโดยผูบ้ริหารอย่าง

สมาํเสมอ เครืองมือทีใชใ้นการบริหารความเสียงดา้นสภาพคล่อง ไดแ้ก่ ประมาณการกระแสเงินสด

รับและจ่าย เพือประเมินฐานะสภาพคล่องในแต่ละช่วงเวลาต่าง ๆ การบริหารสภาพคล่องให้พร้อม

ชาํระหนีตรงตามระยะเวลาทีกาํหนด และการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินทีสําคัญ นอกจากนี                  

กลุ่มบริษทัมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของเงินทุนทีหลากหลายอยา่งเพียงพอ 

รายละเอียดการครบกาํหนดชําระของหนีสินทางการเงินทีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มบริษัท                                   

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ซึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาทียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่า

ปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งันี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 

 
เมือทวงถาม 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  

5 ปี รวม 

รายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 145,006 - - - 145,006 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื - 35,767 - - 35,767 

เงินกูย้ืมระยะยาว - 38,334 64,578 - 102,912 

หนีสินตามสญัญาเช่า - 2,358 10,318 60,935 73,611 

รวมรายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ 145,006 76,459 74,896 60,935 357,296 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 

 
เมือทวงถาม 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  

5 ปี รวม 

รายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 145,006 - - - 145,006 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื - 313,321 - - 313,321 

เงินกูย้ืมระยะยาว - 38,334 64,578 - 102,912 

หนีสินตามสญัญาเช่า - 3,556 15,556 92,002 111,114 

รวมรายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ 145,006 355,211 80,134 92,002 672,353 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 

 
เมือทวงถาม 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  

5 ปี รวม 

รายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 245,010 - - - 245,010 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื - 18,304 - - 18,304 

หนีสินตามสญัญาเช่า - 2,358 9,964 63,647 75,969 

รวมรายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ 245,010 20,662 9,964 63,647 339,283 

  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 

 
เมือทวงถาม 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  

5 ปี รวม 

รายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 245,010 - - - 245,010 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื - 295,819 - - 295,819 

หนีสินตามสญัญาเช่า - 3,556 15,023 96,091 114,670 

รวมรายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ 245,010 299,375 15,023 96,091 655,499 
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35.2 มูลค่ายุตธิรรมของเครืองมือทางการเงิน 

 เนืองจากเครืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสันหรือมีอตัราดอกเบีย

ใกลเ้คียงกับอตัราดอกเบียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน

ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

36. การบริหารจดัการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนทีสําคัญของกลุ่มบริษทั คือ การจดัให้มีซึงโครงสร้างทุนที

เหมาะสมเพือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นใหก้บัผูถื้อหุ้น

รวมถึงการปฏิบติัตามเงือนไขทางการเงินตามทีกาํหนดไวใ้นสัญญาเงินกู ้โดยกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตาม

เงือนไขทางการเงินดงักล่าวตลอดระยะเวลาทีรายงาน  

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหนีสินต่อทุนเท่ากบั 0.28:1 (2563: 0.31:1) และเฉพาะ

บริษทัฯมีอตัราส่วนหนีสินต่อทุนเท่ากบั 0.50:1 (2563: 0.57:1) 

37. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เมือวนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2565 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัเสนอจ่ายเงินปันผล

จากผลกาํไรสําหรับปี 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 162 ลา้นบาท                  

โดยจะนาํเสนอเพือขออนุมติัการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในทีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

ต่อไป 

38. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เมือวนัที 24 กมุภาพนัธ ์2565 




