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 (หน่วย: ล้านบาท) 
2560 2561 2562 

สนิทรพัยร์วม 1,520 1,361 1,340 
หนี้สนิรวม 451 311 321 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,069 1,050 1,019 

รายไดจ้ากการขาย 763 628 546 1,260 
รายไดร้วม 781 683 564 1,289 
ก าไรขัน้ตน้ 54 59 103 59 
ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิ (18) 14 (4) (12) 

  อตัราส่วนทางการเงิน          (หน่วย: %) 
2560 2561 2562 

อตัราก าไร (ขาดทุน) สทุธต่ิอรายไดร้วม (2.30) 2.05 (0.71) 
อตัราผลตอบแทน (ขาดทุน) ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (1.68) 1.33 (0.39) 
อตัราผลตอบแทน (ขาดทุน)จากสนิทรพัยร์วม (1.18) 1.03 (0.30) 

  ข้อมลูตวัเลขต่อหุ้น            (หน่วย: บาท) 
2560 2561 2562 

ก าไร (ขาดทุน) สทุธต่ิอหุน้ (0.06) 0.04              (0.01) 
เงนิปนัผลจ่ายต่อหุน้ 0.15 0.10               0.08 
เงนิปนัผลต่อหุน้ (ตามงวดผลการด าเนินงาน) 0.10 0.08    0.025(1) 
มลูค่าตามบญัชต่ีอหุน้ 3.30 3.24               3.15 

  หมายเหต ุ:     (1)ตามมตจิากการประชุมคณะกรรมการเมือ่วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2563 เพือ่น าเสนอทีป่ระชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ 
 ครัง้ที ่43 ต่อไป 

การเคล่ือนไหวของราคาหุ้นในปี 2562 
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ภาพรวมปี 2562 

ปริมาณผลปาล์มสดของไทยออกสู่ตลาดประมาณ 16.66 ล้านตัน สูงกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 8.2 
ปรมิาณน ้ามนัปาลม์ดบิทีผ่ลติไดใ้นปี 2562 สงูสดุเป็นประวตักิารณ์ที ่3 ลา้นตนั (2561 : 2.8 ลา้นตนั) 
ราคาน ้ามนัปาลม์ดบิเฉลีย่ในปี 2562 อยู่ที ่18.23 บาท/กโิลกรมั (2561 : 19.57 บาท/กโิลกรมั) โดย
ระหว่างปี ราคาเฉลีย่รายเดอืนเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 14.76 – 29.75 บาท/กโิลกรมั 

โดยในช่วง 9 เดอืนแรก ปรมิาณน ้ามนัปาลม์ดบิคงเหลอืทัง้ระบบอยู่ในระดบัสงู ระดบัราคาเฉลีย่ราย
เดอืนของน ้ามนัปาล์มดบิอยู่ในระดบัต ่าเพยีง 16.72 บาท/กโิลกรมั อนัมาจากความกงัวลที่กดดนั
ตลาดน ้ามนัปาล์ม ได้แก่ ปรมิาณน ้ามนัปาล์มคงเหลือในระบบสะสมเป็นจ านวนมาก, กระแสการ
ต่อตา้นการใชน้ ้ามนัปาลม์ในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปและประเทศแถบตะวนัตก, สหภาพยุโรปเกบ็
ภาษีเพิม่เติมกบัสนิคา้เชือ้เพลงิชวีภาพจากอนิโดนีเซยี และความตงึเครยีดทางด้านการคา้ระหว่าง
สหรฐัฯและจนี และการปรบัขึน้ภาษนี าเขา้น ้ามนัปาลม์ของอนิเดยี 

อย่างไรกต็าม ราคาน ้ามนัปาลม์ดบิในประเทศเริม่ปรบัตวัสูงขึน้ในช่วงกลางเดอืนตุลาคมเป็นต้นมา 
สอดคล้องกับราคาน ้ามันปาล์มดิบในตลาดโลก สาเหตุมาจากหลายปจัจัย ได้แก่ จากข่าวการ
ประกาศใชบ้ ี20 และบ ี30 ในประเทศมาเลเซยีและอนิโดนีเซยี ตามล าดบั ส่วนปจัจยัภายในประเทศ 
ได้แก่ การประกาศรบัซื้อน ้ามนัปาล์มดิบมาเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย การบงัคบัใช้ไบโอดเีซล บี 10 เป็นน ้ามนัดเีซลหมุนเรว็เกรดพื้นฐานในประเทศไทย 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 โดยก าหนดใหน้ ้ามนั บี 7 และบ ี20 เป็นทางเลอืก ซึง่มาตรการต่างๆ 
เหล่าน้ีสามารถรกัษาระดบัราคาน ้ามนัปาลม์ดบิใหม้เีสถยีรภาพมากขึน้ 

จากการที่ราคาขายเฉลี่ยของน ้ามนัปาล์มดิบและน ้ามนัเมล็ดในปาล์มดบิในปี 2562 ทรงตัวอยู่ใน
ระดบัต ่า เทยีบได้กบัราคาเมื่อ 14 ปีที่แล้วในขณะที่บริษัทยงัต้องซื้อผลปาล์มสดจากภายนอกใน
สดัส่วนสูงเนื่องจากมีพื้นที่สมัปทานที่หมดอายุ และได้รบัการต่ออายุออกไปเพยีงแค่ครึ่งหนึ่งของ
พื้นที่ที่ท าประโยชน์เดิม รวมถึงการปลูกปาล์มทดแทนในพื้นที่สมัปทานที่ได้รับการต่ออายุแล้ว 
ผลผลติต่อไร่ของต้นปาล์มทีป่ลูกใหม่ทีเ่ริม่เกบ็เกี่ยวไดแ้ล้ว ยงัคงอยู่ในระดบัต ่า ซึ่งต้องใช้เวลาอกี
ประมาณ 2 ปี จึงจะได้ผลผลิตในอตัราปกติ ท าให้ผลประกอบการในปีที่ผ่านมาได้รบัผลกระทบ 
อย่างไรกต็าม เพื่อสรา้งความแขง็แกร่งใหก้บัผลการด าเนินงาน บรษิทัจงึไดม้กีารก าหนดทศิทางกล
ยุทธใ์นระดบัองคก์ร โดยมุ่งเน้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพื่อการเตบิโตอย่างยัง่ยนื และเพื่อใหบ้รรลุ
จุดมุ่งหมาย บรษิทัไดม้กีารส ารวจพืน้ทีป่ลกูปาลม์ใหม่ๆ รวมถงึการควบคุมดูแลพืน้ทีป่ลูกปาลม์ของ
บรษิัทเพื่อให้ได้ผลผลติต่อไร่ที่สูงขึ้น รวมถึงการปลูกพชืประเภทอื่นเพิม่เติมนอกเหนือจากปาล์ม
น ้ามนั 

ผลการด าเนินงาน 

โดยภาพรวม บริษัทมีผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมทัง้ปีลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยมีผล
ขาดทุนสทุธ ิ3.6 ลา้นบาท (2561 : ก าไรสทุธ ิ14.0 ลา้นบาท) ซึง่ไดร้บัผลกระทบจากราคาขายเฉลีย่
ของน ้ามันปาล์มดิบและน ้ามนัเมล็ดในปาล์มที่ปรบัลดลงร้อยละ 6.8 และ 32.5 ตามล าดบั ด้าน
ปรมิาณการขายน ้ามนัปาลม์ดบิลดลงรอ้ยละ 3 ในขณะทีป่รมิาณการขายน ้ามนัเมลด็ในปาลม์เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 15.0 ส่งผลใหบ้รษิทัมรีายได้จากการขายลดลงเหลอื 545.8 ลา้นบาท (2561 : 628.6 ล้าน
บาท) หรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 13.2  
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ในเดอืนกรกฎาคม 2561 อยัการจงัหวดักระบีไ่ด้ยื่นค าฟ้องต่อศาลว่าบรษิทัเขา้ใชป้ระโยชน์ในทีด่นิ 
4,376 ไร่ ซึ่งก าหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน และขอให้ศาลสัง่ให้ออกจากที่ดินดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 
สงิหาคม 2562 ศาลจงัหวดักระบีไ่ดพ้พิากษายกฟ้อง แต่มคี าสัง่ใหบ้รษิทัส่งมอบพืน้ทีแ่ปลงดงักล่าว 
และต่อมาเมื่อวนัที่ 4 ธนัวาคม 2562 บรษิัทได้ยื่นอุทธรณ์ค าพพิากษาศาลชัน้ต้นต่อศาลอุทธรณ์ 
ปจัจุบนัคดอียู่ในระหว่างการพจิารณาของศาลอุทธรณ์ อย่างไรกต็าม บรษิทัไดต้ัง้ส ารองเป็นจ านวน
เงนิ 28.5 ลา้นบาท จากมูลค่าความเสยีหายทัง้หมดจากมูลค่าต้นทุนของทีด่นิและสวนปาลม์ เป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้ในปี 2561  

ในสว่นของพืน้ทีอ่กีแปลง ส านกังานการปฏริูปทีด่นิจงัหวดักระบีม่คี าสัง่ให้บรษิทัออกจากทีด่นิแปลง
หมายเลขที่ 601 เนื้อที่ประมาณ 973 ไร่ ตัง้อยู่ต าบลกระบี่น้อย อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี่ ซึ่งถูก
ก าหนดใหเ้ป็นพื้นทีเ่ป้าหมายตามประกาศค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 
และบรษิัทไดด้ าเนินการส่งคนืพื้นที่ดงักล่าวให้ส านักงานการปฏริูปทีด่นิจงัหวดักระบี่เรยีบรอ้ยแล้ว 
ซึง่กรณีดงักล่าวมผีลใหบ้รษิทัจะตอ้งรบัซือ้ผลปาลม์สดจากบุคคลภายนอกเพื่อทดแทนผลปาลม์สดที่
ขาดไปจากพื้นที่ดงักล่าวส่งผลให้ต้นทุนวตัถุดบิสูงขึน้ และต้องตดัจ าหน่ายสนิทรพัย ์คดิเป็นมูลค่า
ทางบญัชปีระมาณ 8 ลา้นบาท 

ทัง้ 2 กรณีดงักล่าวไม่ไดส้ง่ผลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อผลประกอบการของบรษิทั 

การลงทุน 

ในปี 2562 บรษิัทไม่มกีารลงทุนในโครงการใดที่มนีัยส าคญั  ซึ่งยงัคงเน้นไปในเรื่องของการเพิ่ม
ประสทิธภิาพการผลติ การเกบ็เกี่ยว การบ ารุงรกัษาต้นปาล์ม  การควบคุมค่าขนส่ง และการซ่อม
บ ารุงเป็นหลกั 

ปาลม์น ้ามนัทีไ่ดด้ าเนินการปลกูทดแทนในปี 2558 บนพืน้ที ่1,246 ไร่ ไดเ้ริม่ใหผ้ลผลติไดใ้นปี 2561 
แมว้่าจะยงัมผีลผลติไม่มากนกั แต่อตัราผลผลติต่อไร่จะค่อยๆ เพิม่มากขึน้จนเขา้สูภ่าวะปกตใินอกี 2 
ปีขา้งหน้า ในส่วนของพื้นที่ทีม่กีารปลูกปาลม์ทดแทนในปี 2559 เริม่เกบ็เกีย่วผลผลติไดใ้นกลางปี 
2562   

ตามที่บริษัทมีแผนจะด าเนินการปลูกปาล์มทดแทนจ านวน 1,434 ไร่ ในปี 2563 นัน้  เนื่องจาก
ผลผลติต่อไร่ยงัอยู่ในอตัราสงู  บรษิทัจงึพจิารณาเลื่อนแผนปลูกปาลม์ทดแทนออกไปจ านวน 1,291 
ไร่ โดยไม่มกี าหนด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพต้นปาล์มและผลผลติต่อไร่  ส่วนจ านวนที่เหลอือกี 143 ไร่ 
เนื่องจากสภาพต้นปาล์มได้เสื่อมโทรมลง อีกทัง้ผลผลิตก็เริ่มลดลง ดงันัน้ เมื่อปลายปีที่ผ่านมา  
บรษิทัจงึไดท้ าการปลูกปาลม์ใหม่ใต้ต้นปาลม์เดมิ  ซึง่จะท าใหบ้รษิทัสามารถเกบ็เกีย่วผลปาลม์จาก
ตน้ปาลม์เดมิไดอ้กีประมาณ 2 ปี ก่อนทีจ่ะมกีารโค่นตน้ปาลม์เก่าทิง้ เพื่อใหต้น้ปาลม์ใหม่ไดเ้ตบิโต 

การเติบโตอย่างยัง่ยืน และความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

บริษัทยังคงมุ่งมัน่ในการปฎิบัติงานภายใต้การก ากับดูแลองค์กรที่ดี ควบคู่กับการปฎิบัติตาม
มาตรฐานการผลติปาลม์น ้ามนั และน ้ามนัปาลม์อย่างยัง่ยนื (RSPO) โดยด าเนินงานดว้ยส านึกความ
รบัผิดชอบต่อผลกระทบด้านต่างๆ ทัง้สิง่แวดล้อม สงัคมและชุมชนจากการประกอบกิจการของ
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องค์กร อกีทัง้ยงัคงยดึหลกัการด าเนินธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เคารพต่อหลกั
สทิธิมนุษยชน ปฎิบตัิตามข้อก าหนดของกฎหมาย โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสยี
รวมทัง้มคีวามมุ่งมัน่พฒันาปรบัปรุง เพื่อสรา้งรากฐานของความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง
และยัง่ยนื 

บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญักบัการมสีว่นช่วยเหลอืชุมชนและสงัคมในบรเิวณใกลเ้คยีงอย่างต่อเนื่องและ
เป็นรปูธรรม โดยในปีนี้ บรษิทัมกีารน าทะลายปาลม์ส่งใหเ้กษตรกรเพื่อใชใ้นการเพาะเลีย้งเหด็ เพื่อ
ส่งเสรมิรายได้ให้เกษตรกรในชุมชนอย่างยัง่ยนื การส่งมอบทะลายปาลม์ให้หน่วยงานต่างๆ และ
ประชาชนใกล้เคยีงเพื่อใช้ท าปุ๋ ยอินทรีย์ลดต้นทุนในการท าเกษตรได้อีกทาง ซึ่งถือเป็นการสร้าง
สมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างโรงงานกบัชุมชนโดยรอบภายใตป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ด้านทรพัยากรมนุษยแ์ละวฒันธรรมองคก์ร 

บรษิทัตระหนกัถงึความส าคญัของทรพัยากรบุคคลซึง่ถอืเป็นสนิทรพัยท์ีม่สี่วนส าคญัต่อความส าเรจ็
และการเตบิโตในระยะยาวขององคก์ร โดยมุ่งมัน่ไปยงัเป้าหมายทีจ่ะรกัษาพนักงานทีม่ศีกัยภาพ มี
จรยิธรรมการท างานทีเ่ป็นมอือาชพี และลดอตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน 

ในรอบปีที่ผ่านมา การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของบุคคลากรยงัคงด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง
สม ่าเสมอ เพื่อการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกักฎหมายแห่งท้องถิน่ ระบบมาตรฐาน ขอ้ก าหนดของ
ลกูคา้ และขอ้ก าหนดของกฎหมาย นอกเหนือจากนียงัเป็นการปรบัเปลีย่นกระบวนการและขัน้ตอน
ในการท างานใหม้คีวามคล่องตวั เพื่อตอบสนองต่อธุรกจิทีเ่ปลีย่นแปลง และมกีารแขง่ขนัทีเ่พิม่สงูขึน้ 

การน าจรรยาบรรณทางธุรกจิไปสูก่ารปฏบิตั ิซึ่งไดร้บัการสง่เสรมิสนับสนุนจากผูบ้รหิารดว้ยด ีส่งผล
ให้ปี 2562 เป็นอกีปีแห่งความภูมใิจที่บรษิัทได้รบัรางวลัสถานประกอบกจิการดเีด่นด้านแรงงาน
สมัพนัธ ์และสวสัดกิารแรงงานต่อเนื่องเป็นปีทีส่อง 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใคร่ถือโอกาสนี้ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น 
ลกูคา้ และคู่คา้ ทีใ่หค้วามไวว้างใจ และใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินงานของบรษิทัดว้ยดตีลอดมา 

นายธรีะ วภิูชนิน          นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ
ประธานกรรมการ         รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 ท่าน ดงัต่อไปนี้ 
นายธรีะ วภิูชนิน  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
นายเสงีย่ม สนัทดั  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
นายวศนิ ปจัจกัขะภตั ิ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
นางสาวโสมรกัษ์ กระจ่างสด  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขตการปฏบิตังิาน หน้าที ่และความรบัผดิชอบตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงความรับผิดชอบที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยบริษัทมีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 4 ครัง้ สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

1. อนุมตัิงบการเงนิรายไตรมาสและสอบทานงบการเงินประจ าปี ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการ เงินของ
บรษิทั เพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณารบัทราบว่างบการเงนิไดแ้สดงฐานะการเงนิของบรษิทัเป็นไปตามมาตรฐาน
การบญัชทีี่รบัรองโดยทัว่ไป รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพยีงพอ ถูกต้องและครบถ้วน ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิ 

2. พจิารณารายงานผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายใน ในเรื่องระบบการควบคุมภายในและ
ระบบบรหิารความเสีย่งของบรษิัท ซึ่งได้ปฏบิตัิงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจ าปี และน าเสนอต่อฝ่าย
บรหิาร เพื่อพจิารณาปรบัปรุงและแกไ้ขตามความเหมาะสม โดยในปี 2562 สรุปไดว้่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในในส่วน
ส าคญัและระบบบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล มกีารก ากบัดูแลกจิการทีม่คีวามโปร่งใส ไม่พบขอ้บกพร่องที่
เป็นสาระส าคญั 

3. ประชุมร่วมกบัผู้บรหิาร ผู้สอบบญัชภีายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อใหข้อ้เสนอแนะที่มปีระโยชน์ต่อการ
บรหิารงาน โดยฝา่ยบรหิารไดท้ าการปรบัปรุงแกไ้ขขัน้ตอนการปฏบิตังิานตามขอ้เสนอแนะอย่างเหมาะสม ท าใหก้ารท างานมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  

นอกจากนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดม้กีารประชุมกบัผูส้อบบญัชภีายนอก โดยไม่มผีูบ้รหิารเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยจ านวน 1 ครัง้ ซึง่ผูบ้รหิารมกีารเปิดเผยขอ้มลูต่อผูส้อบบญัชภีายนอกอย่างครบถว้นและไม่พบขอ้บกพร่องใดๆ  

4. ประชุมร่วมกบัผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชภีายนอกในประเดน็มาตรฐานการบญัชฉีบบัใหม่ทีจ่ะมผีลบงัคบัใช ้และ
การเตรยีมความพรอ้มของบรษิทั 

5. พจิารณาแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี 2562
6. พจิารณาหลกัเกณฑ์การส ารวจและแนวทางการก ากบัดูแลกจิการบรษิัทจดทะเบยีนไทย ซึ่งสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย (IOD) และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดป้รบัปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์อง ASEAN CG Scorecard  
7. รายงานผลการประชุมและผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรษิทั
8. น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อขออนุมตัทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 เพื่อแต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีาก

บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัส าหรบัปี 2563 ต่อไป พรอ้มกบัเสนอค่าสอบบญัชสี าหรบัปี 2563 
9. พจิารณาแบบประเมนิตนเองเรื่องการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี (Corporate Government Self

Assessment) เพื่อเป็นเครื่องมอืใหบ้รษิทัใช้เป็นการภายในในการพฒันาระบบการก ากบัดูแลกจิการใหเ้ป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า ผู้บรหิารของบรษิัทไดป้ฏบิตังิานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ด ีไม่พบว่ามกีาร
ละเมดิกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัต่างๆ ซึง่บรษิทัตอ้งพงึปฏบิตั ิ

นายธรีะ วภิูชนิน 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
20 กุมภาพนัธ ์2563
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คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณางบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย และขอ้มลูทีป่รากฏในรายงานประจ าปีแลว้ เหน็ว่างบ
การเงนิดงักล่าวจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถือ
ปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพนิิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการทีด่ทีีสุ่ดในการจดัท า รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญั
อย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ คณะกรรมการบรษิัทได้จดัให้มกีารด ารงรกัษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มี
ประสทิธผิล เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าการบนัทกึขอ้มลูทางบญัชมีคีวามถูกตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอทีจ่ะรกัษาไวซ้ึง่ทรพัยส์นิและเพื่อ
ป้องกนัไม่ใหเ้กดิการทุจรติหรอืการด าเนินการทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระส าคญั 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้บัผดิชอบเกี่ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงนิและ
ระบบการควบคุมภายใน รวมถงึกระบวนการต่างๆ ใหม้กีารจดัท าอย่างถูกตอ้งตามมาตรฐานทางบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และมกีาร
เปิดเผยขอ้มลูอย่างโปร่งใส  

ในการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้ เหน็ว่าคณะกรรมการตลอดจนผูบ้รหิาร มี
ความมุ่งมัน่ในการปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รไดใ้หค้วามส าคญัอย่างยิง่ต่อการด าเนินงานภายใต้ระบบการ
ควบคุมภายในทีด่ ีมกีารบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม มรีะบบสารสนเทศการสื่อสารขอ้มูลสนับสนุนการก ากบัดูแลกจิการที่มี
ประสทิธผิล โดยไม่พบการละเมดิกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่ป็นสาระส าคญัซึง่บรษิทัต้องพงึปฏบิตั ิกล่าวคอื ระบบการ
ควบคุมภายในของบรษิทัโดยรวมอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจ และสามารถสรา้งความเชื่อมัน่อย่างมเีหตุผลต่อความเชื่อถอืไดข้องงบ
การเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงาน
ประจ าปีและแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) แลว้ 

นายธรีะ วภิูชนิน นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ
ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
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ดว้ยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) โดยความร่วมมอืของคณะท างานเพื่อการพฒันาความยัง่ยนื
ของบรษิทัจดทะเบยีนไดอ้อกหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 (Corporate Governance Code : 
“CG CODE”) โดยไดบู้รณาการประเดน็ทางสงัคม สิง่แวดล้อม และการก ากบัดูแลกจิการ (environmental, social and 
governance : ESG) เขา้ไปในกระบวนการทางธุรกจิ เพื่อใหค้ณะกรรมการในฐานะผูน้ าองคก์รสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการ
ก ากับดูแลให้บริษัทจดทะเบียนด าเนินงานอย่างมีจริยธรรม เคารพสทิธิ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เ สีย พฒันาหรือลด
ผลกระทบดา้นลบต่อสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนปรบัตวัไดภ้ายใต้ปจัจยัการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดรบักบัการพฒันาทีย่ ัง่ยนืตามหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) ไดต้ระหนักถงึความส าคญัของหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีดงักล่าว อนั
เป็นปจัจยัในการเสรมิสรา้งใหอ้งคก์รด าเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม และปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอย่างเท่าเทยีม
กนั มรีะบบการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ ควบคู่ไปกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยมเีป้าหมายเพื่อสรา้ง
คุณค่าใหก้จิการอย่างยัง่ยนื คณะกรรมการจงึได้พจิารณาความเหมาะสมของการน าหลกัปฏบิตัติาม CG CODE และมมีติ
เหน็ชอบใหน้ าไปปรบัใชต้ามบรบิททางธุรกจิของบรษิทั หากมหีลกัปฏบิตัใิดทีย่งัไม่สามารถหรอืยงัมไิดน้ าไปปรบัใช ้จะมกีาร
ชีแ้จงเหตุผลในการประชุมคณะกรรมการ  

หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 8 หลกัการ 

หลกัปฏบิตั ิ1 ตระหนักถงึบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองคก์รทีส่ร้างคุณค่าใหแ้ก่กจิการ
อย่างยัง่ยนื 

หลกัปฏบิตั ิ2 ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพื่อความยัง่ยนื 
หลกัปฏบิตั ิ3 เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีม่ปีระสทิธผิล 
หลกัปฏบิตั ิ4 สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบุคลากร 
หลกัปฏบิตั ิ5 สง่เสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 
หลกัปฏบิตั ิ6 ดแูลใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 
หลกัปฏบิตั ิ7 รกัษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู 
หลกัปฏบิตั ิ8 สนบัสนุนการมสีว่นร่วมและการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดแผนปฏบิตัิและมาตรการติดตาม  เพื่อให้มกีารปฏบิตัิตาม
หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี และประเมนิผลการปฏบิตัติามหลกัการ รวมทัง้ใหค้ าแนะน าเพื่อปรบัปรุงหลกัการดงักล่าวตาม
ความเหมาะสม 

หลกัปฏิบติั 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองคก์รท่ีสร้างคณุค่าให้แก่
กิจการอย่างยัง่ยืน 

1. โครงสรา้งคณะกรรมการบริษทั

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยคณะกรรมการ
จะตอ้งเป็นผูม้คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายอื่น
ทีเ่กีย่วขอ้ง และมคีุณสมบตัทิีห่ลากหลายทัง้ดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณสมบตัเิฉพาะ
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ดา้น ตลอดจนเพศและอายุ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการจะต้องมจี านวนกรรมการอสิระอย่างน้อย
หนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และจะต้องมีคุณสมบัติตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

2. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

1. มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ หรอืใหค้วามเหน็ชอบในการก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ์ เป้าหมาย
ความเสีย่ง แผนงาน และงบประมาณของบรษิทั

2. ควบคุมก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายและเพิ่ม
ความมัง่คัง่แก่ผูถ้อืหุน้

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

4. ก าหนดจรรยาบรรณธุรกจิ โดยใหค้รอบคลุมผูป้ฏบิตัทิัง้ในระดบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน  และ
สง่เสรมิใหทุ้กคนในองคก์รปฏบิตัติามนโยบายทีก่ าหนด รวมถงึก าหนดมาตรการตดิตามการปฏบิตั ิและ
การประเมนิประสทิธผิลการปฏบิตัเิป็นประจ า

5. จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้มกีาร
ตดิตามการด าเนินการในเรื่องดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ

6. แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงการก าหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยนัน้ๆ

7. จดัให้มกีารสื่อสารอย่างชดัเจนต่อบทบาท หน้าที่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา คณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ฝ่าย
จดัการ และพนกังาน

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

9. ก าหนดแนวทางส าหรับการพิจารณาความเหมาะสมของการท ารายการที่อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์

10. จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครัง้เป็นอย่างน้อย และการประชุมผูถ้อืหุน้อย่างน้อยปีละ
1 ครัง้

11. ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด
จงึจะครบองคป์ระชุม

ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามรีองประธาน
คณะกรรมการ ใหร้องประธานคณะกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มรีองประธานคณะกรรมการหรอืมแีต่ไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หก้รรมการซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม  

12. หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบอื่นทีก่ าหนดโดยกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
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3. อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการ

1. กรรมการคนหนึ่งมีเสยีงหนึ่งในการลงคะแนน และให้ถือเสยีงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม โดยถ้า
คะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชี้ขาด เว้นแต่การ
เลอืกตัง้กรรมการแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ถือ
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่

2. กรรมการคนใดมสีว่นไดเ้สยีในการประชุมเรื่องใด ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้
3. กรรมการสองคนเป็นผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อร่วมกนัพรอ้มทัง้ประทบัตราส าคญัของบรษิทั อย่างไรกต็าม

คณะกรรมการอาจก าหนดชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัพรอ้มประทบัตราส าคญัของบรษิทั
ได้

4. คณะกรรมการอาจแต่งตัง้บุคคลอื่นใดใหด้ าเนินกจิการของบรษิทัภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
หรอือาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมอี านาจตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรและภายในเวลาที่
กรรมการเหน็สมควร และคณะกรรมการอาจยกเลกิเพกิถอนเปลีย่นแปลงหรอืแก้ไขอ านาจนัน้ๆ ได้

5. คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถอืหุ้นไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมื่อเหน็ว่าบรษิัทมผีล
ก าไรสมควรพอทีจ่ะท าเช่นนัน้ และรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป

6. แม้ว่ากิจการทัง้หลายของบริษัทย่อมอยู่ในอ านาจของคณะกรรมการบรษิัทที่จะกระท าได้ แต่มีบาง
ประการทีข่อ้บงัคบัของบรษิทั ก าหนดใหเ้ป็นอ านาจของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดงันี้

(1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชุมแสดงถงึผลการด าเนินการของบรษิัท
ในรอบปีทีผ่่านมา

(2) พจิารณาและอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของรอบปีบญัชทีี่
ผ่านมา

(3) พจิารณาจดัสรรเงนิก าไร เงนิบ าเหน็จรางวลั และจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทุนส ารอง
(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ
(5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทน
(6) การขาย หรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น
(7) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่น หรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั
(8) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่

ส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื่น
โดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั

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

4. ประธานคณะกรรมการบริษทั

ประธานคณะกรรมการบรษิทัเป็นกรรมการอสิระ หรอืเป็นกรรมการทีไ่ม่ไดท้ าหน้าทีบ่รหิาร ส าหรบัต าแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบรษิทัและกรรมการผูจ้ดัการจะตอ้งไม่เป็นบุคคลเดยีวกนั เพื่อใหม้กีารแบ่งแยกหน้าที่
กนัอย่างชดัเจน  โดยประธานคณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงันี้
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1. ประธานคณะกรรมการ หรอืผูท้ี่ประธานคณะกรรมการมอบหมายมหีน้าที่เรยีกประชุมคณะกรรมการ
บรษิทั โดยส่งหนังสอืนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม (เวน้แต่ในกรณีจ าเป็น หรอืรบีด่วน
เพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวธิอีื่น และก าหนดวนัประชุมเพื่อให้
เรว็กว่านัน้กไ็ด้) เพื่อใหก้รรมการบรษิทัมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะศกึษา พจิารณา และตดัสนิใจอย่างถูกต้องใน
เรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั

2. มบีทบาทในการก าหนดระเบยีบวาระการประชุมร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ
3. มหีน้าที่ควบคุมการประชุมให้มปีระสทิธภิาพ จดัสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจดัการจะน าเสนอขอ้มูล

สนับสนุนและเปิดโอกาสใหก้รรมการซกัถามและแสดงความคดิเหน็อย่างอสิระ ควบคุมประเดน็ในการ
อภปิราย และสรุปมตทิีป่ระชุม

4. มบีทบาทส าคญัในการส่งเสรมิใหก้รรมการบรษิทัปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการ เช่น การแสดง
ตน งดออกเสยีงลงมต ิและการออกจากหอ้งประชุม เมื่อมกีารพจิารณาระเบยีบวาระทีก่รรมการมคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์

5. สือ่สารขอ้มลูส าคญัต่างๆ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดร้บัทราบ
6. สนบัสนุนใหก้รรมการบรษิทัเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ และท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุมเพื่อควบคุม

การประชุมใหม้ปีระสทิธภิาพ และตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้
7. สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบรษิทัตามกฎหมาย และตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี

5. กรรมการผูจ้ดัการ

กรรมการผูจ้ดัการ ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ใหท้ าหน้าทีเ่กีย่วกบัการด าเนินธุรกจิตามปกติ
ของบรษิัท โดยบรหิารงานตามแผนและงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัอย่างเคร่งครดั
ซื่อสตัย์ สุจรติ และหน้าที่ในการก ากบัดูแลกจิการให้มกีารด าเนินธุรกจิให้เกดิประโยชน์แก่บรษิัท ผูถ้ือหุ้น
และผูม้สีว่นไดเ้สยีอย่างเหมาะสมและเทีย่งธรรม รวมถงึการดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลดา้น
การเงนิของบรษิัทตามแนวทางทีพ่งึปฏบิตัิทีด่ ีและไม่ท าการใดที่มสี่วนได้เสยีหรอืมผีลประโยชน์ลกัษณะ
ขดัแยง้กบับรษิทัและบรษิทัย่อย

6. เลขานุการบริษทั

บรษิทัจดัใหม้เีลขานุการบรษิทัตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.
2551 โดยมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงันี้

1. จดัท าและเกบ็เอกสารดงัต่อไปนี้
 ทะเบยีนกรรมการ
 หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ และผูถ้อืหุน้
 รายงานการประชุมคณะกรรมการ และผูถ้อืหุน้
 รายงานประจ าปีของบรษิทั

2. ตดิตามใหม้กีารน ามตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ/ผูถ้อืหุน้ไปปฏบิตัิ
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3. เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการ หรอืผูบ้รหิาร และจดัส่งส าเนาให้แก่ประธาน
คณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัท าการ นับจากวนัที่ได้รบัรายงาน
ดงักล่าว

4. ใหค้ าแนะน าแก่กรรมการเกีย่วกบัขอ้กฎหมาย และระเบยีบปฏบิตัต่ิางๆ ทีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึการก ากบั
ดแูลใหบ้รษิทั คณะกรรมการ และฝา่ยจดัการปฏบิตัติามอย่างถกูตอ้ง

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

6. ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง
7. ด าเนินการอื่นตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย และ/หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบรษิัทได้รบัมอบหมายให้ท าหน้าที่ในฐานะหน่วยงานที่ก ากบัดูแลการปฏิบตัิตาม
กฎเกณฑ ์(compliance unit) โดยท าหน้าที่ดูแลใหบ้รษิัท กรรมการ และผูบ้รหิารปฏบิตัใิหถู้กต้องตามกฎ
ข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
(ก.ล.ต.) พรบ.บรษิทัมหาชน รวมทัง้กฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

7. คณุสมบติัของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการไดก้ าหนดคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระไวด้งันี้ 
(ก) ถือหุ้นไม่เกนิร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 

บรษิัทร่วม การร่วมคา้ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ ใหน้ับรวมการถือหุ้น
ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

(ข) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่รกึษาที่ได้เงนิเดอืนประจ า 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า บรษิัทย่อยล าดบั
เดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทัง้นี้ ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่
รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น
บดิามารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุม
ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

(ง) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม การร่วมคา้ ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัทในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่าง
อสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์
ทางธุรกจิกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจ
ควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัทีย่ื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านกังาน 
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“ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิ” ขา้งต้น รวมถึง การท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กจิการ การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกีย่วกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบั
ความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ 
รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลให้บรษิทัหรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออกีฝ่าย
หนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสนิทรพัย์ที่มีตวัตนสุทธิของบริษัท หรอืตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่
จ านวนใดจะต ่ากว่า   

ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวให้เป็นไปตามวธิกีารค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัโดยอนุโลม  
แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าวใหน้บัรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธ์
ทางธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

(จ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทั บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม การร่วมคา้ ผูถ้ือหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุ้นทีม่นีัย ผู้มอี านาจควบคุม  หรอืหุน้ส่วนของ
ส านกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม การร่วมคา้ ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัสงักัดอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน  

(ฉ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวิชาชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บรษิทัร่วม การร่วมคา้ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้ ี
อ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

(ช) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
ถอืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่  

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

(ฌ) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

ในกรณีที่บุคคลที่บรษิัทแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มหีรือเคยมคีวามสมัพนัธ์ทาง
ธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีเกนิมลูค่าทีก่ าหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรอื (ฉ) ใหบ้รษิทัไดร้บัการผ่อนผนั
ขอ้ห้ามการมหีรือเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรอืการให้บริการทางวชิาชีพเกินมูลค่าดงักล่าว กต่็อเมื่อ
บรษิัทได้จดัใหม้คีวามเหน็คณะกรรมการบรษิทัที่แสดงว่าไดพ้จิารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แลว้ว่า การ
แต่งตัง้บุคคลดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัิหน้าที่และการให้ความเหน็ที่เป็นอสิระ และจดัให้มกีาร
เปิดเผยขอ้มลูต่อไปนี้ในหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ในวาระพจิารณาแต่งตัง้กรรมการอสิระดว้ย 

(ก)  ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บุคคลดังกล่าวมี
คุณสมบตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 
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(ข)  เหตุผลและความจ าเป็นทีย่งัคงหรอืแต่งตัง้ใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 
(ค)  ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิัทในการเสนอให้มกีารแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการ

อสิระ 

เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง (จ) และ (ฉ) ค าว่า “หุน้ส่วน” หมายความว่าบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากส านัก
งานสอบบญัช ีหรอืผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพี ให้เป็นผูล้งลายมอืชื่อในรายงานการสอบบญัช ีหรอืรายงานการ
ใหบ้รกิารทางวชิาชพี (แลว้แต่กรณี) ในนามของนิตบิุคคลนัน้ 

ทัง้นี้  คณะกรรมการได้ก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการอิสระ ไว้เข้มกว่าข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านักงาน 
ก.ล.ต. โดยก าหนดใหก้รรมการอสิระถอืหุน้บรษิทัไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 0.5 

8. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษทั

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 12 ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ทุกครัง้ ให้มกีารเลอืกตัง้กรรมการชุด
ใหม่ทัง้คณะ 

9. การด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของกรรมการบริษทั

เพื่อใหก้รรมการแต่ละท่านสามารถทีจ่ะมเีวลาในการท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเตม็ที ่บรษิทัจงึค านึงถงึจ านวนบรษิทั
ทีก่รรมการด ารงต าแหน่ง โดยก าหนดจ านวนบรษิทัจดทะเบยีนสูงสดุทีป่ระธานคณะกรรมการ และกรรมการ
จะด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นไดด้งันี้   

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

ทัง้นี้ บริษัทไม่มขี้อจ ากดัส าหรบักรรมการที่ไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทอื่นที่ไม่ได้จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เน่ืองจากกรรมการบรหิารส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัย่อย  
บรษิทัร่วม  การร่วมคา้ หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัในกลุ่มบรษิทั 

10. การด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของผูบ้ริหารระดบัสงู

ผูบ้รหิารระดบัสงูสามารถจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการหรอืผู้บรหิารในบรษิทัย่อย บรษิัทร่วม  การร่วมค้า 
หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัในกลุ่มบรษิทัได ้ ในกรณีทีเ่ป็นการด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่นนอกเหนือจากกลุ่ม
บรษิทัดงักล่าวแลว้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากกรรมการผูจ้ดัการ  

หลกัปฏิบติั 2 ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 

คณะกรรมการไดก้ าหนดใหบ้รษิทัมวีตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัในการด าเนินงานเป็นไปเพื่อความยัง่ยนื โดยไดจ้ดัท าเป็น
วสิยัทศัน์  พนัธกจิ และจรรยาบรรณธุรกจิ รวมทัง้สง่เสรมิใหม้กีารสือ่สารกบับุคลากรทุกระดบัในองคก์รขบัเคลื่อนไปในทศิทาง
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เดยีวกนั นอกจากนัน้ คณะกรรมการไดต้ดิตามดูแลใหม้กีารน ากลยุทธข์องบรษิทัไปปฏบิตั ิโดยในการประชุมคณะกรรมการ
อย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้ คณะกรรมการได้ติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยก าหนดให้มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานและผลประกอบการของบรษิทั โดยเฉพาะในสว่นของเป้าหมายทางการเงนิและแผนงานต่างๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกล
ยุทธท์ีว่างไว ้

1. วิสยัทศัน์

เป็นบรษิทัชัน้น าในธุรกจิน ้ามนัปาลม์ทีม่กีารเตบิโตอย่างยัง่ยนื ภายใตก้ารด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพ ตามมาตรฐาน
ระดบัสากล เพื่อเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งในดา้นการแขง่ขนัระดบัโลก 

2. พนัธกิจ

1) สรา้งศกัยภาพในธุรกจิน ้ามนัปาลม์ตัง้แต่การเพาะเมลด็พนัธุ ์การผลติต้นกลา้ การเพาะปลูก การสกดั
น ้ามนั ตลอดจนธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองใหส้ามารถแขง่ขนัไดแ้ละเป็นทีย่อมรบัในอนาคต

2) ด าเนินธุรกจิน ้ามนัปาล์มที่ให้มูลค่าสูงด้วยการมุ่งเน้นในด้านงานค้นคว้าวิจยั พฒันาสายพันธุ์ปาล์ม
น ้ามนัทีใ่หผ้ลผลติสงู ปรบัตวัไดด้ใีนทุกพืน้ทีก่ารเพาะปลกู ตรงตามความตอ้งการของเกษตรกร รวมถงึ
การใหบ้รกิารทีด่เียีย่มต่อลกูคา้

3) ใชเ้ทคโนโลยกีารผลติและการค้นควา้วจิยัที่ทนัสมยั ด้วยระบบการบรหิารจดัการที่ได้มาตรฐานสากล
พรอ้มกบัการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม ความหลากหลายทางชวีภาพ ชุมชนและสงัคม

4) ใหค้วามส าคญัอยู่เสมอต่อสุขภาพ ความปลอดภยั และสวสัดกิารของพนักงาน รวมถึงการสรา้งความ
เชื่อมัน่ใหก้บัลกูคา้ เกษตรกรและจดัสรรประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้ และผูเ้กีย่วขอ้งอย่างเหมาะสม

3. จรรยาบรรณธรุกิจ

บริษัทตระหนักดีว่าการปฏิบัติตามจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานทุกคนเป็นสิ่งจ าเป็นต่อความมัน่คงและ
ความส าเรจ็ขององค์กรในระยะยาว บรษิัทเชื่อมัน่ว่าการมหีลกัปฏบิตัเิกี่ยวกบัจรยิธรรมธุรกจิเป็นพืน้ฐานทีส่ าคญัใน
การเสรมิสรา้ง และยกระดบัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีบรษิทัจงึไดม้กีารปรบัปรุงจรยิธรรมธุรกจิ เพื่อใหเ้หมาะสมกบั
สภาพธุรกิจในปจัจุบัน โดยถือเป็นการประมวลความประพฤติในทางที่ดีงาม และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบรษิัท  พร้อมทัง้ประกาศให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัทได้รบัทราบ และได้จดัให้มี
กระบวนการตดิตามการปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าวอย่างเคร่งครดัและต่อเนื่อง 

จรรยาบรรณธุรกจิของกลุ่มบรษิัทได้จดัท าขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษรครัง้แรกเมื่อปี 2552  โดยฉบบัปจัจุบนัเป็นฉบบั
ปรบัปรุงครัง้ที ่1 ซึง่มกีารแบ่งหมวดหมู่ และปรบัปรุงเนื้อหาใหช้ดัเจน ครอบคลุมกฎเกณฑน์โยบายทีเ่กีย่วขอ้ง และ
แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่กว้างขวางขึ้น รวมถึงได้มีการจัดท านโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกจิในปจัจุบนัยิง่ขึน้ 
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หลกัปฏิบติั 3 เสริมสรา้งคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

1. กระบวนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาท าหน้าทีเ่สนอชื่อบุคคลทีเ่หมาะสม เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและเสนอทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้เลอืกตัง้ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้บงัคบัของบรษิทั คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหา ประเมนิ เลอืกสรร 
และเสนอชื่อผูท้ีผ่่านการพจิารณาต่อคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาถงึประสบการณ์ทีเ่หมาะสมส าหรบัการท าหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั ตลอดจน
พิจารณาถึงความสามารถที่จะช่วยให้การด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น 
ความสามารถในการตดัสนิใจทางธุรกจิอย่างมเีหตุผล ความสามารถในการคดิเชงิกลยุทธ ์ความเป็นผูน้ า รวมทัง้ความ
ช านาญในวชิาชพี ความซื่อสตัย ์ตลอดจนคุณสมบตัสิว่นบุคคลอื่นๆ ทีเ่หมาะสม 

2. หลกัเกณฑท่ี์ส าคญั

หลกัเกณฑท์ีส่ าคญัในการสรรหาผูท้ีจ่ะไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการบรษิทั ไดแ้ก่ ทกัษะและความช านาญ , ประวตัิ
การท างาน, ความรอบรู้และประสบการณ์ในธุรกจิ รวมถึงคุณสมบตัิอื่นๆ และความซื่อสตัย์สุจรติ การพจิารณา
คดัเลอืกยงัใหค้วามส าคญัถงึการไดร้บัประโยชน์จากความหลากหลายในดา้นต่างๆ เช่น ความหลากหลายทางเพศ , 
อายุ, เชือ้ชาต ิและสญัชาต ิ

3. คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  

องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คน โดยไดร้บัแต่งตัง้จาก
คณะกรรมการบรษิทั ซึง่ตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้และประสบการณ์เพยีงพอที่จะท าหน้าทีใ่นการสอบทานความ
น่าเชื่อถอืของงบการเงนิได้ไม่น้อยกว่า 1 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการบรษิทัที่มี
คุณสมบตัเิป็น “กรรมการอสิระ” ตามนิยามทีบ่รษิทัประกาศ และภายใต้ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน และประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเป็น
บุคคลคนเดยีวกบัประธานคณะกรรมการบรษิัท วาระการด ารงต าแหน่ง1 ปี สิน้สุดในวนัประชุมสามญั
ประจ าปีผู้ถือหุ้น ทัง้นี้ หลงัจากการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลง บริษัทจะก าหนดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการขึน้ทนัทเีพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด 

คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้บุคคลขึ้นมาท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าหน้าที่
ช่วยเหลอื สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัการนัดหมายประชุม จดัเตรยีม
วาระการประชุม น าสง่เอกสารประกอบการประชุม บนัทกึรายงานการประชุม และอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการ
ตรวจสอบมอบหมาย 
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หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ
2. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการน าส่งงบการเงนิรายไตรมาสของบรษิทัต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ

ไทย
3. สอบทานให้บรษิัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน

(internal audit) ที่เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนการใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้โยกยา้ย การประเมนิผลงาน การเลกิจา้ง
งานหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน

4. สอบทานให้บรษิัทปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั

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

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี้ เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั

7. รายงานผลการด าเนินงานเกีย่วกบัการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ าทุกไตรมาส
ซึง่รายงานระบุเกีย่วกบัความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ของการตรวจสอบภายใน
ความเหน็ต่อรายงานทางการเงนิ ความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานอื่นทีเ่หน็ว่า
คณะกรรมการบรษิทัควรทราบ

8. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบรษิัท ซึ่งรายงาน
ดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดงัต่อไปนี้

8.1  ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
8.2  ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 
8.3  ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
8.4  ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
8.5  ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
8.6  จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน 
8.7  ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎ
บตัร (charter) 
8.8  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

9. ด าเนินการใหฝ้า่ยจดัการจดัใหม้กีระบวนการรบัและก ากบัดแูลการรบัเรื่องรอ้งเรยีน
10. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ต้องเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เพื่อ

ชีแ้จงในเรื่องเกีย่วกบัคณะกรรมการตรวจสอบ หรอื การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
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11. ประเมนิผลการปฏบิตัิงาน (Self-Assessment) ของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลให้
คณะกรรมการบรษิทัทราบ โดยประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทัง้คณะ (as
a whole) และประเมนิตนเองเป็นรายบุคคล (individual basis)

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

ตรวจสอบตอ้งมกีรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการตรวจสอบทัง้หมด
ทีค่ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้จงึจะเป็นองคป์ระชุม

15. คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามค าสัง่ของ
คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้รบัผดิชอบการด าเนินงานของบรษิทัโดยตรงต่อผูถ้ือ
หุน้ ผูม้สีว่นไดเ้สยีและบุคคลทัว่ไป

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประชุมทัง้หมด 4 ครัง้ สามารถประมวลจ านวนครัง้ในการเขา้
ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านไดด้งันี้  

รายช่ือ ต าแหน่ง วาระการด ารง
ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ในการ
เข้ารว่มประชมุ 

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

2. นายเสงีย่ม สนัทดั กรรมการอสิระ 2562-2563 4/4 
3. นายวศนิ ปจัจกัขะภตัิ กรรมการอสิระ 2562-2563 4/4 

3.2 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัอย่างน้อย 3 คน โดย
สมาชกิสว่นใหญ่ควรเป็นกรรมการอสิระ  มปีระธานคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอสิระ 
และไม่เป็นบุคคลคนเดยีวกบัประธานคณะกรรมการบรษิทั วาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี สิน้สุดในวนัประชุม
สามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ หลงัจากการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้เสรจ็สิน้ลง บรษิทัจะก าหนดใหม้กีาร
ประชุมคณะกรรมการขึน้ทนัท ีเพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
1. ก าหนดนโยบายและแนวทางในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการ

ผูจ้ดัการ พรอ้มทัง้น าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาและ
อนุมตัิ

2. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเปรียบเทียบกับบริษัทจด
ทะเบียนอื่นๆ ที่มีการประกอบธุรกจิอย่างเดียวกนั เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้
เจรญิกา้วหน้า

3. พจิารณาเสนอแนวทางการประเมนิผลและค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อ
พจิารณาอนุมตัิ
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4. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครัง้หลังมีการประชุม
คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนอย่างสม ่าเสมอ

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

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

หรอืประธานคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนเหน็ว่าจ าเป็นและเหมาะสม อย่างไรกต็าม ตอ้งจดัใหม้ี
การประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ โดยในการประชุมคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนตอ้งมกีรรมการ
พจิารณาค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนทัง้หมด
และควรเป็นกรรมการอสิระ จงึจะเป็นองคป์ระชุม

ในปี 2562 คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนไดม้กีารประชุมทัง้หมด 2 ครัง้ สามารถประมวลจ านวนครัง้
ในการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนแต่ละท่านไดด้งันี้  

รายช่ือ ต าแหน่ง วาระการด ารง
ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ในการ
เข้ารว่มประชมุ 

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

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

3.3 คณะกรรมการสรรหา 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหา ประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชกิส่วนใหญ่
ควรเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธาน
คณะกรรมการบรษิทั วาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี สิน้สุดในวนัประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ หลงัจาก
วนัประชุมสามญัประจ าปีผู้ถอืหุ้นเสรจ็สิน้ลง บรษิทัจะก าหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการขึน้ทนัท ีเพื่อ
แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 
1. พจิารณาและทบทวนโครงสรา้งของคณะกรรมการในปจัจุบนัว่ามคีวามเหมาะสมกบัความจ าเป็นเชงิกล

ยุทธข์องบรษิทัหรอืไม่ อย่างไร และเสนอแนวทางในการปรบัปรุง รวมทัง้เสนอแนวทางในการสรรหา
กรรมการใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งดงักล่าว โดยจดัท าเป็นตารางความรูค้วามช านาญเฉพาะดา้นของ
คณะกรรมการ (Director Qualifications และ Skills Matrix) เพื่อพจิารณาว่าคณะกรรมการทีด่ ารง
ต าแหน่งอยู่ในปจัจุบนัประกอบดว้ยกรรมการทีม่คีวามรูค้วามช านาญครบถ้วนตามความจ าเป็นหรอืไม่
อย่างไร และสมควรสรรหากรรมการทีม่คีวามรูค้วามช านาญในดา้นใดเพิม่เตมิเพื่อใหม้คีวามครบถ้วน
มากยิง่ขึน้หรอืไม่อย่างไร
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2. ก าหนดกระบวนการและหลกัเกณฑใ์นการสรรหาบุคคล ใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งและคุณสมบตัติามที่
ก าหนดไวใ้นขอ้ 1

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

4. คดัเลอืก ประเมนิและเสนอรายชื่อผูท้ีจ่ะเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการโดยการกลัน่กรองและสมัภาษณ์
บุคคลทีม่คีุณธรรม ยดึมัน่ในการท างานอย่างมหีลกัการ สง่เสรมิและปฏบิตัติามมาตรฐานสงูสุดอย่างมอื
อาชพี

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

6. เปิดเผยนโยบายในการสรรหาและขัน้ตอนกระบวนการในการเสนอชื่อกรรมการใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพื่อให้
มัน่ใจในความโปร่งใสในขัน้ตอนการสรรหากรรมการ รวมทัง้จดัเตรยีมแบบฟอรม์ในการเสนอชื่อทีร่ะบุ
ถงึขอ้มลูทีจ่ าเป็นในการพจิารณาเหตุผลสนบัสนุน รวมทัง้ความเตม็ใจของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อไวใ้นแบบ
เสนอชื่อนัน้ดว้ย

7. พิจารณาคุณลักษณะของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสม โดยใช้แนวทาง
ดงัต่อไปนี้ในการคดัเลอืกกรรมการ

7.1 คุณลกัษณะทัว่ไปทีต่อ้งการในกรรมการแต่ละท่าน 
 ความมคีุณธรรมและความรบัผดิชอบ
 การตดัสนิใจดว้ยขอ้มลูและเหตุผล
 ความมวีุฒภิาวะและความมัน่คง กลา้แสดงความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างและเป็นอสิระ
 ยดึมัน่ในการท างานอย่างมหีลกัการและมาตรฐานเยีย่งมอือาชพี
 คุณสมบตัอิื่นตามทีค่ณะกรรมการสรรหาเหน็สมควร

7.2 คุณลกัษณะอื่นๆ ทีค่ณะกรรมการสรรหาเหน็ว่ามคีวามส าคญัความรูค้วามช านาญในดา้น
ต่างๆ เพื่อใหไ้ดอ้งคป์ระกอบของคณะกรรมการทีเ่หมาะสม 

 ความรูท้างบญัชแีละการเงนิ
 การบรหิารจดัการองคก์รซึง่รวมถงึการบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรบุคคล
 การบรหิารความเสีย่ง
 การจดัการในภาวะวกิฤติ
 ความรูด้า้นกฎหมาย
 ความรูเ้กีย่วกบัธุรกจิของบรษิทั
 การตลาดระหว่างประเทศ
 การก าหนดวสิยัทศัน์และกลยุทธ์
 ความรูค้วามช านาญเฉพาะดา้นอื่นๆ ทีค่ณะกรรมการสรรหาเหน็ว่าจ าเป็น

8. พจิารณาและทบทวนแผนพฒันากรรมการ ดแูลใหก้รรมการทุกท่านไดร้บัการอบรมอย่างเหมาะสมและ
ต่อเนื่อง เพื่อใหท้ราบถงึการพฒันาในทางธุรกจิของบรษิทั และการเปลีย่นแปลงของระเบยีบปฏบิตัแิละ
ขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้ง โดยมกีารจดัตัง้งบประมาณในการฝึกอบรมกรรมการในแต่ละปีไว้ในระดบัที่
เหมาะสม
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9. ก ากบัดูแลใหบ้รษิทัจดัให้มกีารปฐมนิเทศ และมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัิหน้าที่ให้แก่
กรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหม่

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

11. พจิารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาอย่างสม ่าเสมอ
12. วางแผนและด าเนินการสรรหาผู้สบืทอดต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท

พจิารณา
13. ก ากบัดแูลใหม้กีารสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงูทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม การพฒันาและการรกัษาผูบ้รหิารไว้

ใหอ้ยู่กบัองคก์ร
14. ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย
15. ก าหนดให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาตามที่คณะกรรมการสรรหาหรือประธาน

คณะกรรมการสรรหาเหน็ว่าจ าเป็นและเหมาะสม อย่างไรกต็าม ตอ้งจดัใหม้กีารประชุมอย่างน้อยปีละ 2
ครัง้โดยในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ต้องมกีรรมการสรรหามาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการสรรหาทัง้หมดและควรเป็นกรรมการอสิระ จงึจะเป็นองคป์ระชุม

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาไดม้กีารประชุมทัง้หมด 2 ครัง้ สามารถประมวลจ านวนครัง้ในการเขา้ร่วม
ประชุมของกรรมการสรรหาแต่ละท่านไดด้งันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง วาระการด ารง
ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ในการ
เข้ารว่มประชมุ 

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

3.4 คณะเจ้าหน้าท่ีบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรษิัทมมีติเมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2560 อนุมตัิให้จดัตัง้คณะเจ้าหน้าที่บรหิารความเสีย่ง 
โดยมหีน้าที่และความรบัผดิชอบตามที่ระบุไว้ดา้นล่าง องคป์ระกอบของคณะเจา้หน้าที่บรหิารความเสีย่ง 
ประกอบด้วยสมาชกิอย่างน้อย 2 คนที่แต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิัท จากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิาร , 
ผู้บรหิารอาวุโส และกรรมการผู้จดัการ  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี สิน้สุดในวนัประชุมสามญั
ประจ าปีผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้หลงัจากการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้เสรจ็สิน้ลง บรษิทัจะก าหนดใหม้กีารประชุม
คณะกรรมการขึน้ทนัทเีพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด คณะเจา้หน้าทีบ่รหิารความเสีย่งรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะเจ้าหน้าท่ีบริหารความเส่ียง 
1. ช่วยเหลอืคณะกรรมการในการก าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่ง รวมถงึพจิารณาขอบเขตและระดบั

ความเสีย่งทีย่อมรบัไดท้ีเ่หมาะสมในแต่ละปี โดยใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการ
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บรหิารจดัการ และความน่าเชื่อถอืในการด าเนินธุรกจิ ซึง่เชื่อมโยงกบัประเดน็ความเสีย่งทีเ่กีย่วเนื่อง
กบัความเชื่อมัน่ในการบรหิารจดัการ และการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทั 

2. ก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการจดัท านโยบาย พร้อมทัง้แผนงานส าหรบัระบบบรหิารความเสีย่งที่เหมาะสม
น าเสนอเพื่อขออนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และเผยแพร่ภายในบรษิทัอย่างทัว่ถงึ

3. พจิารณาทบทวนและประเมนิผลดา้นคุณภาพ ความโปร่งใส และประสทิธภิาพของแผนงานและระบบ
บรหิารความเสีย่งของบรษิทัเป็นประจ าทุกปี รวมถงึก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการสามารถบรหิารจดัการให้
เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธด์า้นความเสีย่ง ภายใต้ขอบเขตและระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ

4. พจิารณาทบทวนและประเมนิผลเกีย่วกบัลกัษณะการด าเนินงาน  บทบาทหน้าที ่ ความรบัผดิชอบ และ
อ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบับรหิารจดัการความเสีย่ง รวมถงึก าหนดแนวทางและขอบเขต
ดา้นการบรหิารความเสีย่งภายในบรษิทั

5. ก ากบัดูแลให้มกีารด าเนินการภายใต้กระบวนการที่มปีระสทิธภิาพในการระบุประเดน็ความเสีย่งของ
บรษิัทอย่างต่อเนื่อง  และก าหนดให้มกีารประเมนิถงึผลกระทบจากกรณีที่เกดิเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไป
ตามสมมตฐิานทีก่ าหนดไว ้จากนัน้จดัสรรทรพัยากรทีจ่ าเป็นในการจดัการเชงิรุกเกีย่วกบัประเดน็ความ
เสีย่งเหล่านัน้ โดยค านึงถึงขอบเขตและระดบัความเสีย่งที่ยอมรบัได้ของบรษิัท  รวมถึงก าหนดให้มี
แนวทาง และกระบวนการในการคาดการณ์ความเสีย่งทีไ่ม่แน่นอนทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต

6. ก ากบัดูแลใหม้กีารจดัท าระบบควบคุมที่เป็นเอกสารการประเมนิผลดา้นกระบวนการท างาน  และผล
การด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญั อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

7. ด าเนินการตรวจสอบ และทบทวนการด าเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัประสทิธภิาพด้านการจดัการ
ความเสีย่ง และกระบวนการควบคุมความเสี่ยงภายในขององค์กร โดยก าหนดให้มกีารจดัท าระบบ
ควบคุมความเสี่ยงที่มีความครอบคลุม เพื่อให้มัน่ใจว่าได้มีการจดัการเพื่อบรรเทาความเสี่ยง และ
สามารถบรรลุเป้าหมายทีอ่งคก์รก าหนด

8. พจิารณาทบทวนกระบวนการ และขัน้ตอนการท างานเพื่อให้มัน่ใจถงึประสทิธภิาพของระบบควบคุม
ความเสีย่งภายในขององค์กร ที่ช่วยสนับสนุนความสามารถในการตดัสนิใจ รวมถึงความถูกต้องของ
การเปิดเผยขอ้มลู และฐานะทางการเงนิของบรษิทัใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม

9. ตดิตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวทางปฏบิตัใินดา้นความรบัผดิชอบในการ
ด าเนินธุรกจิ และการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัความเสีย่งโดยเฉพาะ ซึง่รวมถงึประเดน็ความเสีย่งใหม่ที่
เกดิขึน้ และการคาดการณ์ผลกระทบทีม่ต่ีอบรษิทั

10. น าเสนอขอ้มลูอย่างเป็นอสิระ ตรงตามวตัถุประสงค ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความรบัผดิชอบของบรษิทัใน
การด าเนินธุรกิจ รวมถึงประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของบริษัท เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และต่อคณะกรรมการบรษิทั เกีย่วกบัความเสีย่งทุกประเภททีบ่รษิทัตอ้งเผชญิ ตามล าดบั

11. พจิารณาทบทวนกลยุทธ ์ นโยบาย  ระดบัและขอบเขตของความเสีย่งทีย่อมรบัได ้ทีน่ าเสนอโดยฝ่าย
จดัการ โดยคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง จะก ากบัดูแลให้นโยบายต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ภาพรวมความเสีย่งของบรษิทั ทัง้นี้คณะเจา้หน้าที่บรหิารความเสีย่ง จะเป็นผู้พจิารณาประเดน็ความ
เสีย่งในลกัษณะทีก่วา้งทีส่ดุ เช่น ความเสีย่งทีค่รอบคลุมทัง้องคก์ร เป็นตน้

12. พจิารณาทบทวนรายงานของฝ่ายจดัการในดา้นรายละเอยีด  ความเพยีงพอของขอ้มูล  ภาพรวมของ
ประสทิธภิาพด้านการบรหิารความเสีย่ง  การปฏบิตัิงานของฝ่ายจดัการ  การเปิดเผยขอ้มูลด้านการ
ควบคุมภายใน และขอ้เสนอแนะต่างๆ พรอ้มกบัก ากบัดแูลใหม้กีารด าเนินการทีเ่หมาะสม
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13. บ่งชี้ประเด็นความเสีย่งที่ส าคญั รวมถึงการก าหนดดชันีชี้ว ัด (KPI) ส าหรบับรษิัท และด าเนินการ
ตดิตามตรวจสอบปจัจยัต่างๆ โดยก าหนดใหเ้ป็นสว่นหน่ึงของการทบทวนกระบวนการ และขัน้ตอนการ
ท างาน เพื่อใหม้ัน่ใจถงึประสทิธภิาพของระบบควมคุมความเสีย่งภายในของบรษิทั

14. ช่วยเหลอืคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัความรบัผดิชอบในการเปิดเผยขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งกบัการบรหิาร
จดัการความเสีย่งในรายงานประจ าปี และรบัรองความถูกต้องของขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน
ดา้นการบรหิารความเสีย่ง

ในปี 2562 คณะเจา้หน้าทีบ่รหิารความเสีย่ง ไดม้กีารประชุมทัง้หมด 2 ครัง้ สามารถประมวลจ านวนครัง้ใน
การเขา้ร่วมประชมุของสมาชกิแต่ละท่านไดด้งันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง วาระการด ารง
ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ในการ
เข้ารว่มประชมุ 

1. นางสาวปิยธดิา  สขุจนัทร์ กรรมการบรหิาร 2562-2563 2/2 

2. นายอ าพล สมิะโรจนา กรรมการทีไ่ม่เป็น
ผูบ้รหิาร 2562-2563 2/2 

4. การประชุมคณะกรรมการ

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

บรษิทัจะมกีารก าหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปีส าหรบัการประชุมวาระปกต ิและแจง้ใหก้รรมการ
แต่ละท่านไดร้บัทราบก าหนดการดงักล่าวในเดอืนพฤศจกิายนของทุกปี 

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้เสนอวาระการประชุมทัว่ไปที่ต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือระเบียบต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้ง ส่วนวาระทีน่อกเหนือจากวาระดงักล่าว ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการจะร่วมกนั
พจิารณา ทัง้นี้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเขา้สู่วาระการประชุมได ้ โดยส่งวาระทีต่้องการ เสนอ
ผ่านทางเลขานุการบรษิัทก่อนวนัประชุมล่วงหน้า 14 วนั เลขานุการบรษิัทจะเป็นผู้รวบรวมวาระที่เสนอ
ดงักล่าวใหป้ระธานคณะกรรมการพจิารณาก่อนบรรจุเป็นวาระการประชุม 

บรษิทัจะจดัส่งเอกสารทีใ่ชป้ระกอบวาระการประชุมคณะกรรมการพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม โดยระบุอย่าง
ชดัเจนว่าเป็นเรื่องทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรอืเพื่อพจิารณา แลว้แต่กรณีให้แก่กรรมการทุกท่าน
ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั (เวน้แต่ในกรณีจ าเป็น หรอืรบีด่วนเพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทั 
จะแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื่น และก าหนดวนัประชุมเพื่อใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด้) ทัง้นี้ เพื่อให้กรรมการแต่ละ
ท่านไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูก่อนการประชุม ในระหว่างการประชุม ประธานคณะกรรมการจะจดัสรรเวลาอย่าง
เพยีงพอแก่ผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งในการน าเสนอรายละเอยีด เพื่อใหก้รรมการสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิ 
รวมถงึการจดัสรรเวลาใหก้รรมการสามารถอภปิรายปญัหาส าคญัอย่างเพยีงพอ  
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ในปี 2562 คณะกรรมการมกีารประชุม 7 ครัง้ สามารถประมวลจ านวนครัง้ในการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการบรษิทัแต่ละท่านไดด้งันี้  

รายงานการประชุมได้มีการจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยมีการระบุวนัเวลาเริ่ม -เวลาเลิกประชุม  ชื่อ
กรรมการที่เข้าประชุมและกรรมการที่ลาประชุม สรุปสาระส าคญัของเรื่องที่เสนอรวมถึงประเด็นที่มกีาร
อภิปรายและขอ้สงัเกตของกรรมการ มติคณะกรรมการและความเหน็ของกรรมการที่ไม่เหน็ด้วย ชื่อผู้จด
รายงาน และ ผู้รบัรองรายงาน และหลงัจากที่ผ่านการรบัรองจากที่ประชุมแล้ว เลขานุการบรษิัทจะเป็นผู้
จดัเกบ็ เพื่อใหพ้รอ้มส าหรบัการตรวจสอบโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

กรรมการทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิารมปีระชุมกนัเองตามความจ าเป็นโดยไม่มฝีา่ยจดัการร่วมอยู่ดว้ย ทัง้น้ีเพื่ออภปิราย
ปญัหาต่างๆ เกี่ยวกบัการจดัการที่มปีระเด็นที่น่าสนใจ และจะต้องมกีารแจ้งผลการประชุมให้กรรมการ
ผู้จ ัดการได้รับทราบ โดยในปี 2562 กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมีโอกาสได้ประชุมกันเองโดยไม่มี
กรรมการบริหารร่วมอยู่ด้วยจ านวน 1 ครัง้ ในประเด็นเกี่ยวกบัเรื่องมาตรฐานบญัชีใหม่ต่างๆ ที่จะมี
ผลกระทบต่อบรษิทั รวมถงึการท างานของฝา่ยบรหิารร่วมกบัผูส้อบบญัชภีายนอก และเรื่องทัว่ไปอื่นๆ 

5. การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ

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

5.1 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล)

หลกัเกณฑ ์

แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล) เพื่อใชป้ระเมนิการท าหน้าที่
อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล  เป็นเครื่องมอืช่วยใหก้รรมการไดท้บทวน และ

รายช่ือ ต าแหน่ง วาระการ 
ด ารงต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ในการ
เข้ารว่มประชมุ 

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

2. นายเสงีย่ม สนัทดั กรรมการอสิระ 2562-2563 7/7 
3. นายวศนิ ปจัจกัขะภตัิ กรรมการอสิระ 2562-2563 7/7 
4. นายวงั ชาง ยงิ กรรมการ 2562-2563 5/7 
5. นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริิ กรรมการผูจ้ดัการ 2562-2563 7/7 
6. นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร์ กรรมการบรหิาร 2562-2563 7/7 

7. นายอ าพล สมิะโรจนา กรรมการทีไ่ม่เป็น
ผูบ้รหิาร 2562-2563 7/7 
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พฒันาการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนเองใหเ้กดิประสทิธภิาพ และประสทิธผิลยิง่ขึน้ โดยมหีวัขอ้ในการประเมนิที่
สอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีดงันี้ 

1. โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

ในปี 2562 ผลการประเมนิในภาพรวมทัง้ 3 ดา้น อยู่ในระดบั ดีมาก 

5.2 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ 

หลกัเกณฑ ์

แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ เพื่อใช้ประเมนิการท างานของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในภาพรวมขององคค์ณะ  โดยน าแนวทางจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยมาปรบัใชใ้ห้เหมาะสมกบัลกัษณะและโครงสรา้งของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
ซึง่ผลการประเมนิจะเป็นสว่นส าคญัในการพฒันาการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการด าเนินงานเกีย่วกบัคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อยใหม้ปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลยิง่ขึน้ โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อยประเมนิระดบัคะแนนความเหน็ หรอืระดบัการด าเนินการใน 6 หวัขอ้ประเมนิไดแ้ก่ 

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

ในปี 2562 ผลการประเมนิในภาพรวมทัง้ 6 ดา้น อยู่ในระดบั ดีมาก 

ผลการประเมินเฉล่ียปี 2562 ของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ดงัน้ี 

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

หมายเหตุ : การประเมนิทีอ่ยูใ่นเกณฑด์มีาก จะไดค้ะแนนอยูใ่นช่วง 81-100 คะแนน 
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5.3 การประเมินกรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการได้ประเมนิผลงานประจ าปี ของกรรมการผู้จดัการในรูปแบบก าหนดดชันีชี้วดัที่ส าคญัอนั
สะท้อนมาจากผลประกอบการที่เป็นผลงานทัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพ ทัง้นี้ คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยสมาชกิส่วนใหญ่เป็นกรรมการอสิระ และมีประธานเป็นกรรมการอสิระ ท า
หน้าทีพ่จิารณาดชันีชีว้ดัทีส่ าคญัดงักล่าว ซึง่มคีวามโปร่งใส และมคีวามเหมาะสมกบัธุรกจิของบรษิทั โดยมี
หวัขอ้ในการประเมนิ ดงันี้ 

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

หลกัปฏิบติั 4 สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

1. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูท้ าหน้าทีพ่จิารณาหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทน
 กรรมการ และน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ ค่าตอบแทนกรรมการ
 จะพจิารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรบัผดิชอบโดยเปรยีบเทยีบกบั
 บรษิทัอื่นทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั และจะใชผ้ลการส ารวจการจ่ายค่าตอบแทนของบรษิทัจดทะเบยีนใน
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเป็นเกณฑใ์นการเปรยีบเทยีบในแต่ละปี ทัง้นี้ เพื่อใหค้่าตอบแทนดงักล่าว
เพยีงพอทีจ่ะจงูใจและรกัษากรรมการทีม่คีุณภาพตามทีบ่รษิทัตอ้งการ  

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั 
และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

2561 2562 
จ านวน 
กรรมการ 

บาท 
จ านวน
กรรมการ 

บาท 

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

นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิแล้ว กรรมการต่างประเทศที่มาเขา้ร่วมประชุมจะได้รบัค่าตัว๋เครื่องบิน 
ค่าทีพ่กัและอาหาร  รวมถงึกรมธรรมป์ระกนัความรบัผดิของกรรมการและผูบ้รหิารเพื่อคุม้ครองความเสีย่ง
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ของกรรมการและผูบ้รหิารในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หบ้รษิทั แต่ทัง้นี้จะไม่ใหค้วามคุม้ครองในกรณีกระท าการโดย
จงใจ หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรงหรอืทุจรติ  

1.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงูจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน
ก าหนดในแต่ละครัง้ซึ่งสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและผลการด าเนินงานของบริษัท  โดย
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และน าเสนอจ านวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อ
คณะกรรมการเพื่อพจิารณาอนุมตัิ  โดยโครงสร้างค่าตอบแทนถือว่าเป็นเครื่องจูงใจให้กรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการ และผู้บริหารระดบัสูง ปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของ
องคก์รและสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกจิการในระยะยาว 

ในปี 2562 กรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงู ไดร่้วมกนัก าหนดค่าเป้าหมายของตวั
วดัผลการด าเนินงานหลกั (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อน ามาใช้ในการประเมนิผลการ
 ปฏิบตัิงานของกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และผู้บรหิารระดบัสูง ทัง้นี้ คณะกรรมการพิจารณา
 ค่าตอบแทนไดก้ าหนดใหน้ าผลการประเมนิดงักล่าวมาพจิารณาค่าตอบแทน  

ค่าตอบแทน 
2561 2562 

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

นอกเหนือจากเงนิเดอืนและโบนัส ผูบ้รหิารระดบัสงูไดร้บัค่าตอบแทนอื่น ไดแ้ก่ เงนิกองทุนส ารองเลีย้งชพี 
รถประจ าต าแหน่งและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกบัรถประจ าต าแหน่ง บา้นพกัพนักงาน ค่าประกนัสุขภาพ และค่า
ประกนัอุบตัเิหตุ ทัง้นี้ กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบรหิารจะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนอื่นๆ  

กรรมการบางท่านทีไ่ปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย และการร่วมคา้จะไม่ไดร้บั
ค่าตอบแทนจากบรษิทัดงักล่าว  

2. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร

บรษิทัจดัใหม้กีารปฐมนิเทศส าหรบักรรมการและผูบ้รหิารใหม่ โดยจดัใหเ้ยี่ยมชมโรงงานเพื่อดูกระบวนการ
ผลติสนิคา้ของบรษิทั รวมถงึการแนะน าถงึลกัษณะธุรกจิและภาพรวมการด าเนินธุรกจิของบรษิทั และบรษิทั
ย่อย  นอกจากนี้ ยงัจดัใหม้เีอกสารดงัต่อไปนี้ สง่มอบใหก้รรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหม่   

1. คู่มอืกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน ซึง่มหีวัขอ้ต่างๆ ทีส่ าคญั ไดแ้ก่ บทบาทและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
ขอ้หา้มกระท าของกรรมการบรษิทัตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการชุด
ย่อยต่างๆ

2. หลกัการก ากบักจิการทีด่ ีและจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทั
3. หนงัสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทั
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4. รายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ฉบบัล่าสดุ

นอกจากนัน้ คณะกรรมการมนีโยบายส่งเสรมิและสนับสนุนให้กรรมการ กรรมการผู้จดัการ ผูบ้รหิาร และ
พนักงานได้รบัการอบรมและพฒันา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏบิตังิาน รวมถงึเป็นประโยชน์ในภาคธุรกจิ อนัจะเป็นตวัขบัเคลื่อนองคก์รไปสูเ่ป้าหมาย 

โดยในปี 2562 มกีรรมการและผูบ้รหิารไดเ้ขา้รบัการอบรมสมัมนาหลกัสตูรทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

ล าดบั กรรมการ ต าแหน่ง หลกัสูตรท่ีอบรม วตัถปุระสงคก์าร
ฝึกอบรม 

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

ที่ กั ว ล า ลัม เ ป อ ร์  ป ร ะ เ ท ศ
มาเลเซยี 

เพื่อไดท้ราบถงึสถานการณ์
น ้ามนัปาลม์ในตลาดโลกใน
ปีปจัจุบัน รวมถึงปจัจัยที่
ก าหนดทิศทางราคาน ้ามนั
ปาลม์ในอนาคต 

2. นางสาวโสมรกัษ ์
กระจ่างสด 

เลขานุการบรษิทั 
และเลขานุการ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

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

หลกัสูตรส าหรบัเลขานุการ
บ ริ ษั ท แ ล ะ ผู้ ที่ มี ห น้ า ที่
สนับสนุนคณะกรรมการให้
มีความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่และความรบัผดิชอบ
ของตนเองที่เกี่ยวข้องกับ
การท าหน้าที่สนับสนุนการ
ท างานของคณะกรรมการ
ใ น เ รื่ อ ง ต่ า ง ๆ  เ พื่ อ ใ ห้
คณะกรรมการสามารถ
ก ากับดูแลกิจการได้อย่าง
เกดิประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

3. แผนสืบทอดงาน

บรษิทัมกีารวางแผนการสบืทอดงาน โดยการรบัพนักงานในต าแหน่ง Management Trainees เพื่อพฒันา
ความรู้ ความสามารถให้เป็นผู้บริหารของบริษัทต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทได้ก าหนดให้บุคคล
ดงัต่อไปนี้ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนกรรมการผูจ้ดัการ ในกรณีทีก่รรมการผูจ้ดัการไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ 

1. ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิเป็นผูดู้แลและตดัสนิใจในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบังานการเงนิและบญัช ีของ
บรษิทัและบรษิทัย่อย

2. นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร ์เป็นผูด้แูลและตดัสนิใจในเรื่องอื่นๆ ของบรษิทัและบรษิทัย่อย
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หลกัปฏิบติั 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

1. การส่งเสริมนวตักรรม

คณะกรรมการใหค้วามส าคญัและสนับสนุนการท าวจิยั พฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมการผลติทีก่่อใหเ้กดิมูลค่าแก่
ธุรกจิควบคู่ไปกบัการสรา้งคุณประโยชน์ต่อลูกคา้หรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้ง และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 
รวมทัง้คอยตดิตามดแูลใหฝ้า่ยจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดย
ค านึงถงึผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย (value chain) เพื่อใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายหลกัขององคก์ร
ไดอ้ย่างยัง่ยนื 

2. การค านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย

บรษิัทมนีโยบายรกัษาสทิธแิละผลประโยชน์ของผู้มสี่วนได้เสยีกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ 
ลกูคา้ คู่คา้ คู่แขง่ ชุมชนและสงัคม แต่เน่ืองจากความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอาจแตกต่างกนั ดงันัน้ บรษิทัจะ
พจิารณาถงึสทิธติามกฎหมายทีแ่ต่ละกลุ่มพงึไดร้บัอย่างละเอยีดรอบคอบ และดแูลใหม้ัน่ใจว่าสทิธดิงักล่าวไดร้บัความ
คุม้ครองและปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงั โดยไดก้ าหนดแนวทางการตอบสนองความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไว้
เป็นนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยไดเ้ผยแพร่อยู่ในเวบ็ไซตข์องบรษิทั ไดแ้ก่  

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

นอกจากนี้ บรษิทัยงัค านึงถงึบทบาทสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยมกีารก าหนดแนวปฏบิตัติามระบบมาตรฐานต่างๆ ที่
ไดร้บั ไดแ้ก่  

- มาตรฐาน ISO 9001 เป็นมาตรฐานการจดัวางระบบบรหิารงาน เพื่อการประกนัคุณภาพซึง่เป็นระบบทีท่ าให้
เชื่อมัน่ไดว้่ากระบวนการต่างๆ ได้รบัการควบคุม และสามารถตรวจสอบไดโ้ดยผ่านเอกสารทีร่ะบุข ัน้ตอน
และวธิกีารท างาน เพื่อใหม้ัน่ใจได้ว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรบัผดิชอบและขัน้ตอนต่างๆ ในการ
ปฏบิตังิาน

- OHSAS 18001 เป็นมาตรฐานเกีย่วกบัระบบการจดัการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในสถานที่
ท างาน ซึ่งเป็นเครื่องมอืที่ใช้ในการควบคุมและลดอนัตรายและความเสี่ยงที่เกิดจากองค์กรที่อาจส่งผล
กระทบต่อสขุภาพ ชวีติ และทรพัยส์นิได้
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- มาตรฐาน ISO 14001 เป็นมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม โดยมุ่งเน้นใหอ้งคก์รมกีารพฒันาปรบัปรุง
ตลอดจนรกัษาสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง

- มาตรฐานการผลติน ้ามนัปาลม์อย่างยัง่ยนืภายใต้กรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)
เป็นแนวปฏบิตัทิีม่กีารปรบัปรุงการผลติน ้ามนัปาลม์อย่างยัง่ยนื ทัง้ทางเศรษฐกจิ สงัคม ชุมชน สิง่แวดล้อม
และถูกตอ้งตามกฎหมายของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลายภาคสว่นตัง้แต่ตน้น ้าถงึปลายน ้า

บรษิทัไดด้ าเนินกจิกรรมต่างๆ โดยค านึงถงึความปลอดภยั สุขภาพอนามยั และสิง่แวดลอ้ม ผูบ้รหิารทุกระดบั และ
พนกังานทุกคนมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตังิานตามหน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ โดยในปี 2562 มอีุบตัเิหตุ 9 ครัง้ อย่างไร
กต็ามไม่มกีารเสยีชวีติในทีท่ างาน 

3. นโยบายการพฒันาบุคลากร

บรษิทัมุ่งทีจ่ะสนบัสนุนและรกัษาสภาพแวดลอ้มทีพ่รอ้มจะสง่เสรมิใหเ้กดิประสทิธภิาพทีด่ใีนการท างาน โดยบรษิทัยดึ
หลกัในการท างานเป็นทมีและการพฒันาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้กดิประสทิธผิลสงูสดุของบุคลากร โดยบรษิทัเชื่อว่าการ
พฒันาอย่างต่อเนื่องจะช่วยยกระดบัขดีความสามารถและศกัยภาพของบุคลากร อกีทัง้ยงัช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิาน และสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ ตลอดจนถงึการปลูกฝงัจรยิธรรมในการท างานทีด่ใีหก้บับุคลากรของ
บรษิทั ซึง่ในปี 2562 พบว่าจ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมเฉลีย่ของพนักงาน 11.65 ชัว่โมง/คน และมจี านวนหลกัสตูร
การอบรมทัง้สิน้ 27 หลกัสตูร รวมทัง้ไดร้บัการฝึกอบรมในเรื่องการจดัการสิง่แวดลอ้ม  

4. นโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่

กลุ่มบริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่อย่างเป็นทางการซึ่งได้ผ่านการทบทวนและอนุมตัิจากคณะกรรมการ
บรษิทั ดงันี้ 

“กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ต้องไม่เรียกร้อง ด าเนินการ หรือยอมรบัการคอร์รปัชัน่ในทุก
รปูแบบทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม โดยครอบคลุมถงึทุกธุรกจิ และทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งของกลุ่มบรษิทั และใหม้กีาร
สอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบตัิ และข้อก าหนดในการ
ด าเนินการ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกจิ กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย ทัง้นี้ 
หากมกีารฝ่าฝืนกระท าการใดๆ อนัเป็นการสนับสนุนช่วยเหลอื หรอืให้ความร่วมมอืกบัการคอร์รปัชัน่จะได้รบัการ
พจิารณาโทษตามระเบยีบของกลุ่มบรษิทั” 

กลุ่มบรษิทัก าหนดใหม้กีารบอกกล่าวประชาสมัพนัธน์โยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้ช่องทางการแจง้เบาะแสขอ้
รอ้งเรยีน หรอืขอ้เสนอแนะภายในกลุ่มบรษิัท ผ่านสื่อทัง้ภายในและภายนอก เช่น จดหมายอเิลคโทรนิคส ์ประกาศ 
เวบ็ไซต์กลุ่มบรษิทั รายงานประจ าปี การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน อกีทัง้จดัใหม้กีารอภปิราย และท าความ
เขา้ใจกบัพนกังานเป็นประจ าทุกปี  โดยนโยบายดงักล่าวของกลุ่มบรษิทัเป็นการปฏบิตัภิายใต้กฎหมายของประเทศ
ไทยในการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่  

ในแต่ละปี คณะเจ้าหน้าที่บรหิารความเสีย่งได้ประเมนิความเสีย่งในเรื่องการทุจรติที่อาจเกดิขึน้และมกีารรายงาน
ความเสีย่งไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั  
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5. แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการก ากบัดแูลและควบคมุดแูลเพื่อป้องกนัและติดตามความเส่ียงจากการทจุริต

บรษิทัก าหนดใหม้แีนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการก ากบัดแูลและควบคุมดแูลเพื่อป้องกนัและตดิตามความเสีย่งจากการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ สรุปไดด้งันี้  

1. จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายใน (internal control) ระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) และการ
บรหิารความเสีย่งทีค่รอบคลุมระบบงานส าคญัต่างๆ เช่น ระบบการบนัทกึบญัช ีการช าระเงนิ การจดัซือ้จดัจา้ง เป็น
ตน้ ทัง้น้ีเพื่อป้องกนัและตดิตามความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัแนวทางทีแ่กไ้ขที่
เหมาะสม 

2. จดัให้มีช่องทางการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมตัง้แต่การรับเรื่องร้องเรียน การ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และการสรุปผล รวมถงึการคุม้ครองผูแ้จง้เรื่องและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อรบัเรื่องรอ้งเรยีน หรอื
ขอ้คดิเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะจากผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่ดร้บัผลกระทบ หรอืมคีวามเสีย่งทีจ่ะไดร้บัผลกระทบจากการด าเนิน
ธุรกจิของกลุ่มบรษิัท หรอืจากการปฏบิตัหิน้าที่ของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน เกี่ยวกบัการกระท าผดิ
กฎหมาย หรอืจรรยาบรรณ รวมถงึพฤตกิรรมทีอ่าจสอ่ถงึการทุจรติ  

กลุ่มบรษิทัจะเกบ็รกัษาขอ้ร้องเรยีนเป็นความลบั ไม่เปิดเผยต่อผูไ้ม่เกีย่วขอ้ง เวน้แต่ทีจ่ าเป็นต้องเปิดเผย
ตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย  

บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัเรื่องร้องเรียน  จะต้องรักษาข้อมูลให้เป็น
ความลบั และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เวน้แต่ทีจ่ าเป็นต้องเปิดเผยตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย หากมกีารจงใจฝ่าฝืน
น าขอ้มลูออกไปเปิดเผย กลุ่มบรษิทัจะด าเนินการลงโทษตามระเบยีบขอ้บงัคบัของกลุ่มบรษิทัและ/หรอืด าเนินการทาง
กฎหมายแลว้แต่กรณี  

3. ผูบ้รหิารในแต่ละหน่วยงานรบัผดิชอบในการตดิตามความคบืหน้าการด าเนินการเกีย่วกบัขอ้รอ้งเรยีน
นัน้ๆ และน าเสนอรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัไดร้บัทราบ 

6. แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติเพื่อการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการ
คอรร์ปัชัน่

บรษิทัก าหนดใหม้แีนวทางในการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัเิพื่อป้องกนัการมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการคอรร์ปัชัน่ ดงันี้ 

1. หน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิัท ด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยส าคัญและข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

2. ก าหนดให้หน่วยงานที่รบัผดิชอบด าเนินการทดสอบและประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติคอร์รปัชัน่
อย่างต่อเนื่อง เพื่อใหน้ ามาตรการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ไปปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธผิล ตลอดจนตดิตาม ทบทวน 
และปรบัปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่อย่างสม ่าเสมอ โดยน าเสนอผลการประเมนิต่อคณะเจ้าหน้าที่
บรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทั ตามล าดบั อย่างทนัเวลาและสม ่าเสมอ  

3. หากการสบืสวนขอ้เทจ็จรงิแล้วพบว่าขอ้มูลจากการตรวจสอบ หรอืขอ้ร้องเรยีน มหีลกัฐานทีเ่ชื่อว่ามี
รายการ หรอืการกระท าซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิทั รวมถงึ
การฝ่าฝืนการกระท าผดิกฎหมาย หรอืจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทั หรอืขอ้สงสยัในรายงานการเงนิ หรอืระบบการ
ควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข 
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หลกัปฏิบติั 6 ดแูลให้มีระบบบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

1. การบริหารความเส่ียง

คณะกรรมการไดใ้หค้วามส าคญักบัการบรหิารความเสีย่ง จงึไดม้กีารแต่งตัง้คณะเจา้หน้าทีบ่รหิารความเสีย่งขึน้ ในปี 
2560 ซึง่ประกอบไปดว้ยผูบ้รหิารระดบัสงู โดยมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นหลกัปฏบิตั ิ3 ขอ้ 3.4 ทัง้นี้ 
เพื่อใหฝ้า่ยจดัการประเมนิความเสีย่งของแต่ละหน่วยงานและกระบวนการท างาน ประเมนิประสทิธภิาพของมาตรการ
ควบคุมทีม่อียู่ พรอ้มทัง้น าเสนอแผนงานและวธิกีารในการลดความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรษิทั   

2. การควบคมุและการตรวจสอบภายใน

เพื่อใหง้านตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระ สามารถท าหน้าทีต่รวจสอบไดอ้ย่างเตม็ที ่คณะกรรมการตรวจสอบจงึได้
พจิารณาใหบ้รษิทัว่าจา้งบุคคลภายนอก ซึง่เป็นบรษิทัตรวจสอบบญัช ีและอยู่ในรายชื่อของผูต้รวจสอบบญัชีทีไ่ดร้บั
ความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ท าหน้าที่ตรวจสอบภายในของบรษิทั ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการปฏบิตังิานและ
กจิกรรมทางการเงนิของบรษิัทได้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดและมปีระสทิธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการ
ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง (Compliance Controls)  

คณะกรรมการตรวจสอบ มมีตแิต่งตัง้ บรษิทั ส านกังาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั ท าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบรษิัท และก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจ ารายไตรมาส โดยสญัญามอีายุคราวละ 2 ปี  

3. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์

3.1 มาตรการการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในของบริษทั 

เพื่อป้องกนัไม่ใหก้รรมการและผูบ้รหิารน าขอ้มูลภายในของบรษิัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและเปิดเผย
ขอ้มลูแก่บุคคลภายนอก บรษิทัจงึไดก้ าหนดหลกัเกณฑไ์วด้งันี้  

 ก าหนดใหผู้บ้รหิารรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทั และรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครอง
หลกัทรพัยข์องบรษิัทต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการนบัจาก
วนัทีซ่ือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอน และสง่ส าเนารายงานดงักล่าวใหก้บัเลขานุการบรษิทั รวมถงึใหผู้บ้รหิาร
รายงานการถือหลกัทรพัย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส ทัง้นี้  ให้รวมถึงการปฏิบัติตาม
บทบญัญตักิฎหมายทีจ่ะมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงในอนาคตดว้ย (ถา้ม)ี

ค าว่า “ผูบ้รหิาร” หมายถงึ กรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิาร 4 รายแรกนับต่อจาก
กรรมการผูจ้ดัการลงมา ผูซ้ึง่ด ารงต าแหน่งเทยีบเท่าผูบ้รหิารรายที ่4 ทุกราย และใหห้มายความรวมถงึ
ผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝา่ยขึน้ไปหรอืเทยีบเทา่ซึง่
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มหีน้าทีต่้องจดัท าและส่งรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัทัง้ในนามของตนเอง คู่สมรสและ
บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะต่อ ก.ล.ต.  

 หา้มไม่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการ และพนกังานทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายในของบรษิทัเปิดเผยขอ้มูล
ภายในดงักล่าวแก่บุคคลภายนอกหรอืบุคคลทีไ่ม่มหีน้าทีเ่กีย่วขอ้ง และหา้มไม่ใหซ้ือ้ขายหลกัทรพัยข์อง
บริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนและอย่างน้อย 1 วนัหลงัจากวนัที่งบการเงินของบริษัทเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน

 กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูต้องแจง้เกีย่วกบัการซือ้หรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิัททุกครัง้ โดยแจ้ง
อย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนท าการซื้อขายต่อคณะกรรมการหรอืผูท้ี่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อ
รายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท าการ ทัง้นี้  ตามที่
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด

 หา้มมใิหก้รรมการ ผู้บรหิาร ผูจ้ดัการ และพนักงานใช้ขอ้มูลภายในของบรษิัททีย่งัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ
ประชาชนอนัเป็นสาระส าคญัต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัไปใชเ้พื่อแสวงหาประโยชน์
ส่วนตน และ/หรอืชกัชวนผูอ้ื่นให้ซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทั หากฝ่าฝืนขอ้ก าหนดดงักล่าวขา้งต้น
บรษิทัจะด าเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผูก้ระท าความผดิ

 ในกรณีทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการ และพนักงานกระท าการอนัเป็นความผดิอาญาตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยโ์ดยเจตนา บรษิทัจะด าเนินการลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลาย
อย่างรวมกนัดงัต่อไปนี้
 ตดัเงนิเดอืนค่าจา้งหรอืค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ดร้บั
 ใหอ้อก ไล่ออก หรอืปลดออกจากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการหรอืพนักงานโดยถอืว่า

จงใจก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษิัท ถ้าผู้กระท าความผดิเป็นกรรมการบรษิัทให้น าเสนอที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิารณาลงโทษ

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

3.2 การอนุมติัรายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

กรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลอื่นที่มกีารตกลงเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั หรอืรายการที่อาจจะมคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการเกีย่วกบัการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัยท์ี่ส าคญัของกรรมการ 
ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั ตามความหมายทีก่ าหนดตามประกาศของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ที่ใช้บงัคบัอยู่ในขณะท ารายการดงักล่าว จะต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีารตามที่
ประกาศดงักล่าวก าหนดในเรื่องนัน้ๆ โดยเคร่งครดั บรษิทัมกีารก าหนดมาตรการหรอืขัน้ตอนการอนุมตักิาร
ท ารายการดงักล่าวดงันี้  
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(1) หา้มไม่ใหบุ้คคลทีม่สีว่นไดเ้สยีหรอืทีอ่าจจะมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อนุมตัริายการทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ตนได้

(2) การก าหนดราคาหรอืค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกติทางธุรกจิและเงื่อนไขทางการค้าทัว่ไปโดย
ค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นส าคญั

(3) คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาใหค้วามเหน็ก่อนท ารายการดงักล่าว ถา้คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความช านาญในการใหค้วามเหน็ในเรื่องหรอืรายการใด บรษิทัจะต้องจดัใหผู้เ้ชีย่วชาญอสิระเป็นผูใ้ห้
ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณากลัน่กรองก่อนจะน าเสนอ
คณะกรรมการบรษิทั และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิ

อย่างไรกต็าม เพื่อใหธุ้รกรรมต่างๆ สามารถด าเนินไปได้ตามปกต ิคณะกรรมการไดอ้นุมตัิในหลกัการให้
ผู้บริหารสามารถท ารายการระหว่างกนัที่เกิดขึ้นเฉพาะบริษัทกบับริษัทย่อย หากธุรกรรมเหล่านัน้เข้า
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

1. เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับวิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่ส ัญญาทัว่ไปใน
สถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมลีกัษณะเป็น
กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง

2. เป็นรายการทดรองจ่ายที่สมเหตุสมผลทีเ่กดิจากการด าเนินการตามปกติทางธุรกจิ โดยมกีาร
เรยีกเกบ็ตามทีจ่่ายจรงิ

ทัง้นี้ ผูบ้รหิารจะตอ้งรายงานการท าธุรกรรมทีม่ขีนาดเกนิกว่า 500,000 บาท โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบ 
พจิารณาสอบทานรายการดงักล่าว ก่อนน าเสนอใหค้ณะกรรมการไดร้บัทราบทุกไตรมาส  

(4) บรษิทัจะตอ้งเปิดเผยการท ารายการดงักล่าวตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยก าหนด

3.3 การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูเ้ก่ียวข้อง 

เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตดัสนิใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบรษิทั และใหก้รรมการและผูบ้รหิารที่มี
รายการหรอืธุรกรรมทีม่สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการของบรษิทัไดป้ฏบิตัติามประกาศของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 2/2552 เรื่อง รายงานการมสี่วนได้เสยีของกรรมการ ผูบ้รหิาร และบุคคลทีม่คีวาม
เกีย่วขอ้ง บรษิทัจงึไดก้ าหนดหลกัเกณฑไ์วด้งันี้  

 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องมีรายการหรอืธุรกรรมที่มสี่วนได้เสยีที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิาร
จดัการกจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยทีม่ขีนาดของรายการมากกว่าหรอืเท่ากบั 1 ลา้นบาท หรอืรอ้ย
ละ 0.03 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ(NTA) ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย แลว้แต่จ านวนใดจะสงูกว่า ให้
จดัท ารายงานดงักล่าวตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนด และสง่มอบใหเ้ลขานุการบรษิทัภายใน 7 วนัท าการ นับ
จากวันที่มีรายการเกิดขึ้น ในกรณีที่มีรายการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกครัง้ให้แจ้งรายงานการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าว ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัทีม่รีายการเปลีย่นแปลงดงักล่าวเกดิขึน้
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 ให้เลขานุการบรษิัทจดัส่งส าเนารายงานที่ได้รบัตามวรรค 1 ให้ประธานคณะกรรมการและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัรายงานนัน้

 กรรมการ และผู้บรหิารที่มสี่วนได้เสยีในเรื่องที่มกีารพิจารณาในที่ประชุมไม่สามารถเขา้ร่วมในการ
พจิารณาและตอ้งออกจากหอ้งประชุม รวมถงึบรษิทัจะไม่จดัส่งเอกสารในเรื่องดงักล่าวใหก้บักรรมการ
และผูบ้รหิารดงักล่าว

 ใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูการมสีว่นไดเ้สยีในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1

3.4 กลไกในการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรอืแจ้งขอ้รอ้งเรียนของผูมี้ส่วนได้เสีย 

กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสยีต้องการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือแจ้งขอ้ร้องเรียนใดๆ มายงับริษัท สามารถ
กระท าได ้โดยบรษิทัก าหนดเป็นแนวปฏบิตัไิวด้งันี้ 

1. การเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรอืข้อรอ้งเรียน

ผูม้สีว่นไดเ้สยีคนใดมคีวามประสงคจ์ะตดิต่อกบัคณะกรรมการบรษิทัโดยตรงโดยไม่ผ่านผูบ้รหิารของบรษิทั 
เพื่อแสดงความคดิเหน็ต่างๆ เกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิรวมทัง้การแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีนต่างๆ เช่น 
รายงานทางการเงนิที่ไม่ถูกต้อง การกระท าผดิกฎหมายหรอืจรรยาบรรณ หรอืระบบการควบคุมภายในที่
บกพร่อง เป็นตน้ โดยใหส้ง่ไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัโดยตรงดงันี้ :- 

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

สง่ทางจดหมายอเิลคโทรนิคส ์: acthira@hotmail.com  

2. การคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแสหรอืข้อรอ้งเรียน

ผูม้สีว่นไดเ้สยีทีแ่จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนตามขอ้ 1 ขา้งตน้ไมต่อ้งเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด 

3. การด าเนินการหลงัจากมีผูแ้จ้งเบาะแสหรอืข้อรอ้งเรียน

ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลหรอืขอ้เทจ็จรงิตามทีม่ผีูแ้จง้เบาะแสหรอื
ขอ้รอ้งเรยีนตามขอ้ 1 ขา้งต้น แล้วน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดร้บัทราบภายใน 30 วนันับจากวนัที่
ไดร้บัแจง้ 
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4. มาตรการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย

ในกรณีทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บัความเสยีหายจากการละเมดิสทิธติามกฎหมายโดยบรษิทั คณะกรรมการจะรบี
แก้ไขข้อบกพร่อง หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยมิชกัช้า  รวมทัง้หามาตรการป้องกนัมิให้เกิดเหตุการณ์
ดงักล่าวขึน้อกี และจะพจิารณาชดเชยค่าเสยีหายใหผู้ถู้กละเมดิตามกฎหมายอย่างเหมาะสม  

หลกัปฏิบติั 7 รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

1. การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส

บรษิทัให้ความส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผูถ้ือหุ้นใชป้ระกอบการตดัสนิใจลงทุน รวมถึงการ
ตดัสนิใจใช้สทิธอิอกเสยีงในการประชุมผู้ถอืหุน้ และมกีารประเมนิประสทิธภิาพของกระบวนการเปิดเผยขอ้มูลเป็น
ระยะๆ โดยไดม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและด าเนินการในเรื่องต่างๆ ดงันี้ 
 เปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี้ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และมกีารปรบัปรุงขอ้มูลในเวบ็ไซต์ของบรษิทัใหเ้ป็น

ปจัจุบนัเป็นระยะๆ
 หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี
 นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีต่างๆ ไดแ้ก่ นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม, นโยบาย

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

 จดัสง่รายงานขอ้มลูประจ างวด อาท ิงบการเงนิ แบบ 56-1 และรายงานประจ าปีต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และ ก.ล.ต. อย่างถูกตอ้ง ครบถว้นภายในเวลาทีก่ าหนด

 มกีารรายงานขา่วเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัและอาจมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อราคาหลกัทรพัยต์าม
ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

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

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

2. ความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ี

คณะกรรมการมอบหมายใหฝ้า่ยจดัการมกีารตดิตามและประเมนิผลฐานะทางการเงนิของกจิการและมกีารรายงานต่อ
คณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝา่ยจดัการจะร่วมกนัหาทางแกไ้ขโดยเรว็หากเริม่มสีญัญาณบ่งชี้
ถงึปญัหาสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการช าระหน้ี 

บรษิทัค านึงถงึการสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่กลุ่มเจา้หนี้ โดยเน้นทีค่วามสุจรติและปฏบิตัติามเงื่อนไขการกูย้มืเงนิ และ
สญัญาหรอืขอ้ตกลงตามทีม่ไีวต่้อเจา้หนี้อย่างเคร่งครดั บรษิทัมกีารช าระเงนิกูแ้ละดอกเบีย้ถูกต้อง ตรงต่อเวลา และ
ครบถว้นมาโดยตลอด รวมทัง้ไม่น าเงนิทีกู่ย้มืมาไปใชใ้นทางทีข่ดัต่อวตัถุประสงคก์ารกูย้มื นอกจากนัน้ บรษิทัยงัไม่
ปกปิดขอ้มลูหรอืขอ้เทจ็จรงิอนัท าใหเ้กดิความเสยีหายแก่เจา้หนี้ของบรษิทัอกีดว้ย 

ในกรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึ่งได้ บรษิทัจะรบีด าเนินการแจง้ใหเ้จา้หนี้ทราบโดยเรว็เพื่อร่วมกนั
พจิารณาหาแนวทางแกไ้ขโดยใชห้ลกัความสมเหตุสมผล โดยบรษิทัมุ่งมัน่ในการรกัษาสมัพนัธภาพทีย่ ัง่ยนืกบัเจา้หนี้
และคงไว้ซึ่งความเชื่อถือซึ่งกนัและกนั อย่างไรกต็าม บรษิัทมกีารบรหิารจดัการเงนิทุนในระดบัที่เหมาะสม เพื่อ
ป้องกนัมใิหบ้รษิทัอยู่ในฐานะทีย่ากล าบากในการช าระหน้ีคนืแก่เจา้หน้ี อกีทัง้มกีารบรหิารสภาพคล่องทางการเงนิเพื่อ
เตรยีมพรอ้มในการช าระคนืหนี้ใหแ้ก่เจา้หนี้อย่างทนัท่วงทแีละตรงตามระยะเวลาครบก าหนด โดยฝ่ายจดัการมหีน้าที่
วางแผนตดิตามและควบคุมฐานะการเงนิใหเ้หมาะสมกบักจิกรรมทางการเงนิของกลุ่มธุรกจิ  เพื่อทีจ่ะสามารถรองรบั
ความเสีย่งทีม่นียัส าคญัครอบคลุมทุกดา้น ทัง้ภายใตภ้าวะปกตแิละภาวะวกิฤต ิ

หลกัปฏิบติั 8 สนับสนุนการมีส่วนรว่มและการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น 

1. สิทธิของผูถ้ือหุ้น

 จดัใหม้กีารประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ภายใน 4 เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั เพื่อพจิารณา
รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ ซึ่งแสดงถึงผลการด าเนินการของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา งบแสดงฐานะ
การเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็  การจ่ายเงินปนัผลและจดัสรรเงินไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย การ
เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระรวมถึงค่าตอบแทนกรรมการ  แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนด
ค่าตอบแทน

 การประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้น ในวาระเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการก าหนด
ค่าตอบแทนนัน้  บรษิทัไดแ้ยกเรื่องการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการ ออกจากการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ
โดยบรษิัทได้ใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในการเลือกตัง้กรรมการ และเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็น
รายบุคคล

mailto:upoic.secretary@upoic.co.th
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 จดัให้มีการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมหีุ้นนับ
รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการ
เรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไว้
ใหช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชุมผูถ้อืหุ้นภายในสีส่บิหา้วนั
นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้

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

 ในการเรยีกประชุมผู้ถอืหุน้ บรษิทัจะต้องจดัท าเป็นหนังสอืนัดประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา  ระเบยีบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้และ
นายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่า 21 วนัก่อนวนัประชุม

 ในการประชุมผูถ้อืหุน้ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และตอ้ง
มหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม โดยมี
ประธานคณะกรรมการท าหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุม และจะด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบยีบวาระ
ทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม โดยมนีโยบายทีจ่ะไม่เพิม่ระเบยีบวาระในที่ประชุม โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้
ทราบล่วงหน้า

 การใช้บตัรลงคะแนนเสยีงจะใช้ในกรณีที่มผีูถ้ือหุน้ท่านใดลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีงในวาระ
ทัว่ไป และใชใ้นวาระส าคญั เช่น การแต่งตัง้กรรมการ  การท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั การท ารายการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์การแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิและขอ้บงัคบั เป็นตน้

 เปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุ้นมสีทิธใินการเสนอเรื่องทีเ่หน็ว่าส าคญัและเป็นประโยชน์เพื่อพจิารณาบรรจุเป็นวาระการ
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อเข้ารบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษั ท
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ส่งค าถามเกีย่วกบับรษิทัมาล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยบรษิทัได้
ก าหนดหลกัเกณฑผ์่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั

 จดัสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอ พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมสีทิธอิย่างเท่าเทียมกนัในการแสดงความ
คดิเหน็ และตัง้ค าถามในทีป่ระชุม

 ก าหนดเป็นนโยบายในการอ านวยความสะดวกและส่งเสรมิการเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้มกีาร เผยแพร่
นโยบายดงักล่าวผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั

 จดัใหม้กีารเผยแพร่เอกสารการประชุมต่างๆ พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านทาง
เวบ็ไซต์ของบรษิทัอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อให้ผูถ้ือหุ้นสามารถศกึษาขอ้มูลประกอบการประชุม
ล่วงหน้า

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและบันทึกค าถามและค าตอบที่เป็นประเด็นส าคัญพร้อมทัง้ค าชี้แจงของ
คณะกรรมการ  รวมถงึบนัทกึจ านวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีเ่หน็ชอบ ไม่เหน็ชอบ และงดออกเสยีงไวอ้ย่างชดัเจนใน
ทุกๆ วาระทีต่อ้งมกีารลงคะแนนเสยีงในรายงานการประชุม และเชญิตวัแทนผูถ้อืหุน้ 2 ท่าน ร่วมเป็นสกัขพียาน
ในการตรวจนับคะแนนเสยีงในทีป่ระชุม ตลอดจนมกีารบนัทกึวดีโีอในระหว่างการประชุมจนกระทัง่การประชุม
เสรจ็สิน้ลง

 เปิดเผยมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มทัง้ผลการลงคะแนนเสยีง ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ภายในวนัท าการถดัไปนบัจากวนัประชุม
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 บรษิทัมกีารเผยแพร่ร่างรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมเสรจ็
สิน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบความถูกตอ้ง และใชส้ทิธคิดัคา้นไดห้ากจ าเป็นโดยไม่ต้องรอถงึการประชุม
ครัง้ต่อไป

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

2. การปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั

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

 จดัส่งหนังสอืมอบฉันทะในรูปแบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสยีงได้ พร้อมกบั
หนังสอืเชญิประชุม โดยระบุเอกสารทีต่้องใชใ้นการมอบฉันทะและขัน้ตอนในการเขา้ร่วมประชุมอย่างชดัเจน ผู้
ถอืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุม แต่ประสงคจ์ะใชส้ทิธอิอกเสยีงอาจมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสยีงแทนตน หรอืจะมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทักไ็ด้

 บริษัทมีการก าหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกบัการป้องกนัการใช้ข้อมูลภายในของบรษิัท และได้แจ้งให้พนักงาน
ผูบ้รหิาร และกรรมการบรษิทัทราบ (ดรูายละเอยีดในหลกัปฏบิตั ิ6 ขอ้ 3.1)

 บรษิทัมกีารเปิดเผยการท ารายการระหว่างกนัระหว่างบรษิทักบับรษิทัย่อย โดยไดก้ระท าอย่างยุตธิรรมตามราคา
ตลาดและเป็นไปตามปกตธิุรกจิการคา้ (Fair and at arms’ length basis) (ดูรายละเอยีดในหลกัปฏบิตั ิ6 ขอ้
3.2)

การน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการทีดี ส าหรบับริษทัจดทะเบียน (CG Code) มาปรบัใช้ 

บรษิทัไดท้บทวนนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ (Corporate Governance Policy) โดยอา้งองิจากหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี
ส าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดสี าหรบับรษิัทจด
ทะเบยีนปี 2560 (CG Code) ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่คณะกรรมการไดพ้จิารณา
แลว้พบว่า บรษิทัไดน้ าหลกัปฏบิตัสิว่นใหญ่ของทัง้ 8 ขอ้มาปรบัใชต้ามบรบิททางธุรกจิของบรษิทั  

อย่างไรกต็าม มหีลกัปฏบิตับิางขอ้ทีบ่รษิทัยงัไม่สามารถหรอืยงัมไิดน้ าไปปรบัใช ้ซึง่ฝา่ยจดัการไดม้กีารชีแ้จงเหตุผลในการ
ประชุมคณะกรรมการ เพื่อทีจ่ะน าไปเป็นแนวทางในการปรบัใชใ้หเ้หมาะสมในล าดบัต่อไป ทีส่ าคญัไดแ้ก ่



รายงานการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

40 

ข้อท่ียงัไม่ปฎิบติั เหตผุลท่ียงัไม่สามารถปฏิบติัได้ 
คณะกรรมการควรก าหนดใหก้รรมการอสิระมวีาระการด ารง
ต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นับจากวนัที่แต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอสิระครัง้แรก 

เ น่ื อ ง จ า กก ร รมกา รทุ กท่ า น เ ป็นผู้ ที่ มีค ว า ม รู้ แ ล ะ
ความสามารถ ประสบการณ์ มีความเขา้ใจลกัษณะการ
ด าเนินธุรกิจเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระในการแสดง
ความเห็น มขีอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บรษิทั โดย
ประสบการณ์ของกรรมการจากการด ารงต าแหน่งเป็น
เวลานานจะช่วยสนับสนุนให้กรรมการมีความเข้าใจการ
ด าเนินงานของธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีลกัษณะเฉพาะได้ดี
ยิง่ขึน้ 

การก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัจ านวนองค์ประชุมขัน้ต ่า ณ 
ขณะทีค่ณะกรรมการจะลงมตใินที่ประชุมคณะกรรมการว่า 
ตอ้งมกีรรมการอยูไ่ม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 

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

การแต่งตัง้คณะกรรมการบรรษทัภบิาล (CG Committee) บรษิทัไม่มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการบรรษทัภบิาลเป็นการ
เฉพา ะ  แต่ คณะกร รมการบริษัท ได้มอบหมาย ให้
คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าทีพ่จิารณาในเรื่องดงักล่าว 
รวมถึงการก าหนดหลักการก ากับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบตัิ
ตามหลักการที่ก าหนด ซึ่งเพียงพอต่อขอบเขตธุรกิจใน
ปจัจุบนั และยงัคงด าเนินงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

คณะกรรมการไม่ได้ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ
มากกวา่รอ้ยละ 50 

คณะกรรมการมสีมาชิกจ านวน 7 ท่าน โดยเป็นกรรมการ
อสิระจ านวน 3 ท่าน (คดิเป็นสดัสว่นน้อยกว่ารอ้ยละ 50 แต่
มากกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด) และประธาน
กรรมการเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งถือว่าสะท้อนการถ่วงดุล
อ านาจที่เหมาะสม นอกจากนัน้กรรมการอิสระสามารถ
ท างานร่วมกบัคณะกรรมการทัง้หมดไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
และสามารถแสดงความเหน็ไดอ้ยา่งอสิระ 
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ข้อมลูบริษทั 

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

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

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

สวนปาลม์น ้ามนั : พืน้ทีป่ลกูปาลม์น ้ามนัของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
  แบ่งออกเป็น 2 สว่น ดงันี้ 

1. พืน้ท่ีท่ีเป็นของบริษทั

ซึง่แบ่งเป็นพืน้ทีท่ีม่เีอกสารสทิธทิีเ่ป็นโฉนด นส.3ก นส.3 และ สค. 1 ซึง่มจี านวน 14,591.20 ไร ่
โดยประกอบไปดว้ยพืน้ที ่ดงัต่อไปนี้ 

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

2. พืน้ท่ีท่ีเป็นของบริษทัย่อย

2.1. พืน้ทีเ่ช่าราชพสัดุ ของกรมธนารกัษ์ ตัง้อยู่เลขที่ 229 หมู่ 2 ต าบลเคยีนซา อ าเภอเคยีนซา 
สรุาษฎรธ์านี แบ่งเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ 

สว่นแรกจ านวน 4,294.34 ไร่ มกี าหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี นบัแต่วนัที ่9 กรกฎาคม 2557 ถงึวนัที ่
8 กรกฎาคม 2587   

ส่วนที่สองจ านวน 4,294.34 ไร่ กรมธนารกัษ์จะน าไปจดัสรรให้ราษฎรผู้ยากไร้ไม่มีที่ดนิท ากิน
ไดร้บัสทิธกิารเช่ารายละไม่เกนิ 10 ไร่ โดยในระหว่างทีก่รมธนารกัษ์ด าเนินการยงัไม่แลว้เสรจ็ จงึใหบ้รษิทั
ย่อยเช่า และจ่ายค่าเช่าตามอตัราทีก่รมธนารกัษ์ก าหนด 

2.2 พื้นที่ที่ เป็นสัมปทานกับกรมป่าไม้ ตัง้อยู่ เลขที่ 16 หมู่  5 ต าบลชัยบุรี อ าเภอชัยบุร ี
สรุาษฎรธ์านี ซึง่หมดอายุเมื่อวนัที ่1 มกราคม 2558 ในระหว่างด าเนินการขอต่ออายุ บรษิทัไดร้บัใบอนุญาต
เกบ็หาของปา่ในเขตปา่สงวนแห่งชาต ิจ านวนพืน้ที ่6,515 ไร่  โดยใบอนุญาตมอีายุคราวละ 1 ปี   

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

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

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

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

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

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

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

ทีต่ัง้สวนปาลม์  : ต าบลชยับุร ีอ าเภอชยับุร ีสรุาษฎรธ์าน ี
พืน้ทีท่ีไ่ดร้บัอนุญาต : 6,515 ไร่ (ภายใตใ้บอนุญาตเกบ็หาของปา่ในเขตปา่สงวนแหง่ชาต)ิ 
ระยะเวลาการใชป้ระโยชน์ : ตัง้แต่วนัที ่15 พฤษภาคม 2562 ถงึวนัที ่14 พฤษภาคม 2563 
ทุนจดทะเบยีน  : 500 หุน้ (มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10,000 บาท) 

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

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

ทีต่ัง้สวนปาลม์   : ต าบลเคยีนซา และต าบลคามวาร ีอ าเภอเคยีนซา สรุาษฎรธ์านี 
พืน้ทีเ่ช่าราชพสัดุ กรมธนารกัษ ์ : แบ่งเป็น 2 สว่น 

สว่นแรกจ านวน 4,294.34 ไร่ มกี าหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี นบัแต่วนัที ่9 กรกฎาคม 2557 ถงึวนัที ่
8 กรกฎาคม 2587   

สว่นทีส่องจ านวน 4,294.34 ไร่ กรมธนารกัษ์มนีโยบายจะน าไปจดัสรรใหร้าษฎรผูย้ากไรไ้ม่มทีีด่นิ
ท ากนิไดร้บัสทิธกิารเช่ารายละไม่เกนิ 10 ไร่ โดยในระหว่างทีก่รมธนารกัษ์ด าเนินการยงัไม่แลว้เสรจ็ จงึให้
บรษิทัย่อยเช่า และจ่ายค่าเช่าตามอตัราทีก่รมธนารกัษ์ก าหนด 
ทุนจดทะเบยีน   : 5,000 หุน้ (มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท) 
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2. ช่ือบริษทั : บริษทั สยามเอลิทปาลม์ จ ากดั 
ส านกังานใหญ่ : 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ 

  เขตบางนา กรงุเทพมหานคร  10260 

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

ส านกังานกระบี ่ : 98 หมู่ 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5 
  ต าบลหว้ยยงู อ าเภอเหนือคลอง กระบี ่81130 

  โทรศพัท ์075-666 075 
  โทรสาร  075-666 072 

ประเภทธุรกจิ  : เพาะเมลด็พนัธุป์าลม์ 
ทุนจดทะเบยีน  : 5,000,000 หุน้ (มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท) 
จ านวนหุน้สามญัทีบ่รษิทัถอือยู่ : 2,500,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 50.00 
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บคุคลอ้างอิงอ่ืนๆ 

1. นายทะเบียนหุ้น

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

  ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 
  กรุงเทพมหานคร 10400 

 โทรศพัท ์02-009 9000 
  โทรสาร  02-009 9991 

2. ผูส้อบบญัชี

ชื่อ : นางสาววไิลลกัษณ์ เลาหศรสีกุล 
  เลขทะเบยีนผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 6140 

สถานทีส่ านกังาน  : บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 
  ชัน้ 33 อาคารเลครชัดา ออฟฟิศ คอมเพลก็ซ ์
  เลขที ่193/136-137 ถนนรชัดาภเิษก คลองเตย 
  กรุงเทพมหานคร 10110   

  โทรศพัท ์ 02-264 0777 
  โทรสาร   02-264 0789 

จ านวนปีทีเ่ป็นผูส้อบบญัชใีหบ้รษิทั :  2 
ความสมัพนัธห์รอืการมสีว่นไดเ้สยีกบั : ไมม่ ี
บรษิทั /บรษิทัย่อย /ผูบ้รหิาร /ผูถ้อืหุน้    
รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักล่าว 
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บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) เป็นเจา้ของสวนปาลม์ซึง่ผลติน ้ามนัปาลม์ดบิ (CPO) จากทะลายผลปาลม์
สด (FFB) ของบรษิทัและซือ้จากชาวสวนภายนอกทีม่สีวนอยู่ใกลก้บัโรงสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิ ผลผลติรองอื่นๆ คอืน ้ามนัเมลด็ใน
ปาลม์ดบิ (CPKO) ซึง่สกดัจากเมลด็ในปาลม์ (PK) และกากเมลด็ในปาลม์ (PKC) ซึง่เป็นผลพลอยไดจ้ากการผลติน ้ามนัเมลด็
ในปาลม์ดบิ ซึง่ใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารสตัว ์

บรษิทัและบรษิทัย่อยมพีืน้ทีป่ลกูปาลม์ในทีด่นิทีบ่รษิทัมเีอกสารสทิธ ิจ านวน 14,591.20 ไร่ และในพืน้ทีข่องรฐั ซึง่ประกอบดว้ย
สญัญาเช่าและใบอนุญาตเกบ็หาของปา่ จ านวน 15,103.69 ไร่ในจงัหวดักระบี ่และจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

บรษิทัมโีรงสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิซึง่ตัง้อยู่ทีจ่งัหวดักระบี ่สามารถสกดัทะลายผลปาลม์สดได ้450,000 ตนัต่อปี (75 ตนัต่อชัว่โมง) 
และโรงสกดัน ้ามนัเมลด็ในปาลม์ดบิมกี าลงัการผลติ 26,500 ตนัของเมลด็ในปาลม์ต่อปี 

รายไดข้องบรษิทัมาจากการขายภายในประเทศจากผลผลติหลกัๆ คอืน ้ามนัปาลม์ดบิ น ้ามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ และกากเมลด็ใน
ปาลม์ ซึง่เป็นวตัถุดบิหลกัส าหรบัผลติสนิคา้ต่อเนื่องในอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ เช่น น ้ามนัทีใ่ชใ้นการปรุงอาหาร อาหารสตัว์ 
เนย เนยเทยีม สบู่ แชมพ ูผงซกัฟอก น ้ายาลา้งจาน เครื่องส าอาง และผลติภณัฑอ์าหารอื่นๆ เช่น ขนมและไอศครมี กากเมลด็
ในปาลม์ใชม้ากในฟารม์เป็ดไก่และโรงงานอาหารสตัว ์ 

ในปี 2562 ยอดขายน ้ามนัปาลม์ดบิมสีดัสว่นรอ้ยละ 80.95 ของรายไดร้วม บรษิทัมปีรมิาณการผลติน ้ามนัปาลม์ดบิต ่ากว่ารอ้ย
ละ 5 เมื่อเทยีบกบัปรมิาณการผลติน ้ามนัปาลม์ดบิทัง้ประเทศ เน่ืองจากปรมิาณโรงงานสกดัน ้ามนัทัง้ประเทศทีเ่ปิดด าเนินการมี
จ านวนสงูถงึ 101 แห่ง  

โครงสร้างรายได้ 

ผลิตภณัฑ/์บริการ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

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

รวมมูลค่าการจ าหน่าย 763 100.00 628 100.00 546 100.00 
หมายเหตุ : การจ าหน่ายผลติภณัฑข์า้งตน้ด าเนินการโดย UPOIC 



ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

46 

การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในปีท่ีผา่นมา 

1. คณะกรรมการบริษทั : แต่งตัง้เลขานุการบริษทัใหม่

เมื่อวนัที่ 8 พฤศจกิายน 2561 คณะกรรมการบรษิัทมมีติอนุมตัิแต่งตัง้นางสาวโสมรกัษ์ กระจ่างสด เป็นเลขานุการ
บรษิทัแทนนายยุทธ ศกัดิเ์ดชยนต ์ซึง่ไดล้าออกจากต าแหน่งเลขานุการบรษิทั โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 
เป็นตน้ไป  

2. สญัญาเช่าท่ีราชพสัด ุ: มีก าหนดระยะเวลา 30 ปี

เมื่อวนัที ่11 ธนัวาม 2557 บรษิทั ประจกัษ์ววิฒัน์ จ ากดั ไดท้ าสญัญาเช่าทีร่าชพสัดุกบักรมธนารกัษ์จ านวน 4,294 ไร่ 
โดยมกี าหนดระยะเวลา 15 ปี อย่างไรกต็าม ในวนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2562 บรษิทั ประจกัษ์ววิฒัน์ จ ากดั ไดร้บัการ
พจิารณาสทิธกิารเช่าพืน้ที่ดงักล่าวจากกรมธนารกัษ์เพิม่จากสญัญาเช่าเดมิอกี 15 ปี ทัง้นี้ ไดย้กเลกิสญัญาเช่าเดมิ
เป็นสญัญาเช่าใหม่ ซึง่มกี าหนดเวลา 30 ปี นบัตัง้แต่ 9 กรกฎาคม 2557 ถงึวนัที ่8 กรกฎาคม 2587  

3. คดีความฟ้องร้อง : อยัการจงัหวดักระบี่ย่ืนฟ้องคดีต่อบริษทั

ในเดอืนกรกฎาคม 2561 อยัการจงัหวดักระบีไ่ดย้ื่นค าฟ้องต่อศาลว่าบรษิทัไดเ้ขา้ใชป้ระโยชน์ในทีด่นิแปลงหนึ่งเพื่อ
ปลกูปาลม์น ้ามนัคดิเป็นเนื้อที ่4,376 ไร่ซึง่ไดก้ าหนดใหเ้ป็นเขตปฏริปูทีด่นิ โดยไดย้ื่นฟ้องว่าเป็นความผดิต่อประมวล
กฎหมายที่ดนิ พ.ศ.2497 มาตรา 9, 108 ทว ิประกาศของคณะปฏวิตัิฉบบัที ่96 ลงวนัที่ 29 กุมภาพนัธ ์2515 และ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 บรษิัทไดเ้ปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลส าหรบังวด 3 
เดอืนและ 6 เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2561 เป็นตน้ไป  

เมื่อวนัที ่2 สงิหาคม 2562 ศาลจงัหวดักระบี่ได้พพิากษายกฟ้องคดดีงักล่าว แต่มคี าสัง่ใหบ้รษิัทส่งมอบพืน้ทีแ่ปลง
ดงักล่าว ซึง่ขณะนี้อยู่ในระหว่างขัน้ตอนการอุทธรณ์ ดงัปรากฏตามค าอธบิายในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 27.5
อย่างไรกต็าม ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดจากมลูค่าทีด่นิและตน้ทุนสวนปาล์ม คดิเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 28.5 ลา้น
บาท ซึง่บรษิทัไดพ้จิารณาตัง้ส ารองความเสยีหายดงักล่าวทัง้จ านวนไวแ้ลว้  

4. ค าสัง่ของส านักงานปฏิรปูท่ีดินจงัหวดักระบ่ี : บริษทัส่งมอบคืนท่ีดินแปลงหมายเลขท่ี 601

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ที่ 7/2562 วนัที่ 24 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการได้ลงมติให้บรษิัท
ปฏิบตัิตามค าสัง่ของส านักงานปฏิรูปที่ดินจงัหวดักระบี่ โดยให้บริษัทออกจากที่ดินแปลงหมายเลขที่ 601 เนื้อที่
ประมาณ 973 ไร่ ตัง้อยู่ต าบลกระบีน้่อย อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี ่ซึง่บรษิทัครอบครองอยู่โดยไม่มหีนังสอืแสดงสทิธิ
ในทีด่นิทีอ่อกโดยหน่วยงานของรฐั และเคลื่อนยา้ยทรพัยส์นิของบรษิทัออกจากทีด่นิดงักล่าวภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 
2562 ดงัปรากฏตามค าอธบิายในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 27.4 (ค) 
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การออกจากทีด่นิซึง่บรษิทัครอบครองอยู่ดงักล่าวท าใหจ้ านวนเนื้อทีข่องทีด่นิของบรษิทัและมลูค่าทรพัยส์นิของบรษิทั
ลดลง คดิเป็นมูลค่าทางบญัชปีระมาณ 8 ลา้นบาท นอกจากนี้ทีด่นิดงักล่าวมตี้นปาลม์น ้ามนัทีบ่รษิทัไดล้งทุนปลูกไว ้
โดยพืน้ทีด่งักล่าวไดก้่อใหเ้กดิผลผลติปาลม์น ้ามนัคดิเป็นรอ้ยละ 4.50 ของผลปาลม์ทัง้หมดทีบ่รษิทัเกบ็เกีย่วได ้หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 2.10 ของผลปาลม์ทัง้หมดทีเ่ป็นวตัถุดบิเขา้สูโ่รงงานของบรษิทั ดงันัน้ ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการ
ออกจากทีด่นิดงักล่าว คอืจะท าใหบ้รษิทัตอ้งซือ้ผลปาลม์น ้ามนัจากบุคคลภายนอกตามแหล่งต่างๆ มาทดแทน ซึง่จะ
สง่ผลต่อตน้ทุนวตัถุดบิของบรษิทัสงูขึน้ 

5. แก้ไขข้อบงัคบับริษทั : ข้อ 19

เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการมคีวามสะดวกและคล่องตวั โดยคณะกรรมการสามารถก าหนดชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนาม
ผกูพนัธบ์รษิทัได ้โดยไม่ตอ้งเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตั ิ ทีป่ระชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่42 เมื่อวนัที ่26 
เมษายน 2562 ไดม้มีตใิหม้กีารแกไ้ขขอ้บงัคบัขอ้ 19 ของบรษิทั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

จากเดมิ 
“ขอ้ 19 กรรมการสองคนสามารถกระท าการแทนบรษิทัโดยลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏบิตัิการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการหรอืบรษิทักไ็ด”้ 

แกไ้ขเป็น 
“ขอ้ 19 กรรมการสองคนสามารถกระท าการแทนบรษิัทโดยลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิัท 
อย่างไรกต็ามคณะกรรมการอาจก าหนดชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัพรอ้มประทบัตราส าคญัของบรษิทั
ได ้

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏบิตัิการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการหรอืบรษิทักไ็ด”้ 

6. แก้ไขข้อบงัคบับริษทั : ข้อ 23

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ทีแ่กไ้ขตามค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษา
ความสงบแห่งชาตทิี ่21/2560 เรื่องการแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ ทีป่ระชุม
สามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่42 เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2562 ไดม้มีตใิหม้กีารแกไ้ขขอ้บงัคบัขอ้ 23 ของบรษิทั โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

จากเดมิ 
“ขอ้ 23 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในสีเ่ดอืน นับแต่วนัสิน้รอบ
ปีบญัชขีองบรษิทั 

การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากทีก่ล่าวแลว้ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั 
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คณะกรรมการจะเรยีกประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้รวมกนันับจ านวนหุน้ไดไ้ม่น้อยกว่า
หนึ่งในหา้ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดหรอืผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้คนซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่หนึ่ง
ในสบิของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย 
คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายใน 1 เดอืน นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้” 

แกไ้ขเป็น 
“ขอ้ 23 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในสีเ่ดอืน นับแต่วนัสิน้รอบ
ปีบญัชขีองบรษิทั 

การประชุมคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามญั” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะ
เหน็สมควร 

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสบิ ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะ
เขา้ชื่อกนัท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อไรกไ็ด ้แต่ต้องระบุเรื่องและ
เหตุผลในการที่ขอให้เรยีกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสอืดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีาร
ประชุมผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ือหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกนั
หรอืผูถ้อืหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเองกไ็ดภ้ายในสีส่บิหา้วนั นับแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรยีกประชุม โ ดย
บรษิทัตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสีค่รัง้ใด จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นข้อ 25 แห่งขอ้บงัคบัฉบบันี้ ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสีต่้องร่วมกนั
รบัผดิชอบชดใชค้่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั” 
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1. พืน้ท่ีปลูกปาลม์มากกวา่รอ้ยละ 50 เป็นพืน้ท่ีของรฐั

พื้นที่ปลูกปาล์มของบริษัทย่อยสองแห่ง มีจ านวนประมาณ 15,103.69 ไร่ โดยแบ่งเป็นสวนเคียนซา 
8,588.69 ไร่และสวนชยับุรจี านวน 6,515 ไร่ ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 50.9 ของพืน้ทีป่ลกูปาลม์ทัง้หมดของบรษิทัและบรษิทั
ย่อย  

(ก) สวนเคียนซาได้รบัอนุญาตจากกรมธนารกัษ์ได้รบัสทิธิการเช่าที่ราชพสัดุจ านวน 4,294.34 ไร่ เป็น
ระยะเวลา 30 ปี โดยสญัญามผีลตัง้แต่วนัที ่9 กรกฎาคม 2557 ถงึ วนัที ่8 กรกฎาคม 2587 ในปี 2558 และ 2559 
บรษิทัไดเ้ริม่ปลกูปาลม์ทดแทนในพืน้ทีท่ีไ่ดท้ าสญัญาเช่าไปแลว้จ านวน 1,246 และ 1,410 ไร่ ตามล าดบั ส่วนทีเ่หลอื
จ านวน 1,291 ไร่ บรษิัทได้พจิารณาเลื่อนแผนปลูกปาลม์ทดแทนออกไป โดยไม่มกี าหนด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพต้น
ปาลม์และผลผลติต่อไร่ เน่ืองจากผลผลติต่อไร่ยงัอยู่ในอตัราสงู   ส่วนอกีจ านวน 143 ไร่ เนื่องจากสภาพต้นปาลม์ได้
เสือ่มโทรมลง อกีทัง้ผลผลติกเ็ริม่ลดลง ดงันัน้ เมื่อปลายปีทีผ่่านมา  บรษิทัจงึไดท้ าการปลกูปาลม์ใหม่ใตต้น้ปาลม์เดมิ  
ซึง่จะท าใหบ้รษิทัสามารถเกบ็เกีย่วผลปาลม์จากต้นปาลม์เดมิไดอ้กีประมาณ 2 ปี ก่อนทีจ่ะมกีารโค่นต้นปาลม์เก่าทิง้ 
ทัง้นี้ เพื่อใหต้น้ปาลม์ใหม่ไดเ้ตบิโต 

สว่นพืน้ทีอ่กีจ านวน 4,294.34 ไร ่ทางกรมธนารกัษ์จะด าเนินการน าไปจดัสรรใหร้าษฎรผูย้ากไรไ้ม่มทีีด่นิท า
กนิไดร้บัสทิธกิารเช่ารายละไม่เกนิ 10 ไร่  ในระหว่างทีก่ารด าเนินการเรื่องการจดัสรรพืน้ทีย่งัไม่แลว้เสรจ็นัน้ กรมธนา
รกัษ์ได้อนุญาตให้บรษิัทย่อยครอบครองท าประโยชน์โดยช าระค่าเช่าในอตัราที่ก าหนด จนกว่าการจดัสรรที่ดนิจะ
ด าเนินการแลว้เสรจ็ อย่างไรกต็าม เนื่องจากต้นปาลม์ทีป่ลูกในพืน้ทีแ่ปลงดงักล่าวมอีายุมากกว่า 30 ปี และบางสาย
พนัธุก์ม็คีวามสงูจนเกนิกว่าทีจ่ะเกบ็เกีย่วได้ มผีลใหผ้ลผลติต่อไร่ลดลง 

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

ในระหว่างรอการด าเนินการดงักล่าว บรษิัทย่อยได้รบัใบอนุญาตเกบ็หาของป่าในพื้นทีแ่ปลงดงักล่าว โดย
บรษิทัย่อยตอ้งช าระเงนิค่าภาคหลวงในอตัรารอ้ยละ10 ของราคาตลาดและค่าบ ารุงปา่ในอตัรา 2 เท่าของค่าภาคหลวง 
เมื่อมกีารเกบ็เกีย่วผลปาลม์สด บรษิทัย่อยไดร้บัใบอนุญาตดงักล่าว เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2558 โดยใบอนุญาตมอีายุ
คราวละ 1 ปี ซึ่งใบอนุญาตปจัจุบนัจะสิน้สุดวนัที ่14 พฤษภาคม 2563 อย่างไรกต็าม เนื่องจากต้นปาล์มที่ปลูกใน
พืน้ทีแ่ปลงดงักล่าวมอีายุมากกว่า 30 ปี และบางสายพนัธุก์ม็คีวามสงูจนเกนิกว่าทีจ่ะเกบ็เกีย่วได้ มผีลใหผ้ลผลติต่อไร่
ลดลง 

2. พืน้ท่ีปลูกปาลม์ส่วนหน่ึงเป็นพืน้ท่ีท่ีถกูประกาศเป็นเขตปฏิรปูท่ีดิน

บรษิทัมพีืน้ที่ปลูกปาล์ม 2 แปลงถูกประกาศเป็นทีท่บัซอ้นกบัเขตปฏริูปที่ดนิ ภายหลงัจากทีบ่รษิทัเขา้ไป
ด าเนินการปลกูปาลม์แลว้เป็นเวลา 7 ปี และ 18 ปี ตามล าดบั โดยในปี 2547 ส านักงานปฏริูปทีด่นิจงัหวดักระบีไ่ด้มี
หนงัสอืแจง้ใหบ้รษิทัเขา้สูก่ระบวนการตามกฎหมายปฏริปูทีด่นิ ในปี 2548 บรษิทัท าหนงัสอืแจง้ส านักงานปฏริูปทีด่นิ 
พร้อมส่งหลกัฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอพิสูจน์สทิธิในที่ดนิแปลงดงักล่าว เนื่องจากบรษิัทเป็นผู้ครอบครองและเขา้ท า
ประโยชน์พืน้ทีด่งักล่าวก่อนมกีารประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาตแิละก่อนประกาศเป็นเขตปฏริูปทีด่นิ ต่อมาปี 2551 
ส านกังานปฏริปูทีด่นิจงัหวดักระบี ่มหีนงัสอืแจง้มายงับรษิทัเพื่อใหเ้ขา้สูก่ระบวนการกระจายสทิธ ิซึง่การกระจายสทิธิ
บางสว่นไดเ้สรจ็สิน้ลงในปี 2553 มพีืน้ทีป่ระมาณ 3,528.46 ไร่   
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เมื่อวนัที ่5 กรกฎาคม 2559 ไดม้ปีระกาศค าสัง่คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที ่36/2559 ใหส้ านักงานการ
ปฏริปูทีด่นิก าหนดพืน้ทีเ่ป้าหมายทีด่นิทีย่งัไม่เขา้สูก่ระบวนการปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมทีม่เีน้ือทีต่ัง้แต่ 500 ไร่ขึน้
ไป โดยใหผู้้ครอบครองที่ดนิในพื้นที่เป้าหมายดงักล่าว ยื่นค าร้องเพื่อแสดงสทิธใินที่ดนิตามประมวลกฎหมายที่ดนิ
หรอืกฎหมายอื่น ต่อส านกังานการปฏริปูทีด่นิจงัหวดั และใหส้ านกังานการปฏริปูทีด่นิจงัหวดัตรวจสอบหลกัฐานแสดง
สทิธใินทีด่นิของผู้ครอบครองทีด่นิในพืน้ที่เป้าหมาย หากผู้ครอบครองที่ดนิไม่มายื่นค ารอ้งแสดงสทิธใินทีด่นิ หรอื
ส านกังานการปฏริปูทีด่นิจงัหวดัพจิารณาแลว้ไม่เหน็ชอบกบัค ารอ้งดงักล่าว ใหเ้จา้หน้าทีซ่ึง่เลขาธกิารส านักงานการ
ปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมแต่งตัง้มอี านาจสัง่ใหผู้ค้รอบครองทีด่นิออกจากพืน้ทีเ่ป้าหมายภายในเวลาทีก่ าหนด และ
งดเวน้กระท าการใดๆ ในบรเิวณพืน้ทีเ่ป้าหมาย 

ในเดอืนกรกฎาคม 2561 อยัการจงัหวดักระบีไ่ดย้ื่นค าฟ้องต่อศาลว่าบรษิทัไดเ้ขา้ใชป้ระโยชน์ในทีด่นิแปลง
หนึ่งเพื่อปลกูปาลม์น ้ามนัคดิเป็นเนื้อที ่4,376 ไร่ซึง่ไดก้ าหนดใหเ้ป็นเขตปฏริปูทีด่นิ ดงัปรากฏตามรายละเอยีดในหน้า 
46 

ในส่วนของพื้นที่อีกแปลง ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่มีค าสัง่ให้บริษัทออกจากที่ดินแปลง
หมายเลขที ่601 เน้ือทีป่ระมาณ 973 ไร่ ตัง้อยู่ต าบลกระบีน้่อย อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี ่ซึง่ถูกก าหนดใหเ้ป็นพืน้ที่
เป้าหมายตามประกาศค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที ่36/2559  และบรษิัทไดด้ าเนินการส่งคนืพืน้ที่
ดงักล่าวใหส้ านกังานการปฏริปูทีด่นิจงัหวดักระบีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ซึง่กรณีดงักล่าวมผีลใหบ้รษิทัจะตอ้งรบัซือ้ผลปาลม์สด
จากบุคคลภายนอกเพื่อทดแทนผลปาล์มสดที่ขาดไปจากพื้นที่ดงักล่าวส่งผลให้ต้นทุนวตัถุดิบสูงขึ้น และต้องตัด
จ าหน่ายสนิทรพัย ์คดิเป็นมลูค่าทางบญัชปีระมาณ 8 ลา้นบาท ดงัปรากฏตามรายละเอยีดในหน้า 46 

3. ความผนัผวนของราคาน ้ามนัปาลม์และการแทรกแซงจากภาครฐั

น ้ามนัปาล์มดิบนับเป็นสนิค้าโภคภณัฑ์ซึ่งมรีาคาผนัผวน  บางช่วงเกดิปญัหาขาดแคลนหรือบางช่วงล้น
ตลาดในปี 2562 ราคาเฉลีย่รายเดอืนแกว่งตวัอยู่ในช่วงกวา้งระหว่าง 14.76 – 29.75 บาท/กโิลกรมั (2561 : 16.22 – 
23.20 บาท/กโิลกรมั) โดยมรีาคาเฉลีย่ทัง้ปีที ่18.23 บาท/กโิลกรมั ลดลงรอ้ยละ 6.85 จากปี 2561 ในขณะทีร่าคา
เฉลีย่ในตลาดโลกอยู่ที ่16.13 บาท/กโิลกรมั ความผนัผวนของราคาในประเทศในระหว่างปีนับเป็นอุปสรรคส าคญัต่อ
การบรหิารจดัการสนิคา้คงคลงัของบรษิทั นอกจากนัน้ ในช่วงฤดูกาลทีม่ผีลผลติปาลม์น ้ามนัออกสู่ตลาดในปรมิาณ
มาก  ปรมิาณน ้ามนัปาล์มดิบสะสมอยู่ในระดบัสูง ท าให้ราคาผลปาล์มสดและน ้ามนัปาล์มดบิลดลงอย่างมาก อาจ
น าไปสูเ่หตุการณ์ประทว้งจากเกษตรกรผูป้ลกูปาลม์ จนหลายครัง้ภาครฐัตอ้งเขา้มาแทรกแซงตลาดน ้ามนัปาลม์ ดงัจะ
เหน็ได้จากในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ผลกัดนัให้ราคาน ้ามนัปาล์มดิบกลบัขึน้มาจาก 16 บาท/
กโิลกรมัในช่วงตน้เดอืนตุลาคม มาแตะระดบัสงูสดุของปีที ่35 บาท/กโิลกรมัเมื่อวนัที ่27 ธนัวาคม 2562 

4. สภาพภมิูอากาศ

เนื่องจากวตัถุดบิหลกัของบรษิทัมาจากผลผลติทางการเกษตร แนวโน้มผลการด าเนินงานของบรษิทัยงัคง
ขึน้อยู่กบัปจัจยัทีค่วบคุมไม่ได ้ไดแ้ก่ สภาพภูมอิากาศ ปรมิาณน ้าฝน และผลผลติของวตัถุดบิทีอ่อกสู่ตลาดในแต่ละ
ฤดูกาล ปจัจุบนัมคีวามผนัแปรของภูมอิากาศเกดิขึน้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน บางปีเกดิอุทกภยัอย่างหนัก บางปี
ประสบภัยแล้ง ท าให้ปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมีความผันผวนในแต่ละปีหรือระหว่างปี ซึ่งอาจน าไปสู่การ
แทรกแซงจากภาครฐั   
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5. ก าลงัการผลิตส่วนเกินของโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ดิบ

ปจัจุบนั โรงงานสกดัน ้ามนัปาล์มดบิมจี านวนประมาณ 128 แห่ง (เปิดด าเนินการจ านวน 101 แห่ง) ส่วน
ใหญ่อยู่ในเขตจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี กระบี ่ชุมพร  มกี าลงัการผลติของโรงงานรวมทัง้สิน้ประมาณ 30 - 35 ลา้นตนัผล
ปาล์มสดต่อปี ซึ่งไม่สอดคล้องกบัผลปาล์มสดในปี 2562 ที่มปีริมาณ 16.7 ล้านตัน จากพื้นที่เพาะปลูกปาล์มที่ให้
ผลผลติแลว้ทีม่อียู่ประมาณ 5.5 ลา้นไร่ ท าใหอ้ตัราการใชก้ าลงัการผลติโดยรวมของโรงสกดัทัง้หมดอยู่ทีป่ระมาณรอ้ย
ละ 50 สง่ผลใหม้กีารแขง่ขนักนัซือ้ผลปาลม์สดในราคาสงู โดยไม่ค านึงถงึคุณภาพเท่าทีค่วร  

6. การจ าหน่ายน ้ามนัปาลม์ดิบให้แก่ลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2561 และปี 2562 บรษิทัมกีารจ าหน่ายน ้ามนัปาลม์ดบิ และน ้ามนัเมลด็ในปาล์มดบิ ใหก้บัลูกคา้ราย
ใหญ่รายเดยีว ซึง่ไดแ้ก่ บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (LST) คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 75 และรอ้ยละ 85 
ตามล าดับ ท าให้อาจเกิดความเสี่ยงในด้านการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเป็นส าคัญ แต่เนื่องจาก LST มี
ความสมัพนัธท์ีด่กีบับรษิทัมาเป็นเวลานานและเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั รวมทัง้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมฐีานะการเงนิที่แขง็แกร่ง และมชีื่อเสยีงเป็นที่ยอมรบัในอุตสาหกรรมน ้ามนัปาล์ม 
บรษิทัจงึเชื่อมัน่ว่าความเสีย่งจากการสญูเสยีลกูคา้รายนี้ไป หรอืลูกคา้รายนี้จะประสบปญัหาทางการเงนิจงึเกดิขึน้ได้
น้อย นอกจากนัน้ บรษิทัยงัมคีวามสามารถในการขายสนิคา้ใหก้บัลกูคา้รายอื่นไดอ้กีดว้ย โดยเฉพาะในปจัจุบนัน ้ามนั
ปาลม์มไิดน้ ามาใชเ้พื่อการบรโิภคเพยีงอย่างเดยีว แต่ยงัสามารถน ามาใชเ้ป็นพลงังานทดแทนไดอ้กีดว้ย  

7. มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นสามญัทัง้หมดท่ีออกและเรียกช าระแล้ว

จากการที่บรษิัท ล ่าสูง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (LST) ถอืหุ้นในบรษิทัคดิเป็นร้อยละ 69.96 ของ
จ านวนหุ้นสามญัทัง้หมดที่ออกและเรยีกช าระแล้ว ถือว่ามอี านาจในการควบคุมเชงินโยบาย รวมถึงอ านาจในการ
บรหิารงาน ประกอบกบัการมกีรรมการผูจ้ดัการเป็นบุคคลคนเดยีวกนั อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน
ระหว่างสองบรษิทั เนื่องจากทัง้สองบรษิทัมกีารท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

อย่างไรกต็าม การท าธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ โดยเฉพาะการขายน ้ามนัปาลม์ดบิให้ LST นัน้ ผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัไดม้กีารสอบทานรายการดงักล่าวว่าเป็นราคาซือ้ขายเดยีวกนักบับุคคลภายนอก นอกจากนี้ บรษิทัได้
มกีารเปิดเผยรายการดงักล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 6 แล้ว รวมถึงการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั  
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อุตสาหกรรมปาล์มน ้ามนัและน ้ามนัปาล์มของไทยในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา มอีตัราการขยายตวัเฉลีย่รอ้ยละ 9 ต่อปี โดยปรมิาณ
ผลผลติปาลม์น ้ามนัและน ้ามนัปาลม์ดบิทีผ่ลติไดเ้พิม่จาก 8 ลา้นตนั และ 1.3 ลา้นตนัในปี 2553 เป็น 16.7 ลา้นตนั และ 3 ลา้น
ตนัในปี 2562 ตามล าดบั ท าให้ปาล์มน ้ามนัเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคญัซึ่งสร้างรายได้หมุนเวียนภายในประเทศมากกว่าปีละ 
60,000 ลา้นบาท ในปจัจุบนั พืน้ทีป่ลูกปาลม์น ้ามนัในประเทศไทยทีใ่หผ้ลผลติมปีระมาณ 5.5 ลา้นไร่ ส่วนใหญ่รอ้ยละ 90 ของ
พืน้ที่ปลูกปาล์มทัง้หมดอยู่ทีบ่รเิวณภาคใต้ เนื่องจากมสีภาพภูมอิากาศที่เหมาะสม ตัง้แต่ปลายปี 2559 ต่อเนื่องมาตลอดทัง้ปี 
2562 สภาพภูมอิากาศอยู่ในระดบัเหมาะสม ปรมิาณน ้าฝนมต่ีอเนื่อง รวมทัง้พืน้ทีท่ีใ่หผ้ลผลติไดข้ยายตวัมากขึน้ ท าให้ปรมิาณ
ผลผลติปาลม์สดโดยรวมทัง้ประเทศเพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญั 

รปูท่ี 1 : เน้ือท่ีให้ผลผลิตและปริมาณผลผลิตปาลม์น ้ามนั 

ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ในระหว่างปี ผลผลติปาลม์สดสงูสดุในเดอืนพฤษภาคมทีป่ระมาณ 2.07 ลา้นตนัและต ่าสุดในเดอืนธนัวาคมที ่7 แสนตนั ราคาผล
ปาลม์สดเฉลีย่ทัง้ปีอยู่ที ่3.05 บาท/กโิลกรมั (2561 : 3.45 บาท/กโิลกรมั) โดยมรีาคาเฉลีย่รายเดอืนสงูสุดที ่5.14 บาท/กโิลกรมั
ในเดอืนธนัวาคม และต ่าสดุที ่2.20 บาท/กโิลกรมัในเดอืนเมษายน ราคาโดยเฉลีย่ในปี 2562 นบัว่าต ่าทีส่ดุในรอบ 13 ปี 

รปูท่ี 2 : ปริมาณและราคาผลปาลม์สดรายเดือน (คณุภาพน ้ามนั 18%) 

ทีม่า : กรมการคา้ภายใน  

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

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

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

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

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

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

เหตกุารณ์ส าคญั 
ผลปาลม์สด น ้ามนัปาลม์ดิบ ผลปาลม์สด 

(คณุภาพน ้ามนั 18%) 
น ้ามนัปาลม์ดิบ 

ไตรมาสที ่1 
4,392 
(4,376) 

795 
(778) 

2.67 
(3.73) 

16.04 
(20.34) 

มาตรการการดูดซับน ้ามนัปาล์มดิบออกจากระบบ
จ านวน 160,000 ตนัเพื่อน าไปผลติกระแสไฟฟ้าครัง้
แรก ในช่วงปลายปี 2561 ได้ส่งผลให้ปรมิาณสต๊อก
น ้ามนัปาล์มดิบในประเทศไทยเริ่มลดลงในไตรมาส
แรกของปี 2562 โดยสิ้นเดอืนมนีาคมอยู่ที่ 375,741 
ตนั อย่างไรกต็าม ราคาผลปาล์มสดและน ้ามนัปาล์ม
ดบิกลบัไม่ไดป้รบัตวัสูงขึน้แต่อย่างใด ส่วนหนึ่งเป็น
ผลมาจากราคาตลาดโลกเคลือ่นไหวอยู่ในระดบัต ่า 

ไตรมาสที ่2 
5,455 
(3,864) 

967 
(695) 

2.58 
(3.63) 

17.23 
(20.76) 

ราคาตกต ่าต่อเนื่อง บางช่วงของเดือนเมษายน – 
พฤษภาคม ราคาผลปาล์มน ้ ามัน ลดลงต ่ากว่า 2 
บาท/กิโลกรัม ต ่าสุดในรอบ 18 ปี ท าให้กระทรวง
พลงังาน โดย กฟผ. ตอ้งออกมารบัซื้อน ้ามนัปาล์มดบิ
อกีรอบ จ านวน 200,000 ตนั ตามมต ิครม. ในเดอืน
พฤษภาคม โดยแบ่งเป็น 100,000 ตันแรกภายใน
เดอืนพฤษภาคม ซึ่งสามารถรบัซื้อได้จรงิที่ 66,250 
ตนั อย่างไรกต็าม ราคาน ้ามนัปาล์มดบิในตลาดโลกมี
การปรบัตวัลดลงต่อเนื่องเนื่องจากความวติกเกีย่วกบั
การท าสงครามการคา้ระหว่างสหรฐัฯ และจนี  

ไตรมาสที ่3 
4,116 
(3,126) 

766 
(566) 

2.88 
(3.54) 

16.87 
(20.24) 

ราคาผลปาล์มสดและน ้ามนัปาล์มดบิในประเทศยงัคง
อยู่ในระดบัต ่าต่อเนื่อง ภาครฐัจงึออกมาตรการเพื่อ
พยุงราคาปาลม์น ้ามนั ไดแ้ก่ ประกนัรายไดเ้กษตรกร
ชาวสวนปาล์มน ้ามนัทีก่โิลกรมัละ 4 บาท, มาตรการ
ส่งเสริมการใช้น ้ามนัไบโอดีเซลบี 10 ทดแทนบี 7 
โดยมบี ี20 เป็นทางเลอืก (กระทรวงพลงังานไดข้ยาย
ระยะเวลาการก าหนดราคาขายปลกีบ ี20 ต ่ากว่าบ ี7 
จ านวน 5 บาทต่อลติร ต่อไปอีก 2 เดอืน สิ้นสุดวนัที ่
30 กนัยายน 2562), ให้ กฟผ. ออกมาดูดซบัน ้ามนั
ปาลม์ดบิส่วนทีเ่หลอืไปผลติเป็นกระแสไฟฟ้า, คุมเขม้
การลักลอบน าเข้า, เร่งร ัดการส่งออก และติดตัง้
เครือ่งวดัปรมิาณน ้ามนัปาลม์ดบิทีถ่งัเกบ็น ้ามนั  

ไตรมาสที ่4 
2,699 
(4,031) 

506 
(739) 

4.08 
(2.90) 

22.79 
(16.94) 

ราคาน ้ามนัปาล์มดบิในตลาดโลกปรบัตวัสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็วตัง้แต่กลางเดือนตุลาคม เนื่องจากข่าวการ
ประกาศใช้บี 30 และบี 20 ในอินโดนี เซียและ
มาเลเซยีตามล าดบั ราคาในประเทศไทยปรบัตวัสงูขึน้
ตามราคาตลาดโลกที่เพิม่ขึ้น, ผลผลติในประเทศ
ลดลง, กฟผ.ออกมารับซื้อน ้ ามันปาล์มดิบจ านวน 
110,000 ตนั (จากส่วนทีเ่หลอืจ านวน 133,750 ตนั) 
เพื่อน าไปผลิตกระแสไฟฟ้า ตามมติ ครม. ในเดอืน
พฤษภาคมและสงิหาคม และการบงัคบัใชไ้บโอดเีซล 
บ ี10 เป็นน ้ามนัดเีซลฐานในประเทศไทย ตัง้แต่วนัที ่
1 มกราคม 2563  

รวม 16,662 
(15,396) 

3,034 
(2,778) 

3.05 
(3.45) 

18.23 
(19.57) 

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

(ตนั) 2561 2562 
การเปล่ียนแปลง 

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

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

จากปรมิาณผลผลติปาล์มน ้ามนัที่เพิม่ขึน้ต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี ส่งผลให้เกดิสภาวะอุปทานส่วนเกนิ 
ประกอบกบัราคาในตลาดโลกทีต่กต ่า จากขา่วลบทีป่รากฏออกมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ราคาผลปาลม์สดและราคาน ้ามนัปาลม์ดบิ
ปรบัตวัลดลง ภาครฐัจงึพยายามออกมาตรการมาหลายมาตรการ เพื่อปรบัสมดุลน ้ามนัปาลม์ในประเทศทัง้ระบบ ไดแ้ก่ 

1. การใชน้ ้ามนัปาลม์ดบิเพื่อผลติกระแสไฟฟ้า : การไฟฟ้าฝ่ายผลติออกมารบัซือ้น ้ามนัปาลม์ดบิอกีรอบ จ านวน 200,000 ตนั
ตามมติคณะรฐัมนตรีในเดือนพฤษภาคม โดยแบ่งเป็น 2 งวด ซึ่งสามารถดูดซับน ้ามนัปาล์มดิบออกจากระบบ รวมทัง้สิ้น
167,950 ตนั โดยน ้ามนัปาลม์ดบิงวดสุดทา้ยจะถูกดงึออกจากระบบจนครบจ านวนดงักล่าวไม่เกนิเดอืนเมษายน 2563 และจาก
การที่ราคาน ้ามนัปาล์มดบิได้ปรบัตวัสงูขึน้อย่างรวดเรว็ในช่วงปลายปี 2562 เนื่องจากผลผลติออกสู่ตลาดน้อย ปรมิาณสต๊อก
คงเหลอืจงึลดลงอย่างมนียัส าคญั ท าให ้กฟผ. ไม่มแีผนรบัซือ้น ้ามนัปาลม์ดบิสว่นทีเ่หลอื

อย่างไรกต็าม เพื่อเป็นการรกัษาสมดุลน ้ามนัปาล์มและรกัษาเสถียรภาพราคาปาล์มน ้ามนัและน ้ามนัปาล์มในประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง กระทรวงพลงังาน โดย กฟผ. จงึก าหนดแผนการจดัซือ้น ้ามนัปาลม์ดบิเพื่อน าไปใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในการผลติกระแสไฟฟ้า
ไวปี้ละ 100,000 – 150,000 ตนั ซึง่ควรยดืหยุ่นไปตามฤดูกาลของผลผลติปาลม์น ้ามนัทีอ่อกสู่ตลาดและระดบัสต๊อกของน ้ามนั
ปาลม์ดบิในประเทศดว้ย ทัง้นี้เพื่อลดแรงกดดนัทางดา้นราคาของน ้ามนัปาลม์ดบิเพื่อการบรโิภค 

2. การสง่เสรมิการใชน้ ้ามนัปาลม์ดบิเพื่อผลติไบโอดเีซล : กระทรวงพลงังานก าหนดใหไ้บโอดเีซล บ ี10 เป็นน ้ามนัดเีซลฐานของ
ประเทศตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 โดยตัง้เป้าหมายจ าหน่ายบ ี10 ไดทุ้กสถานีบรกิารน ้ามนัทัว่ประเทศตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม
2563 และสนบัสนุนใหบ้ ี20 และ บ ี7 เป็นไบโอดเีซลทางเลอืก (ต่อเนื่อง) รวมไปถงึการส่งเสรมิการใชบ้ ี100 ในกลุ่มเกษตรกร
และสถาบนัเกษตรกร เพื่อใชใ้นภาคเกษตรกรรม  โดยมกีารก าหนดสว่นต่างราคาขายปลกีน ้ามนัดเีซลหมุนเรว็ บ ี10 ใหต้ ่ากว่า บี
7 เท่ากบั 2 บาทต่อลติร และสว่นต่างราคาขายปลกีน ้ามนั บ ี20 ใหต้ ่ากว่าน ้ามนั บ ี7 เท่ากบั 3 บาทต่อลติร ซึง่ภาครฐัคาดการณ์
ว่าจะสามารถดูดซบัน ้ามนัปาลม์ดบิไดป้ระมาณ 2.2 ลา้นตนั/ปี การสรา้งสมดุลนี้จะช่วยสรา้งเสถยีรภาพราคาปาลม์น ้ามนัท าให้
ราคาสงูขึน้ รวมทัง้ยงัช่วยลดปรมิาณฝุน่พษิ PM 2.5 และยงัประหยดัการน าเขา้น ้ามนัไดป้ระมาณ 1.8 ลา้นลติร/วนั

ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ภาครฐัโดยกระทรวงพลงังานได้ปรบัเปลี่ยนส่วนผสมน ้ามนัปาล์มในไบโอดเีซล เพื่อรกัษาระดบัปรมิาณ
น ้ามนัปาล์มคงเหลอืในประเทศให้เหมาะสมและเพื่อใหเ้กดิความสมดุลในด้านราคาระหว่างการใช้น ้ามนัปาลม์เพื่อการบรโิภค
และไบโอดเีซล  
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รปูท่ี 4 : การปรบัเปล่ียนส่วนผสมน ้ามนัปาลม์ในไบโอดีเซล (2556 - 2563) 

รปูท่ี 5 : ปริมาณการผลิตน ้ามนัปาลม์ดิบในประเทศไทย

ทีม่า : กรมการคา้ภายใน 
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การเคลื่อนไหวของราคาน ้ามนัปาลม์ดบิในประเทศเฉลีย่รายเดอืนในปี 2562 อยู่ในช่วงระหว่าง 14.76 – 29.75 บาท/กโิลกรมั 
(2561 : 16.22 – 23.20  บาท/กโิลกรมั) มรีาคาเฉลีย่ทัง้ปีที ่18.23 บาท/กโิลกรมั (2561 : 19.57 บาท/กโิลกรมั) ราคาเฉลีย่ราย
เดอืนสงูสดุอยู่ในเดอืนธนัวาคม และต ่าสดุในเดอืนมนีาคม สว่นต่างราคาเฉลีย่เมื่อเปรยีบเทยีบกบัตลาดโลกอยู่ทีก่โิลกรมัละ 2.10 
บาท (2561 : 1.52 บาท)  

ในช่วงครึง่แรกของปี 2562 ราคาน ้ามนัปาลม์ดบิในประเทศอยู่ในระดบัใกลเ้คยีงกบัมาเลเซยี ผูป้ระกอบการจงึเริม่ส่งออกได ้โดย
มตีลาดสง่ออกหลกัคอื ประเทศอนิเดยี โดยมปีรมิาณการสง่ออกน ้ามนัปาลม์ดบิอยู่ทีป่ระมาณ 250,000 ตนั สว่นในช่วงครึง่ปีหลงั 
ราคาน ้ามนัปาลม์ดบิของไทยเริม่ปรบัตวัสงูขึน้ สว่นของประเทศมาเลเซยียงัทรงตวัอยู่ในระดบัต ่า ท าใหส้่วนต่างราคาในประเทศ
เมื่อเทยีบกบัตลาดโลกเริม่กวา้งมากขึน้ สง่ผลใหก้ารสง่ออกชะลอตวัลง  

รปูท่ี 6 : ราคาน ้ามนัปาลม์ดิบขายส่งตลาด กทม. เปรียบเทียบตลาดมาเลเซีย

ทีม่า : กรมการคา้ภายใน 

โดยเฉพาะในไตรมาสสดุทา้ยของปี สว่นต่างราคาในประเทศเมื่อเทยีบกบัตลาดโลกสงูสดุถงึ 8.81 บาท/กโิลกรมัในเดอืนธนัวาคม 
เน่ืองจากผลผลติภายในประเทศลดลงอย่างมาก ในขณะทีค่วามต้องการน ้ามนัปาลม์ส าหรบัใชบ้รโิภคภายในประเทศทรงตวัและ
ส าหรบัใชผ้ลติไบโอดเีซลบ ี10 มปีรมิาณเพิม่ขึน้ต่อเนื่อง จากการทีก่ระทรวงพลงังานได้ก าหนดแนวทางและระยะเวลาในการ
ผลกัดนัใหไ้บโอดเีซล บ ี10 เป็นน ้ามนัดเีซลฐานของประเทศ โดยมกีารด าเนินการในแต่ละขัน้ตอนดงันี้  

1. ขอความร่วมมอืผูค้า้น ้ามนัใหเ้พิม่ปรมิาณการจ าหน่ายไบโอดเีซล บ ี10 ในสถานีบรกิารตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2562
2. ประกาศก าหนดลกัษณะและคุณภาพไบโอดเีซล บ ี100 ใหเ้หลอืชนิดเดยีว ภายในวนัที ่1 ธนัวาคม 2562
3. ในวนัที ่1 มกราคม 2563 ทุกคลงัของผูค้า้น ้ามนัตอ้งมกีารผลติ บ ี10
4. ไบโอดเีซล บ ี10 ตอ้งมจี าหน่ายในสถานีบรกิารทุกสถานีในวนัที ่1 มนีาคม 2563 เป็นตน้ไป

เหตุการณ์ดงักล่าว ท าให้ปรมิาณน ้ามนัปาล์มดบิคงเหลอืในระบบลดลงอย่างรวดเรว็ในช่วงสิน้ปีเหลอื 309,181 ตนั (2561 : 
466,076 ตนั)  
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รปูท่ี 7 : ปริมาณน ้ามนัปาลม์ดิบคงเหลือและการเคลื่อนไหวของราคารายเดือน 

ทีม่า : กรมการคา้ภายใน 
หมายเหตุ : ปรมิาณการสต๊อกน ้ามนัปาลม์ดบิในปี 2562 เป็นปรมิาณหลงัหกัปรมิาณการซื้อของ กฟผ. 

สรปุเหตกุารณ์ส าคญั 

(1) การประกาศใช้ไบโอดีเซล บี 30 ของประเทศอินโดนีเซียและบี 20 ของประเทศมาเลเซีย

หลงัจากทีร่ฐัสภายุโรปไดม้มีตใินปี 2560 ลดการใชน้ ้ามนัปาลม์ในเชือ้เพลงิชวีภาพ ประเทศอนิโดนีเซยีกป็ระกาศเริม่บงัคบัใชไ้บ
โอดเีซล บ ี30 ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 ในขณะทีป่ระเทศมาเลเซยี เริม่บงัคบัใชบ้ ี20 ในภาคขนส่ง ปจัจุบนัอนิโดนีเซยีและ
มาเลเซยีผลติน ้ามนัปาลม์ไดปี้ละ 50 ลา้นตนัและ 19 ลา้นตนัตามล าดบั นโยบายการปรบัเพิม่สดัส่วนน ้ามนัปาลม์ในไบโอดเีซล
ดงักล่าวจะส่งผลให้อินโดนีเซียต้องใช้น ้ามนัปาล์มเพิม่ขึ้นจ านวน 3 – 4 ล้านตนัเพื่อน ามาเป็นส่วนผสม ในท านองเดียวกนั 
มาเลเซยีจะใชเ้พิม่ขึน้ประมาณ 1 ลา้นตนั ซึง่จะท าใหป้รมิาณน ้ามนัปาลม์เพื่อผลติอาหารจะเหลอืน้อยลง การบงัคบัใชไ้บโอดเีซล
ในประเทศผูผ้ลติน ้ามนัปาล์มรายใหญ่ทีสุ่ดในโลกทัง้สองประเทศ คอือนิโดนีเซยีและมาเลเซยีดงักล่าว จะท าใหป้รมิาณน ้ามนั
ปาลม์คงเหลอืในระบบลดลงและดงึราคาน ้ามนัปาลม์ดบิใหส้งูขึน้ไดใ้นปี 2563  นอกจากนัน้สภาวะอากาศทีแ่หง้แลง้ในปี 2562 
และการใส่ปุ๋ ยที่ลดลงของเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนให้สอดคล้องกบัราคาผลปาล์มที่ตกต ่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อ
ปรมิาณผลผลติปาลม์น ้ามนัในปี 2562 ของประเทศทัง้สอง และยงัคงเป็นปจัจยัส าคญัในการก าหนดปรมิาณผลผลติปาลม์น ้ามนั
ในปี 2563 ราคาน ้ามนัปาล์มดบิล่วงหน้าของประเทศมาเลเซียปรบัตัวสูงขึน้อย่างมากในไตรมาสสุดท้ายของปี โดยใกล้แตะ
ระดบัสงูทีส่ดุในรอบ 3 ปี เน่ืองจากความกงัวลต่ออุปทานทีก่ าลงัจะลดลงอย่างมาก 

ณ สิน้ปี 2562 สต๊อกน ้ามนัปาลม์คงเหลอืทัว่โลกมปีระมาณ 6 ลา้นตนั (2561 : 8 ลา้นตนั) มาจากประเทศอนิโดนีเซยีจ านวน 4 
ลา้นตนั และจากประเทศมาเลเซยีจ านวน 2 ล้านตนั ราคาเฉลี่ยน ้ามนัปาล์มดบิในตลาดโลกปี 2562 สงูกว่าปี 2561 เลก็น้อย 
อา้งองิจากราคาน ้ามนัปาลม์ดบิในตลาดล่วงหน้าก าหนดสง่มอบเดอืนทีส่ามของประเทศมาเลเซยี (Bursa Malaysia Derivatives : 
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3rd Month) ซึง่อยู่ทีป่ระมาณ 2,329 รงิกติต่อตนั (2561 : 2,299 รงิกติต่อตนั) ทัง้นี้ราคาไดป้รบัตวัสงูขึน้ในไตรมาสสุดทา้ย โดย
ไปแตะระดบัสงูสดุของปีที ่3,100 รงิกติต่อตนัเมื่อวนัที ่30 ธนัวาคม 2562 

รปูท่ี 8 : ราคาน ้ามนัปาลม์ในประเทศมาเลเซีย รายเดือน

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

รปูท่ี 9 : ปริมาณน ้ามนัปาลม์คงเหลือของประเทศมาเลเซีย 

ทีม่า : Malaysian Palm Oil Board 
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รปูท่ี 10 : ปริมาณผลผลิตน ้ามนัปาลม์ดิบของประเทศมาเลเซีย 

ทีม่า : Malaysian Palm Oil Board 

(2) การประกาศใช้ไบโอดีเซล บี 10 ของประเทศไทย

กระทรวงพลงังานไดก้ าหนดใหไ้บโอดเีซล บ ี10 เป็นน ้ามนัดเีซลฐานของประเทศตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 ทดแทนบ ี7 โดย
ภาครฐัคาดการณ์ว่าจะสามารถดูดซบัน ้ามนัปาลม์ดบิไดป้ระมาณ 2.2 ลา้นตนั/ปี อย่างไรกต็าม การก าหนดใหไ้บโอดเีซล บ ี10 
เป็นน ้ามนัดเีซลฐานของประเทศ อาจมขีอ้จ ากดัทีจ่ะตอ้งพจิารณาในเรื่องของจ านวนรถยนตท์ีส่ามารถรองรบับ ี10 ในปจัจุบนัไดม้ี
ประมาณ 5.2 ลา้นคนั (จากรถยนตด์เีซลทัง้หมด 10 ลา้นคนั) คดิเป็นรอ้ยละ 50 แมว้่าจะมกีารก าหนดลกัษณะและคุณภาพไบโอ
ดเีซล บ ี100 ให้ดขีึน้ เช่น การลดปรมิาณโมโนกลเีซอร์ไรด์ (monoglyceride) จากเดมิที่ไม่สูงกว่า 0.7% เป็นไม่สงูกว่า 0.4% 
โดยน ้าหนกั  

นอกจากนัน้ แนวโน้มในอนาคต ประเทศไทยจะมคีวามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสงูขึน้ จากภาคขนสง่มวลชนทีจ่ะปรบัเปลีย่นไปเน้นระบบ
รถไฟฟ้ามากขึน้ รวมถึงจะมกีารใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) สูงขึน้ ท าให้ในร่างแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก 
(AEDP) พ.ศ. 2561 – 2580 มกีารปรบัลดเป้าการใชเ้อทานอล และไบโอดเีซล และปรบัเพิม่สดัส่วนการใชพ้ลงังานทดแทนทุก
ชนิดเพิม่ขึน้ เพื่อรกัษาสดัสว่นการใชพ้ลงังานทดแทนไว้ทีร่อ้ยละ 30 ในช่วงปลายแผน ท าใหจ้ากเดมิตัง้เป้าการใชไ้บโอดเีซล บ ี
100 ไวท้ี่วนัละ 14 ลา้นลติร ลดลงเหลอืวนัละ 7 ลา้นลติร และตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2567 จะมกีารก าหนดให้มาตรฐานไบโอ
ดเีซลของประเทศไทยเป็น EURO 5 (ซึง่ปจัจุบนัยอมรบัเฉพาะบ ี7) ซึง่อาจจะส่งผลกระทบต่อแนวทางการส่งเสรมิการใชไ้บโอ
ดเีซล บ ี10 ในอนาคต 
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(3) ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรฐัอเมริกา

สงครามการคา้ระหว่างจนีและสหรฐัอเมรกิาไดน้ าไปสู่การตัง้ก าแพงภาษีของถัว่เหลอืงซึง่ส่งผลกระทบต่อตลาดน ้ามนัพชืทัว่โลก 
ประเทศจนีถอืเป็นประเทศทีซ่ือ้ถัว่เหลอืงมากทีส่ดุในโลก และโดยส่วนใหญ่จะน าเขา้เมลด็ถัว่เหลอืงจากสหรฐัอเมรกิา และจนถงึ
ขณะนี้สงครามการค้าได้ยดืเยื้อมานานกว่า 1 ปี ยงัไม่มขีอ้สรุปใดๆ อย่างไรกต็าม ขอ้ตกลงการค้าระยะแรก (Phase-1 trade 
deal) เมื่อวนัที ่13 ธนัวาคม 2562 ท าใหจ้นีมกีารสัง่ซือ้ถัว่เหลอืงจากสหรฐัฯ สง่ผลใหค้วามไม่แน่นอนของนโยบายการคา้โลกและ
ผลกระทบของสงครามการคา้เริม่ลดลง เน่ืองจากจนีใหค้ ามัน่ว่าจะน าเขา้สนิคา้เกษตรของสหรฐัฯ เพิม่ขึน้โดยเฉพาะถัว่เหลอืงและ
สตัวปี์ก ราคาซือ้ขายถัว่เหลอืงของสหรฐัฯ ในตลาดล่วงหน้า Chicago Board of Trade มกีารปรบัเพิม่ขึน้ตามอุปสงคท์ีเ่กดิขึน้ 
อย่างไรกต็าม อาจยงัคงมคีวามไม่แน่นอนจากรายละเอยีดและการปฏบิตัติามการเปลีย่นแปลงเชงิโครงสรา้งของจนี  และเป็นที่
คาดการณ์ว่าสงครามการคา้อาจจบลงไดใ้นปี 2563 ก่อนการเลอืกตัง้ประธานาธบิดสีหรฐัฯ ในวนัที ่3 พฤศจกิายน 2563 และอาจ
ไดเ้หน็การลดดอกเบีย้ต่อเนื่องในระหว่างปีเพื่อกระตุน้เศรษฐกจิสหรฐัฯ 

(4) สหภาพยุโรปยกเลิกการใช้น ้ามนัปาลม์ในปี 2573

สบืเนื่องจาก การทีส่หภาพยุโรปไดป้ระกาศรบัรองกฎระเบยีบว่าดว้ยการส่งเสรมิการใชพ้ลงังานทางเลอืกฉบบัที ่2 (Renewable 
Energy Directive : RED II) ซึง่ไดก้ าหนดเป้าหมายการใชพ้ลงังานหมุนเวยีนของสหภาพยุโรปไวท้ีอ่ย่างน้อยรอ้ยละ 32 ของการ
ใชพ้ลงังานทัง้หมดในสหภาพยุโรปภายในปี 2573 และก าหนดเป้าหมายการใชพ้ลงังานหมุนเวยีนในภาคขนส่งไวท้ีร่้อยละ 14 
ภายในปี 2573 แต่ก าหนดให้กลุ่มประเทศสมาชกิใชเ้ชือ้เพลงิชวีภาพที่ผลติจากพชืไดไ้ม่เกนิระดบัทีใ่ชอ้ยู่ในปี 2563 และปรบั
เพิม่ขึน้ไดส้งูสดุไม่เกนิรอ้ยละ 7 นอกจากนี้ การใชเ้ชือ้เพลงิชวีภาพทีผ่ลติมาจากพชืทีป่ลกูในพืน้ทีท่ีม่คี่าคารบ์อนสงู จะต้องลดลง
อย่างต่อเนื่องจนเป็นศูนยใ์นปี 2573  ซึง่มนีัยถงึการใชน้โยบาย “Zero Palm Oil” จากเชือ้เพลงิภาคการขนส่งภายในปี 2573 
ทัง้นี้มจีุดประสงคเ์พื่อปฏริปูดา้นพลงังานและลดการใชพ้ลงังานเพื่อแสดงถงึความพยายามในการบรรลุเป้าหมายดา้นการอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม  ในปี 2559 ไดม้กีารเผยแพร่การศกึษาทีไ่ดร้บัทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ซึง่ไดร้ะบุว่าเชื้อเพลงิชวีภาพทีผ่ลติ
จากน ้ามนัปาลม์ไดก้่อมลพษิมากกว่าน ้ามนัดเีซลปกตถิงึ 3 เท่า ซึง่ถอืว่าเป็นการสรุปทีน่ ามาซึง่ความเขา้ใจผดิ เนื่องจากการท า
ธุรกจิสวนปาลม์น ้ามนัทุกแห่งไม่ไดส้่งผลให้เกดิการตดัไมท้ าลายป่าเสมอไป ดงันัน้ การก าหนดให้ใชเ้ชือ้เพลงิชวีภาพทีผ่ลติมา
จากพชืไดไ้ม่เกนิระดบัทีใ่ชอ้ยู่ในปี 2563 จงึเป็นบทลงโทษทีไ่ม่เป็นธรรมอย่างยิง่ส าหรบัเชือ้เพลงิชวีภาพทีผ่ลติมาจากพชืทีม่กีาร
ปลกูตามเงื่อนไขและมาตรฐานความยัง่ยนื   

(5) ผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-19)

กรณีการแพร่ระบาดอย่างรวดเรว็และในวงกวา้งของการตดิเชือ้ไวรสั COVID-19 ซึง่เริม่ระบาดหนักตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ ์2563 
ท าใหก้ารเตบิโตทางเศรษฐกจิโลกและความตอ้งการสนิคา้โภคภณัฑถ์ดถอยลง การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัมผีลใหค้วามตอ้งการ
น ้ามนัปาล์มลดลงอย่างรวดเรว็โดยเฉพาะจากประเทศจนีซึ่งเป็นจุดก าเนิดการแพร่ระบาด กดดนัให้ราคาน ้ามนัปาล์มลดต ่าลง 
นอกจากนัน้ ราคาน ้ามนัปิโตรเลียมมีการปรบัตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมา ท าให้ความต้องการน ้ามนัปาล์มเพื่อที่จะน าไปเป็น
สว่นผสมเชือ้เพลงิชวีภาพลดลงไปดว้ย จงึคาดการณ์ว่าในช่วงครึง่ปีแรกของ 2563 ตลาดน ้ามนัปาลม์อาจอยู่ภายใต้ความกดดนั
เน่ืองจากความกงัวลทีม่ต่ีอการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ซึง่เป็นจะอุปสรรคต่อความตอ้งการทัง้ในอุตสาหกรรมอาหาร
และไม่ใช่อาหาร 
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ก าลงัการผลิต 

การเพิม่ขึน้ของจ านวนโรงสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิจาก 91 แห่งในปี 2556 เป็นประมาณ 128 แห่งในปจัจุบนั โดยเปิดด าเนินการ
จ านวน 101 แห่ง ท าให้ก าลงัการผลิตรวมของโรงสกดัมีประมาณ 30 - 35 ล้านตนัของผลปาล์มสดต่อปี นับว่ายงัคงสูงกว่า
ปรมิาณผลปาลม์สดทีอ่อกสูต่ลาดในปี 2562 ที ่17 ลา้นตนัเป็นอย่างมาก จะเหน็ว่าอตัราการใช้ก าลงัการผลติของโรงสกดัน ้ามนั
ปาลม์ดบิอยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 50 จากภาวะความไม่สมดุลระหว่างอุปสงคแ์ละอุปทานมอียู่ในระดบัสงู ส่งผลต่อเสถยีรภาพราคา
และคุณภาพของผลปาลม์สด ซึง่เป็นอุปสรรคส าคญัต่อการพฒันาอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ของประเทศไทย 

คาดการณ์ปริมาณและแนวโน้มราคาน ้ามนัปาลม์ปี 2563 

พืน้ทีป่ลกูปาลม์น ้ามนัในประเทศไทยเพิม่ขึน้เฉลีย่ปีละประมาณ 3 แสนไร่ จากการส่งเสรมิใหเ้กษตรกรปลูกปาลม์น ้ามนัแทนพชื
ชนิดอื่น โดยเฉพาะการโค่นลม้ยางพารามาเป็นการปลูกปาลม์น ้ามนัทดแทนอนัเนื่องมาจากผลกระทบจากวกิฤตริาคายางตกต ่า
ในอดตีเป็นเวลานานหลายปี เหตุผลดงักล่าวท าใหผ้ลผลติโดยเฉลีย่เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องในแต่ละปี นอกจากนัน้ ปจัจยัจากสภาพ
อากาศ ยงัเป็นสิง่ทีส่ง่ผลดต่ีอผลผลติโดยรวม อย่างไรกต็าม คาดว่าสถานการณ์ปรมิาณผลผลติปาลม์น ้ามนัในปี 2563 จะยงัคง
เพิม่ขึน้ แต่เพิม่ขึน้ในอตัราทีน้่อยกว่าปี 2562 เป็นประมาณ 17.5 - 18 ลา้นตนั และสง่ผลใหป้รมิาณน ้ามนัปาลม์ดบิอยู่ทีป่ระมาณ 
3.2 - 3.5 ลา้นตนัในปี 2563 เน่ืองจากระดบัการใหผ้ลผลติในระดบัสงูในปีทีผ่่านมา ท าใหปี้ 2563 อาจเป็นช่วงของการพกัตวัของ
ตน้ปาลม์ นอกจากนัน้ ผลกระทบจากสภาพภูมอิากาศทีแ่หง้แลง้ และการลดการใส่ปุ๋ ยของเกษตรกรในช่วงราคาผลปาลม์ตกต ่า 
จะท าให้ผลผลติต่อไร่ลดลง อย่างไรกต็าม ผลกระทบบางส่วนอาจถูกชดเชยจากพื้นทีป่ลูกใหม่ทีเ่ริม่เกบ็เกี่ยวไดใ้นช่วงอายุต้น
ปาลม์ 3 - 6 ปี 

ในปี 2563 คาดว่าความต้องการใช้น ้ามนัปาล์มเพื่อการบริโภคในประเทศจะคงที่ในระดบัประมาณ 1 ล้านตัน ส าหรบัความ
ตอ้งการใชน้ ้ามนัปาลม์เพื่อผลติไบโอดเีซล คาดว่าจะมปีระมาณ 2 - 2.2 ลา้นตนั จากการทีก่ระทรวงพลงังานไดก้ าหนดใหไ้บโอ
ดเีซล บ ี10 เป็นน ้ามนัดเีซลฐานของประเทศตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 ซึง่จะท าใหเ้กดิภาวะดุลยภาพของอุตสาหกรรมน ้ามนั
ปาลม์ หากเป็นเช่นน้ี ผลผลติเกอืบทัง้หมดในปี 2563 จะถูกใชใ้นประเทศเท่านัน้ โดยการส่งออกอาจมสีดัส่วนน้อยและเกดิขึน้ได้
ในบางเดอืนที่มผีลผลติออกสู่ตลาดจ านวนมาก ซึ่งตลาดส่งออกหลกั ยงัคงเป็นประเทศอนิเดยี ในขณะที่การส่งออกไปตลาด
สหภาพยุโรปมน้ีอยมาก กฎระเบยีบ RED II จงึไม่ไดส้่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ของไทย อย่างไรกต็าม 
ประเทศไทยควรมุ่งไปทีก่ารผลติน ้ามนัปาลม์จากกระบวนการผลติทีผ่่านการรบัรองมาตรฐานความยัง่ยนื เตรยีมพรอ้มกบักระแส
ความต้องการของผูบ้รโิภคและความมุ่งมัน่ของธุรกจิทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ผูป้ระกอบการไทยทีต่้องการ
ส่งออกน ้ามนัปาลม์หรอือาหารทีม่สี่วนผสมของน ้ามนัปาลม์ จงึควรปฏบิตัติามมาตรฐานความยัง่ยนืทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบั
สากล และสามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้ซึ่งเป็นทิศทางที่สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดทัง้ในและต่างประเทศ และ
สามารถสรา้งความเชื่อมัน่แก่ผูบ้รโิภคได ้นอกจากเรื่องของกฎระเบยีบ RED II และกระแสอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มแลว้ อุตสาหกรรม
น ้ามนัปาลม์ยงัตอ้งเผชญิกบัความเสีย่งจากปจัจยัอื่น อาท ิแนวโน้มการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า และกระแสลดการบรโิภคไขมนัอิม่ตวั ซึง่
ลว้นแต่เป็นแรงกดดนัดา้นลบต่อราคาน ้ามนัปาลม์ อย่างไรกต็าม จากการทีน่ ้ามนัปาลม์มรีาคาต ่าทีส่ดุในบรรดาน ้ามนัพชืประเภท
อื่น เรายงัคงเชื่อว่าภายใตก้ลไกตลาดทีเ่หมาะสมและการบรหิารจดัการสมดุลปรมิาณน ้ามนัปาลม์ทีม่ปีระสทิธภิาพ อุตสาหกรรม
น ้ามนัปาลม์จะยงัคงสามารถเตบิโตต่อไปไดอ้ย่างยัง่ยนื 
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โดยรวมแลว้ การเคลื่อนไหวของราคาน ้ามนัปาลม์ดบิทัง้ในและต่างประเทศในปี 2563 คาดว่าจะปรบัตวัสงูขึน้ตามความต้องการ
ใชน้ ้ามนัปาลม์เพื่อผลติไบโอดเีซลทีส่งูขึน้ทัง้ในประเทศอนิโดนีเซยี มาเลเซยี และไทย โดยราคาน ้ามนัปาลม์ดบิในประเทศอาจ
แกว่งตัวอยู่ที่ระดบั 25 - 30 บาท/กโิลกรมั และราคาผลปาล์มสดที่ประมาณ 4.50 – 6 บาท/กิโลกรมั ตราบใดที่ราคาน ้ามนั
ปิโตรเลยีมโดยเฉลีย่ทรงตวัอยู่ในระดบัไม่เกนิ 60 - 65 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อบารเ์รล และราคาน ้ามนัปาลม์ดบิในตลาดโลกโดยเฉลีย่
ในปี 2563 คาดว่าจะอยู่ทีป่ระมาณ 2,500 – 2,800 รงิกติต่อตนั (2562 : 2,329 รงิกติต่อตนั)   
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การพฒันาสู่ความยัง่ยืนและกิจกรรมเพ่ือชุมชน 

บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) มกีารด าเนินงานทีแ่สดงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม เพื่อ
ความยัง่ยนืของกจิการและสงัคมโดยรวม โดยการก าหนดวสิยัทศัน์และพนัธกจิ เพื่อใหส้ะทอ้นออกมาในการด าเนินงาน
ตามธุรกจิปกต ิดงันี้ 

วิสยัทศัน์ 
เป็นบรษิทัชัน้น าในธุรกจิน ้ามนัปาลม์ทีม่กีารเตบิโตอย่างยัง่ยนื ภายใตก้ารด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพ ตามมาตรฐานระดบั
สากล เพื่อเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งในดา้นการแขง่ขนัระดบัโลก 

พนัธกิจ 
1. สรา้งศกัยภาพในธุรกจิน ้ามนัปาลม์ตัง้แต่การเพาะเมลด็พนัธุ ์การผลติตน้กลา้ การเพาะปลูก การสกดัน ้ามนั ตลอดจน
ธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองใหส้ามารถแขง่ขนัไดแ้ละเป็นทีย่อมรบัในอนาคต
2. ด าเนินธุรกจิน ้ามนัปาลม์ทีใ่หม้ลูค่าสงูดว้ยการมุ่งเน้นในดา้นงานคน้ควา้วจิยั พฒันาสายพนัธุป์าลม์น ้ามนัทีใ่หผ้ลผลติ
สงู ปรบัตวัไดด้ใีนทุกพืน้ทีก่ารเพาะปลกู ตรงตามความตอ้งการของเกษตรกร รวมถงึการใหบ้รกิารทีด่เียีย่มต่อลกูคา้
3. ใชเ้ทคโนโลยกีารผลติและการค้นควา้วิจยัทีท่นัสมยั ด้วยระบบการบรหิารจดัการที่ได้มาตรฐานสากล พรอ้มกบัการ
ดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม ความหลากหลายทางชวีภาพ ชุมชนและสงัคม
4. ให้ความส าคญัอยู่เสมอต่อสุขภาพ ความปลอดภยั และสวสัดกิารของพนักงาน รวมถึงการสร้างความเชื่อมัน่ให้กบั
ลกูคา้ เกษตรกรและจดัสรรประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้ และผูเ้กีย่วขอ้งอย่างเหมาะสม

บรษิทัมนีโยบายทีเ่น้นการผลติน ้ามนัปาลม์อย่างยัง่ยนืตามกรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) โดยใน
สว่นของสวนปาลม์และโรงงานสกดัของบรษิทัไดร้บัการรบัรองมาตรฐานดงักล่าวในรปูแบบ Mass Balance (MB) เมื่อวนัที ่
14 กุมภาพนัธ ์2556 บรษิทัยงัมกีารผลติกระแสไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีภาพและชวีมวล  และไดร้บัการขึน้ทะเบยีนโครงการ
กลไกการพฒันาทีส่ะอาด (Clean Development Mechanism : CDM)  นอกจากนัน้ บรษิทัยงัมนีโยบายและแนวปฏบิตัิ
เพื่อรกัษาสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ พนกังาน หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก 
ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ เจา้หนี้ ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง ชุมชนและสงัคม ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน โดยบรษิทัเคารพในความเท่าเทยีมกนั 
ไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอพนกังาน ลกูคา้ คู่คา้ หรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เนื่องจากความเหมอืน หรอืความแตกต่างในเรื่องสญัชาติ 
เชือ้ชาต ิศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส หรอืเรื่องอื่นใด อย่างไรกต็าม ความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยีอาจ
แตกต่างกนั ดงันัน้ บรษิทัจะพจิารณาถงึสทิธติามกฎหมายทีแ่ต่ละกลุ่มพงึไดร้บัอย่างละเอยีดรอบคอบ และดูแลใหม้ัน่ใจว่า
สทิธดิงักล่าวไดร้บัความคุม้ครอง และปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงั โดยไดก้ าหนดแนวทางการตอบสนองความต้องการของ
ผูม้สีว่นไดเ้สยีไวใ้นนโยบายดงักล่าว  

บรษิทัก าหนดแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคมตามหลกัการ 8 ขอ้ดงันี้ 
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1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บรษิทัยดึหลกัการปฏบิตัทิีเ่สมอภาค ภายใต้การแข่งขนัทีเ่ป็นธรรมต่อคู่คา้ทุกราย  รวมถงึการปฏบิตัติามสญัญา เงื่อนไข
ทางการค้าในการซื้อขายสนิค้าและบรกิารจากคู่ค้า และการก าหนดนโยบายในการจดัซือ้และจดัจา้ง เพื่อใหก้ารด าเนิน
ธุรกจิกบัคู่คา้เป็นไปอย่างเหมาะสม มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และตรงไปตรงมา 

2. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่

บรษิัทมนีโยบายใหพ้นักงานด าเนินงานอย่างมคีุณธรรมและเป็นพลเมอืงที่ดขีองสงัคม รวมทัง้ส่งเสรมิใหคู้่คา้ของบรษิัท
ด าเนินธุรกจิที่ถูกต้องด้วยความโปร่งใสด้วยเช่นกนั บรษิัทจงึได้ก าหนดให้การต่อต้านการทุจรติและการติดสนิบนเป็น
นโยบายทีส่ าคญัอกีนโยบายหนึ่ง โดยมกีารก าหนดหลกัเกณฑเ์ป็นแนวปฏบิตัไิวใ้นนโยบายดงักล่าว 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะใหค้วามเป็นธรรมต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกราย โดยปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกันและ
ปฏบิตัติามหลกัการเกีย่วกบัสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐานตามเกณฑส์ากล โดยไม่แบ่งแยกถิน่ก าเนิด เชือ้ชาต ิเพศ อายุ สผีวิ 
ศาสนา ความพกิาร ฐานะทางการเงนิ ชาตติระกลู สถานศกึษา หรอืสถานะอื่นใดทีม่ไิดเ้กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการปฏบิตังิาน 
รวมทัง้ใหค้วามเคารพต่อความเป็นปจัเจกชนและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์

4. การปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

บรษิทัตระหนกัดวี่าพนกังานเป็นปจัจยัแห่งความส าเรจ็กา้วหน้าของบรษิทั บรษิทัจงึสนับสนุนพฒันาใหพ้นักงานมคีวามรู้
ความสามารถ มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ  ให้
ผลตอบแทน และสวสัดกิารทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม เคารพสทิธขิองพนักงานตามหลกัสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐานตามหลกั
สากลและตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ รวมทัง้ยงัใหค้วามส าคญักบัสุขภาพ อาชวีอนามยั ความปลอดภยัใน
ชวีติ และทรพัยส์นิ และสภาพแวดลอ้มการท างานของพนกังาน ตลอดจนเสรมิสรา้งวฒันธรรมและบรรยากาศการท างานที่
ดแีละสง่เสรมิการท างานเป็นทมี 

5. ความรบัผิดชอบต่อลูกค้า

บรษิัทมุ่งมัน่สรา้งความพงึพอใจและความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ โดยเน้นการผลติสนิค้าที่มคีุณภาพและมาตรฐานตามระบบ
บรหิารจดัการดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

- มาตรฐาน ISO 9001 เป็นมาตรฐานการจดัวางระบบบรหิารงานเพื่อการประกนัคุณภาพ
- มาตรฐาน OHSAS 18001 เป็นระบบการจดัการดา้นชวีอนามยัและความปลอดภยัในสถานทีท่ างาน
- มาตรฐาน ISO 14001 เป็นมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม โดยมุ่งเน้นใหอ้งคก์รมกีารพฒันาปรบัปรุง
ตลอดจนรกัษาสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง

- มาตรฐานการผลติน ้ามนัปาลม์อย่างยัง่ยนืภายใต้กรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)
ซึง่เป็นแนวปฏบิตัทิีม่กีารปรบัปรุงการผลติน ้ามนัปาลม์อย่างยัง่ยนื ทัง้ทางเศรษฐกจิ สงัคม ชุมชน สิง่แวดลอ้ม
และถูกตอ้งตามกฎหมายของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลายภาคสว่นตัง้แต่ตน้น ้าถงึปลายน ้า
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นอกจากนัน้ บริษัทยงัมุ่งเน้นท าการตลาดและสญัญาที่เป็นธรรม รวมถึงรกัษาข้อมูลที่เป็นความลบัของลูกค้า และมี
หน่วยงานซึง่ท าหน้าทีร่บัขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้ เพื่อใหล้กูคา้เกดิความเชื่อมัน่และพงึพอใจสงูสดุ 

6. การใส่ใจส่ิงแวดล้อม

บรษิทัมนีโยบายในการประกอบธุรกจิโดยค านึงถงึสิง่แวดลอ้ม และปฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้บงัคบัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มที่
บงัคบัใชอ้ยู่ โดยบรษิทัไดด้ าเนินการ ดงันี้  

- สง่เสรมิใหพ้นกังานของบรษิทัมจีติส านึก และความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม
- ร่วมกบัชุมชนใกลเ้คยีงพฒันาสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์กบัหน่วยงานอื่น เพื่อใหม้ี
การรกัษาสิง่แวดลอ้ม และปรบัปรุงการปฏบิตังิานใหเ้หมาะสมต่อสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ

- ป้องกันไม่ ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการด าเ นินธุ รกิจของบริษัท ทบทวนและติดตาม
ความกา้วหน้าเพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิทัไดป้ฏบิตัติามนโยบายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ

7. โครงการการพฒันาสู่ความยัง่ยืนและกิจกรรมเพื่อชุมชน

ปี 2562 บรษิทัไดส้นบัสนุนกจิกรรมต่างๆ ซึง่เป็นโครงการดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมมลูค่ารวม 0.27 ลา้นบาท (2561 : 
1.57 ลา้นบาท) เพื่อสรา้งสมัพนัธอ์นัดต่ีอชุมชนและสงัคม  

ไตรมาสท่ี 1 
สนับสนุนงบประมาณงานวนัเดก็แห่งชาติ 

เดอืนมกราคม 2562 บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั 
(มหาชน) ไดม้อบเงนิสนบัสนุนกจิกรรมวนัเดก็แห่งชาต ิ ใหก้บั  
1) สถานีวทิยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทยเพื่อการศกึษา
ต าบลหว้ยยงู อ าเภอเหนือคลอง
2) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลครีวีง อ.ปลายพระยา
3) โรงเรยีนบา้นบางใหญ่สามคัค ีต.อรญัคามวาร ี อ าเภอเคยีนซา
จงัหวดักระบี่
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บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมกีฬาในชุมชน 

เดอืนมกราคม 2562 บรษิัท สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาล์มจ ากดั 
(มหาชน) มอบเงนิจ านวน 5,000 บาท เพื่อสนับสนุนการแข่งขนั
ฟุตบอลชมรมก านนัผูใ้หญ่บา้น ครัง้ที ่6 ซึง่จดัขึน้ระหว่างวนัที ่31 
มกราคม – 14 กุมภาพนัธ ์2562 ณ สนามฟุตบอลองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลเขาเขน  

นอกจากนัน้ ยงัสนับสนุนงบประมาณการแข่งขนักฬีาฟุตบอล 7 
คน จ านวน 2,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนใน
ชุมชนได้เห็นความส าคัญของการออกก าลังกาย เพื่อความ
เข้มแข็งของชุมชน ป้องกัน แก้ไขปญัหายาเสพติดและสร้าง
ความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างชุมชนและบรษิทั  

มอบทะลายเปล่า ให้กบักลุ่มเกษตรห้วยยูง 

เดอืน มกราคม 2562  บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั 
(มหาชน) ไดส้ง่มอบทะลายเปล่าจ านวน 20 ตนัใหก้บักลุ่มเกษตร
ห้วยยูงก้าวหน้า ชุมชนบ้านห้วยยูง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดั
กระบี่ เพื่อใชใ้นการจดัอบรมให้ความรูแ้ก่เกษตรกรชุมชนต าบล
ห้วยยูงตามโครงการ “สร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตร” ณ ศูนย์เรยีนรู้การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิค้า
การเกษตร (ศพก.)  

วตัถุประสงค์เพื่อใหชุ้มชนน าผลผลติจากเหด็ฟางที่ผลติได้ไปใช้
ประกอบอาหารบรโิภคภายในครวัเรอืน ลดรายจ่ายในครวัเรอืน 
เพิม่รายไดใ้นครวัเรอืน และเพื่อเป็นการเรยีนรู้เพิม่เติมเกี่ยวกบั
การเพาะเห็ดฟางด้วยทะลายเปล่าอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถน าไปใชช้วีติประจ าวนัและชุมชนต่อไป 
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ไตรมาสท่ี 3 
มอบเงินให้กบัหน่วยงานราชการ 

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

สนับสนุนวสัดใุนการปรบัปรงุถนนในชุมชน 

เดอืนกนัยายน 2562 บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั 
(มหาชน) สนับสนุนหินคลุกจ านวน 26 ตัน เพื่อใช้ในการ
ซ่อมแซมถนนของหมู่บา้นในพืน้ที ่หมู่ที ่5 บา้นปลายคลอง อ.ชยั
บุร ีจ.สุราษฎร์ธานี เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้สญัจรและการ
ขนสง่สนิคา้เกษตรในชุมชน 

สนับสนุนรถตกัเพื่อปรบัปรงุถนนในชุมชน 

เดอืนตุลาคม 2562 บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั 
(มหาชน) สนับสนุนรถตกัและพนักงานในการช่วยปรบัปรุงถนน
บรเิวณดา้นหน้าโรงงาน ซึง่การด าเนินงานครัง้นี้เพื่ออ านวยความ
สะดวกใหพ้นกังาน  ชุมชนในบรเิวณโดยรอบโรงงานและเป็นการ
พฒันาความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างชุมชนกบับรษิทั 



ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ 

68 

บริจาคเงินให้กบัสถานีต ารวจในชุมชน 

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

ไตรมาสท่ี 4 
สนับสนุนรถตกัเพื่อปรบัภมิูทศัน์วดัในชมุชน 

เมื่อวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2562 บรษิัท สหอุตสาหกรรมน ้ามนั
ปาล์ม จ ากดั (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนรถแทรกเตอร์เพื่อ
ปรบัปรุงภูมทิศัน์ในวดัเขาพระ ต าบลบางสวรรค์ อ าเภอพระแสง 
จงัหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างผู้น า
ชุมชน ชาวบา้น และพนกังานในสวนบา้นหมาก เพื่อแสดงใหเ้หน็
ถงึความสามคัคขีองคนในชุมชน 

8. นวตักรรมโครงการการพฒันาสู่ความยัง่ยืนและกิจกรรมเพื่อชุมชน

ในปจัจุบัน บริษัทสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวมวล โดยมีน ้าเสียและของเสียจาก
กระบวนการผลติของโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์เป็นวตัถุดบิ และโครงการดงักล่าวเป็นแหล่งเรยีนรูใ้นการจดัการของเสยีของ
นกัเรยีน นกัศกึษาและชุมชนของโรงงาน 

นอกจากนี้ บรษิทัยงัมสีว่นร่วมในการพฒันาสายพนัธุป์าลม์น ้ามนัทีใ่หผ้ลผลติต่อไร่สงู (ประมาณ 4-5 ตนัผลปาลม์สดต่อไร่
ต่อปี ภายใตส้ภาพอากาศปกต)ิ มภีาวะทนความแลง้ไดด้ ีและเป็นพนัธุป์าลม์ทีม่อีตัราการเตบิโตดา้นความสงูของล าต้นที่
ต ่าสง่ผลใหส้ามารถเกบ็เกีย่วผลผลติไดม้ากกว่า 30 ปี ซึง่ดว้ยคุณสมบตัโิดยรวมดงักล่าวสง่ผลใหส้ามารถใชพ้ืน้ที่เพาะปลกู
ไดอ้ย่างมปีระสทิธผิลมากขึน้ มอีตัราผลตอบแทนจากการลงทุนทีด่ ีนบัเป็นการดแูลสภาพแวดลอ้มอย่างยัง่ยนื 
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ภาพรวมทางด้านการเงิน 

ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการด าเนินงาน 

1. ผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงานของสวน 

ปรมิาณผลปาลม์สดของสวน ในปี 2562 มปีรมิาณสงูขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2561 รอ้ยละ 11.4 โดยผลปาลม์สดทีม่าจากสวนที่
เป็นพืน้ทีข่องบรษิทัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.3 เน่ืองมาจากตน้ปาลม์ปลกูใหม่เริม่ใหผ้ลผลติมากขึน้  ในสว่นของผลปาลม์ทีม่าจาก
สวนทีเ่ป็นพืน้ทีส่มัปทานของบรษิทัย่อย เพิม่ขึน้เพยีงรอ้ยละ 2.0  ประกอบกบัฝา่ยบรหิารไดเ้ขา้ไปเขม้งวดเรื่องการบรหิาร
จดัการงานสวน  มผีลใหต้น้ทุนผลปาลม์สดจากสวนของบรษิทั ลดลงรอ้ยละ 8.3 

ในส่วนพื้นที่สมัปทานของบริษัทย่อย จ านวนทัง้สื้น 15,103 ไร่ ซึ่งบริษัทย่อยเข้าครอบครองท าประโยชน์อยู่นัน้ มี
รายละเอยีดดงันี้ 

ทีต่ ัง้และขนาดพืน้ที ่ วนัสิน้สุดอายุสญัญา หมายเหตุ 
1) สวนเคยีนซา

1.1 จ านวนพืน้ที ่4,294 ไร่

 1.2 จ านวนพืน้ที ่4,294 ไร ่

8 กรกฎาคม 2587 

สิ้นสุดเมื่อกรมธนารักษ์ด าเนินการ
จัดสรรที่ดินให้ราษฎรผู้ยากไร้ไม่มี
ทีด่นิท ากนิเสรจ็สิน้ 

สญัญาเช่าที่ดินกบักรมธนารกัษ์  อายุสญัญา 30 ปี มผีล
ตัง้แต่วนัที ่9 กรกฎาคม 2557 ถงึ วนัที ่8 กรกฎาคม 2587 

กรมธนารกัษ์อนุญาตใหบ้รษิทัยอ่ยครอบครองท าประโยชน์ 
โดยช าระค่าเช่าในอตัราทีก่ าหนด  

2) สวนชยับุรี
จ านวนพืน้ที ่6,515 ไร่ 14 พฤษภาคม 2563 บรษิทัย่อยไดด้ าเนินการขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์หรอือยู่

อาศยัในพืน้ทีด่งักล่าวกบักรมปา่ไม ้ ขณะนี้ยงัอยู่ในระหว่าง
การพจิารณาของกรมป่าไม ้ ในระหว่างนี้  บรษิทัย่อย เขา้
ท าประโยชน์ โดยได้รบัใบอนุญาตเก็บหาของป่าในพื้นที่
สมัปทานแปลงดงักล่าว  ซึ่งต้องช าระเงนิค่าภาคหลวงใน
อตัราร้อยละ 10 ของราคาตลาดและค่าบ ารุงป่าในอตัรา 2 
เท่าของค่าภาคหลวง เมื่อมีการเก็บเกี่ยวผลปาล์มสด 
อย่างไรกต็าม ใบอนุญาตดงักล่าวจะมอีายุปีต่อปี  
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ผลการด าเนินงานของโรงสกดั 

บรษิัทมกีารชะลอการซื้อผลปาล์มสดเพื่อผลติในช่วงไตรมาสสุดท้าย เนื่องจากปรมิาณผลปาลม์ลดลง  นโยบายภาครฐั 
เรื่อง B10  และโครงการของการไฟฟ้าฝา่ยผลติ จงึมผีลใหร้าคาปรบัตวัเพิม่สงูขึน้  นอกจากนี้ โรงงานสกดัไดห้ยุดการผลติ
เพื่อบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรครัง้ใหญ่  ส่งผลใหบ้รษิทัมปีรมิาณการซือ้ผลปาลม์สดจากภายนอกลดลงรอ้ยละ 3.7  ทัง้นี้ เมื่อ
รวมกบัปรมิาณผลปาลม์สดจากสวนทีเ่พิม่ขึน้จากปีก่อน  จงึมผีลใหป้รมิาณผลปาลม์สดรวมทีเ่ขา้สู่โรงสกดัเพิม่ขึน้เลก็น้อย
เพยีงรอ้ยละ 2.7   โดยสดัส่วนการซือ้ผลปาลม์สดจากภายนอกและผลผลติจากสวนของบรษิทัในปี 2562 คดิเป็นรอ้ยละ 
53.7 และ 46.3 ของผลปาลม์สดทีใ่ชใ้นการผลติทัง้หมด  (2561 : รอ้ยละ 57.3 และ 42.7) 

ต้นทุนผลปาล์มสดจากสวนของบรษิัท และต้นทุนผลปาล์มสดที่ซื้อจากภายนอกลดลง ร้อยละ 8.3 และร้อยละ 20.1 
ตามล าดบั โดยมสีาเหตุดงัไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งต้น ส่งผลใหต้้นทุนผลปาลม์สดทีใ่ชใ้นการผลติทัง้หมดของบรษิทัโดยเฉลีย่
ลดลง รอ้ยละ 15.5  ประกอบกบัการรบัรูผ้ลก าไรจากการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของสนิคา้คงเหลอื ส่งผลใหต้้นทุน
น ้ามนัปาลม์ดบิลดลงในสดัส่วนทีม่ากกว่าราคาขายน ้ามนัปาลม์ดบิ โดยราคาขายน ้ามนัปาลม์ดบิ (CPO) เฉลีย่ต่อหน่วย
ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 6.8 ในขณะทีต่น้ทุนลดลงรอ้ยละ 17.8  ก าไรขัน้ตน้จงึเพิม่ขึน้ 43.5 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 73.8 

บรษิทัและการร่วมคา้ไดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษจีากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน ดงันี้ 

1. กจิการผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวล  ซึง่เป็นกจิการของบรษิทัไดร้บับตัรส่งเสรมิเลขที ่1043(2)/2548 ลงวนัที่
29 พฤศจกิายน 2550 ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการ
ส่งเสรมิมกี าหนดระยะเวลา 8 ปี นับจากวนัเริม่มรีายได้จากการประกอบกจิการส าหรบักจิการผลติไฟฟ้าจาก
เชือ้เพลงิชวีมวลขนาด 1.2 เมกะวตัต ์บรษิทัไดเ้ริม่ใชส้ทิธพิเิศษดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัที ่21 สงิหาคม 2558

2. กจิการผลติเมลด็พนัธุป์าลม์  ซึง่เป็นกจิการของการร่วมคา้ (บรษิทั สยามเอลทิปาลม์ จ ากดั)  ไดร้บับตัรส่งเสรมิ
การลงทุนเลขที ่1262(2)/2550 ลงวนัที ่13 มนีาคม 2550 โดยไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไรสุทธิ
ทีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ มกี าหนดระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบ
กจิการ ซึง่การร่วมคา้ไดเ้ริม่ใชส้ทิธพิเิศษดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2557

รายได้จากการขาย 

รายไดจ้ากการขายของบรษิทัและบรษิทัย่อยส าหรบัปี 2562 ลดลง จากปี 2561 จ านวน 82.8 ลา้นบาท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 
13.2 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากราคาขายถวัเฉลีย่ต่อหน่วยทัง้น ้ามนัปาลม์ดบิและน ้ามนัเมลด็ในปาลม์ลดลง รอ้ยละ 6.8 และ 
รอ้ยละ 32.5 ตามล าดบั  ถงึแมว้่าปรมิาณการขายน ้ามนัเมลด็ในปาลม์จะเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 15.0   แต่รายไดจ้ากการขาย
โดยรวมกย็งัคงลดลง 

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 

- ตน้ทุนขายในปี 2562 มจี านวน 443.4 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 126.3 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 22.2 ซึง่สาเหตุหลกั
เกดิจากตน้ทุนของวตัถุดบิโดยเฉลีย่ลดลงรอ้ยละ 15.5

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

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

ในขณะทีร่ายไดจ้ากการขายของบรษิทัลดลง ตน้ทุนขายกล็ดลงเช่นเดยีวกนั ซึง่ลดลงในสดัส่วนทีม่ากกว่ารายได ้ส่งผลให้
บรษิทัและบรษิทัย่อยมผีลก าไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้ 43.5 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 73.8 นอกจากนี้บรษิทัไดบ้นัทกึขาดทุนจากการ
เปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยช์วีภาพเน่ืองจากการใชม้าตรฐานการบญัชฉีบบัที่41 เรื่องเกษตรกรรมและแนว
ปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบัการวดัมูลค่าและรบัรูร้ายการของพชืเพื่อการให้ผลติผล ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ รวมทัง้รบัรูส้่วนแบ่ง
ขาดทุนจากการร่วมคา้ ส่งผลให้ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีของบรษิทัและบรษิัทย่อยลดลง 17.6 ล้านบาท (2561: ก าไรสุทธิ
หลงัหกัภาษสี าหรบัปี 14 ลา้นบาท) 

อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น 

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

อตัราการจ่ายเงินปันผล 

ในปี 2562 คณะกรรมการของบรษิทั ไดพ้จิารณาจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2561 จากผลการด าเนินงานของบรษิทั ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท ในเดอืนพฤษภาคมปี 2562 (2561 : 0.10 บาทต่อหุน้) 

ทัง้นี้ นโยบายของบรษิทัทีก่ าหนดจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นจ านวนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษี
แลว้ในแต่ละปี 

มูลค่าตามบญัชี (ค านวณจากจ านวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทมมีูลค่าตามบญัชต่ีอหุน้เท่ากบั 3.15 บาท (ค านวณจากจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วง
น ้าหนักสุทธ ิ324.05 ลา้นหุน้) ลดลงร้อยละ 3 จากปี 2561 ทีม่มีูลค่าตามบญัชต่ีอหุน้เท่ากบั 3.24 บาท (ค านวณจาก
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัสทุธ ิ324.05 ลา้นหุน้) โดยมผีลมาจากการจ่ายเงนิปนัผล และผลประกอบการลดลง 
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2. ฐานะทางการเงิน

สินทรพัย ์

ในปี 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อย มสีนิทรพัย์รวม 1,340 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 21 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 2 มอีตัรา
ผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม ลดลงเป็นร้อยละ -0.3 (2561 : ร้อยละ 1.0) โดยมสีาเหตุหลกัมาจากรายการเปลีย่นแปลง
สนิทรพัยท์ีส่ าคญั ดงันี้ 

- สนิทรพัยช์วีภาพลดลง 28 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากก าไรจากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรมของตน้กลา้
ปาลม์และผลปาลม์สดทีอ่ยู่บนตน้ลดลง

- เงนิลงทุนในการร่วมคา้ ลดลง 12 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากราคาผลปาลม์สดในประเทศปี 2562 กโิลกรมั
ละ 3.05 บาท (2561: 3.45 บาท) ลดลงรอ้ยละ 11.6  มผีลใหเ้กษตกรชะลอการปลกูปาลม์เพิม่ขึน้  ส่งผลให้
ปรมิาณการขายเมลด็พนัธุป์าลม์ของการร่วมคา้ลดลง  ท าใหผ้ลการด าเนินงานของการร่วมคา้ขาดทุน

- สนิค้าคงเหลอื เพิม่ขึน้ 17 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจากการปรบัมูลค่ายุตธิรรมเพิม่ขึน้จากมาตรฐานการ
บญัชฉีบบัที4่1 เรื่องเกษตรกรรม

3. แหล่งท่ีมาของเงินทุน

โครงสรา้งของเงินทุน 

จากงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อยมโีครงสร้างเงนิทุนมาจากส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,019 
ลา้นบาท และมาจากสว่นของหนี้สนิ 321 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 76 และรอ้ยละ 24 ของหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ เงนิ
กู้ยมืจากสถาบนัการเงนิจ านวน 275 ล้านบาทหรอืร้อยละ 86 ของหนี้สนิรวม ประกอบด้วยเงนิกู้ยมืระยะสัน้ทัง้จ านวน 
บรษิทัและบรษิทัย่อยมอีตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุ้นในปี 2562 เท่ากบั 0.31 เท่า (2561 : 0.30 เท่า) ทัง้นี้มาจาก
สว่นของผูถ้อืหุน้ในปี 2562 ทีล่ดลง 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

บรษิทัและบรษิทัย่อย มผีลขาดทุนสทุธสิ าหรบัปี 2562 จ านวน 4 ลา้นบาท และในระหว่างปี 2562 บรษิทัมกีารจ่ายเงนิปนั
ผลจากผลการด าเนินงานของปี 2561 จ านวน 26 ลา้นบาท สง่ผลใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัย่อย ลดลงจากปี 
2561 จ านวน 30 ลา้นบาท 

หน้ีสิน 

บรษิทัและบรษิทัย่อย มหีนี้สนิทัง้หมด 321 ลา้นบาท ซึง่แบ่งเป็นหนี้สนิหมุนเวยีน 302 ลา้นบาท และหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 
19 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2561 จ านวน 10 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก เงนิกูย้มืระยะสัน้และ
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามกฎหมายใหม่ส าหรบัพนักงานทีม่อีายุงาน 20 ปีขึน้ไป ทีเ่พิม่ขึน้จาก 300 
เป็น 400 วนั 

สภาพคล่องทางการเงิน 

ณ สิ้นปี 2562 กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 21 ล้านบาท 
เปรยีบเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 ซึง่มจี านวน 23 ลา้นบาท ลดลง 2 ลา้นบาท ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงดงันี้ 
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- เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงานของปี 2562 จ านวน 50 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี
2561 จ านวน 69 ลา้นบาท เหตุผลหลกัมาจากผลประกอบการ ดงัทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ขา้งต้น ประกอบกบัการ
เพิม่ขึน้ในสว่นของลกูหนี้และสนิคา้คงเหลอื

- เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนของปี 2562 จ านวน 31 ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 ทีใ่ชไ้ป 46
ลา้นบาท ลดลงจ านวน 15 ลา้นบาท ซึง่การลงทุนดงักล่าว ประกอบดว้ยการจดัซือ้รถแทรกเตอรท์ดแทนรถ
คนัเดมิทีเ่สือ่มสภาพ รถกระบะ และรถขดุไฮโดรลคิเพื่อใชใ้นงานสวน

- เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิของปี 2562 จ านวน 21 ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 ทีใ่ชไ้ป
162 ลา้นบาท เหตุผลหลกัมาจากการจ่ายเงนิปนัผล

อตัราส่วนทางการเงิน 
- อตัราส่วนสนิทรพัย์หมุนเวยีนต่อหนี้สนิหมุนเวยีนเท่ากบั 0.79 เท่า ซึ่งสูงกว่าปี 2561 เลก็น้อยประมาณ

0.02 เท่า สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น
- อตัราสว่นสนิทรพัยส์ภาพคล่องหมุนเรว็ต่อหนี้สนิหมุนเวยีนเท่ากบั 0.17 เท่า สงูกว่าปี 2561 ประมาณ 0.05

เท่า สาเหตุหลกัมาจากมาจากการเพิม่ขึน้ของลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น
- อตัราสว่นกระแสเงนิสดรบัสทุธจิากการด าเนินงานต่อหนี้สนิหมุนเวยีนเท่ากบั 0.17 เท่า ในปี 2561 ต ่ากว่า

ปี 2561 ประมาณ 0.23 เท่า สาเหตุหลกัมาจากเงนิสดรบัสุทธจิากการด าเนินงานลดลง ตามเหตุผลดงัทีไ่ด้
กล่าวไปแลว้ขา้งตน้

4. รายจ่ายลงทุน
- ในปี 2562 บรษิทัมกีารลงทุนในรถแทรกเตอรท์ดแทนรถคนัเดมิทีเ่สือ่มสภาพ รถกระบะ และรถขดุไฮโดรลคิ

เพื่อใชใ้นงานสวน
- รายจ่ายลงทุนของบรษิัทในอนาคตเป็นการจดัหาอุปกรณ์ทดแทนทรพัย์สนิที่เสื่อมสภาพ  การปรบัปรุง

เครื่องจกัรใหม้ปีระสทิธภิาพ รวมถงึการจดัหาอุปกรณ์เครื่องใชท้ีส่ามารถทดแทนแรงงาน
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ปัจจยัและอิทธิพลท่ีอาจมีผลต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

จากการทีว่ตัถุดบิหลกัของบรษิทัมาจากผลผลติทางการเกษตร ท าใหแ้นวโน้มผลการด าเนินงานของบรษิทัขึน้อยู่กบั
ปจัจยัที่ควบคุมไม่ได ้ได้แก่ สภาพภูมอิากาศ ปรมิาณน ้าฝน ผลผลติของวตัถุดบิที่ออกสู่ตลาดในแต่ละฤดูกาล และความผนั
ผวนของราคาน ้ามนัปาล์ม นอกจากนี้ยงัมนีโยบายของภาครฐัที่ให้การช่วยเหลอืเกษตรกรในช่วงที่เป็นฤดูกาลซึ่งมผีลผลติ
ปาลม์สดออกสูต่ลาดเป็นจ านวนมาก สง่ผลใหร้าคาตลาดของผลปาลม์สดไม่ไดเ้ป็นไปตามกลไกของตลาด ประกอบกบัจ านวน
โรงสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิทีเ่ปิดด าเนินการมมีากถงึ 101 แห่ง และอตัราใชก้ าลงัการผลติโดยรวมต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ส่งผลใหก้าร
ซือ้ผลปาลม์สดจากภายนอกมกีารแข่งขนักนัอย่างรุนแรง โดยไม่ใส่ใจเรื่องคุณภาพของผลปาลม์ ส่งผลใหต้้นทุนขายปรบัตวั
สงูขึน้ 

ปจัจยัทีส่ าคญัอกีปจัจยัหน่ึงไดแ้ก่ พืน้ทีท่ีเ่ป็นของรฐั คดิเป็นรอ้ยละ 50.9 ของพืน้ทีป่ลูกปาลม์ทัง้หมดของบรษิทั ซึง่
บรษิทัย่อยสามารถด าเนินการต่อสญัญากบัภาครฐัไดเ้พยีง รอ้ยละ 14.5  ของพืน้ที่ปลูกปาลม์ทัง้หมดของบรษิทั ส่วนพืน้ที่ที่
เหลอืนัน้อยู่ในระหว่างด าเนินการ หากรฐัไม่พจิารณาต่อสญัญาหรอือนุญาตให้เขา้ท าประโยชน์  จะมผีลใหบ้รษิทัมพีื้นทีป่ลูก
ปาลม์ลดลง สง่ผลใหบ้รษิทัตอ้งซือ้ผลปาลม์จากภายนอกเพิม่ขึน้ ซึง่มผีลใหต้น้ทุนขายสงูขึน้   

นอกจากน้ี บรษิทัยงัมปีญัหาทีด่นิทบัซอ้นกบัทีด่นิของส านักงานปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึง่บรษิทัอาจ
สญูเสยีทีด่นิดงักล่าว ตามรายละเอยีดทีป่รากฎอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ้ 27.5  

อา้งถงึ “ปัจจยัเส่ียง” และ “ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั” ทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 
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ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee)
กลุ่มบรษิทั ได้ใชบ้รกิารสอบบญัชจีากส านักงานสอบบญัชเีดยีวกนั  โดยมกีารก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่ส านัก
งานสอบบญัชดีงักล่าว ในรอบปีบญัชดีงันี้

ค่าสอบบญัช ี(บาท) ปี 2562 ปี 2563 

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

รวม 1,485,000 1,485,000 

2) ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee)
กลุ่มบรษิัท ไดม้กีารก าหนดค่าตอบแทนงานบรกิารอื่นใหแ้ก่ผูส้อบบญัช ีไดแ้ก่ การตรวจสอบโครงการทีไ่ดร้บั
BOI และรายการน าเขา้เครื่องจกัรเพื่อใชใ้นการยื่นเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลของกลุ่มบรษิทั ดงันี้

ค่าตรวจสอบโครงการ BOI  (บาท) ปี 2562 ปี 2563 

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

รวม 100,000 100,000 
หมายเหตุ : *ไมม่กีารจ่ายค่าตรวจสอบโครงการ BOI เนื่องจากในปี 2562 บจ.สยามเอลทิปาลม์ มผีลประกอบการขาดทุน 
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ผูถ้ือหุ้น 

ณ วนัที ่8 พฤษภาคม 2562 บรษิทัมผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ ดงันี้ 

ล าดบั ช่ือผูถ้ือหุ้น 
รอ้ยละของจ านวนหุ้นสามญั 

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

2 บรษิทั วฒันโชต ิจ ากดั 5.70 
3 นายสมเกยีรต ิพตีกานนท ์ 1.68 
4 นายธรรมนูญ สหดษิฐด ารงค ์ 1.17 
5 บรษิทั วฒันโสภณพนชิ จ ากดั 1.12 
6 น.ส. ดวงกมล ธนิสสรานนท ์ 0.74 
7 บรษิทั กรนีสปอต จ ากดั 0.73 
8 นายสวุทิย ์เลาหะพลวฒันา 0.73 
9 นางสาววลัยล์ดา กฤตชญาดา 0.71 
10 นางแนนซี ่เฉลมิกาญจนา 0.63 

ท่ีมา   : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

* บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็นผูผ้ลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑน์ ้ามนัพชื เนยเทยีมและไขมนัพชืผสม
โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ ทีถ่อืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป ณ วนัที ่8 พฤษภาคม 2562 มดีงันี้

ล าดบั ช่ือผูถ้ือหุ้น 
รอ้ยละของจ านวนหุ้นสามญั 

ทัง้หมดท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 
1 บรษิทั ล ่าสงู โฮลดิง้ จ ากดั 42.11 
2 HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD 20.00 

ท่ีมา   : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
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คณะกรรมการและผูบ้ริหาร 

1. โครงสรา้งคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษทั 
1. นายธรีะ วภิชูนิน กรรมการอสิระและประธานกรรมการ 
2. นางสาวอญัชล ี สบืจนัทศริิ รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายเสงีย่ม สนัทดั กรรมการอสิระ 
4. นายวศนิ ปจัจกัขะภตัิ กรรมการอสิระ 
5. นายวงั ชาง ยงิ กรรมการ 
6. นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร์ กรรมการบรหิาร 
7. นายอ าพล สมิะโรจนา กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 
8. นางสาวโสมรกัษ์ กระจ่างสด เลขานุการบรษิทั 
คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายธรีะ วภิชูนิน กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายเสงีย่ม สนัทดั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
3. นายวศนิ ปจัจกัขะภตัิ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
4. นางสาวโสมรกัษ์ กระจ่างสด เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหา
1. นายเสงีย่ม สนัทดั กรรมการอสิระและประธานกรรมการสรรหา 
2. นายธรีะ วภิชูนิน กรรมการอสิระและกรรมการสรรหา 
3. นายวศนิ ปจัจกัขะภตัิ กรรมการอสิระและกรรมการสรรหา 
4. นายวงั ชาง ยงิ กรรมการและกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1. นายเสงีย่ม สนัทดั กรรมการอสิระและประธานกรรมการก าหนด 

ค่าตอบแทน 
2. นายธรีะ วภิชูนิน กรรมการอสิระและกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
3. นายวศนิ ปจัจกัขะภตัิ กรรมการอสิระและกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
4. นายวงั ชาง ยงิ กรรมการและกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
คณะเจ้าหน้าท่ีบริหารความเส่ียง
1. นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร์ กรรมการบรหิาร 
2. นายอ าพล สมิะโรจนา กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ สามารถดูไดท้ีห่วัขอ้ 
”รายงานการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี” หลกัปฏบิตั ิ1 และ 3 

กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ไดแ้ก่ 

กรรมการตรรจสอบ ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
นายธรีะ วภิูชนิน 
(ประธานกรรมการตรวจสอบ) 

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

คณะกรรมการสรรหาท าหน้าทีใ่นการพจิารณาสรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมจะเป็นกรรมการ แทน
กรรมการที่จะครบก าหนดวาระในเดอืนเมษายน 2563 นี้ ทัง้นี้ รวมถงึการพจิารณาการเสนอชื่อบุคคล
โดยผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเข้ารบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้
จากนัน้ได้น าเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการของบรษิัทเพื่อพจิารณาก่อนน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พจิารณาอนุมตัิ ทัง้นี้คุณสมบตัิของกรรมการและผู้บรหิารต้องมีลกัษณะไม่ต้องห้ามตามประกาศของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  นอกจากนัน้ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั 

คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ ดูไดท้ี่หวัขอ้ “รายงานการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี” 
หลกัปฏบิตั ิ1 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัแลว้ ไม่มกีารก าหนดจ านวนกรรมการทีม่าจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่แต่ละกลุ่ม แต่ให้
สทิธิก์ารแต่งตัง้กรรมการ โดยวธิทีี่ผู้ถือหุ้นสามารถแบ่งคะแนนเสยีงของตนในการเลอืกตัง้กรรมการ
เพื่อใหผู้ใ้ดมากน้อยเพยีงใดกไ็ด ้(Cumulative Voting) 

3. จ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการและจ านวนครัง้ท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้รว่ม
ประชมุคณะกรรมการ

ในปี 2562 คณะกรรมการมกีารประชุมรวมทัง้สิน้ 7 ครัง้ โดยมกีรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมดงันี้ 

รายช่ือคณะกรรมการ จ านวนครัง้ท่ีเข้ารว่มประชุม 

1. นายธรีะ วภิูชนิน 7/7 
2. นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริิ 7/7 
3. นายเสงีย่ม สนัทดั 7/7 
4. นายวศนิ ปจัจกัขะภตัิ 7/7 
5. นายวงั ชาง ยงิ 5/7 
6. นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร์ 7/7 
7. นายอ าพล สมิะโรจนา 7/7 
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4. รายช่ือและต าแหน่งของผูบ้ริหาร

รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 

1. นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริิ กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร์ กรรมการบรหิาร 
3. นางสาวเทยีมรส จนิะกนั ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 

4. นายชณตัถ ์แสงอรุณ ผูจ้ดัการฝา่ยคดคีวามและ
หน่วยงานราชการสมัพนัธ ์

5. นายสพุจน์ เพง็จนัทร์ ผูจ้ดัการฝา่ยโรงงาน 

5. ประวติัคณะกรรมการและผูบ้ริหาร

1. นายธีระ วิภชูนิน
กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ    71 ปี 
สญัชาต ิ   ไทย 
ทีอ่ยู ่   เลขที ่64 ซอยบางนา-ตราด 25 

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260 
จ านวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั 

- ของตนเอง ไม่ม ี
- ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ  ไม่มี

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

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  25 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่24 พฤษภาคม 2538) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหว่างผูบ้รหิาร  ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิและเศรษฐศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัวสิคอนซนิ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

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

หมายเหตุ :     ปจัจบุนั    อดตี 
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ต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 
 กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการ บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร) 
- ซึง่อาจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั ไม่มี
- อื่นๆ     ไม่มี

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

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

2. นางสาวอญัชลี  สืบจนัทศิริ
รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ
อายุ    61 ปี 
สญัชาต ิ   ไทย 
ทีอ่ยู ่   เลขที ่64 ซอยบางนา-ตราด 25 

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260 
จ านวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั 

- ของตนเอง ไม่ม ี
- ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ  ไม่มี

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

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

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

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

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

การเขา้ร่วมประชมุปี 2562 
- มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 7 ครัง้ เขา้ประชมุ 7 ครัง้

3. นายเสง่ียม สนัทดั
กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา
อายุ    73 ปี 
สญัชาต ิ   ไทย 
ทีอ่ยู ่   เลขที ่64 ซอยบางนา-ตราด 25 

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260 
จ านวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั 

- ของตนเอง ไม่ม ี
- ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ  ไม่มี

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

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  8 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2555) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหว่างผูบ้รหิาร  ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

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

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่22/2004  
ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่51/2004 

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

 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไอ อาร ์พ ีซ ีจ ากดั (มหาชน)
 กรรมการ ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน)

หมายเหตุ :     ปจัจบุนั    อดตี 
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ต าแหน่งในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร) 
- ซึง่อาจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั ไม่มี
- อื่นๆ ไม่ม ี

ต าแหน่งในกจิการอื่น 
 กรรมการ สมาคมแห่งสถาบนัพระปกเกลา้
 กรรมการ ส านกังานความร่วมมอืพฒันาเศรษฐกจิกบัประเทศเพือ่นบา้น 
 กรรมการ การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค
 กรรมการ องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย
 ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั
 ทีป่รกึษากฎหมายกระทรวงการคลงั
 ผูอ้ านวยการส านกังานศุลกากร ภาคที ่1
 เลขานุการกรมศุลกากร

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

4. นายวศิน ปัจจกัขะภติั
กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ    66 ปี 
สญัชาต ิ   ไทย 
ทีอ่ยู ่   เลขที ่70/370 ม.ชลลดารามอนิทรา ซ.กาญจนาภเิษก 7 

ถนนรามอนิทรา แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 
จ านวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั 

- ของตนเอง ไม่ม ี
- ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ  ไม่มี

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

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  4 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2559) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหว่างผูบ้รหิาร  ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ยงัไมไ่ดเ้ขา้รบัการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทั 
ต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น ไม่ม ี

หมายเหตุ :     ปจัจบุนั    อดตี 
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ต าแหน่งในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร) 
- ซึง่อาจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั ไม่มี
- อื่นๆ ไม่ม ี

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

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

5. นายวงั ชาง ยิง
กรรมการ กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ    59 ปี 
สญัชาต ิ   สงิคโปร ์
ทีอ่ยู ่   เลขที ่64 ซอยบางนา-ตราด 25 

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260 
จ านวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั 

- ของตนเอง ไม่ม ี
- ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ  ไม่มี

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

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

Oxford University ประเทศองักฤษ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ยงัไมไ่ดเ้ขา้รบัการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทั 
ต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

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

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

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

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

6. นางสาวปิยธิดา  สุขจนัทร ์
กรรมการบรหิาร
อายุ 51 ปี 
สญัชาติ ไทย 
ทีอ่ยู่ เลขที ่64 ซอยบางนา-ตราด 25  

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260 
จ านวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั 

- ของตนเอง ไม่ม ี
- ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ  ไม่มี

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

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  17 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่18 มถุินายน 2546) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหว่างผูบ้รหิาร  ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาโท สาขาพฒันาการเศรษฐกจิ 

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ 
ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตรก์ารเงนิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

ต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 
 กรรมการบรหิารและเลขานุการบรษิทั บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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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 านวยการฝา่ยวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์บรษิทัหลกัทรพัย ์คาเธ่ยแ์คปปิตอล จ ากดั 

การเขา้ร่วมประชมุปี 2562 
- มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 7 ครัง้ เขา้ประชุม 7 ครัง้

7. นายอ าพล  สิมะโรจนา
กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร
อายุ 63 ปี 
สญัชาติ ไทย 
ทีอ่ยู่ เลขที ่64 ซอยบางนา-ตราด 25  

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260 
จ านวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั 

- ของตนเอง ไม่ม ี
- ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ  ไม่มี

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

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

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผ่านการอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

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

 กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร และทีป่รกึษาฝา่ยโรงงาน 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 ไม่มี
- อื่นๆ
 กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร และทีป่รกึษาฝา่ยโรงงาน บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)
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ต าแหน่งในกจิการอื่น 
 กรรมการ บรษิทั สยามเอลทิปาลม์ จ ากดั 
 กรรมการ บรษิทั ล ่าสงู โฮลดิง้ จ ากดั 
 ผูจ้ดัการสว่น Melting บรษิทั สยามอาซาฮเีทคโนกล๊าส จ ากดั 

การเขา้ร่วมประชมุปี 2562 
- มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 7 ครัง้ เขา้ประชุม 7 ครัง้

8. นางสาวโสมรกัษ์ กระจ่างสด
เลขานุการบรษิทั และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ    48 ปี
จ านวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั

- ของตนเอง ไม่ม ี
- ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ  ไม่มี

ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหว่างผูบ้รหิาร  ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ (เอกการเงนิ) 

National University, ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ี มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

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

ต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 
 ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

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

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

9. นางสาวเทียมรส จินะกนั
ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ
อายุ 61 ปี 
จ านวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั

- ของตนเอง ไม่ม ี
- ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ  ไม่มี

ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหว่างผูบ้รหิาร  ไม่ม ี
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คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์าน ี
ประสบการณ์ 

 หวัหน้างานบญัชกีารเงนิ  บรษิทั ใบยาเอเชยีอาคเนย ์จ ากดั 
 หวัหน้างานบญัชกีารเงนิ  บรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จ ากดั 

10. นายชณัตถ ์ แสงอรณุ
ผูจ้ดัการฝา่ยคดคีวามและหน่วยงานราชการสมัพนัธ์
อายุ    58 ปี
จ านวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั

- ของตนเอง ไม่ม ี
- ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ  ไม่มี

ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหว่างผูบ้รหิาร   ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  ปรญิญาโท สาขารฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

ปรญิญาตร ีสาขารฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ประสบการณ์ 

 ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบคุคล บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 
 ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบคุคล บรษิทั นนัยางการเ์มน้ท ์จ ากดั 
 ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบคุคลและธุรการ บรษิทั โรงพมิพ ์ไทยวฒันาพานิช จ ากดั 
 ผูจ้ดัการอาวุโสฝา่ยทรพัยากรมนุษยแ์ละธุรการ บรษิทั คารเ์ปท อนิเตอรแ์นชัน่แนล (ประเทศไทย) 

จ ากดั (มหาชน) 
 ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรมนุษยแ์ละธุรการ บรษิทั ไทยเพรซเิดน้ท ์ฟูดส ์จ ากดั (มหาชน) 
 ผูจ้ดัการฝา่ยบุคคลและธุรการ บรษิทั มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) 

11. นายสพุจน์ เพง็จนัทร์
ผูจ้ดัการฝา่ยโรงงาน
อายุ 42 ปี 
จ านวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั

- ของตนเอง ไม่ม ี
- ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ  ไม่มี

ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหว่างผูบ้รหิาร   ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

พระนครเหนือ 
ประสบการณ์ 

 ผูจ้ดัการโรงงาน บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) สาขาตรงั 
 ผูช้่วยผูจ้ดัการฝา่ยวศิวกรรม บรษิทั จเีอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) 

 วศิวกร บรษิทั ออนป้า จ ากดั
หมายเหตุ :      ปจัจบุนั    อดตี 
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6. จ านวนหุ้นสามญัท่ีกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัถืออยูใ่นปีท่ีผา่นมา

รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร จ านวนหุ้นท่ีถือ 
ณ 31 ธนัวาคม 2561 

จ านวนหุ้นท่ีถือ เพ่ิมขึน้ 
(ลดลง)ในระหว่างรอบปีบญัชี 

จ านวนหุ้นท่ีถือ 
ณ 31 ธนัวาคม 2562 

1. นายธรีะ  วภิชูนิน - - - 
2. นางสาวอญัชล ี สบืจนัทศริิ - - - 
3. นายเสงีย่ม สนัทดั - - - 
4. นายวศนิ ปจัจกัขะภตัิ - - - 
5. นายวงั ชาง ยงิ - - - 
6. นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร์ - - - 
7. นายอ าพล สมิะโรจนา - - - 
8. นางสาวโสมรกัษ์ กระจ่างสด - - - 
9. นางสาวเทยีมรส จนิะกนั - - - 
10. นายชณตัถ ์ แสงอรุณ - - - 
11. นายสพุจน์ เพง็จนัทร์ - - - 

7. ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั

ทีป่ระชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่42 มมีตอินุมตักิารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2562 
ตามที่คณะกรรมการเสนอ ซึ่งได้ผ่านการกลัน่กรองอย่างละเอียดจากคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมและเปรยีบเทยีบอ้างองิจากอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั รวมถึง
พจิารณาจากการขยายตวัทางธุรกจิและผลการด าเนินงานของบรษิทั ดงันี้ 

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

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
- ค่าตอบแทนของกรรมการจ านวน 7 คน เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 6,270,000 บาท
- ค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทัทีเ่ขา้ไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัย่อย และการร่วมคา้

--ไม่มี--
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าธรรมเนียมกรรมการ 
ปี 2562 

กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ 

1. นายธรีะ วภิชูนิน
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและ 
กรรมการสรรหา 

884,400 633,600 

2. นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริิ รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 567,600 

3. นายเสงีย่ม สนัทดั
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนและ
ประธานกรรมการสรรหา 

607,200 633,600 

4. นายวศนิ ปจัจกัขะภตัิ
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและ 
กรรมการสรรหา 

607,200 633,600 

5. นายวงั ชาง ยงิ
กรรมการ กรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและ 
กรรมการสรรหา 

567,600 

6. นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร์ กรรมการบรหิาร 567,600 
7. นายอ าพล สมิะโรจนา กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 567,600 

รวม 6,270,000 

- ค่าตอบแทนรวม (เงินเดือนและโบนัส) ของผู้บริหารบริษัทจ านวน 6 คน เป็นจ านวนเงิน
12,312,349 บาท*

- ค่าตอบแทนรวม (เงนิเดอืนและโบนัส) ของกรรมการบรหิารและผู้บรหิารของบรษิัทที่เขา้ไป
ด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารในบรษิทัย่อย และการร่วมคา้
--ไม่มี--

*หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผูบ้รหิารบรษิทัไดร้วมค่าตอบแทนของกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูจ้ดัการ
ฝ่าย 4 รายแรกต่อจากกรรมการผู้จดัการลงมา รวมถึงผู้บริหารรายที่ 4 ทุกราย (ตามค านิยามที่ก าหนดโดย
ส านกังาน กลต.)

ค่าตอบแทนอื่น 
บรษิทัไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนอื่น ยกเวน้ค่าตัว๋เครื่องบนิ และทีพ่กั ส าหรบักรรมการทีเ่ป็นชาว
ต่างประเทศทีม่าเขา้ร่วมประชมุ และการท ากรมธรรมป์ระกนัความรบัผดิส าหรบักรรมการทัง้คณะ 

สว่นผูบ้รหิารทีไ่ม่ใช่กรรมการจะมรีถประจ าต าแหน่ง ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัรถประจ าต าแหน่ง ค่า
ประกนัสขุภาพ และค่าประกนัอุบตัเิหตุ  

ส าหรบัเงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพีนัน้ ผูบ้รหิารของบรษิทัไดร้บัสทิธใินอตัราเดยีวกบัพนกังาน
อื่นๆ คอืรอ้ยละ 5 ของเงนิเดอืน ยกเวน้กรรมการบรหิารทีไ่ม่ไดม้กีารจ่ายเงนิสมทบกองทุนส ารอง
เลีย้งชพี 
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8. กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย
และบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั

ช่ือ บริษทั 

บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั บริษทัยอ่ย การรว่มค้า 

LST UFC UNF 
บจก.
พนัธศ์รี 
วิวฒัน์ 

บจก.
พนัธศ์รี 

บจก.
ประจกัษ ์
วิวฒัน์ 

บจก. 
สยามเอ
ลิทปาลม์ 

1 นายวงั ชาง ยงิ / // * *

2 นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ // // / / / *

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

4 นายอ าพล สมิะโรจนา / / / 

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

บรษิทัมนีโยบายและวธิกีารดแูลผูบ้รหิารในการใชข้อ้มลูภายในเพื่อเป็นประโยชน์สว่นตนดงันี้ 
1. ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารเกี่ยวกบัหน้าที่ทีต่้องรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตน คู่

สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ และบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 และตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

2. ให้ผู้บรหิารของบรษิทัรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ต่อคณะกรรมการของบรษิัททุกไตรมาสที่มี
การประชุมคณะกรรมการ

3. แจง้ใหผู้บ้รหิารทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายในทีม่สีาระส าคญั มใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวแก่ผูอ้ื่น รวมถงึ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับหลักทรัพย์ของบริษัทและบทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 ทีผู่บ้รหิารจะไดร้บัหากมกีารฝา่ฝืน

4. หา้มมใิหก้รรมการและผูบ้รหิารมกีารซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วง 1 เดอืนก่อนและอย่างน้อย
1 วนัหลงัจากวนัทีง่บการเงนิเผยแพร่ต่อสาธารณชน

5. กรรมการและผูบ้รหิารต้องแจง้เกีย่วกบัการซือ้หรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัทุกครัง้ โดยแจง้อย่าง
น้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนท าการซื้อขายต่อคณะกรรมการหรอืผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อ
รายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. เมื่อมกีารซื้อหรอืขายหลกัทรัพย์ภายใน 3 วนัท าการ ทัง้นี้ ตามที่
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด

บรษิทัไดก้ าหนด มาตรการการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบรษิทั รวมถงึบทลงโทษกรณีทีม่กีารฝ่า
ฝืนไวใ้นนโยบายการก ากบักจิการ ซึง่สามารถดไูดท้ีห่วัขอ้ “รายงานการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ี
ดี” หลกัปฏบิตั ิ6 

10. การควบคมุภายใน

บรษิัทให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากเหน็ว่าระบบการควบคุมภายในเป็นกลไก
ส าคญัทีช่่วยลดความเสีย่งทางธุรกจิ สรา้งความเชื่อมัน่ในการบรหิารงานแก่ผูบ้รหิาร และช่วยใหบ้รษิทัด าเนินธุรกจิ
อย่างมปีระสทิธภิาพและบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้รวมทัง้ช่วยรกัษาผลประโยชน์และเงนิลงทุนของผูถ้อืหุน้ ช่วยให้
รายงานทางการเงนิและรายงานดา้นการปฏบิตังิานของบรษิทัมคีวามถูกต้องน่าเชื่อถอื ปกป้องทรพัยส์นิของบรษิทั
ไม่ใหส้ญูหายหรอืรัว่ไหล และช่วยใหบุ้คลากรของบรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

บรษิทัมไิดจ้ดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทั แต่ไดว้่าจา้งส านักงาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซิ
เอทส ์ท าหน้าทีต่รวจสอบภายในมาตัง้แต่ปี 2542 เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการใหบ้รกิารขอ้มูลดา้นการ
ตรวจสอบอย่างเป็นอสิระ เพื่อสง่เสรมิใหเ้กดิกระบวนการก ากบัดูแลทีด่ี ส่งเสรมิใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล
ของการปฏบิตังิาน รวมถงึใหค้ าปรกึษากบัฝ่ายบรหิารทัง้ในดา้นการเงนิการบรหิารงาน และการจดัการความเสีย่ง 
เพื่อสง่เสรมิการปฏบิตังิานใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร ดงันัน้ กระบวนการการท างานจงึต้องการ
ความโปร่งใสและความเป็นอสิระอย่างแท้จรงิ อีกทัง้การปฏบิตัิงานด้านการตรวจสอบภายใน นับเป็นมาตรการ
ถ่วงดุลแห่งอ านาจ และอาจเป็นการให้สญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้าของการประพฤตมิชิอบหรอืการทุจรติในองคก์ร 
ดงันัน้ บริษัทจึงมีความเห็นว่า การว่าจ้างหน่วยงานจากภายนอกเข้ามาท าหน้าที่ตรวจสอบภายในจึงมีความ
เหมาะสมและสามารถเป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้ดี  รวมทัง้ยังช่วย ลดปญัหาด้านการ
ประสานงานภายในไดอ้กีดว้ย 
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ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2563 โดยมกีรรมการอสิระและ
กรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมดว้ยจ านวน 3 ท่าน คณะกรรมการไดม้กีารสอบทานระบบการควบคุมภายในโดย
ใชแ้บบประเมนิซึง่ประเมนิโดยฝา่ยจดัการ และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว้สรุปไดว้่า จากการประเมนิ
ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัในดา้นต่างๆ 5 ส่วน คอื องคก์รและสภาพแวดลอ้ม การบรหิารความเสีย่ง การ
ควบคุมการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการ ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล และระบบการตดิตาม คณะกรรมการ
เหน็ว่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในเรื่องดงักล่าวอย่างเพยีงพอ   

นอกจากนัน้ การท าธุรกรรมกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบริษัทย่อย บรษิัทได้มรีายงานไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิของผู้สอบบญัชีขอ้ 6 แล้วเช่นกนั รวมถึงการปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่องการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั คณะกรรมการจงึเหน็ว่าบรษิัทมรีะบบการควบคุมภายในในเรื่อง
ดงักล่าวนี้อย่างเพยีงพอ  

ส าหรบัการควบคุมภายในในหวัขอ้อื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีาร
สอบทานกบัส านักงาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์ซึ่งเป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัและไดม้กีารรายงานให้
คณะกรรมการรบัทราบในทุกไตรมาส คณะกรรมการจงึมคีวามเหน็ว่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ
เช่นกนั  

ส าหรบับริษัทย่อยและการร่วมค้านัน้ ทรพัย์สนิส่วนใหญ่เป็นสวนปาล์มซึ่งดูแลและควบคุมโดยฝ่าย
บรหิารของบรษิทั 

ประวติัผูต้รวจสอบภายใน 

นายอภิรกัษ์ อติอนุวรรตน์  
หุน้สว่นงานตรวจสอบบญัช ีบรษิทั ส านกังาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั 
อายุ 49 ปี  
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั ไม่ม ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหว่างผูบ้รหิาร  ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ คณะบรหิารธุรกจิ 

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

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

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ออกแบบและวางแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
ประเมนิความเสีย่งของระบบการควบคุมภายใน 
รายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประสบการณ์ในปจัจุบนั 
 หุน้สว่นงานตรวจสอบบญัช ีบรษิทั ส านกังาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั  
 ตรวจสอบภายใน บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 20 ปี 
 ตรวจสอบภายใน บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จ านวน 15 ปี  
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นโยบายจ่ายเงินปันผล 

ตัง้แต่ปี 2536 เป็นตน้ไป บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลในอตัราประมาณรอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิ
หลงัหกัภาษเีงนิได ้ทัง้นี้ย่อมขึน้กบัภาวะเศรษฐกจิและการใชจ้่ายเพื่อการลงทุนเป็นหลกั   

คณะกรรมการบรษิัทได้พิจารณาจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2562 จากผลการด าเนินงาน ในอตัราหุ้นละ 
0.025 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 51.82 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษี โดยบรษิทัจะต้องน าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อ
พจิารณาอกีครัง้ เปรยีบเทยีบกบัการจ่ายเงนิปนัผลในปีก่อนหน้า ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 65.67 
ของก าไรสทุธขิองปี 2561 

บรษิทัย่อยและการร่วมคา้ ไม่มกีารก าหนดนโยบายการจ่ายเงนิปนัผล ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน
และกระแสเงนิสดของบรษิทัย่อยและการร่วมคา้นัน้ๆ   
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รายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีมีผลประโยชน์ร่วม ความจ าเป็น และความสมเหตุสมผล
ของรายการดงักล่าว 

ในระหว่างปี บรษิทัมรีายการธุรกจิทีส่ าคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าว
เป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีต่กลงร่วมกนัระหว่างบรษิทัและบุคคลหรอืกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั
เหล่านัน้ ซึง่เป็นไปตามปกตธิุรกจิโดยสามารถสรุปไดด้งันี้  

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

ความสมัพนัธ ์ รายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) นโยบายการ 

ก าหนดราคา ความจ าเป็น 
2562 2561 

ผูถ้อืหุน้ 
รายใหญ่ 

ขาย CPO และ 
CPKO 

431 421 
ราคาตลาด ณ วนัที่
ท าสญัญาขาย 

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

ขายผลปาลม์
สด 

1 2 

2) รายการระหว่างกนักบับรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จ ากดั

ความสมัพนัธ ์ รายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) นโยบายการ 

ก าหนดราคา ความจ าเป็น 
2562 2561 

บรษิทัยอ่ย เงนิปนัผลรบั 12 41 ตามจ านวนทีบ่รษิทั
ยอ่ยประกาศ 

เป็นการจา่ยผลตอบแทนจากการลงทุน 

คา่เช่าสวน
ปาลม์จา่ย 

7 7 ราคาตามสญัญา เป็นคา่เช่าสวนปาลม์สมัปทาน 

ดอกเบีย้จา่ย 7 9 THBFIX + 1% 
ต่อปี 

เป็นดอกเบีย้จา่ยจากการกูย้มืเงนิ 

3) รายการระหว่างกนักบับรษิทั สยามเอลทิปาลม์ จ ากดั (SEP)

ความสมัพนัธ ์ รายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) นโยบายการ 

ก าหนดราคา ความจ าเป็น 
2562 2561 

การร่วมคา้ รายไดค้า่เช่า
ทีด่นิ 

1 1 เกณฑท์ีต่กลง
รว่มกนั 

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

ซือ้เมลด็พนัธุ์
ปาลม์น ้ามนั
และผลปาลม์
สด 

1 15 ราคาตลาด 

เงนิปนัผลรบั 5 3 ตามจ านวนทีก่าร
รว่มคา้ประกาศจา่ย 

เป็นการจา่ยผลตอบแทนจากการลงทุน 

ส าหรบัยอดคงคา้งระหว่างบรษิทัและกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 
สามารถดรูายละเอยีดตามทีไ่ดเ้ปิดเผยในหมายเหตุงบการเงนิของบรษิทั ขอ้ 6 
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มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 

ในปี 2562 บริษัทมีการจ าหน่ายน ้ามนัปาล์มดิบ และน ้ามนัเมล็ดในปาล์มดิบ ให้แก่ บริษัท ล ่าสูง 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) คดิเป็นรอ้ยละ 84.71 (2561 : รอ้ยละ 75.15) ของมลูค่าการขายทัง้หมด ซึง่เป็น
ราคาตลาดและเป็นไปตามธุรกจิการคา้ปกต ิไม่มพีนัธะผูกพนักนันอกเหนือจากสญัญาการขายน ้ามนัปาลม์ดบิ 
และเป็นไปตามประเพณีการคา้ของการท าธุรกจิน ้ามนัปาลม์ดบิ  

นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิซึง่เป็นกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั และบรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) เป็นผูอ้นุมตักิารขายน ้ามนัปาลม์ดบิใหแ้ก่ บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยทีก่ารขาย
ทุกครัง้จะมรีาคาอา้งองิกบัการขายใหก้บัลกูคา้รายอื่นๆ ภายในวนัเดยีวกนั หรอือย่างชา้ภายในวนัรุ่งขึน้ 

แนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บรษิทัไดม้กีารคา้ขายกบับรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ก่อนทีบ่รษิทั ล ่าสงู (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) จะเขา้มาถือหุน้ในบรษิัทและเป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ณ ปจัจุบนั เนื่องจากบรษิัท ล ่าสูง 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็นหนึ่งในบรษิทัทีม่กีารใชน้ ้ามนัปาลม์ดบิในปรมิาณสงู นอกจากนัน้ยงัมฐีานะ
การเงนิแขง็แกร่งและเป็นลกูคา้ทีด่ ีดงันัน้ ในอนาคตบรษิทักย็งัคงต้องมกีารขายน ้ามนัปาลม์ดบิใหแ้ก่บรษิทั ล ่า
สงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในราคาเดยีวกบัทีม่กีารขายใหก้บัลกูคา้รายอื่น   
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ข้อพิพาททางกฎหมาย 

บรษิทัไม่มคีดหีรอืขอ้พพิาททางกฎหมายทีม่ผีลกระทบดา้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยที่
มจี านวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ของงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  

พนัธะผกูพนัในการออกหุ้นในอนาคต 

- ไม่ม ี–
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- ไม่ม ี–



รายงาน และ งบการเงิน 
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บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงนิรวม 

31 ธนัวาคม 2562 



รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต

เสนอต่อผูถ้ือหุ้นของบริษทั สหอุตสาหกรรมนาํมนัปาล์ม จาํกดั (มหาชน)

ความเห็น

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั สหอุตสาหกรรมนาํมนัปาล์ม จาํกดั (มหาชน)

และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ซึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม

สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที

สาํคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สหอุตสาหกรรมนาํมนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 

ดว้ยเช่นกนั

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 ผลการดาํเนินงานและกระแส

เงินสดสาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั สหอุตสาหกรรมนาํมนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

และเฉพาะของบริษทั สหอุตสาหกรรมนาํมนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ

จากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ

ในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอนื ๆ

ตามทีระบุในขอ้กาํหนดนนัดว้ย ขา้พเจา้เชือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดร้ับเพียงพอและเหมาะสม

เพือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้
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เรืองสําคญัในการตรวจสอบ

เรืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่าง ๆ ทีมีนยัสาํคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้

ในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืองเหล่านีมาพิจารณาในบริบทของการ

ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทงันี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยก

ต่างหากสาํหรับเรืองเหล่านี 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตามความรับผิดชอบทีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ

ตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึงไดร้วมความรับผิดชอบทีเกียวกบัเรืองเหล่านีดว้ย 

การปฏิบตัิงานของขา้พเจา้ไดร้วมวิธีการตรวจสอบทีออกแบบมาเพือตอบสนองต่อการประเมินความเสียง

จากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ซึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเรืองเหล่านีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่อ

งบการเงินโดยรวม

เรืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเรืองมีดงัต่อไปนี

การรับรู้รายไดจ้ากการขายให้แก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั

ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 บริษทัฯมีรายไดจ้ากการขายนาํมนัปาลม์ดิบและนาํมนั

เมล็ดในปาลม์ดิบให้แก่บริษทัใหญ่ของบริษทัฯในระหว่างปีปัจจุบนัเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 431 ลา้นบาท

คิดเป็นประมาณร้อยละ 79 ของรายไดจ้ากสัญญาทีทาํกบัลกูคา้ทงัหมด โดยรายการกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั

นนัอาจทาํใหเ้กิดขอ้สงสัยว่าธุรกรรมทางการคา้ระหว่างทงัสองบริษทันนัไม่เป็นอิสระจากกนั และอาจมี

ความเสียงเกียวกบัมูลค่าในการรับรู้รายได้

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯว่าไดก้าํหนดราคาขายโดยเทียบเคียงกบัราคาตลาดของ

สินคา้โดยการ

- ประเมินกระบวนการกาํหนดราคาขายและบนัทึกรายการธุรกิจกบักิจการทีเกียวขอ้งกนัของผูบ้ริหาร

- อ่านสัญญาและขอ้ตกลงทีทาํกบักิจการทีเกียวขอ้งกนัเพือทาํความเขา้ใจในลกัษณะของรายการธุรกิจ

- ตรวจสอบราคาตลาดทีใชอ้า้งอิงในการกาํหนดราคาขายระหว่างกนัสาํหรับรายการขายทีเกิดขึนใน

ระหว่างปี

- ตรวจสอบใบลดหนีทีบริษทัฯออกในระหว่างปีและภายหลงัวนัสินรอบระยะเวลาบญัชี  

- วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพือพิจารณาความผดิปกติที

อาจเกิดขนึของรายการขาย โดยเฉพาะรายการบญัชีทีทาํผ่านใบสาํคญัทวัไป (Journal voucher)

นอกจากนนัขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัรายการกบักิจการทีเกียวขอ้งกนัในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน
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การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ - ผลปาลม์สดทีอยู่บนตน้

ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 มูลค่าของสินทรัพยชี์วภาพประเภทผลปาลม์สดทีอยู่

บนตน้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 มีจาํนวนเงินประมาณ 31 ลา้นบาท ซึงเป็นจาํนวนทีมีสาระสาํคญั ในการ

ประเมนิมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยชี์วภาพประเภทผลปาลม์สดทีอยู่บนตน้ ตอ้งใชข้อ้มูลประมาณการและ

สมมติฐานต่าง ๆ ซึงประกอบดว้ยปริมาณทีคาดว่าจะเก็บเกียวได ้และราคาขาย ณ แต่ละจุดเก็บเกียว โดยคาํนึงถึง

ความสอดคลอ้งกบัลกัษณะและสภาพแวดลอ้มของสินทรัพยชี์วภาพ ตามดุลยพินิจของเจา้หนา้ทีการเกษตร

ของบริษทัฯ และดุลยพินิจของฝ่ายบริหารเกียวกบัเกณฑ์และขอ้สมมติต่าง ๆ จึงอาจมคีวามเสียงเกียวกบั

มูลค่าของสินทรัพยชี์วภาพ

ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจ ประเมินและสอบทานการควบคุมภายในของกิจการทีเกียวกบัการประมาณมูลค่า

ยตุิธรรมสาํหรับสินทรัพยชี์วภาพ รวมถึงไดพ้จิารณาวิธีการจดัทาํขอ้มูลประมาณการ การกาํหนดขอ้สมมติ

และการคาํนวณมูลค่า ขา้พเจา้ไดส้อบทานมูลค่ายตุิธรรมโดยพิจารณาขอ้มูลประมาณการและขอ้สมมติต่าง ๆ

ทีใชใ้นการคาํนวณ โดยการสอบถามเจา้หน้าทีการเกษตรของบริษทัฯและฝ่ายบริหาร วิเคราะห์เปรียบเทียบ

ขอ้มูลทีกิจการใชก้บัขอ้มูลทีเกิดขึนในอดีต พร้อมทงัทดสอบการคาํนวณ นอกจากนนั ขา้พเจา้ไดส้อบทาน

ขอ้มูลทีเปิดเผยเกียวกบัการวดัมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยชี์วภาพในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อมูลอืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูร้ับผิดชอบต่อขอ้มูลอืน ซึงรวมถึงขอ้มูลทีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่

รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีทีแสดงอยูใ่นรายงานนนั)

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะ

การใหค้วามเชือมนัในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอืนนนั

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอืน

นนัมีความขดัแยง้ทีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ทีไดร้ับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ 

หรือปรากฏว่าขอ้มูลอืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ หากในการปฏิบตัิงานดงักล่าว 

ขา้พเจา้สรุปไดว้่าขอ้มูลอืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัแลว้ ขา้พเจา้จะตอ้งรายงานขอ้เท็จจริงนนั

ทงันี ขา้พเจา้ไม่พบว่ามีเรืองดงักล่าวทีตอ้งรายงาน
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทใีนการกํากบัดูแลต่องบการเงิน

ผูบ้ริหารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกตอ้งตามทีควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพือให้

สามารถจดัทาํงบการเงินทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่่าจะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน

ต่อเนือง การเปิดเผยเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนืองในกรณีทีมีเรืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑ์

การบญัชีสาํหรับกิจการทีดาํเนินงานต่อเนือง เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตงัใจทีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือ

หยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืองอีกต่อไปได้

ผูม้ีหน้าทีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ

กลุ่มบริษทั

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พือให้ไดค้วามเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชือมนัอย่าง

สมเหตุสมผลคือความเชือมนัในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัทีมีอยู่ไดเ้สมอไป 

ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคญัเมือคาดการณ์อย่าง

สมเหตุสมผลไดว้่ารายการทีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียง

ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัิงานดงัต่อไปนีดว้ย

• ระบุและประเมินความเสียงทีอาจมกีารแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน 

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนอง

ต่อความเสียงเหล่านนั และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึงเป็นผลมาจาก

การทุจริตจะสูงกว่าความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เนืองจากการทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด 

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตงัใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริง

หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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• ทาํความเขา้ใจเกียวกบัระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบ

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ

การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งทีผูบ้ริหารจดัทาํ

• สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการทีดาํเนินงานต่อเนืองของผูบ้ริหาร

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดร้ับว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน

ต่อเนืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้ขอ้สังเกตไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งในงบการเงินหรือหากเห็นว่าการเปิดเผย

ดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นทีเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขนึอยู่กบัหลกัฐาน

การสอบบญัชีทีไดร้ับจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเนืองได้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทีเกิดขนึโดยถกูตอ้งตามทีควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ

หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบ

ต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้

เป็นผูร้ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดสื้อสารกบัผูม้ีหน้าทีในการกาํกบัดูแลในเรืองต่าง ๆ ซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตามทีไดว้างแผนไว ้ประเด็นทีมนียัสาํคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีมนียัสาํคญั

ในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูม้ีหน้าทีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที

เกียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดสื้อสารกบัผูม้ีหน้าทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์ทงัหมด

ตลอดจนเรืองอืนซึงขา้พเจา้เชือว่ามีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ

ขา้พเจา้และมาตรการทีขา้พเจา้ใชเ้พือป้องกนัไมใ่ห้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ
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จากเรืองทงัหลายทีสือสารกบัผูม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนยัสาํคญัทีสุดใน

การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรือง

เหล่านีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเรืองดงักล่าวต่อสาธารณะ 

หรือในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้

เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า

ผลประโยชน์ทีผูม้ีส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการสือสารดงักล่าว

ขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี

วิไลลกัษณ์ เลาหศรีสกุล

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6140

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั

กรุงเทพฯ: 20 กุมภาพนัธ ์2563

management.s
Stamp



บริษัท สหอุตสาหกรรมนํามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 21,000,585 22,900,489 10,080,600 10,512,742

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 8 30,471,223 11,524,852 30,360,468 11,401,496

ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 330,650 - 330,650 -

เงินให้กูย้ืมระยะสนัและเงินทดรองแก่พนกังาน 300,385 236,206 300,385 236,206

สินคา้คงเหลือ 9 82,814,927 65,468,210 82,814,927 65,468,210

สินทรัพยชี์วภาพ 10 90,928,591 118,519,826 90,928,591 118,519,826

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 12,264,073 11,915,311 8,288,803 8,166,823

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 238,110,434 230,564,894 223,104,424 214,305,303

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนดชาํระเกินกว่าหนึงปี 640,732 - 640,732 -

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

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 26,709,841 38,601,652 25,000,000 25,000,000

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัอืน 13 19,320,000 20,240,000 - -

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 841,931,040 851,124,025 841,930,714 851,123,699

พืชเพือการให้ผลิตผล 15 204,034,766 213,199,927 204,034,766 213,199,927

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 63,623 130,402 63,623 130,402

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 19 6,569,983 4,660,530 6,295,393 5,023,553

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 2,801,010 2,806,500 2,801,010 2,806,500

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,102,070,995 1,130,763,036 1,388,661,541 1,405,179,384

รวมสินทรัพย์ 1,340,181,429 1,361,327,930 1,611,765,965 1,619,484,687

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท สหอุตสาหกรรมนํามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 16 275,000,000 270,000,000 275,000,000 270,000,000

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 17 22,973,869 22,137,042 300,627,843 305,859,545

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 675,764 908,892 - -

หนีสินหมุนเวียนอืน 2,857,381 4,670,607 2,857,381 4,670,607

รวมหนีสินหมุนเวียน 301,507,014 297,716,541 578,485,224 580,530,152

หนีสินไม่หมุนเวียน

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 18 19,108,330 13,386,526 19,108,330 13,386,526

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 19,108,330 13,386,526 19,108,330 13,386,526

รวมหนีสิน 320,615,344 311,103,067 597,593,554 593,916,678

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

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

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

กาํไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 313,166,345 343,825,123 336,172,671 347,568,269

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,019,566,085 1,050,224,863 1,014,172,411 1,025,568,009

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,340,181,429 1,361,327,930 1,611,765,965 1,619,484,687

- - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท สหอุตสาหกรรมนํามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 22 545,848,253 628,626,518 545,848,253 628,626,518

กาํไรจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ - 39,271,402 - 39,271,402

รายไดอ้ืน

   เงินปันผลรับ 11, 12 - - 16,781,138 43,596,999

   อืน ๆ 17,820,858 15,346,290 17,290,606 14,774,602

รวมรายได้ 563,669,111 683,244,210 579,919,997 726,269,521

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 443,359,372 569,670,956 442,151,994 571,854,981

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 21,383,884 24,060,914 21,383,884 24,060,914

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 61,086,135 49,023,182 60,780,524 48,293,102

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 27.5 698,969 28,536,004 698,969 28,536,004

ขาดทุนจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ 26,864,185 - 26,864,185 -

รวมค่าใช้จ่าย 553,392,545 671,291,056 551,879,556 672,745,001

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

   และผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 10,276,566 11,953,154 28,040,441 53,524,520

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากการร่วมคา้ 12 (6,813,861) 9,507,253 - -

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน

   และผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 3,462,705 21,460,407 28,040,441 53,524,520

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (6,790,082) (6,712,671) (13,404,040) (15,501,652)

กําไร (ขาดทุน) ก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (3,327,377) 14,747,736 14,636,401 38,022,868

ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 19 (225,611) (709,908) 995,839 1,453,579

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (3,552,988) 14,037,828 15,632,240 39,476,447

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)



บริษัท สหอุตสาหกรรมนํามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

   คณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,380,008) - (1,380,008) -

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 19 276,002 - 276,002 -

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนจากการร่วมคา้

   - ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 12 (77,952) - - -

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,181,958) - (1,104,006) -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี (1,181,958) - (1,104,006) -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (4,734,946) 14,037,828 14,528,234 39,476,447

กําไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 23 (0.01) 0.04 0.05 0.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)



ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน รวมส่วนของ

ทีออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุ้น

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

กาํไรสําหรับปี - - - 14,037,828 14,037,828

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี - - - - -

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

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

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

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 324,050,000 321,544,740 60,805,000 343,825,123 1,050,224,863

ขาดทุนสาํหรับปี - - - (3,552,988) (3,552,988)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี - - - (1,181,958) (1,181,958)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - - - (4,734,946) (4,734,946)

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) - - - (25,923,832) (25,923,832)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 324,050,000 321,544,740 60,805,000 313,166,345 1,019,566,085

-

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน รวมส่วนของ

ทีออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุ้น

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

กาํไรสําหรับปี - - - 39,476,447 39,476,447

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี - - - - -

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

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

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

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 324,050,000 321,544,740 32,405,000 347,568,269 1,025,568,009

กาํไรสําหรับปี - - - 15,632,240 15,632,240

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี - - - (1,104,006) (1,104,006)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - - - 14,528,234 14,528,234

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) - - - (25,923,832) (25,923,832)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 324,050,000 321,544,740 32,405,000 336,172,671 1,014,172,411

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

บริษัท สหอุตสาหกรรมนํามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม



บริษัท สหอุตสาหกรรมนํามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (3,327,377) 14,747,736 14,636,401 38,022,868

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 48,834,034 64,517,874 48,834,034 64,517,874

   ส่วนแบ่งขาดทุน (กาํไร) จากการร่วมคา้ 6,813,861 (9,507,253) - -

   ขาดทุน (กาํไร) จากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ 26,864,185 (39,271,402) 26,864,185 (39,271,402)

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายพืชเพือการให้ผลิตผล 5,948,638 860,757 5,948,638 860,757

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดร้ับ (กลบัรายการ) (2,272,572) 5,348,884 (2,272,572) 5,348,884

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 698,969 28,536,004 698,969 28,536,004

   กาํไรจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,078,061) (821,104) (1,078,061) (821,104)

   กาํไรจากสัญญาให้เช่าการเงิน (1,022,998) - (1,022,998) -

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์เมือเลิกจา้งและผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 12,591,565 2,142,964 12,591,565 2,142,964

   เงินปันผลรับ - - (16,781,138) (43,596,999)

   ค่าใชจ่้ายดอกเบยี 6,790,082 6,712,671 13,404,040 15,501,652

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงใน

  สินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 100,840,326 73,267,131 101,823,063 71,241,498

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (18,946,371) 39,569,182 (18,958,972) 39,583,786

   เงินสดรับจากลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน 51,616 - 51,616 -

   เงินให้กูย้ืมระยะสนัและเงินทดรองแก่พนกังาน (64,179) 28,423 (64,179) 28,423

   สินคา้คงเหลือและสินทรัพยชี์วภาพ (14,347,095) 26,820,555 (14,347,095) 26,820,555

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (359,105) 1,571,003 80,183 1,223,480

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 5,490 (89,535) 5,490 (89,535)

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 1,749,600 (3,939,219) 1,552,015 (980,951)

   หนีสินหมุนเวียนอืน (1,813,226) (199,779) (1,813,226) (199,779)

   จ่ายผลประโยชน์เมือเลิกจา้งและผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (8,249,768) (6,579,701) (8,249,768) (6,579,701)

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 58,867,288 130,448,060 60,079,127 131,047,776

   จ่ายดอกเบยี (6,811,288) (6,705,082) (19,296,190) (6,705,082)

   รับคืนภาษีเงินได้ 245,887 2,065,129 - 1,819,243

   จ่ายภาษีเงินได้ (2,327,735) (6,638,555) (202,163) (3,939,234)

 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 49,974,152 119,169,552 40,580,774 122,222,703

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)



บริษัท สหอุตสาหกรรมนํามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัอืนลดลง 920,000 920,000 - -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 5,326,162 1,060,395 5,326,162 1,060,395

เงินสดจ่ายซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (34,355,708) (33,618,568) (34,355,708) (33,618,568)

ตน้ทุนพืชเพือการให้ผลิตผลเพมิขึน (7,840,676) (16,455,104) (7,840,676) (16,455,104)

รับเงินปันผล 4,999,998 2,499,999 16,781,138 43,596,999

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (30,950,224) (45,593,278) (20,089,084) (5,416,278)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพมิขึน (ลดลง) 5,000,000 (130,000,000) 5,000,000 (130,000,000)

จ่ายเงินปันผล (25,923,832) (32,404,790) (25,923,832) (32,404,790)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (20,923,832) (162,404,790) (20,923,832) (162,404,790)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (1,899,904) (88,828,516) (432,142) (45,598,365)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 21,000,585 22,900,489 10,080,600 10,512,742

- - - -

ข้อมูลเกียวกับกระแสเงินสดเพิมเติม:

 รายการทีไม่ใช่เงินสด

   ซืออุปกรณ์ทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 688,115 1,579,682 688,115 1,579,682

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)
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บริษัท สหอุตสาหกรรมนํามันปาล์ม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

1. ข้อมูลทัวไป

บริษัท สหอุตสาหกรรมนาํมนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนซึงจัดตงัและมีภูมิลาํเนา

ในประเทศไทย โดยมีบริษทั ลาํสูง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ซึงเป็นบริษทัทีจดทะเบียนจดัตงั

ในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตนาํมนัปาล์มดิบและนาํมนัเมล็ด

ในปาลม์ดิบ ทีอยู่ตามทีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ที 64 ชนัที 1 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร สาํนักงานสาขาและโรงงานตงัอยู่ที 98 หมู่ 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม

ตาํบลห้วยยูง อาํเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกาํหนดในพระราชบญัญตัิวิชาชีพบญัชี

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที

11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี

งบการเงินนีได้จัดทาํขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืนในนโยบาย

การบญัชี

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนีไดจ้ดัทาํขึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั สหอุตสาหกรรมนาํมนัปาลม์ จาํกดั

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

“กลุ่มบริษทั”)

จดัตงัขนึ อตัราร้อยละ

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน้

2562 2561

ถือหุน้โดยบริษทัฯ ร้อยละ ร้อยละ

บริษทั พนัธ์ศรีวิวฒัน์ จาํกดั เจา้ของสวนปาลม์นาํมนั ไทย 100 100



2

อตัราร้อยละ

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ

จดัตงัขนึ

ในประเทศ

ของการถือหุน้

(โดยทางออ้ม)

2562 2561

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ร้อยละ ร้อยละ

บริษทั ประจกัษว์ิวฒัน ์จาํกดั เจา้ของสิทธิเขา้ทาํประโยชน์ ไทย 100 100

   (ถือหุน้โดยบริษทั พนัธ์ศรีวิวฒัน์

จาํกดั ร้อยละ 100)

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

บริษทั พนัธ์ศรี จาํกดั เจา้ของสิทธิเขา้ทาํประโยชน์ ไทย 100 100

   (ถือหุน้โดยบริษทั พนัธ์ศรีวิวฒัน์

จาํกดั ร้อยละ 100)

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการทีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดร้ับ

หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการทีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสงัการ

กิจกรรมทีส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนนัได ้

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตงัแต่วนัทีบริษัทฯมี

อาํนาจในการควบคุมบริษทัย่อย จนถึงวนัทีบริษทัฯสินสุดการควบคุมบริษทัย่อยนนั

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํขึนโดยใช้นโยบายการบัญชีทีสําคญัเช่นเดียวกันกบัของ

บริษทัฯ

จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันทีมีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจาก

งบการเงินรวมนีแลว้

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมคา้ตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม ่จาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ

งบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัวิธี

ปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐานการนาํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัินีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั

อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซึงไดม้ีการเปลียนแปลงหลกัการสําคัญ 

สามารถสรุปไดด้งันี
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรือง รายได้จากสัญญาทีทํากบัลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน

การบญัชีทีเกียวขอ้งต่อไปนี 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2560) เรือง สญัญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2560) เรือง รายได้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 31 (ปรับปรุง 2560) เรือง รายได ้- รายการแลกเปลียนเกียวกบั

บริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 13

(ปรับปรุง 2560)

เรือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15

(ปรับปรุง 2560)

เรือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 18

(ปรับปรุง 2560)

เรือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 กับสัญญาทีทํากับลูกค้าทุกสัญญา 

ยกเวน้สัญญาทีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอืน มาตรฐานฉบบันีไดก้าํหนดหลกัการ 5

ขนัตอนสาํหรับการรับรู้รายไดที้เกิดขึนจากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวน

เงินทีสะทอ้นถึงสิงตอบแทนทีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดร้ับจากการแลกเปลียนสินคา้หรือบริการทีได้

ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ที

เกียวขอ้งทงัหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขนัตอน 

มาตรฐานฉบบันีไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมใน

หรือหลงัวันที 1 มกราคม 2563

สภาวิชาชีพบญัชีฯไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดร้ับการปรับปรุง

หรือจัดให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ                  

โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบตัิทางบญัชี

กบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปนีทีมีการเปลียนแปลง

หลกัการสาํคญัซึงสามารถสรุปไดด้งันี
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน

ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที 32 การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบบัที 19 การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งต้น กาํหนดหลกัการเกียวกบัการจดัประเภทและ

การวดัมูลค่าเครืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภท

ของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business

Model) หลักการเกียวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของ

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน และหลกัการเกียวกับการบัญชีป้องกันความเสียง รวมถึง                     

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน และเมือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กลุ่มนีมีผลบงัคบัใช ้จะทาํให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบัติทาง

การบญัชีบางฉบบัทีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปีทีเริมนาํ

มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบตัิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญาเช่า และ

การตีความมาตรฐานบัญชีทีเกียวข้อง มาตรฐานฉบับนีได้ก ําหนดหลักการของการรับรู้รายการ 

การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพย์

และหนีสินสาํหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิง

นนัมีมูลค่าตาํ

การบัญชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17

ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการ

เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 17
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กลุ่มบริษัทคาดว่าจะนํามาตรฐานทางการเงินฉบับนีมาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของ

การนํามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนีมาถือปฏิบตัิใชค้รังแรกโดยการปรับปรุงกบักาํไรสะสม

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดว่าการนาํมาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาใช ้จะมีผลกระทบต่องบแสดง

ฐานะการเงิน ณ วนัที 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพยข์องกลุ่มบริษัทมีจ ํานวนเพิมขึนประมาณ 43

ลา้นบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: ประมาณ 65 ลา้นบาท) และหนีสินของกลุ่มบริษัทมีจาํนวนเพิมขึน

ประมาณ 43 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: ประมาณ 65 ลา้นบาท)

4. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ

เมือมีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าทีไดร้ับหรือคาดว่าจะไดร้ับสาํหรับสินคา้ที

ไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพมิ

ดอกเบยีรับ

ดอกเบียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสนัทีมี

สภาพคล่องสูง ซึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัทีได้มาและไม่มี

ขอ้จาํกดัในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนีการค้า

ลูกหนีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิทีจะไดร้ับ ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญจะบนัทึกสาํหรับ

ผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึนจากการเก็บเงินจากลูกหนีไม่ได้ ซึงโดยทัวไปพิจารณาจาก

ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉลียหรือมูลค่าสุทธิทีจะได้รับ

แลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่า ราคาทุนดงักล่าวหมายถึงตน้ทุนในการผลิตทงัหมดรวมทงัค่าโสหุย้โรงงาน

ดว้ย
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วตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉลียหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดร้ับ

แลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่าและจะถือเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนการผลิตเมือมีการเบิกใช้

4.5 เงินลงทุน

เงินลงทุนในการร่วมคา้ทีแสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมคา้ทีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี

ราคาทุน

4.6 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือมราคา

ทีดิน ทีดินทีมีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ และทีดินทีมีสิทธิครอบครองแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคาร

และอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสม และค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)

ค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณดงันี

อาคารและสิงปลูกสร้าง - 20 ปี

เครืองจกัรและอุปกรณ์ - 5 - 20 ปี

เครืองตกแต่ง ติดตงัและเครืองใชส้าํนกังาน - 5 - 10 ปี

ยานพาหนะ - 5 - 15 ปี

ค่าเสือมราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดิน ทีดินทีมีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ ทีดินทีมีสิทธิครอบครองและ

สินทรัพยร์ะหว่างติดตงัและก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทตัดรายการทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่า

จะไม่ไดร้ับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไร

หรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมือกลุ่มบริษทัตดัรายการ

สินทรัพยน์นัออกจากบญัชี

4.7 สิทธิการใช้ทีดินป่าสงวนและพืชเพือการให้ผลติผล/ค่าตดัจาํหน่าย

สิทธิการใชที้ดินป่าสงวนแสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม พืชเพือการใหผ้ลิตผลแสดงตาม

ราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผอืการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (ถา้มี) ราคาทุนดงักล่าวหมายถึง

ยอดเงินลงทุนและค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึงสิทธิการใชที้ดินป่าสงวนและตน้ทุนในการปลูกพืชเพือ

การใหผ้ลิตผลซึงเกิดขึนก่อนทีจะให้ผลผลิต



7

ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิการใชที้ดินป่าสงวนและพืชเพือการให้ผลิตผลคาํนวณจากราคาทุน โดยวิธี

เส้นตรงตามอายุสัมปทานทีเหลืออยู่หรืออายุการให้ผลผลิตของพืชเพือการให้ผลิตผลทีเหลืออยู่ 

แลว้แต่อย่างใดจะตาํกว่า (การใหผ้ลผลิตของตน้ปาลม์ โดยปกติมีระยะเวลา 25 ปี)

ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน

ไม่มีการตดัจาํหน่ายสาํหรับพืชเพือการใหผ้ลิตผลทียงัไม่พร้อมเก็บเกียว

ค่าใชจ้่ายทีเกียวขอ้งกบัการปลูกพืชเพือการให้ผลิตผล ไดแ้ก่ ค่าซ่อมบาํรุงและปลูกเพิมเติมในพืนที

ทีมีการเก็บเกียวแลว้จะถือเป็นค่าใชจ้่ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทงัจาํนวน

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตดัจาํหน่าย

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี ของ

สินทรัพยน์นั 

กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกัดอย่างมีระบบตลอดอายุ

การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ัน และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์ังกล่าว

เมือมีข้อบ่งชีว่าสินทรัพยน์ันเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและ

วิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็น

ค่าใชจ้่ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัมีดงันี

อายุการใหป้ระโยชน์

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 5 ปี

4.9 เกษตรกรรม

บริษัทฯมีสินทรัพยชี์วภาพเป็นผลปาล์มสดทีอยู่บนตน้และตน้กล้าปาล์มสําหรับขาย และผลิตผล

ทางการเกษตรเป็นผลปาลม์สดทีเก็บเกียวแลว้

มูลค่ายตุิธรรมของผลปาลม์สดทีอยู่บนตน้ คาํนวณโดยใชว้ิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตอา้งอิงจาก

ราคาผลปาล์มสดทีหน้าโรงงานหักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเกียว ผลปาล์มสดทีเก็บเกียว

คาํนวณโดยอา้งอิงจากราคาผลปาลม์สดทีหน้าโรงงานหักประมาณการค่าใชจ้่ายในการขาย ส่วนมูลค่า

ยุติธรรมของต้นกลา้ปาล์มสําหรับขาย คาํนวณโดยอา้งอิงจากราคาขายหักประมาณการค่าใชจ้่าย

ในการขาย ผลกาํไรหรือขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ

และผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกบัราคาทุนของผลิตผลทางการเกษตรบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน
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ในกรณีทีไม่สามารถวดัมูลค่ายุติธรรมไดอ้ยา่งน่าเชือถือ สินทรัพยชี์วภาพตอ้งวดัดว้ยราคาทุนหักค่า

เสือมราคาสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่าสะสม และในทนัทีทีมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพนนั

สามารถวดัไดอ้ย่างน่าเชือถือ บริษทัฯจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย

ผลิตผลทางการเกษตรจะแสดงเป็นส่วนหนึงของสินคา้คงเหลือ

4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือ

ถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ

นอกจากนีบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการทีมีสิทธิ

ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึงทาํใหม้ีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั

กรรมการหรือพนักงานของบริษทัฯ ทีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ

4.11 สัญญาเช่าระยะยาว

ในฐานะผูเ้ช่า

สัญญาเช่าสินทรัพยที์ความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบั

ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินทีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

ในฐานะผูใ้หเ้ช่า

สัญญาเช่าทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้ผูเ้ช่าถือเป็น

สัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงินดว้ยจาํนวนเงินลงทุนสุทธิ รายได้

จากสญัญาเช่าการเงินจะรับรู้ดว้ยอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริงตามระยะเวลาของสญัญาเช่า

4.12 เงินตราต่างประเทศ

บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึงเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการทีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ย

สกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนนั

รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินซึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อตัราแลกเปลียน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน

กาํไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอัตราแลกเปลียนได้รวมอยู่ในการคาํนวณผลการ

ดาํเนินงาน
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4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของทีดิน อาคาร อุปกรณ์

ตน้ทุนสิทธิการใชที้ดินป่าสงวนและตน้ทุนสวนปาลม์ หรือสินทรัพยที์ไม่มีตวัตนอืนของกลุ่มบริษทั

หากมีขอ้บ่งชีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่า

จะไดร้ับคืนของสินทรัพยม์ีมูลค่าตาํกว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์นั ทงันีมูลค่าทีคาดว่าจะไดร้ับ

คืนหมายถึงมูลค่ายตุิธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่

ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมือ

เกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษทัฯและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตงักองทุนสาํรองเลียงชีพ ซึงประกอบดว้ยเงินทีพนกังานจ่ายสะสม

และเงินทีบริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลียงชีพได้แยกออกจาก

สินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินทีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในปีทีเกิด

รายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 

ซึงบริษทัฯถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนักงาน

บริษทัฯคาํนวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน โดยใชว้ิธีคิดลด

แต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชียวชาญอิสระไดท้าํการประเมิน

ภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทังจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนทันทีทีมีการแก้ไขโครงการหรือ

ลดขนาดโครงการ หรือเมือบริษทัฯรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างทีเกียวขอ้ง

4.15 ประมาณการหนีสิน

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหนีสินไวใ้นบญัชีเมือภาระผูกพนัซึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต

ไดเ้กิดขึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป

เพือปลดเปลืองภาระผูกพนันัน และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนันได้อย่าง

น่าเชือถือ
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4.16 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนทีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ 

โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัวคราวระหว่างราคาตามบัญชี

ของสินทรัพยแ์ละหนีสิน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีสินที

เกียวขอ้งนนั โดยใชอ้ตัราภาษีทีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชวัคราวทีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ

แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้ักภาษี รวมทงัผลขาดทุน

ทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าทีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีใน

อนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทียงั

ไม่ไดใ้ชน้นั

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสินรอบระยะเวลา

รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทั

จะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทงัหมดหรือบางส่วนมาใช้

ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุ้นหากภาษีทีเกิดขึน

เกียวขอ้งกบัรายการทีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุ้น

4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีคาดว่าจะไดร้ับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะตอ้งจ่ายเพือ

โอนหนีสินให้ผูอ้ืนโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซื้อและผูข้าย 

(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการ

วดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินซึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งกาํหนดให้

ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี

สินทีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะ

ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์และพยายาม

ใชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตไดที้เกียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนนัใหม้ากทีสุด 
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ลาํดับชันของมูลค่ายุติธรรมทีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินใน

งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรม ดงันี

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซือขายของสินทรัพยห์รือหนีสินอย่างเดียวกนัในตลาดทีมีสภาพคล่อง

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอืนทีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินในอนาคตทีกิจการประมาณ

ขึน 

ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบั

ชนัของมูลค่ายุติธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทีถืออยู่ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีมีการ

วดัมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึนประจาํ

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนีส่ง

ผลกระทบต่อจํานวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน ผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการทีสาํคญัมีดงันี

เกษตรกรรม

บริษทัฯวดัมูลค่าของสินทรัพยชี์วภาพประเภทผลปาลม์สดทีอยู่บนตน้ ดว้ยมูลค่ายตุิธรรมหักตน้ทุนใน

การขาย ซึงมูลค่ายุติธรรมนีได้คาํนวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตอา้งอิงจากราคา

ผลปาลม์สดทีหน้าโรงงานหักประมาณการค่าใชจ้่าย ณ จุดเก็บเกียว การประเมินมูลค่าดงักล่าวตอ้ง

อาศยัขอ้สมมติฐานและการประมาณการบางประการ เช่น ราคาผลปาลม์สด ณ จุดเก็บเกียว นาํหนัก

ของผลปาลม์สดบนตน้ และอตัราคิดลด เป็นตน้

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณขึนตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนัน เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึน

เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนักงาน เป็นตน้

6. รายการธุรกิจกับกจิการทีเกยีวข้องกนั

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจทีสาํคญักับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนั รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามทีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือ

กิจการทีเกียวขอ้งกนัเหล่านนัซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งันี
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(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา

2562 2561 2562 2561

รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่

ขายนาํมนัปาลม์ดิบและนาํมนั            

เมล็ดในปาลม์ดิบ

431 421 431 421 ราคาตลาด ณ วนัทีทาํสัญญาขาย 

ขายผลปาลม์สด 1 2 1 2 ราคาตลาด ณ วนัทีทาํสัญญาขาย

รายการธุรกิจกบับริษทัย่อย

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)

เงินปันผลรับ - - 12 41 ตามจาํนวนทีบริษทัย่อยประกาศจ่าย

ค่าเช่าสวนปาลม์จ่าย - - 7 7 ราคาตามสัญญา

ดอกเบียจ่าย - - 7 9 THBFIX + 1% ต่อปี

 (2561: MLR - 1.5% ต่อปี

และ THBFIX + 1% ต่อปี)

รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้

รายไดค้่าเช่าทีดิน 1 1 1 1 เกณฑ์ทีตกลงร่วมกนั

เงินปันผลรับ 5 3 5 3 ตามจาํนวนทีการร่วมคา้ประกาศจ่าย

ซือเมล็ดพนัธุ์ปาลม์นาํมนัและ                

ผลปาลม์สด

1 15 1 15 ราคาตลาด

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 17)

บริษทัยอ่ย - - 283,005 285,105

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืนกิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 283,005 285,105

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร

ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงานที

ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

ผลประโยชน์ระยะสนั 18,327 18,986

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 240 554

รวม 18,567 19,540
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

เงินสด 1,195 1,176 1,187 1,171

เงินฝากธนาคาร 19,806 21,724 8,894 9,342

รวม 21,001 22,900 10,081 10,513

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินฝากออมทรัพยม์ีอตัราดอกเบียระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง

0.38 ต่อปี

8. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั

อายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 29,837 11,220 29,837 11,220

คา้งชาํระ

ไม่เกิน 3 เดือน 467 - 467 -

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 30,304 11,220 30,304 11,220

รวมลูกหนีการคา้ 30,304 11,220 30,304 11,220

ลูกหนีอืน

รายไดค้า้งรับ 167 305 56 182

รวมลูกหนีอืน 167 305 56 182

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 30,471 11,525 30,360 11,402

9. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน

รายการปรับลดราคาทุน

ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดร้ับ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ

2562 2561 2562 2561 2562 2561

สินคา้สาํเร็จรูป 72,724 55,171 (3,213) (5,450) 69,511 49,721

งานระหว่างทาํ 1,848 1,986 - - 1,848 1,986

อะไหล่ วสัดุและอืน ๆ 11,755 14,096 (299) (335) 11,456 13,761

รวม 86,327 71,253 (3,512) (5,785) 82,815 65,468
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ในระหว่างปี 2562 บริษทัฯมีการกลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที

จะได้รับเป็นจาํนวน 2.3 ลา้นบาท โดยนําไปหักจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือทีรับรู้เป็นค่าใชจ้่าย                   

ในระหว่างปี

ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดร้ับ

เป็นจาํนวน 5.3 ลา้นบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนขาย  

10. สินทรัพย์ชีวภาพ

รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยชี์วภาพสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตน้กลา้ปาลม์

สาํหรับขาย

ผลปาลม์สด

ทีอยู่บนตน้ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561 53,091 17,525 70,616

ผลกาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายตุิธรรม 51,951 228,580 280,531

เพมิขึนเนืองจากการปลูก 8,566 - 8,566

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

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

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

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

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการเปลียนแปลง

มูลค่ายตุิธรรม (4,047) 173,965 169,918

เพมิขึนเนืองจากการปลูก 767 - 767

ลดลงเนืองจากการเก็บเกียว - (176,954) (176,954)

ลดลงเนืองจากการขาย (11,522) (3,946) (15,468)

ลดลงจากการตดัจาํหน่าย (5,855) - (5,855)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 59,890 31,038 90,928

ประมาณการและสมมติฐานทีสาํคญัในการคาํนวณมูลค่ายตุิธรรม ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี

ราคาผลปาลม์สด ณ จุดเก็บเกียว ประมาณการโดยอา้งอิงจากราคาซือผลปาลม์สดทีหน้าโรงงานใน

อดีตของบริษทัฯหักดว้ยประมาณการตน้ทุนการปลูก ตน้ทุนการเก็บเกียวและค่าขนส่งจากพืนทีปลูก

ในแต่ละแห่ง

นาํหนักของผลปาลม์สดบนตน้ประมาณการโดยอา้งอิงจากนาํหนักเฉลียในการเก็บเกียวแต่ละช่วงอายุ

ของผลปาลม์สดซึงพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีต รวมถึงการคาดการณ์ปัจจยัทีมีผลต่อการออกผล

และขอ้มูลจากการสุ่มตรวจนบั

ในปี 2562 อตัราคิดลดประมาณร้อยละ 5 (2561: ร้อยละ 3) ซึงคาํนวณตามวิธีตน้ทุนถวัเฉลียถ่วง

นาํหนักของเงินทุน
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ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสาํคญัต่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

เพมิขนึร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 10 เพมิขนึร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 10

ราคาผลปาลม์สด ณ จุดเกบ็เกียว 8,352 (8,352) 7,391 (7,391)

นาํหนกัของผลปาลม์สดบนตน้ 8,352 (8,352) 7,391 (7,391)

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามทีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี

 (หน่วย: พนับาท)

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

เงินปันผลทีบริษทัฯ

รับระหว่างปี

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษทั พนัธ์ศรีวิวฒัน ์จาํกดั 274 274 100 100 307,895 307,895 11,781 41,097

รวม 307,895 307,895 11,781 41,097

12. เงินลงทุนในการร่วมค้า

12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้

เงินลงทุนในการร่วมค้าซึงเป็นเงินลงทุนในกิจการทีบริษัทฯและบริษัทอืนควบคุมร่วมกัน 

มีรายละเอียดดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกจิ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

มูลค่าตามบญัชี

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

2562 2561 2562 2561 2562 2561

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษทั สยามเอลิทปาลม์  จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายเมล็ดพนัธุ์

ปาลม์นาํมนั

50 50 25,000 25,000 26,710 38,602

รวม 25,000 25,000 26,710 38,602

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกจิ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

2562 2561 2562 2561

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษทั สยามเอลิทปาลม์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายเมล็ดพนัธุ์ปาลม์นาํมัน 50 50 25,000 25,000

รวม 25,000 25,000
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12.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการร่วมคา้และรับรู้เงินปันผลรับจาก

กิจการดงักล่าวในงบการเงินดงันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

การร่วมคา้

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)

จากการร่วมคา้

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืนจากการร่วมคา้

เงินปันผลทีบริษทัฯรับ             

ในระหว่างปี

2562 2561 2562 2561 2562 2561

บริษทั สยามเอลิทปาลม์ จาํกดั (6,814) 9,507 (78) - 5,000 2,500

รวม (6,814) 9,507 (78) - 5,000 2,500

12.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมคา้ทีมีสาระสาํคญั

สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561

(หน่วย: พนับาท)

บริษทั สยามเอลิทปาลม์ จาํกดั

2562 2561

สินทรัพยห์มุนเวียน 28,554 47,239

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 35,260 36,838

สินทรัพยร์วม 63,814 84,077

หนีสินหมุนเวียน (5,935) (3,793)

หนีสินไม่หมุนเวียน (4,459) (3,080)

หนีสินรวม (10,394) (6,873)

สินทรัพย ์- สุทธิ 53,420 77,204

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50 50

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วมคา้ 26,710 38,602
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สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(หน่วย: พนับาท)

บริษทั สยามเอลิทปาลม์ จาํกดั

2562 2561

รายได้ 12,939 34,947

ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกบัราคาทุนของ

ผลิตผลทางการเกษตร

(5,543) 14,689

ตน้ทุนขาย (7,619) (12,356)

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร (13,362) (18,138)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนผลประโยชน์ (ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได้ (13,585) 19,142

ผลประโยชน ์(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได้ 113 (128)

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (13,472) 19,014

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (156) -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (13,628) 19,014

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50 50

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการร่วมคา้ (6,814) 9,507

13. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอืน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัย่อยแห่งหนึงมีเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัอืนคงเหลือเป็นจาํนวนเงิน

ประมาณ 19 ลา้นบาท (2561: 20 ลา้นบาท) เงินให้กูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัประกนัและคิดดอกเบียใน

อตัราร้อยละ THBFIX บวกร้อยละ 1 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกสินเดือนมิถุนายนและ

ธนัวาคมของทุกปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินกูง้วดสุดทา้ยในเดือนมิถุนายน 2583
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14. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ทีดินและ เครืองจกัร เครืองตกแต่งติดตงั สินทรัพย์

ทีดินทีมเีอกสาร ทีดินทีมี อาคารและ และ และเครืองใช้ ระหว่างติดตงั

แสดงกรรมสิทธิ สิทธิครอบครอง สิงปลูกสร้าง อุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม

ราคาทุน

ณ วนัที 1 มกราคม 2561 659,007 23,875 284,541 621,932 31,044 157,257 3,340 1,780,996

ซือเพิม - 6,763 230 718 702 5,803 18,041 32,257

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

โอนเขา้ / (โอนออก) 13,992 (15,074) 9,285 2,760 81 7,726 (18,770) -

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 672,999 15,564 293,776 623,080 31,827 167,224 2,611 1,807,081

ซือเพิม - 19,766 - 1,090 272 6,308 6,028 33,464

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย (2,844) - (242) (6,461) (1,817) (19,669) - (31,033)

โอนเขา้ / (โอนออก) 19,112 (19,112) 242 4,991 14 2,731 (7,978) -

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 689,267 16,218 293,776 622,700 30,296 156,594 661 1,809,512
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ทีดินและ เครืองจกัร เครืองตกแต่งติดตงั สินทรัพย์

ทีดินทีมเีอกสาร ทีดินทีมี อาคารและ และ และเครืองใช้ ระหว่างติดตงั

แสดงกรรมสิทธิ สิทธิครอบครอง สิงปลูกสร้าง อุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม

ค่าเสือมราคาสะสม 

ณ วนัที 1 มกราคม 2561 - - 202,260 517,643 28,106 139,588 - 887,597

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

ค่าเสือมราคาสาํหรับส่วนทีจาํหน่าย

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

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

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - - 9,668 19,356 867 7,819 - 37,710

ค่าเสือมราคาสาํหรับส่วนทีจาํหน่าย

และตดัจาํหน่าย - - (242) (5,477) (1,794) (19,272) - (26,785)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 - - 220,502 562,933 28,341 134,595 - 946,371

ค่าเผือการด้อยค่า 

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

ค่าเผือการดอ้ยค่าสาํหรับปี 699 - - - - - - 699

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 21,210 - - - - - - 21,210

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 652,488 15,564 82,700 74,026 2,559 21,176 2,611 851,124

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 668,057 16,218 73,274 59,767 1,955 21,999 661 841,931

ค่าเสือมราคาสําหรับปี 

2561 (52 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร) 53,782

2562 (37 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร) 37,710



20

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทีดินและ เครืองจกัร เครืองตกแต่งติดตงั สินทรัพย์

ทีดินทีมีเอกสาร ทีดินทีมี อาคารและ และ และเครืองใช้ ระหว่างติดตงั

แสดงกรรมสิทธิ สิทธิครอบครอง สิงปลูกสร้าง อุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม

ราคาทุน

ณ วนัที 1 มกราคม 2561 659,007 23,875 268,089 621,932 31,044 157,257 3,340 1,764,544

ซือเพิม - 6,763 230 718 702 5,803 18,041 32,257

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

โอนเขา้ / (โอนออก) 13,992 (15,074) 9,285 2,760 81 7,726 (18,770) -

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 672,999 15,564 277,324 623,080 31,827 167,224 2,611 1,790,629

ซือเพิม - 19,766 - 1,090 272 6,308 6,028 33,464

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย (2,844) - (242) (6,461) (1,817) (19,669) - (31,033)

โอนเขา้ / (โอนออก) 19,112 (19,112) 242 4,991 14 2,731 (7,978) -

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 689,267 16,218 277,324 622,700 30,296 156,594 661 1,793,060

ค่าเสือมราคาสะสม 

ณ วนัที 1 มกราคม 2561 - - 185,809 517,643 28,106 139,587 - 871,145

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

ค่าเสือมราคาสาํหรับส่วนทีจาํหน่าย

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

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 - - 194,625 549,054 29,268 146,047 - 918,994

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - - 9,668 19,356 867 7,819 - 37,710

ค่าเสือมราคาสาํหรับส่วนทีจาํหน่าย

และตดัจาํหน่าย - - (242) (5,477) (1,794) (19,272) - (26,785)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 - - 204,051 562,933 28,341 134,594 - 929,919
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทีดินและ เครืองจกัร เครืองตกแต่งติดตงั สินทรัพย์

ทีดินทีมีเอกสาร ทีดินทีมี อาคารและ และ และเครืองใช้ ระหว่างติดตงั

แสดงกรรมสิทธิ สิทธิครอบครอง สิงปลูกสร้าง อุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม

ค่าเผือการด้อยค่า

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

ค่าเผือการดอ้ยค่าสาํหรับปี 699 - - - - - - 699

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 21,210 - - - - - - 21,210

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 652,488 15,564 82,699 74,026 2,559 21,177 2,611 851,124

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 668,057 16,218 73,273 59,767 1,955 22,000 661 841,931

ค่าเสือมราคาสําหรับปี

2561 (52 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร) 53,782

2562 (37 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร) 37,710

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึงซึงตดัค่าเสือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมของ

สินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 778 ลา้นบาท (2561: 566 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ: 762 ลา้นบาท 2561: 551 ลา้นบาท)
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15. พืชเพือการให้ผลติผล

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

พืชเพือการใหผ้ลิตผล พืชเพือการใหผ้ลิตผล

ทีพร้อมเกบ็เกียว ทียงัไม่พร้อมเกบ็เกียว รวม

ราคาทุน

ณ วนัที 1 มกราคม 2561 544,795 76,618 621,413

ตน้ทุนเพิมขนึ 16,455 - 16,455

ตดัจาํหน่าย (1,810) - (1,810)

โอนเขา้ / (โอนออก) 26,035 (26,035) -

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

ตน้ทุนเพิมขนึ 7,841 - 7,841

ตดัจาํหน่าย (12,204) - (12,204)

โอนเขา้ / (โอนออก) 44,018 (44,018) -

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 625,130 6,565 631,695

ค่าตัดจําหน่ายสะสม

ณ วนัที 1 มกราคม 2561 390,683 - 390,683

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 10,462 - 10,462

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมสาํหรับส่วนที                

ตดัจาํหน่าย (949) - (949)

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

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 11,057 - 11,057

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมสาํหรับส่วนที                 

ตดัจาํหน่าย (6,255) - (6,255)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 404,998 - 404,998

ค่าเผือการด้อยค่า

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

ค่าเผือการดอ้ยค่าสาํหรับปี - - -

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 22,663 - 22,663

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

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

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 197,469 6,565 204,034

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี (รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต)

2561 10,462

2562 11,057
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พืชเพือการใหผ้ลิตผล พืชเพือการใหผ้ลิตผล

ทีพร้อมเกบ็เกียว ทียงัไม่พร้อมเกบ็เกียว รวม

ราคาทุน

ณ วนัที 1 มกราคม 2561 252,077 76,618 328,695

ตน้ทุนเพิมขนึ 16,455 - 16,455

ตดัจาํหน่าย (1,810) - (1,810)

โอนเขา้ / (โอนออก) 26,035 (26,035) -

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

ตน้ทุนเพิมขนึ 7,841 - 7,841

ตดัจาํหน่าย (12,204) - (12,204)

โอนเขา้ / (โอนออก) 44,018 (44,018) -

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 332,412 6,565 338,977

ค่าตัดจําหน่ายสะสม

ณ วนัที 1 มกราคม 2561 97,965 - 97,965

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 10,462 - 10,462

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมสาํหรับส่วนที           

ตดัจาํหน่าย (949) - (949)

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

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 11,057 - 11,057

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมสาํหรับส่วนที      

ตดัจาํหน่าย (6,255) - (6,255)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 112,280 - 112,280

ค่าเผือการด้อยค่า

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

ค่าเผือการดอ้ยค่าสาํหรับปี - - -

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 22,663 - 22,663

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

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

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 197,469 6,565 204,034

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี (รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต)

2561 10,462

2562 11,057

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีพืนทีในการปลูกปาล์มนาํมนัแบ่งออกเป็นพืนทีมีโฉนดทีดิน

และเอกสารแสดงกรรมสิทธิอืน ๆ (น.ส. 3ก. และ น.ส. 3) จาํนวนรวมประมาณ 13,630 ไร่ ส่วนทีเหลือ

บริษทัฯไดร้ับโอนการครอบครองมาและกาํลงัอยู่ในระหว่างการดาํเนินการให้ไดม้าซึงเอกสารแสดง

สิทธิตามกฎหมาย
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หนังสืออนุญาตจากกรมป่าไมใ้ห้บริษทัย่อยแห่งหนึงเขา้ทาํประโยชน์หรืออยู่อาศยัในเขตป่าสงวน

แห่งชาติ ซึงบริษัทย่อยให้บริษทัฯเช่าใช้ประโยชน์อยู่ประมาณ 13,030 ไร่ ได้หมดอายุลงในเดือน

มกราคม 2558 บริษทัย่อยไดด้าํเนินการขออนุญาตเขา้ทาํประโยชน์หรืออยู่อาศยัในพืนทีดงักล่าวกบั

ส่วนราชการทีเกียวขอ้งจาํนวน 6,515 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50 ของพืนทีทีใชป้ระโยชน์จริง ขณะนีอยู่ใน

ระหว่างการพิจารณาของส่วนราชการดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามเมือว ันที 15 พฤษภาคม 2562

บริษัทย่อยดังกล่าวได้รับใบอนุญาตเก็บหาของป่าในพืนทีแปลงดังกล่าว  ซึงใบอนุญาตดังกล่าว

จะมีอายุ 1 ปี และจะหมดอายุในวนัที 14 พฤษภาคม 2563 โดยบริษทัย่อยตอ้งชาํระเงินค่าภาคหลวง

ในอตัราร้อยละ 10 ของราคาตลาด และค่าบาํรุงป่าในอตัรา 2 เท่าของค่าภาคหลวงเมือเก็บเกียว

ผลปาลม์นาํมนั

เมือวนัที 11 ธันวาคม 2557 บริษทัย่อยแห่งหนึงได้ทาํสัญญาเช่าทีราชพสัดุกับกรมธนารักษ์จาํนวน 

4,294 ไร่โดยมีกาํหนดระยะเวลา 15 ปี อย่างไรก็ตามในวนัที 15 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัย่อยดงักล่าว

ไดร้ับการพิจารณาสิทธิการเช่าพืนทีดังกล่าวจากกรมธนารักษ์เพิมจากสัญญาเช่าเดิมอีก 15 ปี ทงันี                 

ไดย้กเลิกสัญญาเช่าเดิมเป็นสัญญาเช่าใหม่ ซึงมีกาํหนดเวลา 30 ปี นับตงัแต่วนัที 9 กรกฎาคม 2557

ถึงว ันที 8 กรกฎาคม 2587 ซึงสิทธิการเช่าพืนทีดังกล่าวได้นําไปทําสัญญาผูกพนักับวงเงินกู ้ยืม 

30 ลา้นบาท และบริษทัย่อยดงักล่าวตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขทีกาํหนด

16. เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พนับาท)

อตัราดอกเบีย

(ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 1.80 - 1.90 1.85 - 2.25 275,000 270,000

รวม 275,000 270,000

17. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 7,210 7,984 7,210 7,984

เจา้หนีค่าซือสินทรัพย์ - กิจการทไีม่เกียวขอ้งกนั 688 1,580 688 1,580

เจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) - - 283,005 285,105

เจา้หนีอืน - กิจการทีไมเ่กียวขอ้งกนั 2,194 1,402 2,194 1,402

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 12,882 11,171 7,531 9,788

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 22,974 22,137 300,628 305,859
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั เป็นเจา้หนีค่าเช่าคา้งจ่ายและ

ดอกเบียคา้งจ่ายทีเกียวขอ้ง โดยมีดอกเบียในอตัราร้อยละ THBFIX บวกร้อยละ 1 ต่อปี สาํหรับยอด

ค่าเช่าทีคา้งเกินกาํหนดชาํระ

18. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเมือออกจากงานแสดง

ไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 13,386 17,823

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 4,514 1,657

ตน้ทุนดอกเบยี 1,152 486

ตน้ทุนบริการในอดีต 6,926 -

ผลประโยชน์เมือเลิกจา้ง (5,349) -

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ส่วนทีเกิดจากการเปลยีนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - -

ส่วนทีเกิดจากการเปลยีนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 942 -

ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 438 -

ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหว่างปี (2,901) (6,580)

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 19,108 13,386

เมือวนัที 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงใน

ราชกิจจานุเบกษา ซึงไดก้าํหนดอตัราค่าชดเชยเพิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สาํหรับลูกจา้งซึงทาํงาน

ติดต่อกนัครบ 20 ปีขึนไปให้มีสิทธิไดร้ับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมาย

ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตังแต่วนัที 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลียนแปลงดังกล่าวถือเป็น

การแกไ้ขโครงการสาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน มีผลกระทบใหก้ลุ่มบริษทัมีหนีสิน

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิมขึน 6.9 ลา้นบาท กลุ่มบริษัทบันทึกผลกระทบจาก

การเปลียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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บริษทัฯมีภาระสาํหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมือพนกังานออกจากงานโดยสมคัรใจตาม

โครงการเกษียณอายุก่อนกาํหนด ซึงบริษทัฯถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นผลประโยชน์เมือเลิกจ้าง

สําหรับพนักงาน และบริษัทฯบันทึกเงินชดเชยเพิมเติมทีให้แก่พนักงานตามโครงการดังกล่าว

เป็นค่าใชจ้่าย

บริษัทฯคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจาํนวน

ประมาณ 5 ลา้นบาท (2561: จาํนวน 1 ลา้นบาท)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลียถ่วงนําหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนักงานของบริษทัฯประมาณ 10 ปี (2561: 14 - 19 ปี)

สมมติฐานทีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

อตัราคิดลด 1.5 2.5 - 4.8

อตัราการขึนเงินเดือนในอนาคต 5.0 5.0

ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะ

ยาวของพนกังาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

เพิมขนึ

ร้อยละ 0.5

ลดลง

ร้อยละ 0.5

เพิมขนึ

ร้อยละ 0.5

ลดลง

ร้อยละ 0.5

อตัราคิดลด (484) 513 (912) 945

อตัราการขึนเงินเดือนในอนาคต 600 (547) 985 (953)
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19. ภาษีเงินได้

ค่าใชจ้่าย (ผลประโยชน)์ ภาษีเงินไดส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี

 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 1,680 1,997 - -

รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้

นิติบุคคลของปีก่อน 179 (222) - (278)

ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี:

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด

ผลแตกต่างชวัคราวและการกลบั               

รายการผลแตกต่างชวัคราว (1,633) (1,065) (996) (1,176)

ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้ทีแสดง              

อยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 226 710 (996) (1,454)

จาํนวนภาษีเงินไดที้เกียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปีสินสุด

วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี

 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบัขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 276 - 276 -

รวม 276 - 276 -
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รายการกระทบยอดระหว่างกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีกบัค่าใชจ้่าย (ผลประโยชน)์ ภาษีเงินได้

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดน้ิติบุคคล (3,327) 14,748 14,636 38,023

ร้อยละ 0, 15

และ 20

ร้อยละ 0, 15

และ 20

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดน้ิติบุคคล

คูณอตัราภาษี (591) 2,867 2,927 7,605

รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดน้ิติบุคคล

ของปีก่อน 179 (222) - (278)

ส่วนแบ่งขาดทุน (กาํไร) จากการร่วมคา้ 1,363 (1,901) - -

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:

ค่าใชจ้่ายตอ้งห้าม 481 209 1 64

ค่าใชจ้่ายทีมีสิทธิหกัไดเ้พิมขึน (1,206) (243) (568) (126)

เงินปันผลรับ - - (3,356) (8,719)

รวม (725) (34) (3,923) (8,781)

ค่าใชจ้่าย (ผลประโยชน)์ ภาษีเงินไดท้ีแสดงอยูใ่น

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 226 710 (996) (1,454)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ส่วนประกอบของสินทรัพย ์ (หนีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 702 1,157 702 1,157

ค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 8,775 8,635 8,775 8,635

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,822 2,677 3,822 2,677

สํารองค่าเช่าทีดิน 1,039 247 765 610

ขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช้ 7,066 6,937 7,066 6,937

รวม 21,404 19,653 21,130 20,016
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(หน่วย: พนับาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

ชีวภาพและผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกบั

ราคาทุนของผลิตผลทางการเกษตร (14,640) (14,992) (14,640) (14,992)

การรับรู้รายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน (194) - (194) -

รวม (14,834) (14,992) (14,834) (14,992)

สุทธิ 6,570 4,661 6,296 5,024

บริษทัฯมีผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชเ้ป็นจาํนวนเงินประมาณ 35 ลา้นบาท ซึงจะทยอยสินสุด

ระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2565

20. สํารองตามกฎหมาย

ภายใตบ้ทบญัญตัิของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญตัิบริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอ้ง

จัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี

หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน

จดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯได้

จดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้

ตามบทบญัญตัิแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย  ์บริษทัย่อยตอ้งจัดสรรทุนสาํรองไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5 ของจาํนวนผลกาํไรซึงบริษทัย่อยทาํมาหาไดทุ้กคราวทีจ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสาํรองนนัจะ

มีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อย สาํรองตามกฎหมายดงักล่าว

ไม่สามารถนาํไปจ่ายปันผลได ้ปัจจุบนับริษทัย่อยไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้



30

21. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ

รายการค่าใชจ้่ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ้่ายทีสาํคญัดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อนืของพนกังาน 132,831 130,430 132,831 130,430

ค่าเสือมราคา 37,710 53,782 37,710 53,782

ค่าตดัจาํหน่าย 11,124 10,736 11,124 10,736

ค่าขนส่ง 20,259 22,973 20,259 22,973

ค่าเช่าจ่าย 8,990 4,666 7,783 6,850

ค่าซ่อมแซมและค่าบาํรุงรักษา 29,533 30,357 29,533 30,357

วตัถุดิบและวสัดุสินเปลืองใชไ้ป 218,737 280,685 218,737 280,685

การเปลียนแปลงในสินคา้สําเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (17,415) (34,889) (17,415) (34,889)

22. การส่งเสริมการลงทุน

บริษทัฯไดร้ับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สาํหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจาก

เชือเพลิงชีวมวลตามกาํลงัการผลิตทีกาํหนดไวใ้นบัตรส่งเสริม ทังนีภายใตเ้งือนไขทีกาํหนดบาง

ประการ โดยมีรายละเอียดดงันี:

เลขทีบตัรส่งเสริม สิทธิประโยชน์หลกั

1043(2)/2548 - ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรทีได้จากการ

ประกอบกิจการทีไดร้ับการส่งเสริมมีกาํหนดเวลา 8 ปีนบัแต่วนั

เริมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการสาํหรับผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าจาก

เชือเพลิงชีวมวล (วนัที 21 สิงหาคม 2558)

นอกจากนี บริษทัฯไดร้ับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สาํหรับกิจการผลิต

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพตามกาํลงัการผลิตทีกาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริม ทงันีภายใตเ้งือนไขทีกาํหนดบาง

ประการ โดยมีรายละเอียดดงันี

เลขทีบตัรส่งเสริม สิทธิประโยชน์หลกั

2245(9)/2550 - ไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรจากกิจการทีไดร้ับ

การส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วนัเริมมีรายได้จากการ

ประกอบกิจการนนั (วนัที 16 กุมภาพนัธ ์2553)
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รายไดข้องบริษทัฯสาํหรับปีจาํแนกตามกิจการทีไดร้ับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดร้ับการส่งเสริม

การลงทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

กิจการทีไดร้ับการส่งเสริม กิจการทีไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม

2562 2561 2562 2561 2562 2561

รายไดจ้ากสัญญาที

ทาํกบัลูกคา้ 1 - 545,847 628,627 545,848 628,627

23. กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษัทฯ 

(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนักของหุน้สามญัทีออกอยู่ในระหว่างปี

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐานแสดงการคาํนวณไดด้งันี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี (พนับาท) (3,553) 14,038 15,632 39,476

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

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) (0.01) 0.04 0.05 0.12

24. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัทีผูม้ีอาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดร้ับและสอบทานอย่างสมาํเสมอเพือใชใ้นการตดัสินใจในการจัดสรร

ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน

กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการใน 2 ส่วนงานหลกัคือ (1) ธุรกิจการทาํสวนปาลม์นาํมนั ผลิตนาํมนัปาลม์ดิบ

และนํามันเมล็ดในปาล์มดิบ (2) ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพและเชือเพลิงชีวมวล ในระหว่างปี

กลุ่มบริษทัไม่มีกิจกรรมทีเป็นสาระสาํคญัในส่วนงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพและเชือเพลิงชีวมวล

ดงันนัรายได ้กาํไรจากการดาํเนินงานและสินทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่ทีแสดงในงบการเงินจึงเกียวขอ้งกบั

ส่วนงานทางธุรกิจ (1) ตามทีกล่าวไวข้า้งตน้

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันนัรายไดแ้ละสินทรัพยที์แสดงอยูใ่น

งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้

ในปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนหนึงราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ

431 ลา้นบาท และ 421 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึงมาจากส่วนงานธุรกิจการทาํสวนปาลม์นาํมนัผลิตนาํมนั

ปาลม์ดิบและนาํมนัเมล็ดในปาลม์ดิบ 
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25. กองทุนสํารองเลยีงชีพ

บริษทัฯและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตงักองทุนสาํรองเลียงชีพขึนตามพระราชบญัญตัิกองทุนสํารอง

เลียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5

ของเงินเดือน ทงันีพนกังานทีเริมงานตงัแต่วนัที 15 มกราคม 2553 เป็นตน้ไป บริษทัฯและพนกังานจะ

จ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเลียงชีพนีบริหาร

โดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมือพนกังานนันออก

จากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2562 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็น

ค่าใชจ้่ายจาํนวน 2 ลา้นบาท (2561: 2 ลา้นบาท)

26. เงินปันผล

เงินปันผล อนุมตัิโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้

(ลา้นบาท) (บาท)

เงินปันผลประจาํปี 2560 ทีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นเมือ

วนัที 27 เมษายน 2561 32 0.10

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2561 32 0.10

เงินปันผลประจาํปี 2561 ทีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นเมือ

วนัที 26 เมษายน 2562 26 0.08

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2562 26 0.08

27. ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกดิขึน

27.1 ภาระผูกพนัเกยีวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเกียวกบัการซือเครืองจกัรและอุปกรณ์

จาํนวน 60 ลา้นบาท (2561: 2 ลา้นบาท ทีเกียวกบัการซือเครืองจกัร อุปกรณ์และยานพาหนะ)

27.2 ภาระผูกพนัเกยีวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน

กลุ่มบริษัทได้เข้าทาํสัญญาเช่าดําเนินงานทีเกียวข้องกับการเช่าทีดิน อายุของสัญญามีระยะเวลา 

14 และ 30 ปี ทงันีกลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบตัิตามเงือนไขทีระบุไวใ้นสญัญา

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายในอนาคตทงัสินภายใต้

สัญญาเช่าดาํเนินงานทีบอกเลิกไม่ได ้ดงันี

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

จ่ายชาํระ 2562 2561 2562 2561

ภายใน 1 ปี 4 5 5 7

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 12 10 16 16

มากกว่า 5 ปี 58 13 18 22
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ในเดือนมกราคม 2563 บริษัทฯได้ทําสัญญาเช่าทีดินฉบับใหม่กับบริษัทย่อยซึงมีระยะเวลา

การเช่า 24 ปี โดยยกเลิกสัญญาฉบบัเดิมทีมีระยะเวลาการเช่า 14 ปี ทาํให้บริษทัฯมีจาํนวนเงินขนัตาํ

ทีตอ้งจ่ายในอนาคตภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานเพมิขึนจากเดิมประมาณ 80 ลา้นบาท

27.3 การคาํประกัน

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีหนังสือคาํประกันซึงออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทั

เหลืออยู่เป็นจาํนวน 6 ลา้นบาท (2561: 4 ลา้นบาท) ซึงเกียวเนืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบตัิบางประการ

ตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั

27.4 สิทธิการใช้ประโยชน์ในทีดิน

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

เกียวกับปัญหาทีดินทับซ้อนกบัทีดิน ส.ป.ก. ซึงบริษัทฯได้เขา้ร่วมปรึกษาหารือกบั ส.ป.ก.

เมือวนัที 6 ตุลาคม 2547 พร้อมกบัไดส่้งมอบเอกสารทีเกียวขอ้งให้เพือการพิจารณาแลว้

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

พิสูจน์สิทธิในทีดิน ต่อมา ส.ป.ก. มีหนังสือแจง้ใหบ้ริษทัฯไปดาํเนินการกระจายสิทธิ  โดยไดม้ี

การดาํเนินการกระจายสิทธิแล้วจาํนวนพืนที 4,994.10 ไร่  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้มีการ

ตรวจสอบพบในภายหลงัว่ามีพืนทีจาํนวน 1,459 ไร่เศษ ซึงมีราคาทุนของทีดินและมูลค่าสุทธิ

ตามบัญชีคงเหลือของต้นทุนสวนปาล์มนํามนับนทีดินดังกล่าว ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562

จาํนวนประมาณ 8 ลา้นบาท ไดก้ระจายสิทธิทบัซอ้นกบัโฉนดทีดินของบริษทัฯ ซึงบริษทัฯอยู่

ในระหว่างการดาํเนินการกบั ส.ป.ก. เพือให้ยกเลิกพนืทีทีทบัซอ้นดงักล่าว

ข) เมือวนัที 11 เมษายน 2551 บริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมประชุมกบัคณะทาํงานพิจารณาตรวจสอบทบทวน

แนวทางปฏิบตัิและการเจรจาเพือนาํทีดินของผูค้รอบครองทีดินแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปทีดินมา

จดัใหแ้ก่เกษตรกร แต่งตงัโดยคณะกรรมการปฏิรูปทีดินจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เพือพิจารณาแกไ้ข

ปัญหาทีดิน เนืองจากบริษทัฯมีทีดินอยูใ่นเขตป่าจาํแนกเนือทีประมาณ 1,210 ไร่ และเขตปฏิรูป

ทีดินประมาณ 276 ไร่ ทีดินดงักล่าวคิดเป็นเนือทีประมาณร้อยละ 3 ของพนืทีปลูกปาลม์ทงัหมด

ของบริษทัฯในปัจจุบนั โดยทีดินในเขตปฏิรูปทีดินประมาณ 276 ไร่ เป็นการครอบครองทีดิน

แปลงใหญ่และถือครองทีดินเกินขนาดตามกฎหมายปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรมมาตรา 30
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เมือวนัที 29 สิงหาคม 2551 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํบนัทึกการเจรจาตกลงการมอบพนืทีครอบครองคืน 

ส.ป.ก. เพือนาํไปดาํเนินการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม สาํหรับทีดินในเขตปฏิรูปทีดิน โดย

บริษทัฯขอแสดงเจตนายินยอมให้ ส.ป.ก. นาํทีดินเนือทีประมาณ 80 ไร่ ไปดาํเนินการปฏิรูป

ทีดินเพือเกษตรกรรม อย่างไรก็ตาม เมือวนัที 17 กันยายน 2552 บริษัทฯได้รับหนังสือจาก

สาํนกังานการปฏิรูปทีดินจงัหวดัสุราษฎร์ธานีแจง้ใหบ้ริษทัฯออกจากทีดินเขตปฏิรูปทีดินเนือที

ประมาณ 133 ไร่ พร้อมรือถอนสิงปลูกสร้างภายใน 30 วนั นับแต่ไดร้ับหนังสือฉบับดงักล่าว

เนืองจากบริษทัฯไม่มีเอกสารสิทธิในทีดินดงักล่าว ซึงบริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผือการด้อยค่าของ

สินทรัพยส์าํหรับราคาทุนของทีดินและมูลค่าสุทธิตามบญัชีคงเหลือของตน้ทุนสวนปาลม์นาํมนั

บนทีดินดงักล่าวแลว้ทงัจาํนวนในปี 2552

ส่วนทีดินในเขตป่าจาํแนก ปัจจุบันบริษัทฯกาํลงัอยู่ระหว่างการเจรจากับหน่วยราชการที

เกียวขอ้งเพือหาแนวทางแกไ้ขปัญหาสาํหรับทีดินดงักล่าว 

ค) เมือวนัที 3 ธันวาคม 2562 บริษทัฯไดร้ับหนงัสือจากสาํนกังานปฏิรูปทีดินจงัหวดักระบีแจง้ให้

ออกจากทีดินแปลงหมายเลขที 601 ตงัอยู่ทีตาํบลกระบีน้อย อาํเภอเมือง จงัหวดักระบี เนือที

ประมาณ 973 ไร่ พร้อมรือถอนสิงปลูกสร้างภายใน 30 วนั นับแต่ไดร้ับหนังสือฉบับดงักล่าว

เนืองจากบริษทัฯครอบครองอยู่โดยไม่มีหนงัสือแสดงสิทธิในทีดินทีออกโดยหน่วยงานของรัฐ 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ครังที 7/2562 วนัที 24 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการ

ไดล้งมติให้บริษทัฯปฏิบตัิตามคาํสังของสาํนักงานปฏิรูปทีดินจังหวดักระบี และเคลือนยา้ย

ทรัพยสิ์นของบริษทัฯออกจากทีดินดงักล่าวภายในวนัที 31 ธันวาคม 2562 การออกจากทีดิน

ดังกล่าวนีทาํให้จาํนวนเนือทีของทีดินและมูลค่าทรัพยสิ์นของบริษัทฯลดลง ซึงบริษัทฯได้

ตดัจาํหน่ายราคาทุนของทีดินและมูลค่าสุทธิตามบญัชีคงเหลือของตน้ทุนสวนปาลม์นาํมนับน

ทีดินดงักล่าวจาํนวนประมาณ 8 ลา้นบาท เป็นค่าใชจ้่ายในงบการเงินปีปัจจุบนั

27.5 คดีฟ้องร้อง

ในเดือนกรกฎาคม 2561 อยัการจงัหวดักระบีได้ยืนคาํฟ้องต่อศาลว่าบริษทัฯไดเ้ข้าใชป้ระโยชน์ใน

ทีดินเพือปลูกปาลม์นาํมนัคิดเป็นเนือที 4,376 ไร่ซึงไดก้าํหนดใหเ้ป็นเขตปฏิรูปทีดิน โดยไดย้นืฟ้องว่า

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

ลงวนัที 29 กุมภาพนัธ์ 2515 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 โดยขอให้ศาลสังให้บริษทัฯออก

จากทีดินดงักล่าว 

เมือวนัที 2 สิงหาคม 2562 ศาลจังหวดักระบีไดพ้ิพากษายกฟ้องคดีดงักล่าว แต่มีคาํสังให้บริษทัฯ

ส่งมอบพืนทีแปลงดังกล่าว ต่อมาเมือว ันที 4 ธันวาคม 2562 บริษัทฯได้ยืนอุทธรณ์คาํพิพากษา

ศาลชันต้นต่อศาลอุทธรณ์ ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ อย่างไรก็ตาม

ฝ่ายบริหารได้พิจารณาตังสํารองความเสียหายทีอาจเกิดขึนจากมูลค่าทีดินและต้นทุนสวนปาลม์            

ทงัจาํนวนในงบการเงินแลว้
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28.     ลาํดับชันของมูลค่ายุตธิรรม

ณ ว ันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีสินทรัพยที์วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง

ตามลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม ดงันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพยช์ีวภาพ - 59,890 31,038 90,928

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพยช์ีวภาพ - 80,547 37,973 118,520

ในระหว่างปี 2562 และ 2561 ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม

29. เครืองมือทางการเงิน

29.1 นโยบายการบริหารความเสียง

เครืองมือทางการเงินทีสําคัญของกลุ่มบริษัทตามทีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที 107

“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเครืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน เงินให้กูย้ืม เงินกูย้ืมระยะสันและเจา้หนีการคา้

และเจ้าหนีอืน กลุ่มบริษทัมีความเสียงทีเกียวขอ้งกบัเครืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบาย

การบริหารความเสียงดงันี

ความเสียงด้านการให้สินเชือ

กลุ่มบริษทัมีความเสียงดา้นการให้สินเชือทีเกียวเนืองกบัลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน ซึงส่วนใหญ่เกิด

จากการขายให้กบัลูกคา้จาํนวนน้อยราย อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไม่คาดว่าจะไดร้ับความเสียหาย

ทีเป็นสาระสาํคญัจากการเก็บหนีจากลูกหนีเหล่านนั เนืองจากลูกหนีส่วนใหญ่มีความสามารถในการ

ชาํระหนี

ความเสียงจากอัตราดอกเบีย

กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากอตัราดอกเบียทีสาํคญัอนัเกียวเนืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินให้กูย้ืม และ

เงินกูย้ืมระยะสันทีมีดอกเบีย สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบีย ทีปรับขึนลง

ตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบียคงทีซึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีมี

อตัราดอกเบียคงทีสามารถแยกตามวนัทีครบกาํหนดหรือวนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ (หากวนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

อตัราดอกเบยี

อตัราดอกเบยีคงที ปรับขึนลง ไม่มีอตัรา อตัราดอกเบยี

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

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - 19,806 21,724 1,195 1,176 21,001 22,900 0.10 - 0.38 0.10 - 0.38

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - - - - - 30,471 11,525 30,471 11,525 - -

ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน 330 - 641 - - - - - 971 - 1.80 -

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัอืน - - - - 19,320 20,240 - - 19,320 20,240 THBFIX +1 THBFIX +1

330 - 641 - 39,126 41,964 31,666 12,701 71,763 54,665

หนีสินทางการเงิน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 275,000 270,000 - - - - - - 275,000 270,000 1.80 - 1.90 1.85 - 2.25

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - - - - - 22,974 22,137 22,974 22,137 - -

275,000 270,000 - - - - 22,974 22,137 297,974 292,137
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อตัราดอกเบยี

อตัราดอกเบยีคงที ปรับขึนลง ไม่มีอตัรา อตัราดอกเบยี

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

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - 8,894 9,342 1,187 1,171 10,081 10,513 0.10 - 0.38 0.10 - 0.38

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - - - - - 30,360 11,402 30,360 11,402 - -

ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน 330 - 641 - - - - - 971 - 1.80 -

330 - 641 - 8,894 9,342 31,547 12,573 41,412 21,915

หนีสินทางการเงิน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 275,000 270,000 - - - - - - 275,000 270,000 1.80 - 1.90 1.85 - 2.25

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - - - 283,005 285,105 17,623 20,754 300,628 305,859 THBFIX +1 THBFIX +1

275,000 270,000 - - 283,005 285,105 17,623 20,754 575,628 575,859
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ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน

บริษัทฯมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนทีสําค ัญอนัเกียวเนืองจากการซือเครืองจักรเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ บริษทัฯไดพ้ิจารณาทาํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นครังคราวเพือลด

ความเสียงจากอตัราแลกเปลียนทีอาจเกิดขึน บริษทัฯไม่มีสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

คงเหลือ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน

29.2 มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน

เนืองจากเครืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสนัหรือมีอตัราดอกเบีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือ ทางการเงิน

ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

30. การบริหารจัดการทุน

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนทีสาํคญัของบริษทัฯ คือ การจดัใหม้ีซึงโครงสร้างทุนทีเหมาะสม

เพือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถ้ือหุ้น โดย ณ วนัที

31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหนีสินต่อทุนเท่ากบั 0.31:1 (2561: 0.30:1) และเฉพาะบริษทัฯ

มีอตัราส่วนหนีสินต่อทุนเท่ากบั 0.59:1 (2561: 0.58:1)

31. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

เมือวนัที 20 กุมภาพนัธ์ 2563 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดม้ีมติอนุมตัิเสนอจ่ายเงินปันผล

จากกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรรของบริษทัฯให้แก่ผูถ้ือหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.025 บาท รวมเป็นเงินปันผล

ทงัสินประมาณ 8 ลา้นบาท โดยจะนาํเสนอเพือขออนุมตัิการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในทีประชุมสามญั

ประจาํปีผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯต่อไป

32. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนีไดร้ับอนุมตัิใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เมือวนัที 20 กุมภาพนัธ ์2563




