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(หน่วย: ล้านบาท) 
 2557 2558 2559 

สนิทรพัยร์วม 1,554 1,583 1,547 
หน้ีสนิรวม 431 520 397 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,123 1,063 1,150 
 

รายไดจ้ากการขาย 1,155 1,260 946 
รายไดร้วม 1,205 1,289 972 
กาํไรขัน้ตน้ 299 53 150 
กาํไร (ขาดทุน) สทุธ ิ 188 (12) 72 

อตัราส่วนทางการเงิน    (หน่วย: %) 
 2557 2558 2559 

อตัรากาํไร (ขาดทุน) สทุธต่ิอรายไดร้วม 13.88 (0.93) 7.41 
อตัราผลตอบแทน (ขาดทุน) ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 16.76 (1.13) 6.26 
อตัราผลตอบแทน (ขาดทุน)จากสนิทรพัยร์วม 12.11 (0.76) 4.65 

ข้อมลูตวัเลขต่อหุ้น    (หน่วย: บาท) 
 2557 2558 2559 

กาํไร (ขาดทุน) สทุธต่ิอหุน้ 0.52 (0.04)              0.22 
เงนิปนัผลจา่ยต่อหุน้ 0.55 0.15               0.10 
เงนิปนัผลต่อหุน้ (ตามงวดผลการดาํเนินงาน) 0.30 0.10    0.15(1) 
มลูคา่ตามบญัชต่ีอหุน้ 3.47 3.28               3.55 

   หมายเหต ุ:     (1)ตามมตจิากการประชุมคณะกรรมการเมือ่วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2560 เพือ่นําเสนอทีป่ระชุมสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้  
           ครัง้ที ่40 ต่อไป 
 
 
 

การเคล่ือนไหวของราคาหุ้นในปี 2559  
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ภาพรวมปี 2559 
 
ปี 2559 เป็นปีที่ผลผลติปาล์มน้ํามนัและน้ํามนัปาล์มดบิของโลกมปีรมิาณลดลงมากกว่ารอ้ยละ 10 
เน่ืองจากภาวะแหง้แลง้จากปรากฏการณ์เอลนิโญ่ในปี 2558 ทําใหร้าคาน้ํามนัปาลม์ดบิในตลาดโลก
ปรบัตวัสงูขึน้ ประเทศมาเลเซยีจงึมกีารเกบ็ภาษีการส่งออกน้ํามนัปาลม์ดบิจากเดมิรอ้ยละ 0 เป็น
รอ้ยละ 6 - 6.50 นับว่าเป็นการสิน้สุดการใชน้โยบายภาษศีูนยท์ีบ่งัคบัใชม้าตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 
2558   
 
ปรมิาณผลปาลม์สดทัง้ประเทศทีอ่อกสูต่ลาดมปีระมาณ 10 ลา้นตนั ลดลงรอ้ยละ 12.5 เมื่อเทยีบกบั
ปรมิาณ 12 ลา้นตนัในปี 2558  ทาํใหร้าคาผลปาลม์สดและราคาน้ํามนัปาลม์ดบิเฉลีย่ทัง้ปีเพิม่ขึน้เป็น 
5.61 และ 31.95 บาท/กโิลกรมั ตามลาํดบั (2558 : 4.65 และ 27.33 บาท/กโิลกรมั) ซึง่เป็นระดบั
ราคาเฉลี่ยสูงสุดในรอบ 5 ปี  ในระหว่างปี รฐับาล โดยกรมธุรกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน จะ
ประกาศปรบัสดัส่วนผสมน้ํามนัปาล์มในน้ํามนัดเีซล 3 รอบ เพื่อวตัถุประสงค์ในการบรหิารจดัการ
ปรมิาณสต๊อกและราคาของน้ํามนัปาลม์ใหอ้ยูใ่นระดบัเหมาะสม โดยครัง้แรก ปรบัจากบ ี7 เหลอืบ ี5 
มผีลเมื่อวนัที ่25 กรกฎาคม เพื่อป้องกนัปญัหาน้ํามนัปาล์มสาํหรบัการบรโิภคขาดแคลน อย่างไรก็
ตาม การปรบัลดสดัสว่นผสมไบโอดเีซลจากบ ี7 เหลอืบ ี5 ไม่ไดท้ําใหส้ถานการณ์ราคาผลปาลม์ดบิ
และน้ํามนัปาล์มดิบลดตํ่าลงอย่างมีนัยสําคญั กระทรวงพลงังานจึงออกประกาศอีกรอบในเดือน
สงิหาคม ปรบัลดสดัสว่นไบโอดเีซลจากบ ี5 เหลอืบ ี3 ใหม้ผีลวนัที ่25 สงิหาคม เป็นตน้ไป การปรบั
ลดสดัส่วนไบโอดเีซล 2 ครัง้ดงักล่าว ส่งผลให้ราคาน้ํามนัปาล์มดิบปรบัตวัลดลงอย่างต่อเน่ืองใน
ปลายเดอืนกนัยายน โดยราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่ 29 - 30 บาท/กิโลกรมั ต่อมาเมื่อมกีารคาดว่าผล
ปาล์มจะเริม่ออกสู่ตลาดมากขึน้ในเดอืนพฤศจกิายน – ธนัวาคม กระทรวงพลงังานจงึประกาศเพิม่
สดัสว่นผสมไบโอดเีซลจากบ ี3 เป็นบ ี5 ซึง่มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่25 พฤศจกิายน 2559 สง่ผลให้
ราคาน้ํามนัปาลม์ดบิกลบัมาเคลื่อนไหวทีร่ะดบั 31 - 32 บาทในช่วงปลายปี (ดงัรายละเอยีดทีป่รากฏ
ในหวัขอ้ “ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั”) 
 
ในระหว่างงวดบญัช ีบรษิทัได้นํามาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม และแนวปฏบิตัิ
ทางบญัชสีาํหรบัการวดัมลูค่าและรบัรูร้ายการของพชืเพื่อการใหผ้ลติผล ซึง่มผีลบงัคบัใชส้าํหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบตัิ  ภายใต้มาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่41 บรษิทัตอ้งปฏบิตัดิงัน้ี:  
(1) บนัทกึบญัชสีนิทรพัยช์วีภาพจากผลปาล์มสดที่อยู่บนต้นเป็นครัง้แรก ดว้ยวธิมีูลค่ายุตธิรรมหกั
ตน้ทุนในการขาย  
(2) เปลีย่นวธิใีนการบนัทกึบญัชสีนิทรพัยช์วีภาพและผลติผลทางการเกษตรจากเดมิทีบ่นัทกึตน้กลา้
ปาลม์สาํหรบัขายและผลปาลม์สดดว้ยวธิรีาคาทุนมาเป็นการวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนใน
การขาย  
 
ผลการเปลี่ยนแปลงน้ีทําให้มกีารปรบัปรุงกําไรสะสมต้นงวดในงบการเงนิรวมเพิม่ขึน้ 48 ลา้นบาท 
สทุธจิากภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(งบการเงนิเฉพาะกจิการ: เพิม่ขึน้ 31 ลา้นบาท สทุธจิากภาษเีงนิ
ได้รอการตดับญัช)ี ซึ่งผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบ
แสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ 
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นอกจากน้ี การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชดีงักล่าวมผีลกระทบต่อกําไร (ขาดทุน) ในงบการเงนิ
รวมลดลง 4 ลา้นบาท สุทธจิากภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชขีองบรษิทั (งบการเงนิเฉพาะกจิการ : 
เพิม่ขึ้น 9 ล้านบาท สุทธจิากภาษีเงนิได้รอการตดับญัช)ี เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
ยตุธิรรมของสนิทรพัยช์วีภาพและผลติผลทางการเกษตรในระหวา่งปีปจัจุบนั 
(ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีห่มายเหตุประกอบงบขอ้ 4.)  
 
ผลการดาํเนินงาน   
 
กล่าวโดยรวม บรษิทัมผีลการดาํเนินงานทีด่ขี ึน้จากปีทีผ่่านมา โดยมกีําไรสทุธ ิ72 ลา้นบาท (2558 : 
ขาดทุนสทุธ ิ12 ลา้นบาท) ราคาขายเฉลีย่ของน้ํามนัปาลม์ดบิและน้ํามนัเมลด็ในปาลม์ดบิเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 21.8 และ 44.9 ตามลําดบั ในขณะทีต่น้ทุนการผลติของน้ํามนัปาลม์ดบิและน้ํามนัเมลด็ในปาลม์
ดบิปรบัตวัสงูขึน้ประมาณรอ้ยละ 27.8 และ 29.6 ตามลาํดบั  ดา้นปรมิาณขายน้ํามนัปาลม์ดบิและ
น้ํามนัเมลด็ในปาลม์ดบิในปี 2559 โดยรวมลดลงจากปี 2558 รอ้ยละ 39.2 และ 42.7 ตามลําดบั ทํา
ใหบ้รษิทัมรีายไดจ้ากการขายลดลงเป็น 946 ลา้นบาท (2558 : 1,260 ลา้นบาท) หรอืลดลงคดิเป็น
รอ้ยละ 24.9 
 
ปรมิาณผลปาลม์สดทีเ่ขา้กระบวนการผลติลดลงจากปี 2558 รอ้ยละ 35.6 

(i) ผลปาลม์ทีม่าจากสวนทีเ่ป็นพืน้ทีข่องบรษิทัลดลงรอ้ยละ 20.0 เน่ืองมาจากสภาพอากาศทีแ่หง้แลง้
ต่อเน่ืองและปญัหาเรือ่งการถกูบุกรกุจากบุคคลภายนอก ในขณะที ่ 
(ii) ผลปาล์มที่มาจากสวนที่เป็นพื้นที่สมัปทาน ลดลงร้อยละ 24.4 เน่ืองมาจากพื้นที่สมัปทาน 

(21,348.94 ไร)่ ไดห้มดอายลุง (ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 46.5 ของพืน้ทีท่ ัง้หมดของบรษิทั) ตามทีเ่คยไดแ้จง้
ไปแลว้ 
 
โดยสรุป ปรมิาณผลปาล์มสดจากสวนที่เป็นพื้นที่ของบรษิทัและผลปาล์มที่มาจากสวนที่เป็นพื้นที่
สมัปทานลดลงรอ้ยละ 21.6 นอกจากนัน้ ปรมิาณผลปาลม์ทีซ่ือ้จากภายนอกกล็ดลงรอ้ยละ 43.3 เมื่อ
เทยีบกบัปี 2558 สง่ผลใหป้รมิาณผลปาล์มสดทีเ่ขา้สู่โรงสกดัลดลงจากปี 2558 รอ้ยละ 35.6 โดย
สดัส่วนการซื้อผลปาล์มสดจากภายนอกและผลผลติจากสวนของบรษิทัในปี 2559 คดิเป็นร้อยละ 
57.1 และ 42.9 ของผลปาลม์สดทีใ่ชใ้นการผลติทัง้หมด (2558 : รอ้ยละ 64.8 และ 35.2)  
 
ตน้ทุนผลปาลม์สดจากสวนของบรษิทั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.4 สว่นตน้ทุนผลปาลม์สดทีซ่ื้อจากภายนอก 
เพิม่ขึ้นร้อยละ 20.5 ส่งผลให้ต้นทุนผลปาล์มสดที่ใช้ในการผลติทัง้หมดของบรษิทัเพิม่ขึ้น ร้อยละ 
12.9 
 
การลงทนุ    
 
ในปี 2558 และ 2559 บริษัทได้เริ่มดําเนินการปลูกทดแทนในสวนสมัปทานที่ได้ต่ออายุสญัญา
เรยีบร้อยแล้ว จํานวนพื้นที่ 1,246 และ 1,410 ไร่ ตามลําดบั ส่วนที่เหลอือีกจํานวน 1,434 ไร่ จะ
ดาํเนินการปี 2563 ซึง่ในระยะเวลาดงักลา่วจะมผีลใหผ้ลปาลม์ในพืน้ทีด่งักลา่วลดลง 
 
บริษัทยงัคงมนีโยบายที่จะลงทุนเพื่อจดัหาที่ดินที่เหมาะสมในการทําสวนปาล์ม เพื่อชดเชยการ
สญูเสยีทีด่นิสมัปทานในสว่นที่ไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ทําประโยชน์ อย่างไรกต็าม ในปี 2559 บรษิทั
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ไม่มกีารลงทุนในโครงการที่ต้องการใช้เงนิลงทุนเป็นจํานวนมาก แต่จะเน้นไปในเรื่องของการเพิม่
ประสทิธภิาพการผลติและการซ่อมบาํรงุเป็นหลกั  
 
สําหรบัโครงการผลติไฟฟ้าจากเชื้อเพลงิชวีมวลขนาด 1 เมกะวตัต์ ตามโครงการรบัซื้อไฟฟ้าจาก
ผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (Very Small Power Producer : VSPP) บรษิทัไดเ้ริม่ผลติและจาํหน่าย
กระแสไฟฟ้าไดต้ัง้แต่วนัที ่27 กรกฎาคม 2558  โดยในปี 2559 โครงการผลติไฟฟ้าดงักล่าวไดส้รา้ง
รายไดใ้หก้บับรษิทัจาํนวน 0.46 ลา้นบาท 
 
ความรบัผิดชอบต่อชมุชน สงัคม และส่ิงแวดล้อม   
 
บรษิทัยงัคงมุ่งมัน่ในการดําเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัการแสดงความรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม โดยในแต่ละปี บรษิทัไดเ้ขา้รว่มสนบัสนุนและสานต่อโครงการต่างๆ ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อ
ช่วยลดผลกระทบจากการผลติปาล์มน้ํามนั และน้ํามนัปาล์มที่มต่ีอสภาวะโลกรอ้น  รวมทัง้เขา้ร่วม
กจิกรรมสรา้งสมัพนัธภาพและภาพลกัษณ์ทีด่รีะหวา่งโรงงานกบัชุมชนโดยรอบอยา่งสมํ่าเสมอและถอื
ปฏบิตัอิยา่งต่อเน่ืองทุกปี 
 
ด้านทรพัยากรมนุษยแ์ละวฒันธรรมองคก์ร    
 
บุคลากรนบัเป็นทรพัยากรของบรษิทัทีม่คีวามสาํคญัอยา่งยิง่ในการขบัเคลื่อนใหธุ้รกจิกา้วไปขา้งหน้า 
บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะสนับสนุนและรกัษาสภาพแวดลอ้มทีพ่รอ้มจะสง่เสรมิใหเ้กดิประสทิธภิาพที่ดใีนการ
ทํางาน โดยบริษัทยึดถือหลักในการทํางานเป็นทีม และการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดของบุคลากร โดยบริษัทเชื่อว่าการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองจะช่วยยกระดับขีด
ความสามารถ และศกัยภาพของบุคลากร อกีทัง้ยงัช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน และสรา้ง
ความพงึพอใจให้กบัลูกค้า ตลอดจนถึงการปลูกฝงัจรยิธรรมในการทํางานที่ดีให้กบับุคลากรของ
บรษิทั 
 
นอกจากน้ีบรษิทัมกีารดแูลพนกังานอย่างเสมอภาคโดยไมเ่ลอืกปฏบิตั ิใหผ้ลตอบแทนและสวสัดกิาร
ทีเ่หมาะสม และเป็นธรรม  เคารพสทิธขิองพนกังานตามหลกัสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐานตามหลกัสากล
และตามกฎหมาย รวมถงึระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ อกีทัง้บรษิทัยงัใหค้วามสาํคญัต่อสขุภาพ อาชวีอนา
มยั ความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ และสภาพแวดล้อมการทํางานของพนักงาน โดยมุ่งมัน่จะ
เป็นองค์กรที่น่าทํางาน  ด้วย 3 หลกันําทางประกอบด้วย ความสุขในการทํางาน การมสีุขภาพที่ด ี
และความสมคัรสมานสามคัค ี
 
ทัง้หมดน้ีจะช่วยสรา้งวฒันธรรมองค์กรที่มคีวามสมดุลย์ในทุกๆ ด้าน ได้แก่ ประสทิธภิาพ , ความ
โปร่งใส ,ความยุตธิรรม และความซื่อสตัย ์ซึ่งมุ่งหวงัใหบุ้คลากรทุกคนยดึมัน่ในหลกัการดงักล่าว อนั
จะนําไปสูก่ารบรรลุเป้าหมายทัง้ในแงส่ว่นบุคคลและองคก์ร 
 
จากทัง้หมดทีก่ลา่วมานัน้จะถูกยดึเป็นหลกัสาํหรบับุคลากรทุกคน ซึง่ถอืเป็นสว่นสาํคญั อนัจะนําไปสู่
ผลสมัฤทธิต์ามวสิยัทศัน์และพนัธกจิทีก่าํหนดไว ้อนัเป็นเป้าหมายสงูสดุขององคก์ร 
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ในนามของคณะกรรมการบรษิัท ผู้บรหิาร และพนักงาน ใคร่ถือโอกาสน้ีขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น 
ลกูคา้ และคูค่า้ ทีใ่หค้วามไวว้างใจ และใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินงานของบรษิทัดว้ยดตีลอดมา 
 
 
 

                                                            
นายธรีะ วภิชูนิน              นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ
ประธานกรรมการ            รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  
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คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 ทา่น ดงัต่อไปน้ี  
นายธรีะ วภิชูนิน   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
นายเสงีย่ม สนัทดั   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
นายวศนิ ปจัจกัขะภตั ิ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
นายยทุธ ศกัดิเ์ดชยนต ์  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขตการปฏบิตังิาน หน้าที ่และความรบัผดิชอบตามขอ้กําหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงความรบัผิดชอบที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยบรษิัทมีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 4 ครัง้ สรปุสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

 1. อนุมตัิงบการเงนิรายไตรมาสและสอบทานงบการเงนิประจําปี ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิของ
บรษิทั เพือ่นําเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณารบัทราบวา่งบการเงนิไดแ้สดงฐานะการเงนิของบรษิทัเป็นไปตามมาตรฐาน
การบญัชทีี่รบัรองโดยทัว่ไป รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลสําคญัอย่างเพยีงพอ ถูกต้องและครบถ้วน ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิ 

 2. พจิารณารายงานผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องระบบการควบคุมภายใน 
ของบรษิทั ซึง่ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจาํปี และนําเสนอต่อฝา่ยบรหิาร เพื่อพจิารณาปรบัปรุง
และแก้ไขตามความเหมาะสม โดยในปี 2559 สรุปได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในในส่วนสําคญัที่เหมาะสมและมี
ประสทิธผิล มกีารกาํกบัดแูลกจิการทีม่คีวามโปรง่ใส ไมพ่บขอ้บกพรอ่งทีเ่ป็นสาระสาํคญั 

 3. ประชุมร่วมกบัผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชภีายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ขอ้เสนอแนะที่มปีระโยชน์ต่อการ
บรหิารงาน โดยฝา่ยบรหิารไดท้ําการปรบัปรุงแกไ้ขขัน้ตอนการปฏบิตังิานตามขอ้เสนอแนะอย่างเหมาะสม ทําใหก้ารทํางานมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  

 นอกจากน้ี ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดม้กีารประชุมกบัผูส้อบบญัชภีายนอก โดยไม่มผีูบ้รหิารเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยจาํนวน 1 ครัง้ ซึง่ผูบ้รหิารมกีารเปิดเผยขอ้มลูต่อผูส้อบบญัชภีายนอกอยา่งครบถว้นและไมพ่บขอ้บกพรอ่งใดๆ  

 4. ประชุมร่วมกบัผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชภีายนอกในประเดน็มาตรฐานการบญัชฉีบบัใหม่ทีจ่ะมผีลบงัคบัใช ้และ
การเตรยีมความพรอ้มของบรษิทั 

 5. พจิารณาแผนงานตรวจสอบภายในประจาํปี 2559 และพจิารณาต่ออายุสญัญาจา้งสาํนกังาน ดร.วริชั แอนด ์แอส
โซซิเอทส์ เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทออกไปอีก 2 ปี สิ้นสุดสญัญาครัง้ต่อไปในวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมถึง
กาํหนดคา่ตรวจสอบ 

 6. พจิารณาหลกัเกณฑ์การสํารวจและแนวทางการกํากบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย ซึ่งสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดป้รบัปรงุเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์อง ASEAN CG Scorecard   

 7. รายงานผลการประชุมและผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรษิทั 

 8. นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อขออนุมตัทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 เพื่อแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก
บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัสาํหรบัปี 2560 ต่อไป พรอ้มกบัเสนอคา่สอบบญัชสีาํหรบัปี 2560 

 9. พจิารณาแบบประเมนิตนเองเรื่องการปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Corporate Government Self 
Assessment) เพื่อเป็นเครื่องมอืใหบ้รษิทัใชเ้ป็นการภายในในการพฒันาระบบการกํากบัดูแลกจิการใหเ้ป็นไปตามหลกัการ
กาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า ผู้บรหิารของบรษิทัได้ปฏบิตังิานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ด ีไม่พบว่ามกีาร
ละเมดิกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัต่างๆ ซึง่บรษิทัตอ้งพงึปฏบิตั ิ

 
นายธรีะ วภิชูนิน 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
27 กุมภาพนัธ ์2560  
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คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณางบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย และขอ้มลูทีป่รากฏในรายงานประจาํปีแลว้ เหน็วา่งบ
การเงนิดงักล่าวจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีี่เหมาะสมและถอื
ปฏบิตัอิยา่งสมํ่าเสมอ และใชดุ้ลยพนิิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการทีด่ทีีส่ดุในการจดัทํา รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูสาํคญั
อย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ คณะกรรมการบรษิทัได้จดัให้มกีารดํารงรกัษาไวซ้ึ่งระบบควบคุมภายในที่มี
ประสทิธผิล เพือ่ใหม้ ัน่ใจไดว้า่การบนัทกึขอ้มลูทางบญัชมีคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอทีจ่ะรกัษาไวซ้ึง่ทรพัยส์นิและเพื่อ
ป้องกนัไมใ่หเ้กดิการทุจรติหรอืการดาํเนินการทีผ่ดิปกตอิยา่งมสีาระสาํคญั 

 

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รบัผดิชอบเกี่ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงนิและ
ระบบการควบคุมภายใน รวมถงึกระบวนการต่างๆ ใหม้กีารจดัทาํอยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานทางบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และมกีาร
เปิดเผยขอ้มลูอยา่งโปรง่ใส  

 

ในการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้ เหน็วา่คณะกรรมการตลอดจนผูบ้รหิาร มี
ความมุ่งมัน่ในการปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รไดใ้หค้วามสาํคญัอย่างยิง่ต่อการดําเนินงานภายใตร้ะบบการ
ควบคุมภายในทีด่ ีมกีารบรหิารความเสีย่งที่เหมาะสม มรีะบบสารสนเทศการสื่อสารขอ้มูลสนับสนุนการกํากบัดูแลกจิการที่มี
ประสทิธผิล โดยไม่พบการละเมดิกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัต่างๆ ที่เป็นสาระสาํคญัซึ่งบรษิทัต้องพงึปฏบิตั ิกล่าวคอื ระบบการ
ควบคุมภายในของบรษิทัโดยรวมอยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ และสามารถสรา้งความเชื่อมัน่อยา่งมเีหตุผลต่อความเชื่อถอืไดข้องงบ
การเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559  

 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัเรื่องน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวใ้นรายงาน
ประจาํปีและแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) แลว้ 
 
 

                                                                                  
นายธรีะ วภิชูนิน        นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ
ประธานกรรมการ        รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
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บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ จํากดั (มหาชน) ไดต้ระหนักถงึความสาํคญัของการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีอนัเป็นปจัจยัใน
การเสรมิสร้างให้องค์กรดําเนินธุรกจิด้วยความโปร่งใส ซื่อสตัย์สุจรติ และปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีอย่างเท่าเทยีมกนั มี
ระบบการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยมเีป้าหมายใหธุ้รกจิเตบิโตอย่างยัง่ยนื จงึไดม้กีารกําหนดนโยบายการกํากบัดูแล
กจิการเพือ่ใหเ้ป็นหลกัในการดาํเนินธุรกจิ  
 
นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัมเีน้ือหาครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งไดแ้ก่ 1) สทิธขิองผูถ้อืหุน้  2) การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั  3) การคํานึงถงึบทบาทของผูม้ ี
สว่นไดเ้สยี  4)  การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส  5) ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ   
 
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดแผนปฏบิตัแิละมาตรการตดิตาม เพื่อให้มกีารปฏบิตัติาม
นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ และประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบาย และใหค้าํแนะนําเพือ่ปรบัปรุงนโยบายดงักล่าวตามความ
เหมาะสม 
 

1. สิทธิของผูถ้ือหุ้น  
 

 จดัใหม้กีารประชุมสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ภายใน 4 เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั เพื่อพจิารณา
รายงานประจําปีของคณะกรรมการ ซึ่งแสดงถงึผลการดําเนินการของบรษิทัในรอบปีที่ผ่านมา งบแสดงฐานะ
การเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ การจา่ยเงนิปนัผลและจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย การเลอืกตัง้
กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระรวมถงึคา่ตอบแทนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและกาํหนดคา่ตอบแทน 
 

 การประชุมสามญัประจําปีผู้ถือหุ้น ในวาระเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกําหนด
ค่าตอบแทนนัน้  บรษิทัไดแ้ยกเรื่องการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการ ออกจากการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ  
โดยบรษิทัได้ใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในการเลอืกตัง้กรรมการ และเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็น
รายบุคคล 
 

 จดัใหม้กีารประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้รวมกนันับจํานวนหุน้ไดไ้ม่น้อย
กวา่หน่ึงในหา้ของจํานวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกวา่ 25 คน ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อย
กว่าหน่ึงในสบิของจํานวนหุน้ที่จําหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัทําหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อื
หุน้ ทัง้น้ีต้องระบุชื่อผูถ้อืหุน้ดงักล่าวและเหตุผลในการที่ขอให้เรยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าว โดย
คณะกรรมการตอ้งจดัการประชุมผูถ้อืหุน้ภายใน 1 เดอืน นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 
 

 เปิดเผยมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ว่าดว้ยเรื่องกําหนดวนัประชุมสามญัประจําปีผูถ้อืหุน้ รวมทัง้เปิดเผย
ระเบยีบวาระการประชุม และสาระสาํคญัของวาระการประชุม ผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบรษิทั ไมเ่กนิวนัทาํการถดัไปนบัจากวนัทีค่ณะกรรมการมมีต ิ

 
 ในการเรยีกประชุมผู้ถอืหุ้น บรษิทัจะต้องจดัทําเป็นหนังสอืนัดประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบยีบวาระการ

ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อ
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ทราบ เพือ่อนุมตั ิหรอืเพือ่พจิารณา รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และ
นายทะเบยีนทราบไมน้่อยกวา่ 21 วนัก่อนวนัประชุม   

 
 ในการประชุมผูถ้อืหุน้ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชุมไมน้่อยกวา่ 25 คน และตอ้ง

มหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชุม โดยมี
ประธานกรรมการทําหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และจะดําเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามลําดบัระเบยีบวาระที่
กําหนดไว้ในหนังสอืเชญิประชุม โดยมนีโยบายที่จะไม่เพิม่ระเบยีบวาระในที่ประชุม โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถอืหุ้น
ทราบลว่งหน้า 

 
 การใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงจะใชใ้นกรณีที่มผีู้ถอืหุ้นท่านใดลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีงในวาระ

ทัว่ไป และใชใ้นวาระสาํคญั เช่น การแต่งตัง้กรรมการ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกนั การทํารายการไดม้าหรอื
จาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์การแกไ้ขหนงัสอืบรคิณฑส์นธ ิและขอ้บงัคบั เป็นตน้ 

 
 เปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้มสีทิธใินการเสนอเรื่องที่เหน็ว่าสําคญัและเป็นประโยชน์เพื่อพจิารณาบรรจุเป็นวาระการ

ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อเข้ารบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ รวมทัง้สง่คําถามเกี่ยวกบับรษิทัมาล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยบรษิทัได้
กาํหนดหลกัเกณฑผ์า่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั   

 
 จดัสรรเวลาประชุมอย่างเพยีงพอ พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมสีทิธิอย่างเท่าเทยีมกนัในการแสดงความ

คดิเหน็ และตัง้คาํถามในทีป่ระชุม 
 

 กําหนดเป็นนโยบายในการอํานวยความสะดวกและส่งเสรมิการเขา้ร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น โดยได้มกีารเผยแพร่
นโยบายดงักลา่วผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
 

 จดัใหม้กีารเผยแพร่เอกสารการประชุมต่างๆ พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านทาง
เวบ็ไซต์ของบรษิทัอย่างน้อย 30 วนั ก่อนวนัประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถศกึษาขอ้มลูประกอบการประชุม
ลว่งหน้า   

 
 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและบันทึกคําถามและคําตอบที่เป็นประเด็นสําคัญพร้อมทัง้คําชี้แจงของ

คณะกรรมการ  รวมถงึบนัทกึจาํนวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีเ่หน็ชอบ ไมเ่หน็ชอบ และงดออกเสยีงไวอ้ยา่งชดัเจนใน
ทุกๆ วาระทีต่อ้งมกีารลงคะแนนเสยีงในรายงานการประชุม และเชญิตวัแทนผูถ้อืหุน้ 2 ท่าน รว่มเป็นสกัขพียาน
ในการตรวจนับคะแนนเสยีงในที่ประชุม ตลอดจนมกีารบนัทกึวดีโีอในระหว่างการประชุมจนกระทัง่การประชุม
เสรจ็สิน้ลง 

 

 เปิดเผยมตทิี่ประชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มทัง้ผลการลงคะแนนเสยีง ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ภายในวนัทาํการถดัไปนบัจากวนัประชุม 
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 บรษิทัมกีารเผยแพรร่า่งรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมเสรจ็
สิน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบความถูกตอ้ง และใชส้ทิธคิดัคา้นไดห้ากจาํเป็นโดยไมต่อ้งรอถงึการประชุม
ครัง้ต่อไป 

 

2. การปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
 

 บรษิัทให้ความสําคญัต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยไม่คํานึงถึง เพศ อายุ สผีิว เชื้อชาติ สญัชาติ ศาสนา ความเชื่อ 
ความคดิเหน็ทางการเมอืงหรอืความพกิาร บรษิทัมแีนวปฏบิตัใินการกํากบัดแูลเพื่อปกป้องสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผู้
ถอืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนัและเป็นธรรม รวมถงึใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ในการออกเสยีงลงคะแนนในแบบหน่ึงหุน้ต่อหน่ึง
เสยีง (one share one vote) เพือ่สรา้งความมัน่ใจในการลงทุนกบับรษิทั  

 

 บรษิทัไดก้าํหนดวธิกีารลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการโดยการลงคะแนนเสยีงแบบสะสม (Cumulative Voting) 
 
 จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะในรปูแบบ ข ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถระบุความเหน็ในการลงคะแนนเสยีงได ้พรอ้มกบัหนงัสอื

เชญิประชุม โดยระบุเอกสารทีต่อ้งใชใ้นการมอบฉนัทะและขัน้ตอนในการเขา้ร่วมประชุมอย่างชดัเจน ผูถ้อืหุน้ที่
ไมส่ามารถเขา้รว่มประชุม แต่ประสงคจ์ะใชส้ทิธอิอกเสยีงอาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้รว่มประชุมและออกเสยีง
แทนตน หรอืจะมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทักไ็ด ้ 

 
 บรษิัทมีการกําหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกบัการป้องกนัการใช้ข้อมูลภายในของบรษิัท และได้แจ้งให้พนักงาน 

ผูบ้รหิาร และกรรมการบรษิทัทราบ (ดรูายละเอยีดในขอ้ 5.8.1) 
 
 บรษิทัมกีารเปิดเผยการทาํรายการระหวา่งกนัระหวา่งบรษิทักบับรษิทัยอ่ย โดยไดก้ระทาํอยา่งยุตธิรรมตามราคา

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

3. การคาํนึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย  
 

บรษิทัมนีโยบายรกัษาสทิธแิละผลประโยชน์ของผู้มสี่วนได้เสยีกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ผู้ถอืหุน้ เจา้หน้ี ลูกค้า คู่ค้า 
คูแ่ขง่ ชุมชนและสงัคม แต่เน่ืองจากความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอาจแตกต่างกนั ดงันัน้ บรษิทัจะพจิารณาถงึสทิธติาม
กฎหมายทีแ่ต่ละกลุ่มพงึไดร้บัอยา่งละเอยีดรอบคอบ และดแูลใหม้ัน่ใจวา่สทิธดิงักล่าวไดร้บัความคุม้ครองและปฏบิตัดิว้ยความ
ระมดัระวงั โดยไดก้ําหนดแนวทางการตอบสนองความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไวเ้ป็นนโยบายและแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบั 
ผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยไดเ้ผยแพรอ่ยูใ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั ไดแ้ก่ 

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

 
นอกจากน้ี บรษิทัยงัคํานึงถงึบทบาทสทิธขิองผู้มสี่วนได้เสยี โดยมกีารกําหนดแนวปฏบิตัติามระบบมาตรฐานต่างๆ ที่ได้รบั 
ไดแ้ก่  

- มาตรฐาน ISO 9001 เป็นมาตรฐานการจดัวางระบบบรหิารงาน เพื่อการประกนัคุณภาพซึ่งเป็นระบบที่ทําให้
เชื่อมัน่ไดว้่ากระบวนการต่างๆ ไดร้บัการควบคุม และสามารถตรวจสอบไดโ้ดยผ่านเอกสารที่ระบุขัน้ตอน และ
วธิกีารทาํงาน เพือ่ใหม้ ัน่ใจไดว้า่บุคลากรในองคก์รรูห้น้าทีค่วามรบัผดิชอบและขัน้ตอนต่างๆ ในการปฏบิตังิาน 

- OHSAS 18001 เป็นมาตรฐานเกีย่วกบัระบบการจดัการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในสถานทีท่าํงาน 
ซึง่เป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการควบคุมและลดอนัตรายและความเสีย่งทีเ่กดิจากองคก์รทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อสขุภาพ 
ชวีติ และทรพัยส์นิได ้

- มาตรฐาน ISO 14001 เป็นมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม โดยมุ่งเน้นใหอ้งคก์รมกีารพฒันาปรบัปรุง
ตลอดจนรกัษาสิง่แวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 

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

 

4. การเปิดเผยข้อมลูและความโปรง่ใส 
 
บรษิทัใหค้วามสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเหมาะสมเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ใชป้ระกอบการตดัสนิใจลงทุน รวมถงึการตดัสนิใจใช้
สทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ และมกีารประเมนิประสทิธภิาพของกระบวนการเปิดเผยขอ้มูลเป็นระยะๆ โดยได้มกีาร
เปิดเผยขอ้มลูและดาํเนินการในเรือ่งต่างๆดงัน้ี 

 เปิดเผยขอ้มลูดงัต่อไปน้ี ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และมกีารปรบัปรุงขอ้มลูในเวบ็ไซต์ของบรษิทัใหเ้ป็น
ปจัจุบนัเป็นระยะๆ  

 นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ 
 นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 นโยบายสิง่แวดลอ้ม 
 จรรยาบรรณธุรกจิ 
 ลกัษณะการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั 
 โครงสรา้งกลุม่ธุรกจิ 
 โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ 
 โครงสรา้งคณะกรรมการ 
 วสิยัทศัน์/พนัธกจิ 
 ขอ้บงัคบับรษิทั 
 รายงานประจาํปี 
 แบบ 56-1 (เฉพาะภาษาไทย) 
 งบการเงนิ 
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 หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มเอกสารในการประชุม 
 รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 
 ขา่วทีบ่รษิทัเผยแพร ่ 

 
 จดัสง่รายงานขอ้มลูประจาํงวด อาท ิงบการเงนิ แบบ 56-1 และรายงานประจาํปีต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย และ ก.ล.ต. อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ภายในเวลาทีก่าํหนด 

 มกีารรายงานขา่วเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัและอาจมผีลกระทบอยา่งมนีัยสาํคญัต่อราคาหลกัทรพัยต์าม
ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิและรายงานทางการเงนิ ซึง่ลงนามโดยประธานกรรมการ และ
กรรมการผูจ้ดัการตามทีป่รากฏในรายงานประจําปี และแบบ 56-1 ซึ่งไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีี่
รบัรองทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมกบัธุรกิจและถือปฏิบตัิอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้หมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ ซึ่งมผีูส้อบบญัชอีสิระเป็นผูต้รวจสอบและไดร้บัการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่มกีารเปิดเผยขอ้มลูทีส่าํคญัอยา่งเพยีงพอ 

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

 

อยา่งไรกต็าม กรณีทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีตอ้งการแจง้เบาะแสการกระทาํผดิหรอืแจง้ขอ้รอ้งเรยีนใดๆ มายงับรษิทั สามารถกระทาํได ้
โดยบรษิทักาํหนดเป็นแนวปฏบิตัไิวด้งัน้ี 

 

กลไกในการแจ้งเบาะแสการกระทาํผิดหรือแจ้งข้อร้องเรียนของผูมี้ส่วนได้เสีย 
 

1. การเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  
 

ผูม้สีว่นไดเ้สยีคนใดมคีวามประสงคจ์ะตดิต่อกบัคณะกรรมการบรษิทัโดยตรงโดยไม่ผ่านผูบ้รหิารของบรษิทั 
เพื่อแสดงความคดิเหน็ต่างๆ เกีย่วกบัการดําเนินธุรกจิรวมทัง้การแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนต่างๆ เช่น 
รายงานทางการเงนิทีไ่ม่ถูกตอ้ง การกระทําผดิกฎหมายหรอืจรรยาบรรณ หรอืระบบการควบคุมภายในที่
บกพรอ่ง เป็นตน้ โดยใหส้ง่ไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั โดยตรงดงัน้ี 
 
• สง่ทางไปรษณีย ์:  นายธรีะ วภิชูนิน 

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

 
• สง่ทางจดหมายอเิลคโทรนิคส ์: acthira@hotmail.co.th 
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2. การคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
 

ผูม้สีว่นไดเ้สยีทีแ่จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนตามขอ้ 1 ขา้งตน้ไมต่อ้งเปิดเผยชื่อแต่อยา่งใด 
 

3. การดาํเนินการหลงัจากมีผูแ้จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
 

ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัดําเนินการตรวจสอบขอ้มูลหรอืขอ้เทจ็จรงิตามที่มผีูแ้จง้เบาะแสหรอื
ขอ้รอ้งเรยีนตามขอ้ 1 ขา้งตน้ แลว้นําเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดร้บัทราบภายใน 30 วนันบัจากวนัที่
ไดร้บัแจง้ 

 
4. มาตรการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย 

 
ในกรณีทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บัความเสยีหายจากการละเมดิสทิธติามกฎหมายโดยบรษิทั คณะกรรมการจะรบี
แกไ้ขขอ้บกพรอ่ง หรอืผลกระทบทีเ่กดิขึน้โดยมชิกัชา้ รวมทัง้หามาตรการป้องกนัมใิหเ้กดิเหตุการณ์ดงักล่าว
ขึน้อกี และจะพจิารณาชดเชยคา่เสยีหายใหผู้ถ้กูละเมดิตามกฎหมายอยา่งเหมาะสม  

 

5. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

5.1 คณะกรรมการบริษทั 
 

5.1.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยจํานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีจํานวน
กรรมการอสิระอยา่งน้อยหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทัง้หมด แต่ตอ้งไมน้่อยกวา่ 3 คน 

5.1.2 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ หรอืให้ความเหน็ชอบในการกําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ์ เป้าหมาย 
ความเสีย่ง แผนงาน และงบประมาณของบรษิทั 

2. ควบคุมกํากบัดูแลให้ฝ่ายบรหิารดําเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกจิ เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายและเพิม่
ความมัง่คัง่แก่ผูถ้อืหุน้ 

3. กําหนดนโยบายการกํากบัดูแลกิจการ และส่งเสรมิให้ทุกคนในองค์กรปฏิบตัิตามนโยบายที่กําหนด 
รวมถงึการประเมนิผลการปฏบิตั ิและทบทวนนโยบายดงักลา่วอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

4. กําหนดจรรยาบรรณธุรกจิ โดยใหค้รอบคลุมผูป้ฏบิตัทิ ัง้ในระดบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน และ
สง่เสรมิใหทุ้กคนในองคก์รปฏบิตัติามนโยบายทีก่าํหนด รวมถงึกาํหนดมาตรการตดิตามการปฏบิตั ิและ 
การประเมนิประสทิธผิลการปฏบิตัเิป็นประจาํ 
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5. จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้มกีาร
ตดิตามการดาํเนินการในเรือ่งดงักลา่วอยา่งสมํ่าเสมอ 

6. แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงการกําหนดบทบาทหน้าที่ และความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดยอ่ยนัน้ๆ 

7. จดัให้มกีารสื่อสารอย่างชดัเจนต่อบทบาท หน้าที่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน กรรมการสรรหา ฝา่ยบรหิาร และพนกังาน 

8. รบัผดิชอบต่อการเปิดเผยฐานะการเงนิของบรษิทัในรายงานงบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อยใน
รายงานประจําปี  และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี (แบบ 56-1) รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลและ
สารสนเทศต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 

9. กําหนดแนวทางสําหรบัการพิจารณาความเหมาะสมของการทํารายการที่อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์  

10. จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการอยา่งน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ และการประชุมผูถ้อืหุน้อยา่งน้อยปีละครัง้ 
11. หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบอื่นทีก่าํหนดโดยกฎหมายและมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

5.1.3 เลขานุการบริษทั 

บรษิทัจดัใหม้เีลขานุการบรษิทัตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2551 โดยมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัน้ี 

1. จดัทาํและเกบ็เอกสารดงัต่อไปน้ี 
 ทะเบยีนกรรมการ 
 หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ และผูถ้อืหุน้ 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการ และผูถ้อืหุน้ 
 รายงานประจาํปีของบรษิทั 

2. ตดิตามใหม้กีารนํามตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ/ผูถ้อืหุน้ไปปฏบิตั ิ
3. เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการ หรอืผูบ้รหิาร และจดัสง่สาํเนาใหแ้ก่ประธาน

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัทีไ่ดร้บัรายงานดงักลา่ว 
4. ใหค้ําแนะนําแก่กรรมการเกี่ยวกบัขอ้กฎหมาย และระเบยีบปฏบิตัต่ิางๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึการกํากบั

ดแูลใหบ้รษิทั คณะกรรมการ และฝา่ยจดัการปฏบิตัติามอยา่งถกูตอ้ง 
5. ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศตามระเบยีบปฏบิตัขิองตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย และ สาํนกังาน ก.ล.ต. รวมถงึกฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
6. ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานกาํกบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 
7. ดาํเนินการอื่นตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย และ/หรอืคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
 

5.1.4 กระบวนการสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาทําหน้าทีเ่สนอชื่อบุคคลทีเ่หมาะสม เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและเสนอที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้ตามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดในขอ้บงัคบัของบรษิทั คณะกรรมการสรรหาดาํเนินการสรร
หา ประเมนิ เลอืกสรร และเสนอชื่อผูท้ีผ่า่นการพจิารณาต่อคณะกรรมการ  
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คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาถงึประสบการณ์ที่เหมาะสมสาํหรบัการทําหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 
ตลอดจนพจิารณาถงึความสามารถทีจ่ะช่วยใหก้ารดาํเนินการของคณะกรรมการเป็นไปอยา่งรอบคอบรดักุม
ยิง่ขึน้ ความสามารถในการตดัสนิใจทางธุรกจิอยา่งมเีหตุผล ความสามารถในการคดิเชงิกลยุทธ ์ความเป็น
ผูนํ้า รวมทัง้ความชาํนาญในวชิาชพี ความซื่อสตัย ์ตลอดจนคุณสมบตัสิว่นบุคคลอื่นๆ ทีเ่หมาะสม 
 
5.1.5 ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบรษิทัเป็นกรรมการอิสระ หรอืเป็นกรรมการที่ไม่ได้ทําหน้าที่บรหิาร สําหรบัตําแหน่ง
ประธานกรรมการบรษิทัและกรรมการผูจ้ดัการจะตอ้งไมเ่ป็นบุคคลเดยีวกนั เพื่อใหม้กีารแบ่งแยกหน้าทีใ่ห้
อยา่งชดัเจน   
 

5.1.6 คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการไดก้าํหนดคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระไวด้งัน้ี 
(ก) ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนิตบุิคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ี ใหน้ับ

รวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 
(ข) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งนิเดอืนประจํา 

หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของนิตบุิคคลที่เกี่ยวขอ้ง เวน้แต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่
น้อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัทีย่ ืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น 
บดิามารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจ
ควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

(ง) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบันิตบุิคคลทีเ่กี่ยวขอ้งในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้
วจิารณญาณอยา่งอสิระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการ
อสิระ หรอืผูบ้รหิารของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบันิตบุิคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัทีย่ ืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน  

 
 “ความสมัพนัธท์างธุรกจิ” รวมถงึ การทาํรายการทางการคา้ทีก่ระทาํเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ การ

เชา่หรอืใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอื
ทางการเงิน ด้วยการรบัหรือให้กู้ยืม คํ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึง
พฤตกิารณ์อื่นทํานองเดยีวกนั ซึ่งเป็นผลใหผู้ข้ออนุญาตหรอืคู่สญัญามภีาระหน้ีที่ต้องชําระต่ออกีฝ่าย
หน่ึงตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองผูข้ออนุญาตหรอืตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่
จาํนวนใดจะตํ่ากวา่   

 
 ทัง้น้ี การคํานวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวธิกีารคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยอนุโลม แต่
ในการพจิารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหน้ีที่เกดิขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธ์
ทางธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

 
(จ) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองนิตบุิคคลทีเ่กีย่วขอ้ง และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่

กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของสาํนักงานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองนิตบุิคคลที่
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เกีย่วขอ้งสงักดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัทีย่ ื่นคาํขอ
อนุญาตต่อสาํนกังาน 

(ฉ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกนิกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากนิตบุิคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ี ในกรณีที่
ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิตบุิคคล ให้รวมถงึการเป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ผู้บรหิาร หรอืหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้ให้บรกิารทางวชิาชีพนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัทีย่ ืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

(ช) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื 
ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั  

(ซ) ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 
 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้กําหนดคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระไวเ้ขม้กว่าขอ้กําหนดของสํานักงาน 
ก.ล.ต. โดยกาํหนดใหก้รรมการอสิระถอืหุน้บรษิทัไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 0.5 
 
ขอ้ความในขอ้ 5.1.6 นิตบุิคคลทีเ่กี่ยวขอ้งหมายถงึ บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และการร่วม
คา้ หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 

5.1.7 วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษทั 
ตามข้อบงัคบัของบรษิัทข้อ 12 ในการประชุมสามญัประจําปีผู้ถือหุ้นทุกครัง้ ให้มกีารเลือกตัง้กรรมการ 
ชุดใหมท่ัง้คณะ   
 
5.1.8 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของกรรมการบริษทั 
เพื่อใหก้รรมการแต่ละท่านสามารถทีจ่ะมเีวลาในการทาํหน้าทีไ่ดอ้ย่างเตม็ที ่บรษิทัจงึคํานึงถงึจาํนวนบรษิทั
ทีก่รรมการดาํรงตําแหน่ง โดยกําหนดจํานวนบรษิทัจดทะเบยีนสงูสุดทีป่ระธานกรรมการ และกรรมการ จะ
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นไดด้งัน้ี    

 ประธานกรรมการ ใหด้าํรงตาํแหน่งไดไ้มเ่กนิ 3 บรษิทั  
 กรรมการบรษิทั ใหด้าํรงตาํแหน่งไดไ้มเ่กนิ 5 บรษิทั 

ทัง้น้ี บรษิทัไม่มขีอ้จํากดัสําหรบักรรมการที่ไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่นที่ไม่ได้จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เน่ืองจากกรรมการบรหิารสว่นใหญ่ตอ้งดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิทั
ยอ่ย  บรษิทัรว่ม  การรว่มคา้ หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัในกลุม่บรษิทั 
 

5.1.9 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของผูบ้ริหารระดบัสงู   
ผู้บรหิารระดบัสูงสามารถจะไปดํารงตําแหน่งกรรมการหรอืผู้บรหิารในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม การร่วมค้า 
หรอืบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนัในกลุ่มบรษิทัได ้ในกรณีที่เป็นการดํารงตําแหน่งในบรษิทัอื่นนอกเหนือจากกลุ่ม
บรษิทัดงักลา่วแลว้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากกรรมการผูจ้ดัการ 
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 5.2 คณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ 
 
  5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ   

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมกีรรมการ
ตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คนมคีวามรูค้วามสามารถทางดา้นบญัชแีละการเงนิ ประธานกรรมการตรวจสอบอาจ
เป็นบุคคลคนเดยีวกบัประธานกรรมการบรษิทักไ็ด ้วาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี สิน้สุดในวนัประชุมสามญั
ประจําปีผู้ถือหุ้น ทัง้น้ี หลงัจากการประชุมสามญัประจําปีผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลง บริษัทจะกําหนดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการขึน้ทนัทเีพือ่แต่งตัง้คณะกรรมการยอ่ยแต่ละชุด 
 
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้งและเพยีงพอ 
2. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(internal audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้โยกย้าย เลิกจ้างงานหวัหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บรษิทัปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อทาํหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝีา่ยจดัการเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้น้ี เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีของบรษิทั ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดงัต่อไปน้ี 

(6.1) ความเหน็เกีย่วกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
(6.2) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 
(6.3) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนด
ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
(6.4) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(6.5) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(6.6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละทา่น 
(6.7) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎ
บตัร (charter) 
(6.8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
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7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประชุมทัง้หมด 4 ครัง้ สามารถประมวลจาํนวนครัง้ในการเขา้
รว่มประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละทา่นไดด้งัน้ี  

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
วาระการดาํรง

ตาํแหน่ง 
จาํนวนครัง้ในการ
เข้าร่วมประชมุ 

1.  นายธรีะ วภิูชนิน 
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
2559-2560 4/4 

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

กรรมการอสิระ 
 

กรรมการอสิระ 

2558-2559 
 

2559-2560 

1/1 
 

3/3 

3.  นายเสงีย่ม สนัทดั กรรมการอสิระ 2559-2560 3/4 
 
5.2.2 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  
องคป์ระกอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยสมาชกิสว่นใหญ่รอ้ยละ 75 เป็นกรรมการ
อสิระ โดยมปีระธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอสิระ และไมเ่ป็นบุคคลคนเดยีวกบัประธาน
กรรมการบรษิทั วาระการดาํรงตําแหน่ง 1 ปี สิน้สุดในวนัประชุมสามญัประจําปีผูถ้อืหุน้ ทัง้น้ี หลงัจากการ
ประชุมสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้เสรจ็สิน้ลง บรษิทัจะกําหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการขึน้ทนัทเีพื่อแต่งตัง้
คณะกรรมการยอ่ยแต่ละชุด 
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
1. กําหนดนโยบายและแนวทางในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการ

ผูจ้ดัการ พรอ้มทัง้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืที่ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและ
อนุมตั ิ

2. กระทาํการอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัคา่ตอบแทนตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

ในปี 2559 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนไดม้กีารประชุมทัง้หมด 2 ครัง้ สามารถประมวลจาํนวนครัง้ใน
การเขา้รว่มประชุมของกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนแต่ละทา่นไดด้งัน้ี  

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
วาระการดาํรง

ตาํแหน่ง 
จาํนวนครัง้ในการ
เข้าร่วมประชมุ 

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

ประธานกรรมการ
กาํหนด

คา่ตอบแทน 
 

กรรมการอสิระ 

2558-2559 
 
 
 

2559-2560 

1/1 
 
 
 

1/1 

2.  นายธรีะ วภิูชนิน กรรมการอสิระ 2559-2560 2/2 

3.  นายเสงีย่ม สนัทดั 
ประธานกรรมการ

กาํหนด
คา่ตอบแทน 

2559-2560 1/2 

4.  นายวงั ชาง ยงิ กรรมการ 2559-2560 1/2 
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5.2.3 คณะกรรมการสรรหา  
องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ยสมาชกิสว่นใหญ่รอ้ยละ 75 เป็นกรรมการอสิระ โดยมี
ประธานกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอสิระ และไมเ่ป็นบุคคลคนเดยีวกบัประธานกรรมการบรษิทั วาระการ
ดํารงตําแหน่ง 1 ปี สิ้นสุดในวนัประชุมสามญัประจําปีผู้ถือหุ้น ทัง้น้ี หลงัจากการประชุมสามญัประจําปี 
ผูถ้อืหุน้เสรจ็สิน้ลง บรษิทัจะกําหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการขึน้ทนัทเีพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการยอ่ยแต่
ละชุด 
 
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการกาํหนดสรรหา 
1. กําหนดคุณสมบตัขิองกรรมการทีต่อ้งการสรรหาใหเ้ป็นไปตามโครงสรา้ง ขนาด และองคป์ระกอบของ

คณะกรรมการทีค่ณะกรรมการกาํหนดไว ้
2. พจิารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลทีเ่หมาะสมทีจ่ะมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการใหค้ณะกรรมการพจิารณา 
3. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะ

กรรมการผูจ้ดัการ  
 
ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาไดม้กีารประชุมทัง้หมด 2 ครัง้ สามารถประมวลจาํนวนครัง้ในการเขา้รว่ม
ประชุมของกรรมการสรรหาแต่ละทา่นไดด้งัน้ี 
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
วาระการดาํรง

ตาํแหน่ง 
จาํนวนครัง้ในการ
เข้าร่วมประชมุ 

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

ประธานกรรมการ
สรรหา 

 
 

กรรมการอสิระ 

2558-2559 
 
 
 

2559-2560 

2/2 
 
 
 

0/0 

2.  นายธรีะ วภิูชนิน กรรมการอสิระ 2559-2560 2/2 

3.  นายเสงีย่ม สนัทดั ประธานกรรมการ
สรรหา 

2559-2560 1/2 

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

5.3 การประชมุคณะกรรมการ 

บริษัทกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครัง้เป็นอย่างน้อย หรอืประธานกรรมการจะ
พจิารณาเหน็สมควรเรยีกประชุมเป็นวาระพเิศษเพิม่เตมิตามความจําเป็น โดยจะมกีารกําหนดตารางการ
ประชุมลว่งหน้าเป็นรายปี และแจง้ใหก้รรมการแต่ละทา่นไดร้บัทราบกําหนดการดงักล่าวในเดอืนพฤศจกิายน
ของทุกปี  

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้เสนอวาระการประชุมทัว่ไปที่ต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือระเบียบต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้ง สว่นวาระทีน่อกเหนือจากวาระดงักลา่ว ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการจะรว่มกนัพจิารณา 
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ทัง้น้ี กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเขา้สู่วาระการประชุมได้ โดยส่งวาระที่ต้องการเสนอผ่านทาง
เลขานุการบรษิทัก่อนวนัประชุมล่วงหน้า 14 วนั เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูร้วบรวมวาระที่เสนอดงักล่าวให้
ประธานกรรมการพจิารณาก่อนบรรจุเป็นวาระการประชุม 

บรษิทัจะจดัส่งเอกสารที่ใช้ประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม โดยระบุอย่าง
ชดัเจนวา่เป็นเรือ่งทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา แลว้แต่กรณีใหแ้ก่กรรมการทุกท่านก่อน
การประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั ทัง้น้ี เพื่อใหก้รรมการแต่ละท่านไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูก่อนการประชุม ใน
ระหวา่งการประชุม ประธานคณะกรรมการจะจดัสรรเวลาอยา่งเพยีงพอแก่ผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งในการนําเสนอ
รายละเอยีด เพื่อให้กรรมการสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิ รวมถงึการจดัสรรเวลาให้กรรมการสามารถ
อภปิรายปญัหาสาํคญัอยา่งเพยีงพอ  

ในปี 2559 คณะกรรมการมกีารประชุมตามวาระปกต ิ6 ครัง้ สามารถประมวลจํานวนครัง้ในการเขา้ร่วม
ประชุมของกรรมการบรษิทัแต่ละทา่นไดด้งัน้ี 

 

รายช่ือ 
วาระการ 

ดาํรงตาํแหน่ง 
จาํนวนครัง้ในการเข้าร่วมประชมุ 

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

2558-2559 
 
 

2559-2560 

2/2 
 
 

4/4 

- 
 
 
- 

2/2 
 
 

4/4 

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

รายงานการประชุมได้มีการจดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีการระบุวนัเวลาเริ่ม-เวลาเลิกประชุม ชื่อ
กรรมการที่เข้าประชุมและกรรมการที่ลาประชุม สรุปสาระสําคญัของเรื่องที่เสนอรวมถึงประเด็นที่มกีาร
อภปิรายและขอ้สงัเกตของกรรมการ  มตคิณะกรรมการและความเหน็ของกรรมการที่ไม่เหน็ด้วย ชื่อผู้จด
รายงาน และผู้รบัรองรายงาน และหลงัจากที่ผ่านการรบัรองจากที่ประชุมแล้ว เลขานุการบรษิทัจะเป็นผู้
จดัเกบ็เพือ่ใหพ้รอ้มสาํหรบัการตรวจสอบโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  

กรรมการทีไ่มใ่ช่ผูบ้รหิารมปีระชุมกนัเองตามความจําเป็นโดยไม่มฝีา่ยจดัการร่วมอยู่ดว้ย ทัง้น้ีเพื่ออภปิราย
ปญัหาต่างๆ เกี่ยวกบัการจดัการที่มปีระเด็นที่น่าสนใจ และจะต้องมีการแจ้งผลการประชุมให้กรรมการ
ผู้จ ัดการได้ร ับทราบ โดยในปี 2559 กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมีโอกาสได้ประชุมกันเองโดยไม่มี
กรรมการบรหิารรว่มอยูด่ว้ยจาํนวน 1 ครัง้ 
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5.4 การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ  

กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการด้วยตนเองตามแบบการประเมินของศูนย์
พฒันาการกํากบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน โดยไดม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานปีละ 1 ครัง้ ในเดอืน
กุมภาพนัธ์ของทุกปี และใหก้รรมการแต่ละท่านนําส่งแบบประเมนิทีเ่ลขานุการบรษิทั เพื่อรวบรวมผลการ
ประเมนิและแจง้คณะกรรมการไดร้บัทราบ เพือ่กาํหนดแนวทางปรบัปรงุในการทาํงานต่อไป  

5.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู 
 
1. ค่าตอบแทนกรรมการ 
 
คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูท้ําหน้าทีพ่จิารณาหลกัเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทน
 กรรมการ และนําเสนอคณะกรรมการบรษิทั  เพือ่ขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้น้ี ค่าตอบแทนกรรมการ
 จะพจิารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรบัผดิชอบ โดยเปรยีบเทยีบกบั
 บรษิทัอื่นทีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมเดยีวกนั และจะใชผ้ลการสาํรวจการจ่ายค่าตอบแทนของบรษิทัจดทะเบยีนใน
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เป็นเกณฑใ์นการเปรยีบเทยีบในแต่ละปี ทัง้น้ี เพื่อใหค้่าตอบแทนดงักล่าว
เพยีงพอทีจ่ะจงูใจและรกัษากรรมการทีม่คีุณภาพตามทีบ่รษิทัตอ้งการ  
 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั 
และคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ  (บาท) 

จาํนวน 2558 2559 

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

 
นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิแล้ว กรรมการต่างประเทศที่มาเขา้ร่วมประชุมจะได้รบัค่าตัว๋เครื่องบนิ  
 ค่าทีพ่กัและอาหาร  รวมถงึกรมธรรมป์ระกนัความรบัผดิของกรรมการและผูบ้รหิาร เพื่อคุม้ครองความเสีย่ง
 ของกรรมการและผูบ้รหิารในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หบ้รษิทั แต่ทัง้น้ีจะไมใ่หค้วามคุม้ครองในกรณีกระทาํการโดย
 จงใจ หรอืประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรงหรอืทุจรติ  
 
 2. ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสงู  
 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงูจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน
 กําหนดในแต่ละครัง้ซึ่งสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและผลการดําเนินงานของบริษัท โดย
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และนําเสนอจํานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อ
 คณะกรรมการเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ
 
ในปี 2559 กรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงูไดร้่วมกนักําหนดค่าเป้าหมายของตวั
วดัผลการดําเนินงานหลกั (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อนํามาใชใ้นการประเมนิผลการ
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 ปฏิบตัิงานของกรรมการบรหิาร กรรมการผู้จดัการ และผู้บรหิารระดบัสูง ทัง้น้ี คณะกรรมการพจิารณา
 คา่ตอบแทนไดก้าํหนดใหนํ้าผลการประเมนิดงักลา่วมาพจิารณาคา่ตอบแทน  
 

ผูบ้ริหารระดบัสงู 
2558 2559 

ค่าตอบแทน
(บาท) 

จาํนวน
ผูบ้ริหาร (คน) 

ค่าตอบแทน
(บาท) 

จาํนวน
ผูบ้ริหาร (คน) 

ผูบ้รหิารระดบัสงู 18,699,065 8 21,070,598 7 
 
นอกเหนือจากเงนิเดอืนและโบนสั ผูบ้รหิารระดบัสงูจะไดร้บัค่าตอบแทนอื่น ไดแ้ก่ เงนิกองทุนสาํรองเลีย้งชพี  
รถประจําตําแหน่ง และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัรถประจําตําแหน่ง บ้านพกัพนักงาน ค่าประกนัสุขภาพ และค่า
ประกนัอุบตัเิหตุ ทัง้น้ีกรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบรหิารจะไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนอื่นๆ 
 
นอกจากนัน้ กรรมการบางท่านทีไ่ปดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย และการรว่มคา้
จะไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษิทัดงักลา่ว  

5.6 การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

บรษิทัจดัใหม้กีารปฐมนิเทศสาํหรบักรรมการใหม่ โดยจดัให้เยีย่มชมโรงงานโดยผูบ้รหิารระดบัสงูเพื่อดู
กระบวนการผลิตสนิค้าของบรษิทั รวมถึงการแนะนําถึงลกัษณะธุรกิจและภาพรวมการดําเนินธุรกิจของ
บรษิทั บรษิทัย่อย และการร่วมคา้ นอกจากน้ียงัจดัให้มเีอกสารดงัต่อไปน้ีส่งมอบให้กรรมการที่ได้รบัการ
แต่งตัง้ใหม ่ 
 
1. คู่มอืกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน ซึง่มหีวัขอ้ต่างๆ ทีส่าํคญั ไดแ้ก่ บทบาทและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

ข้อห้ามการกระทําของกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้บทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ 

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

นอกจากน้ี บรษิทัยงัมนีโยบายในการสง่เสรมิใหก้รรมการเขา้รบัการอบรมหรอืเขา้รว่มกจิกรรมเพื่อเป็นการ
เพิม่พนูความรูด้า้นต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับทบาทหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายทัง้ในฐานะกรรมการและกรรมการ
ชุดยอ่ยชุดต่างๆ เป็นประจาํ โดยเฉพาะการเขา้อบรม Director Certification Program (DCP) ของสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย เพื่อสง่เสรมิใหก้รรมการบรษิทัมคีวามรู ้ความเขา้ใจในกฎเกณฑ ์และขอ้กําหนดต่างๆ 
ในการเป็นกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีน  

ทัง้น้ี คณะกรรมการไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัเขา้ร่วมฝึกอบรมในหลกัสตูรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัิ
หน้าที่กรรมการ หรอืเขา้ร่วมกจิกรรมสมัมนาที่เป็นการเพิม่พูนความรูใ้นการปฏบิตังิานอย่างต่อเน่ือง และ
แจง้ใหค้ณะกรรมการทราบในการประชุม 
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5.7 จรรยาบรรณธรุกิจ 

บรษิทัตระหนักดวี่าการปฏบิตัติามจรยิธรรมของผู้บรหิารและพนักงานทุกคนเป็นสิง่จําเป็นต่อความมัน่คง
และความสาํเรจ็ขององคก์รในระยะยาว  

บรษิทัเชื่อมัน่ว่าการมหีลกัปฏบิตัเิกี่ยวกบัจรยิธรรมธุรกจิเป็นพืน้ฐานที่สาํคญัในการเสรมิสรา้งและยกระดบั
การกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีบรษิทัจงึไดม้กีารปรบัปรงุจรยิธรรมธุรกจิเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัสภาพธุรกจิในปจัจุบนั 
โดยถือเป็นการประมวลความประพฤติในทางที่ดงีาม และได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท  
พรอ้มทัง้ประกาศใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัได้รบัทราบ และไดจ้ดัใหม้กีระบวนการ
ตดิตามการปฏบิตัติามแนวทางดงักลา่วอยา่งเครง่ครดัและต่อเน่ือง  

5.8 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

5.8.1 มาตรการการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของบริษทั 

เพื่อป้องกนัไม่ใหก้รรมการและผูบ้รหิารนําขอ้มูลภายในของบรษิทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนและเปิดเผย
ขอ้มลูแก่บุคคลภายนอก บรษิทัจงึไดก้าํหนดหลกัเกณฑไ์วด้งัน้ี  

 กาํหนดใหผู้บ้รหิารรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทั และรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครอง
หลกัทรพัยข์องบรษิทัต่อสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ก.ล.ต.) ตาม
มาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทาํการนบัจาก
วนัทีซ่ือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอน และสง่สาํเนารายงานดงักล่าวใหก้บัเลขานุการบรษิทั  รวมถงึใหผู้บ้รหิาร
รายงานการถือหลกัทรพัย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส ทัง้น้ี ให้รวมถึงการปฏิบตัิตาม
บทบญัญตักิฎหมายทีจ่ะมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงในอนาคตดว้ย (ถา้ม)ี   
 
คาํวา่ “ผูบ้รหิาร” หมายถงึ กรรมการ ผูจ้ดัการหรอืผูด้าํรงตําแหน่งระดบับรหิาร 4 รายแรกนบัต่อจาก
กรรมการผูจ้ดัการลงมา ผูซ้ึง่ดาํรงตาํแหน่งเทยีบเท่าผูบ้รหิารรายที ่4 ทุกราย และใหห้มายความรวมถงึ
ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝา่ยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่าซึง่
มหีน้าทีต่อ้งจดัทาํและสง่รายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทั ทัง้ในนามของตนเอง คู่สมรสและ
บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะต่อ ก.ล.ต.  

 
 หา้มไมใ่หก้รรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการ และพนกังานทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายในของบรษิทัเปิดเผยขอ้มลู
ภายในดงักลา่วแก่บุคคลภายนอกหรอืบุคคลทีไ่มม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้ง และหา้มไมใ่หซ้ือ้ขายหลกัทรพัยข์อง
บรษิทัในชว่ง 1 เดอืนก่อนงบการเงนิของบรษิทัจะเผยแพรต่่อสาธารณชน 

 หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการ และพนกังานใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัทีย่งัไมไ่ดเ้ปิดเผยต่อ
ประชาชนอนัเป็นสาระสาํคญัต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัไปใชเ้พื่อแสวงหาประโยชน์
สว่นตน และ/หรอืชกัชวนผูอ้ื่นใหซ้ื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั หากฝา่ฝืนขอ้กําหนดดงักล่าวขา้งต้น 
บรษิทัจะดาํเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผูก้ระทาํความผดิ  

 ในกรณีทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการ และพนักงานกระทําการอนัเป็นความผดิอาญาตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยโ์ดยเจตนา บรษิทัจะดาํเนินการลงโทษอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอืหลาย
อยา่งรวมกนัดงัต่อไปน้ี 
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 ตดัเงนิเดอืนคา่จา้งหรอืคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ดร้บั 
 ใหอ้อก ไล่ออก หรอืปลดออกจากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการหรอืพนักงานโดยถอืว่า

จงใจก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษิทั ถ้าผูก้ระทําความผดิเป็นกรรมการบรษิทั ใหนํ้าเสนอที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิารณาลงโทษ 

 แจง้การกระทาํความผดิต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และหรอื ก.ล.ต. 
 แจง้ความดาํเนินคดตีามกฎหมาย 
 ดาํเนินการอื่นใดตามมตขิองคณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 

5.8.2 การอนุมติัรายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ในกรณีทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลอื่นมกีารตกลงเขา้ทํารายการที่เกี่ยวโยงกนั หรอืรายการที่อาจจะมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และรายการเกี่ยวกบัการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ที่สําคญัของ
กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ตามความหมายทีก่ําหนดตามประกาศของ ก.ล.ต.และตลาด
หลกัทรพัย์ฯ ที่ใช้บงัคบัอยู่ในขณะทํารายการดงักล่าว โดยจะต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีารตามที่
ประกาศดงักล่าวกําหนดในเรื่องนัน้ๆ โดยเครง่ครดั โดยบรษิทัไดก้ําหนดมาตรการหรอืขัน้ตอนการอนุมตัิ
การทาํรายการดงักลา่วดงัน้ี  
1. หา้มไมใ่หบุ้คคลทีม่สีว่นไดเ้สยีหรอืทีอ่าจจะมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อนุมตัริายการทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ตนได ้
2. การกําหนดราคาหรอืค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกติทางธุรกจิและเงื่อนไขทางการค้าทัว่ไปโดย

คาํนึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นสาํคญั 
3. คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาใหค้วามเหน็ก่อนทาํรายการดงักล่าว ถา้คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ี

ความชํานาญในการให้ความเหน็ในเรื่องหรอืรายการใด บรษิทัจะต้องจดัใหผู้เ้ชี่ยวชาญอสิระเป็นผูใ้ห้
ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณากลัน่กรองก่อนจะนําเสนอ
คณะกรรมการบรษิทั และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตั ิ

 
อย่างไรก็ตาม เพื่อใหธุ้รกรรมต่างๆ สามารถดําเนินไปได้ตามปกต ิคณะกรรมการไดอ้นุมตัใินหลกัการให้
ผู้บริหารสามารถทํารายการระหว่างกนัที่เกิดขึ้นเฉพาะบริษัทกบับริษัทย่อย หากธุรกรรมเหล่านัน้เข้า
ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับวิญญูชนจะพึงกระทํากับคู่ส ัญญาทัว่ไปใน
สถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอํานาจต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมลีกัษณะเป็น
กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง   

2. เป็นรายการทดรองจ่ายที่สมเหตุสมผลที่เกดิจากการดําเนินการตามปกตทิางธุรกจิ โดยมกีาร
เรยีกเกบ็ตามทีจ่า่ยจรงิ  

ทัง้น้ี ผูบ้รหิารจะตอ้งรายงานการทําธุรกรรมทีม่ขีนาดเกนิกวา่ 500,000 บาท ใหค้ณะกรรมการไดร้บัทราบ
ทุกไตรมาส 

4. บรษิทัจะต้องเปิดเผยการทํารายการดงักล่าวตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่ ก.ล.ต. และหรอืตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยกาํหนด 
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5.8.3 การเปิดเผยข้อมลูส่วนได้เสียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูเ้ก่ียวข้อง 
เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถตดัสนิใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบรษิทั และให้กรรมการและผู้บรหิารที่มี
รายการหรอืธุรกรรมทีม่สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการของบรษิทัไดป้ฏบิตัติามประกาศของคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่อง รายงานการมสี่วนได้เสยีของกรรมการ ผู้บรหิาร และบุคคลที่มคีวาม
เกีย่วขอ้ง บรษิทัจงึไดก้าํหนดหลกัเกณฑไ์วด้งัน้ี  
 

 กรรมการ ผู้บรหิาร และผู้ที่เกี่ยวขอ้งมรีายการหรอืธุรกรรมที่มสี่วนได้เสยีที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิาร
จดัการกจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย ทีม่ขีนาดของรายการมากกวา่หรอืเท่ากบั 1 ลา้นบาท หรอืรอ้ย
ละ 0.03 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ(NTA) ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยแลว้แต่จํานวนใดจะสงูกว่า ให้
จดัทํารายงานดงักล่าวตามแบบฟอร์มที่กําหนด และส่งมอบให้เลขานุการบรษิทัภายใน 7 วนัทําการ  
นับจากวนัที่มรีายการเกิดขึ้น ในกรณีที่มรีายการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกครัง้ ให้แจ้งรายงานการ
เปลีย่นแปลงดงักลา่วภายใน 7 วนัทาํการ นบัจากวนัทีม่รีายการเปลีย่นแปลงดงักลา่วเกดิขึน้  

 

 ใหเ้ลขานุการบรษิทัจดัสง่สาํเนารายงานทีไ่ดร้บัตามวรรค 1 ใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 7 วนัทาํการ นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัรายงานนัน้  

 

 กรรมการ และผู้บรหิารที่มสี่วนได้เสยีในเรื่องที่มกีารพจิารณาในที่ประชุมไม่สามารถเข้าร่วมในการ
พจิารณาและตอ้งออกจากหอ้งประชุม รวมถงึบรษิทัจะไม่จดัสง่เอกสารในเรื่องดงักล่าวใหก้บักรรมการ
และผูบ้รหิารดงักลา่ว 

 

 ใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูการมสีว่นไดเ้สยีในรายงานประจาํปี และแบบ 56-1  

5.9 การควบคมุและการตรวจสอบภายใน   

เพื่อให้งานตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอิสระสามารถทําหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจงึได้พจิารณาให้บรษิทัว่าจ้างบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นบรษิทัตรวจสอบบญัช ีและอยู่ในรายชื่อผู้
ตรวจสอบบญัชทีี่ได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ทําหน้าที่ตรวจสอบภายในของบรษิทั ทัง้น้ี 
เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าการปฏบิตังิานและกจิกรรมทางการเงนิของบรษิทัไดด้ําเนินการตามแนวทางทีก่ําหนดและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance 
Controls)  

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมตัใิห้บรษิทัต่อสญัญาว่าจ้าง บรษิทั สํานักงาน ดร.วริชั แอนด ์
แอสโซซเิอทส ์จํากดั เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทั และกําหนดใหผู้ต้รวจสอบภายในรายงาน
ผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจํารายไตรมาส โดยสญัญามอีายุคราวละ 2 ปี 
สิน้สดุสญัญาครัง้ต่อไปในวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

5.10 การบริหารความเส่ียง  

บริษัทมีนโยบายในการกําหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจัดการ เพื่อให้
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ต่างๆ ของบริษัทสามารถปฏิบตัิได้บรรลุตามที่ได้ตัง้ไว้ โดย
ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนในบรษิทัเป็นเจา้ของความเสีย่ง และมหีน้าทีใ่นการประเมนิความเสีย่งของแต่ละ



รายงานการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 
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หน่วยงานและกระบวนการทํางาน ประเมนิประสทิธภิาพของมาตรการควบคุมที่มอียู่ พร้อมทัง้นําเสนอ
แผนงานและวธิกีารในการลดความเสีย่ง  

5.11 แผนสืบทอดงาน 

บรษิทัมกีารวางแผนการสบืทอดงาน โดยการรบัพนกังานในตําแหน่ง Management Trainees เพื่อพฒันา
ความรู้ ความสามารถ ให้เป็นผู้บรหิารของบรษิทัต่อไปในอนาคต นอกจากน้ี บรษิทัได้ให้กําหนดบุคคล
ดงัต่อไปน้ีปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนกรรมการผูจ้ดัการในกรณีทีก่รรมการผูจ้ดัการไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้  
1. นางสาวจริสุดา สาํเภาทอง กรรมการบรหิาร เป็นผูดู้แลและตดัสนิใจในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเงนิและ

บญัช ีของบรษิทั บรษิทัยอ่ย และการรว่มคา้ 
2. นายสุวฒัน์  แพร่กุลธาร เป็นผู้ดูแลและตดัสนิใจในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัโรงงาน ของบรษิทั บรษิทัย่อย 

และการรว่มคา้ 
3. นางสาวปิยธดิา สุขจนัทร์ กรรมการบรหิาร เป็นผูดู้แลและตดัสนิใจในเรื่องอื่นๆ ทัง้ของบรษิทั บรษิทั

ยอ่ย และการรว่มคา้  
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ข้อมลูบริษทั 
 

ชื่อบรษิทั    : บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 
เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107536000404 (เดมิเลขที ่บมจ.114) 
Home Page : www.upoic.co.th 
ประเภทธุรกจิ : ทาํสวนปาลม์ และสกดัน้ํามนัปาลม์ดบิ และน้ํามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ 
ทุนจดทะเบยีน   : 324,050,000 บาท 
จาํนวนหุน้สามญัทีอ่อกจาํหน่ายแลว้ : 324,050,000 หุน้ 
มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ  : 1 บาท 
สาํนกังานใหญ่ : 64 ชัน้ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา  

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

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

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

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

รวมพ้ืนทีป่ลกูปาลม์ของบริษทั  21,525.46 ไร่ (3,444.07 เฮคเตอร)์ 
 

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

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

เป็นทีด่นิสมัปทานทีบ่รษิทัยอ่ย* 
   16 หมู ่5 ตาํบลชยับุร ีอาํเภอชยับุร ีสรุาษฎรธ์านี 

รวมพ้ืนทีป่ลกูปาลม์ของบริษทัย่อย 10,290.31 ไร่ (1,646.45 เฮคเตอร)์ 
 

รวมพืน้ท่ีปลกูปาลม์ทัง้หมด  31,815.77 ไร่ (5,090.52 เฮคเตอร)์ 
 
* อยูใ่นระหวา่งดาํเนินการขอต่ออายุ (รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัทีด่นิสมัปทาน ดทูีห่วัขอ้ “ปัจจยัเส่ียง”) 
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นิติบคุคลท่ีบริษทัถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
 

1. ช่ือบริษทั   : บริษทั พนัธศ์รีวิวฒัน์ จาํกดั 
สาํนกังาน : 98 หมู ่6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5 

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

 
ประเภทธุรกจิ   : ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ในบรษิทั พนัธศ์ร ีจาํกดั   

  และบรษิทั ประจกัษ์ววิฒัน์ จาํกดั   
  ทีถ่อืสมัปทานสวนปาลม์น้ํามนั  

ทุนจดทะเบยีน   : 27,400 หุน้ (มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10,000 บาท) 
จาํนวนหุน้สามญัทีบ่รษิทัถอือยู ่ : 27,394 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 99.98 

 
หมายเหตุ :  

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

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

 
ทีต่ ัง้สมัปทาน   : ตาํบลชยับุร ีกิง่อาํเภอชยับุร ีสรุาษฎรธ์านี 
พืน้ทีส่มัปทาน   : 20,000 ไร ่
ระยะเวลาการใชป้ระโยชน์  : ตัง้แต่วนัที ่2 มกราคม 2528 ถงึวนัที ่1 มกราคม 2558 
ทุนจดทะเบยีน   : 500 หุน้ (มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10,000 บาท) 
 

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

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

 
ทีต่ ัง้สมัปทาน   : ตาํบลเคยีนซา และตาํบลคามวาร ีอาํเภอเคยีนซา สรุาษฎรธ์านี 
พืน้ทีส่มัปทาน   : 4,294 ไร ่
ระยะเวลาการใชป้ระโยชน์  : ตัง้แต่วนัที ่9 กรกฎาคม 2557 ถงึวนัที ่8 กรกฎาคม 2572 
ทุนจดทะเบยีน   : 5,000 หุน้ (มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท) 
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2. ช่ือบริษทั   : บริษทั สยามเอลิทปาลม์ จาํกดั 
สาํนกังานใหญ่ : 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา  

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

 
สาํนกังานกระบี ่ : 98 หมู ่6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5 

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

 
ประเภทธุรกจิ   : เพาะเมลด็พนัธุป์าลม์ 
ทุนจดทะเบยีน   : 5,000,000 หุน้ (มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท) 
จาํนวนหุน้สามญัทีบ่รษิทัถอือยู ่ : 2,500,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 50.00 
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บคุคลอ้างอิงอ่ืนๆ 
 
1. นายทะเบยีนหุ้น 
 
ชื่อ    : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
สถานทีส่าํนกังาน   : 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

  ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 
      กรงุเทพมหานคร 10400 
 
      โทรศพัท ์02-009 9000 
      โทรสาร  02-009 9991 
 
2. ผูส้อบบญัชี 
 
ชื่อ    : นางสาวมณี รตันบรรณกจิ 
      เลขทะเบยีนผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 5313 
สถานทีส่าํนกังาน    : บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั 
      ชัน้ 33 อาคารเลครชัดา  
      เลขที ่193/136-137 ถนนรชัดาภเิษก คลองเตย  
      กรงุเทพมหานคร 10110   
 
      โทรศพัท ์ 02-264 0777 
      โทรสาร   02-264 0789 
 
จาํนวนปีทีเ่ป็นผูส้อบบญัชใีหบ้รษิทั :  2 
ความสมัพนัธห์รอืการมสีว่นไดเ้สยีกบั : ไมม่ ี

บรษิทั /บรษิทัยอ่ย /ผูบ้รหิาร /ผูถ้อืหุน้    

รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักลา่ว  
 

 



ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
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บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) เป็นเจา้ของสวนปาลม์ซึง่ผลติน้ํามนัปาลม์ดบิ (CPO) จากทะลายผลปาลม์
สด (FFB) ของบรษิทัและซื้อจากชาวสวนภายนอกทีม่สีวนอยู่ใกลก้บัโรงสกดัน้ํามนัปาลม์ดบิ ผลผลติสว่นน้อยอื่นๆ คอืน้ํามนั
เมลด็ในปาลม์ดบิ (CPKO) ซึ่งสกดัจากเมลด็ในปาลม์ (PK) และกากเมลด็ในปาลม์ (PKC) ซึง่เป็นผลพลอยไดจ้ากการผลติ
น้ํามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ ซึง่ใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารสตัว ์
 
บรษิทัมพีืน้ทีส่วนปาลม์ทีม่ขีนาดใหญ่ โดยมพีืน้ทีป่ลกูปาลม์รวม 31,815.77 ไร ่(5,090.52 เฮคเตอร)์ ในจงัหวดักระบี ่และ 
สรุาษฎรธ์านี 
 

บรษิทัมโีรงสกดัน้ํามนัปาลม์ดบิซึง่ตัง้อยูท่ีจ่งัหวดักระบีส่ามารถสกดัทะลายผลปาลม์สดได ้450,000 ตนัต่อปี (75 ตนัต่อชัว่โมง) 
และโรงสกดัน้ํามนัเมลด็ในปาลม์ดบิมกีาํลงัการผลติ 26,500 ตนัของเมลด็ในปาลม์ต่อปี 
 
รายไดข้องบรษิทัมาจากการขายภายในประเทศจากผลผลติหลกัๆ คอืน้ํามนัปาลม์ดบิ น้ํามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ และกากเมลด็ใน
ปาลม์ ซึง่เป็นวตัถุดบิหลกัสาํหรบัผลติสนิคา้ต่อเน่ืองในอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ เช่น น้ํามนัทีใ่ชใ้นการปรุงอาหาร อาหารสตัว ์
เนย เนยเทยีม สบู่ แชมพ ูผงซกัฟอก น้ํายาลา้งจาน เครื่องสาํอาง และผลติภณัฑอ์าหารอื่นๆ เช่น ขนมและไอศครมี กากเมลด็
ในปาลม์ใชม้ากในฟารม์เป็ดไก่และโรงงานอาหารสตัว ์ 

 

โครงสร้างรายได้ 
 

ผลิตภณัฑ/์บริการ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

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

รวมมลูค่าการจาํหน่าย 1,154 100.00 1,260 100.00 946 100.00 
 หมายเหตุ : การจาํหน่ายผลติภณัฑข์า้งตน้ดาํเนินการโดย UPOIC  
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การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัในปีท่ีผา่นมา  
 

1. เมื่อวนัที ่5 กรกฎาคม 2559 ไดม้ปีระกาศคาํสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่36/2559 ใหส้าํนกังานการ
ปฏริปูทีด่นิกําหนดพืน้ทีเ่ป้าหมายทีด่นิทีย่งัไมเ่ขา้สูก่ระบวนการปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมทีม่เีน้ือทีต่ ัง้แต่ 500 ไร ่ขึน้ไป โดย
ใหผู้ค้รอบครองทีด่นิในพืน้ทีเ่ป้าหมายดงักลา่ว ยื่นคาํรอ้งเพื่อแสดงสทิธใินทีด่นิตามประมวลกฎหมายทีด่นิหรอืกฎหมายอื่น ต่อ
สาํนกังานการปฏริปูทีด่นิจงัหวดั และใหส้าํนกังานการปฏริปูทีด่นิจงัหวดัตรวจสอบหลกัฐานแสดงสทิธใินทีด่นิของผูค้รอบครอง
ทีด่นิในพืน้ทีเ่ป้าหมาย หากผูค้รอบครองทีด่นิไม่มายื่นคํารอ้งแสดงสทิธใินทีด่นิ หรอืสาํนักงานการปฏริปูทีด่นิจงัหวดัพจิารณา
แลว้ไม่เหน็ชอบกบัคํารอ้งดงักล่าว ใหเ้จา้หน้าทีซ่ึ่งเลขาธกิารสาํนักงานการปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมแต่งตัง้มอีํานาจสัง่ใหผู้้
ครอบครองทีด่นิออกจากพืน้ทีเ่ป้าหมายภายในเวลาทีก่าํหนด และงดเวน้กระทาํการใดๆ ในบรเิวณพืน้ทีเ่ป้าหมาย  

ดงันัน้ หากสํานักงานการปฏริูปที่ดนิกําหนดให้พื้นที่ 2 แปลงของบรษิทัเป็นพื้นที่เป้าหมาย และบรษิทัไม่สามารถ
แสดงหลกัฐานแสดงสทิธใินทีด่นิ บรษิทัตอ้งสง่คนืพืน้ทีด่งักล่าวใหส้าํนกังานการปฏริปูทีด่นิ คดิเป็นพืน้ทีป่ระมาณรอ้ยละ 20.6  
ของพืน้ทีป่ลกูปาลม์ทัง้หมด (ดรูายละเอยีดในหวัขอ้ “ปัจจยัเส่ียง”) 

 
2. เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามญัประจําปีผูถ้อืหุ้น ครัง้ที่ 39 มมีตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมาก

เลอืกตัง้คณะกรรมการชุดใหม่ โดยเป็นกรรมการท่านเดมิ 6 ท่าน กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหน่ึง ได้แก่ 
นายธรีะ วภิูชนิน, นายเสงีย่ม สดัทดั, นายวงั ชาง ยงิ, นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ,ิ นางสาวปิยธดิา สุขจนัทร์ และนางสาว      
จริสุดา สาํเภาทอง และมกีรรมการท่านใหม่ 1 ท่าน คอื นายวศนิ ปจัจกัขะภตั ิซึ่งไดร้บัการเลอืกตัง้แทนดร.วลิาศ สนิสวสัดิ ์
ตามทีค่ณะกรรมการสรรหาไดเ้สนอ 
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1. พืน้ท่ีปลกูปาลม์ส่วนหน่ึงเป็นพืน้ท่ีสมัปทาน 

 
พืน้ทีส่มัปทานของบรษิทัยอ่ยสองแห่งจํานวนประมาณ 21,349 ไร ่โดยแบ่งเป็นสวนเคยีนซา 8,467.44 ไร่

และสวนชยับุรจีาํนวน 12,881.50 ไร่ ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 47.1 ของพืน้ทีป่ลูกปาลม์ทัง้หมดของบรษิทัและบรษิทัย่อย
หมดอายสุมัปทานลงในเดอืนกรกฎาคม 2557 และเดอืนมกราคม 2558 ตามลาํดบั  

(ก) สวนเคยีนซาไดร้บัอนุญาตจากกรมธนารกัษ์ไดร้บัสทิธกิารเชา่ทีร่าชพสัดุจาํนวน 4,294 ไร ่เป็นระยะเวลา 
15 ปี ซึ่งคดิเป็นพืน้ที่จํานวนครึง่หน่ึงของพืน้ที่เดมิที่เขา้ทําประโยชน์ ทําใหพ้ืน้ที่ปลูกปาล์มลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 9.4 
ของพืน้ทีป่ลูกปาลม์ทัง้หมด ในปี 2558 และ 2559 บรษิทัไดเ้ริม่ปลกูปาลม์ทดแทนในพืน้ทีท่ีไ่ดท้ําสญัญาเช่าไปแลว้
จํานวน 1,246 และ 1,410 ไร่ ตามลําดบั สว่นที่เหลอือกีจํานวน 1,434 ไร่ จะดําเนินการปี 2563 ซึ่งในระยะเวลา
ดงักล่าวจะมผีลใหผ้ลปาลม์ในพืน้ทีด่งักล่าวลดลง มผีลใหบ้รษิทัตอ้งรบัซื้อผลปาลม์สดจากบุคคลภายนอกในสดัสว่น
สงูขึน้ สง่ผลใหต้น้ทุนวตัถุดบิสงูขึน้ 

(ข) ในขณะที่สวนชยับุร ีซึ่งอยู่ในระหว่างดําเนินการขออนุญาตเขา้ทําประโยชน์ในพื้นที่เพยีงครึง่หน่ึงของ
พื้นที่ที่ทําประโยชน์เดมิกบักรมป่าไมน้ัน้ ก็ยงัมคีวามไม่แน่นอนในนโยบายของรฐับาล ซึ่งหากสวนชยับุรไีม่ได้รบั
อนุญาตใหเ้ขา้ทําประโยชน์ มผีลใหบ้รษิทัต้องรบัซื้อผลปาล์มสดจากบุคคลภายนอกในสดัส่วนสงูขึน้เพื่อทดแทนผล
ปาลม์สดทีข่าดไปจากพืน้ทีส่มัปทานสง่ผลใหต้น้ทุนวตัถุดบิสงูขึน้  

 
2. พืน้ท่ีปลกูปาลม์ส่วนหน่ึงเป็นพืน้ท่ีท่ีถกูประกาศเป็นเขตปฏิรปูท่ีดิน 

 
บรษิทัมพีืน้ทีป่ลกูปาลม์ 2 แปลง ถกูประกาศเป็นเขตปฏริปูทีด่นิ ภายหลงัจากทีบ่รษิทัเขา้ไปดาํเนินการปลกู

ปาลม์แลว้เป็นเวลา 6 ปี และ 17 ปี ตามลาํดบั โดยในปี 2547 สาํนักงานปฏริปูทีด่นิจงัหวดักระบีไ่ดม้หีนังสอืแจง้ให้
บรษิทัเขา้สู่กระบวนการตามกฎหมายปฏิรูปที่ดนิ ในปี 2548 บรษิทัทําหนังสอืแจ้งสํานักงานปฏิรูปที่ดนิ พร้อมส่ง
หลกัฐานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อขอพสิจูน์สทิธใินที่ดนิแปลงดงักล่าว เน่ืองจากบรษิทัเป็นผู้ครอบครองและเขา้ทําประโยชน์
พืน้ทีด่งักล่าวก่อนมกีารประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาตแิละก่อนประกาศเป็นเขตปฏริปูทีด่นิ ต่อมาปี 2551 สาํนักงาน
ปฏริปูทีด่นิจงัหวดักระบี ่ มหีนงัสอืแจง้มายงับรษิทัเพือ่ใหเ้ขา้สูก่ระบวนการกระจายสทิธ ิ ซึง่การกระจายสทิธบิางสว่น
ไดเ้สรจ็สิน้ลงในปี 2553 มพีืน้ทีป่ระมาณ 4,994.1 ไร ่คดิเป็นรอ้ยละ 15.7 ของพืน้ทีป่ลกูปาลม์ทัง้หมด  และในจาํนวน
น้ี บรษิทัได้ตรวจสอบพบในภายหลงัว่ามพีื้นที่ประมาณ 1,459 ไร่ เป็นพื้นที่ที่ทบัซ้อนกบัโฉนดที่ดนิของบรษิทั ซึ่ง
บรษิทัอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการขอใหส้าํนกังานปฏริปูทีด่นิยกเลกิพืน้ทีท่ีท่บัซอ้นดงักลา่วน้ี   

เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2559 ได้มีประกาศคําสัง่หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 ให ้
สาํนักงานการปฏริูปที่ดนิกําหนดพืน้ที่เป้าหมายที่ดนิที่ยงัไม่เขา้สู่กระบวนการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมที่มเีน้ือที่
ตัง้แต่ 500 ไร ่ขึน้ไป โดยใหผู้ค้รอบครองทีด่นิในพืน้ทีเ่ป้าหมายดงักล่าว ยื่นคาํรอ้งเพื่อแสดงสทิธใินทีด่นิตามประมวล
กฎหมายทีด่นิหรอืกฎหมายอื่น ต่อสาํนกังานการปฏริปูทีด่นิจงัหวดั และใหส้าํนกังานการปฏริปูทีด่นิจงัหวดัตรวจสอบ
หลกัฐานแสดงสทิธใินทีด่นิของผูค้รอบครองทีด่นิในพืน้ทีเ่ป้าหมาย หากผูค้รอบครองทีด่นิไมม่ายื่นคาํรอ้งแสดงสทิธใิน
ที่ดนิ หรอืสํานักงานการปฏิรูปที่ดนิจงัหวดัพจิารณาแล้วไม่เห็นชอบกบัคําร้องดงักล่าว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธกิาร
สาํนกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมแต่งตัง้มอีาํนาจสัง่ใหผู้ค้รอบครองทีด่นิออกจากพืน้ทีเ่ป้าหมายภายในเวลาที่
กาํหนด และงดเวน้กระทาํการใดๆ ในบรเิวณพืน้ทีเ่ป้าหมาย 

ดงันัน้ หากสํานักงานการปฏริูปที่ดนิกําหนดให้พื้นที่ 2 แปลงดงักล่าวของบรษิทัเป็นพื้นที่เป้าหมาย และ
บรษิทัไม่สามารถแสดงหลกัฐานแสดงสทิธใินที่ดนิ บรษิทัอาจจําเป็นต้องส่งคนืพืน้ที่ดงักล่าวให้สาํนักงานการปฏริูป
ทีด่นิ คดิเป็นพืน้ทีป่ระมาณรอ้ยละ 20.6 ของพืน้ทีป่ลกูปาลม์ทัง้หมด 
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กรณีดงักล่าวจะมผีลใหบ้รษิทัจะตอ้งรบัซื้อผลปาลม์สดจากบุคคลภายนอกเพื่อทดแทนผลปาลม์สดทีข่าดไป

จากพืน้ทีด่งักลา่วสง่ผลใหต้น้ทุนวตัถุดบิสงูขึน้ และตอ้งตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์มลูคา่ 63.2 ลา้นบาทออกจากบญัช ี
อยา่งไรกต็าม จนถงึขณะน้ี สาํนักงานการปฏริปูทีด่นิยงัไม่ไดม้กีารดําเนินการใดๆ ตามประกาศดงักล่าวกบั

ทางบรษิทั 
 
3. ความผนัผวนของราคาน้ํามนัปาลม์และการแทรกแซงจากภาครฐั 

 

น้ํามนัปาล์มดบินับเป็นสนิค้าโภคภณัฑ์ซึ่งมรีาคาผนัผวน  ในปี 2559 ราคาเฉลี่ยรายเดอืนแกว่งตวัอยู่ใน
ชว่งกวา้งระหวา่ง 29.02 – 37.49 บาท/กโิลกรมั (2558 : 21.50 – 36.39 บาท/กโิลกรมั) โดยมรีาคาเฉลีย่ทัง้ปีที ่31.95 
บาท/กโิลกรมั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.90 จากปี 2558 ในขณะทีร่าคาเฉลีย่ในตลาดโลกอยูท่ี ่22.72 บาท/กโิลกรมั ทัง้ความ
ผนัผวนของราคาในประเทศในระหว่างปีและความแตกต่างอย่างมากระหว่างราคาในประเทศและตลาดโลก ลว้นเป็น
อุปสรรคสาํคญัต่อการบรหิารจดัการสนิคา้คงคลงัของบรษิทั นอกจากนัน้ ในช่วงฤดูกาลทีม่ผีลผลติปาลม์น้ํามนัออกสู่
ตลาดในปรมิาณมาก ปรมิาณน้ํามนัปาล์มดบิสะสมอยู่ในระดบัสูง ทําให้ราคาผลปาล์มสดและน้ํามนัปาล์มดบิลดลง
อย่างมาก อาจนําไปสู่เหตุการณ์ประทว้งจากเกษตรกรผูป้ลูกปาล์ม จนหลายครัง้ภาครฐัต้องเขา้มาแทรกแซงตลาด
น้ํามนัปาลม์ 

ในปี 2559 สาํนกังานคณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร (ส.กกร.) กย็งัคงมกีารกาํหนดราคา
แนะนําขัน้ตํ่าในการซือ้ผลปาลม์ทะลายและผลปาลม์รว่งทุกๆ รอบ 30 วนั (โดยประมาณ) อยา่งต่อเน่ือง  

 
4. สภาพภมิูอากาศ 

 

เน่ืองจากวตัถุดบิหลกัของบรษิทัมาจากผลผลติทางการเกษตร แนวโน้มผลการดําเนินงานของบรษิทัยงัคง
ขึน้อยู่กบัปจัจยัทีค่วบคุมไม่ได ้ไดแ้ก่ สภาพภูมอิากาศ ปรมิาณน้ําฝน และผลผลติของวตัถุดบิที่ออกสู่ตลาดในแต่ละ
ฤดูกาล ปจัจุบนัมคีวามผนัแปรของภูมอิากาศเกดิขึน้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน บางปีเกดิอุทกภยัอย่างหนัก บางปี
ประสบภัยแล้ง ทําให้ปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมีความผันผวนในแต่ละปีหรือระหว่างปี ซึ่งอาจนําไปสู่การ
แทรกแซงจากภาครฐั   

 
5. กาํลงัการผลิตส่วนเกินของโรงงานสกดัน้ํามนัปาลม์ดิบ  

 
ปจัจุบนั โรงงานสกดัน้ํามนัปาล์มดบิมจีํานวนประมาณ 136 โรง ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจงัหวดักระบี่ สุราษฎร์

ธานี ชุมพร และตรงั มกีําลงัการผลติของโรงงานรวมทัง้สิน้ประมาณ 30 ลา้นตนัผลปาลม์สดต่อปี ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบั
ผลปาลม์สดในปี 2559 ทีม่ปีรมิาณ 10 ลา้นตนั จากพืน้ทีเ่พาะปลูกปาลม์ทีใ่หผ้ลผลติแลว้ทีม่อียู่ประมาณ 4.6 ลา้นไร ่
ทาํใหอ้ตัราการใชก้าํลงัการผลติโดยรวมของโรงสกดัทัง้หมดอยูต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 50 สง่ผลใหม้กีารแขง่ขนักนัซือ้ผลปาลม์
สดในราคาสงู โดยไมค่าํนึงถงึคุณภาพเทา่ทีค่วร  
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6. การจาํหน่ายน้ํามนัปาลม์ดิบให้แก่ลกูค้ารายใหญ่ 
 
ในปี 2558 และปี 2559 บรษิทัมกีารจําหน่ายน้ํามนัปาล์มดบิ และน้ํามนัเมลด็ในปาล์มดบิ ใหก้บัลูกค้าราย

ใหญ่รายเดยีว ซึง่ไดแ้ก่ บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (LST) คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 60 และรอ้ยละ 55 
ตามลําดบั ทําให้อาจเกิดความเสี่ยงในด้านการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหน่ึงเป็นสําคญั แต่เน่ืองจาก LST มี
ความสมัพนัธท์ีด่กีบับรษิทัมาเป็นเวลานานและเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั รวมทัง้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย มฐีานะการเงนิทีแ่ขง็แกรง่ และมชีื่อเสยีงเป็นทีย่อมรบัในอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ บรษิทั
จงึเชื่อมัน่ว่าโอกาสความเสีย่งจากการสญูเสยีลูกคา้รายน้ีไป หรอืลูกคา้รายน้ีประสบปญัหาทางการเงนิจงึเกดิขึน้น้อย 
นอกจากนัน้ บรษิทัยงัมคีวามสามารถในการขายสนิคา้ใหก้บัลกูคา้รายอื่นไดอ้กีดว้ย โดยเฉพาะในปจัจุบนัน้ํามนัปาลม์
มไิดนํ้ามาใชเ้พือ่การบรโิภคเพยีงอยา่งเดยีว แต่ยงัสามารถนํามาใชเ้ป็นพลงังานทดแทนไดอ้กีดว้ย  

 
7. มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุ้นสามญัทัง้หมดท่ีออกและเรียกชาํระแล้ว 

 
จากการที่บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (LST) ถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นรอ้ยละ 69.96 ของ

จํานวนหุ้นสามญัทัง้หมดที่ออกและเรยีกชําระแล้ว ถือว่ามอีํานาจในการควบคุมเชงินโยบาย รวมถึงอํานาจในการ
บรหิารงาน ประกอบกบัการมกีรรมการผูจ้ดัการเป็นบุคคลคนเดยีวกนั อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน
ระหวา่งสองบรษิทั เน่ืองจากทัง้สองบรษิทัมกีารทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

อยา่งไรกต็าม การทาํธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ โดยเฉพาะการขายน้ํามนัปาลม์ดบิให ้ LST นัน้ ผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัไดม้กีารสอบทานรายการดงักล่าววา่เป็นราคาซือ้ขายเดยีวกนักบับุคคลภายนอก นอกจากน้ี บรษิทัได้
มกีารเปิดเผยรายการดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 7 แล้ว รวมถงึการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่งการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั  
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รปูท่ี 1 : เหตกุารณ์สาํคญัรายไตรมาส 
 

ปี 2559 

ปริมาณการผลิต (เมตริกตนั) ราคา (บาท/กิโลกรมั) 

เหตกุารณ์สาํคญั 
ผลปาลม์สด น้ํามนัปาลม์ดิบ 

ผลปาลม์สด 
(คณุภาพ

น้ํามนั 18%) 
น้ํามนัปาลม์ดิบ 

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

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

5.38 
(Q1/58 : 6.12) 

29.58 
(Q1/58 : 33.46) 

ปรมิาณสต๊อกน้ํามนัปาล์มดบิในเดอืน 
มนีาคมเท่ากบั 195,006 ตนั ตํ่าสุดใน
รอบปี  ตลาดมคีวามกงัวลวา่ภาวะแหง้
แลง้จากปรากฏการณ์เอลนีโญจะทําให้
ผลผลติน้ํามนัปาล์มทัว่โลกในปี 2559 
ลดลง 2-3 ลา้นตนั 

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

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

5.77 
(Q2/58 : 4.81) 

33.90 
(Q2/58 : 26.58) 

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

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

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

6.32 
(Q3/58 : 4.20) 

34.18 
(Q3/58 : 24.34) 

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

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

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

5.88 
(Q4/58 : 4.68) 

30.14 
(Q4/58 : 24.96) 

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

รวม 10,477,832 
(ปี 58 :11,968,475) 

1,804,449 
(ปี 58 : 2,068,475) 

5.84 
(ปี 58 : 4.95) 

31.95 
(ปี 58 : 27.33) 

ทีม่า : ตวัเลขจากกรมการคา้ภายใน 
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การปลูกปาล์มน้ํามนัในประเทศไทยมกีารขยายตวัอย่างต่อเน่ืองจนปจัจุบนัมพีืน้ที่ให้ผลผลติประมาณ 4.6 ล้านไร่ เพิม่ขึน้จาก 
4.30 ล้านไร่ในปี  2558 ร้อยละ 7 โดยกระจายออกไปยังภาคเหนือ ในจังหวัดเชียงราย เลยและพิษณุโลก  ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือแถบลุ่มแม่น้ําโขงในจงัหวดัหนองคาย บึงกาฬ นครพนม เป็นต้น  ทัง้น้ี เน่ืองจากพื้นที่ในภาคใต้และ
ตะวนัออกซึง่มคีวามเหมาะสมต่อการปลกูปาลม์น้ํามนัมจีาํนวนลดลงและราคาทีด่นิสงูขึน้มากเมื่อเทยีบกบัพืน้ทีท่างการเกษตรใน
ภาคเหนือและอสีาน ในทางกลบักนั ปรมิาณผลผลติปาลม์สดโดยรวมทัง้ประเทศในปี 2559 มจีาํนวนประมาณ 10 ลา้นตนั ลดลง
จาก 12 ลา้นตนัในปี 2558 เน่ืองจากสถานการณ์ภยัแล้งตัง้แต่ปี 2557 ต่อเน่ืองถงึปี 2558 ส่งผลให้ในปี 2559 มผีลผลติต่อไร ่
2,436 กโิลกรมั ลดลงจาก 2,803 กโิลกรมัในปี 2558 คดิเป็นรอ้ยละ 13 โดยมผีลผลติปาลม์สดตํ่าสดุในเดอืนมกราคมทีป่ระมาณ 
5 แสนตนัและสงูสดุในเดอืนเมษายนที ่1.16 ลา้นตนั ราคาผลปาลม์สดเฉลีย่ทัง้ปีอยู่ที ่5.84 บาท/กโิลกรมั โดยมรีาคาเฉลีย่ราย
เดอืนตํ่าสุดที ่4.95 บาท/กโิลกรมัในเดอืนมนีาคม และสงูสุดที ่7.02 บาท/กโิลกรมัในเดอืนกรกฎาคม เป็นทีน่่าสงัเกตุว่าปี 2558 
และ 2559 ราคาผลปาลม์สดในระดบัตํ่าสดุไมไ่ดป้รากฏอยูใ่นชว่งไตรมาสที ่2 ของแต่ละปี ซึง่เป็นชว่งทีผ่ลผลติออกสูต่ลาด 
 
 

รปูท่ี 2 : ปริมาณและราคาผลปาลม์สดรายเดือน 
(คณุภาพน้ํามนั 18%) 

 
ทีม่า : กรมการคา้ภายใน 

  

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

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

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

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

2559 5.70 5.48 4.95 5.60 5.81 5.91 7.02 6.13 5.83 5.91 5.85 5.87 
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ผลผลติน้ํามนัปาลม์ดบิทัง้ประเทศในปี 2559 อยูท่ี ่1,804,449 ตนั (2558 : 2,068,475ตนั) โดยมคีวามตอ้งการใชน้ํ้ามนัปาลม์ดบิ 
ดงัน้ี 
1) เพื่อการบรโิภค 987,803 ตนั ลดลงจาก 1,053,329 ตนัในปี 2558 รอ้ยละ 6.22 สาเหตุสาํคญัประการหน่ึงคอื ราคาน้ํามนัพชื
ประเภทอื่นทีส่ามารถใชท้ดแทนกนัไดม้รีาคาตํ่าลงโดยเปรยีบเทยีบ   
2) เพือ่ผลติไบโอดเีซล 815,956 ตนั ลดลงจาก 833,223 ตนัในปี 2558 รอ้ยละ 2.07  
 
ตัง้แต่กลางปี 2559 กระทรวงพลงังานไดป้ระกาศปรบัสดัสว่นการผสมน้ํามนัปาล์มในน้ํามนัดเีซลจํานวน 3 ครัง้ เพื่อปรบัสมดุล
ปรมิาณสต๊อกและราคาของน้ํามนัปาลม์ดบิ  ดงัน้ี  
1) ปรบัลดจาก B7 เป็น B5 มผีลตัง้แต่วนัที ่25 กรกฎาคม ถงึวนัที ่24 สงิหาคม 2559 
2) ปรบัลดจาก B5 เป็น B3 มผีลตัง้แต่วนัที ่25 สงิหาคม ถงึวนัที ่24 พฤศจกิายน 2559 
3) ปรบัเพิม่จาก B3 เป็น B5 มผีลตัง้แต่วนัที ่25 พฤศจกิายน 2559  
 
การปรบัลดดงักล่าวมผีลใหก้ารนําน้ํามนัปาลม์ไปใชใ้นไบโอดเีซลลดลง ทัง้น้ี เพื่อใหม้คีวามสมดุลในดา้นราคาระหว่างการใชเ้พื่อ
การบรโิภคและไบโอดเีซล 

 
รปูท่ี 3 : ปริมาณการผลิตน้ํามนัปาลม์ดิบในประเทศไทย 

 

 
 

ทีม่า : กรมการคา้ภายใน 
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การเคลื่อนไหวของราคาน้ํามนัปาลม์ดบิในประเทศเฉลีย่รายเดอืนในปี 2559 อยูใ่นช่วงระหวา่ง 29.02 – 37.49  บาท/กโิลกรมั 
(2558 : 21.50 – 36.39 บาท/กโิลกรมั)  โดยมรีาคาเฉลีย่ทัง้ปีสงูถงึที ่31.95 บาท/กโิลกรมั (2558 : 27.33 บาท/กโิลกรมั) ซึง่
นบัเป็นระดบัราคาเฉลีย่สงูสดุในรอบ 5 ปี โดยแตะระดบัสงูสดุที ่38 บาท/กโิลกรมัเมือ่ประมาณปลายเดอืนกรกฎาคม เกดิสว่นต่าง
ราคาเมื่อเปรยีบเทยีบกบัตลาดโลกถึงกโิลกรมัละ 11-12 บาท กระทรวงพลงังาน โดยกรมธุรกจิพลงังาน จงึมกีารประกาศลด
สดัสว่นไบโอดเีซลตามทีไ่ดก้ลา่วไปแลว้ขา้งตน้ การปรบัลดสดัสว่นไบโอดเีซลจาํนวน 2 ครัง้ สง่ผลใหร้าคาน้ํามนัปาลม์ดบิปรบัตวั
ลดลงอย่างต่อเน่ืองในปลายเดอืนกนัยายน โดยราคาเคลื่อนไหวอยู่ที ่29 - 30 บาท/กโิลกรมั ต่อมาเมื่อมกีารคาดว่าผลปาล์มจะ
เริม่ออกสูต่ลาดมากขึน้ในเดอืนพฤศจกิายน – ธนัวาคม กระทรวงพลงังานจงึประกาศเพิม่สดัสว่นผสมไบโอดเีซลจากบ ี3 เป็นบ ี5 
ซึง่มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่25 พฤศจกิายน 2559 สง่ผลใหร้าคาน้ํามนัปาลม์ดบิกลบัมาเคลื่อนไหวทีร่ะดบั 31 - 32 บาท/กโิลกรมั
ในชว่งปลายปี 
 
 

รปูท่ี 4 : ราคาน้ํามนัปาลม์ดิบขายส่งตลาด กทม. 
เปรียบเทียบตลาดมาเลเซีย 

 

 
ทีม่า : กรมการคา้ภายใน 

 
เหตุการณ์ดงักล่าว ทําให้ประเทศไทยส่งออกไม่ได ้เกดิสต๊อกน้ํามนัปาล์มสะสมสงูในบางช่วงเวลา และนําไปสู่แรงจูงใจในการ
ลกัลอบนําน้ํามนัปาลม์ราคาถูกเขา้มาโดยผดิกฎหมาย ปรมิาณน้ํามนัปาลม์คงเหลอืในรูปน้ํามนัปาล์มดบิ ณ สิน้ปี 2559 อยู่ที ่
293,467 ตนั เมือ่เทยีบกบั 334,692 ตนั ณ สิน้ปี 2558  
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รปูท่ี 5 : ปริมาณน้ํามนัปาลม์ดิบคงเหลือและ 
             การเคล่ือนไหวของราคารายเดือน 

 
ทีม่า : กรมการคา้ภายใน 

 

เหตกุารณ์สาํคญั 
 
(1) ในปจัจุบนั น้ํามนัปาลม์บรรจุขวดยงัคงเป็นสนิคา้ควบคุมซึง่ถกูควบคุมและกําหนดโดยกรมการคา้ภายใน โดยเฉพาะอยา่งยิง่

น้ํามนัปาลม์ที่มขีนาดบรรจุตํ่ากว่า 5 ลติร ทําใหไ้ม่สามารถปรบัราคาจําหน่ายไดโ้ดยเสรเีพื่อสะทอ้นตน้ทุนวตัถุดบิทีแ่ทจ้รงิ 
จากทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งต้น ปี 2559 เป็นปีทีร่าคาน้ํามนัปาล์มดบิในประเทศเฉลีย่รายเดอืนเคลื่อนไหวอยู่ในระดบัสงู  โดยมี
ราคาเฉลีย่ทัง้ปีสงูถงึ 31.95 บาท/กโิลกรมั นับเป็นระดบัราคาเฉลี่ยสงูสุดในรอบ 5 ปี ในขณะที่เพดานราคาจําหน่ายปลกี
น้ํามนัพชืปาล์มถูกกําหนดไวสู้งสุดที่ 42 บาท/ลติร (รวมภาษีมูลค่าเพิม่) ซึ่งไม่เพยีงพอกบัต้นทุนน้ํามนัปาล์มดบิที่อยู่ใน
ระดบัสงู สง่ผลกระทบต่อกาํไรของผูป้ระกอบการ 

 
  

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

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

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

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

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

 

 
 
 

(2) เมือ่วนัที ่4 กนัยายน 2559 คณะอนุกรรมการปาลม์น้ํามนั ไดจ้ดัทาํรา่งยุทธศาสตรก์ารปฏริปูปาลม์น้ํามนัและน้ํามนัปาลม์ทัง้
ระบบระยะ 20 ปี (ปี 2559-2579) เตรยีมเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการปาลม์น้ํามนัแห่งชาต ิ(กนป.) โดยยุทธศาสตรด์งักล่าว
มเีป้าหมายพฒันาอุตสาหกรรมปาลม์น้ํามนัและน้ํามนัปาลม์ของไทย โดยการเพิม่ประสทิธภิาพของอุตสาหกรรมทัง้ระบบ 
พร้อมๆ กบัการยกระดบัรายได้เกษตรกร  สําหรบัยุทธศาสตร์ดงักล่าวประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต ด้าน
นวตักรรม ดา้นมาตรฐาน ดา้นพลงังาน ดา้นการตลาด และดา้นการบรหิารจดัการ โดยเฉพาะในดา้นการผลติ ตัง้เป้าจะเพิม่
ผลผลติต่อไร่เป็น 3.25 - 3.50 ตนั ในปี 2579 เพิม่พืน้ทีเ่พาะปลูกจากปจัจุบนั 4.81 - 5.23 ลา้นไร่ เป็น 6.06 - 7.23 ลา้นไร ่
ในปี 2579 รวมถงึลดตน้ทุนการผลติดว้ยการเพิม่อตัราการสกดัน้ํามนัในผลปาลม์เป็นรอ้ยละ 22 ภายในปี 2564 จากปจัจุบนั
อยูท่ีร่อ้ยละ 18 ดา้นนวตักรรมจะพฒันาอุตสาหกรรมของไทยสูอุ่ตสาหกรรมโอเลโอเคมคิอล สว่นดา้นพลงังานจะเพิม่สดัสว่น
การใชน้ํ้ามนัปาลม์ในการผลติไบโอดเีซลใหส้งูขึน้เป็นบ ี10 ในปี 2569 และเพิม่บ ี20 ในปี 2579 นอกจากนัน้ จะมกีารยกเลกิ
การแทรกแซงตลาดปาลม์น้ํามนัและน้ํามนัปาลม์ตัง้แต่ปี 2565 และลอยตวัราคาน้ํามนัปาลม์ขวดจากปจัจุบนัทีม่เีพดานสงูสดุ 
42 บาท/ขวดลติร 

 
(3) ราคาน้ํามนัปาลม์ดบิในตลาดโลกโดยเฉลีย่สงูกวา่ปี 2558 โดยในปี 2559 ราคาน้ํามนัปาลม์ดบิในตลาดลว่งหน้ากาํหนดสง่

มอบเดอืนทีส่ามของประเทศมาเลเซยี (Bursa Malaysia Derivatives : 3rd Month)  เฉลีย่แลว้ทัง้ปีอยูท่ีป่ระมาณ  2,630  
รงิกติต่อตนั  เปรยีบเทยีบกบั 2,235 รงิกติต่อตนัในปี  2558  คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 17.67  โดยแตะระดบัสงูสดุที ่3,182 
รงิกติต่อตนัเมือ่วนัที1่5 ธนัวาคม 2559 มสีาเหตุจากปี  2559  เป็นปีทีผ่ลผลติปาลม์น้ํามนัและน้ํามนัปาลม์ดบิของโลกม ี
ปรมิาณลดลงมากกวา่รอ้ยละ 10 เน่ืองจากภาวะแหง้แลง้รนุแรงจากปรากฏการณ์เอลนิโญ่ในปี 2558 
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มีผลบงัคบัใช้เมื่อ
เดือนมกราคม 2554

ราคาน้ํามนัปาล์มดิบ (บาท /ก.ก.)  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม

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

--

บาท

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

42 
บาท

47
บาท

38 
บาท

ราคาสินค้าท่ีเหมาะสม (บาท / ลิตร)บาท/ลิตร

มีผลบงัคบัใช้
เมื่อปี 2551 มีผลบงัคบัใช้เมื่อเดือน

กรกฎาคม 2554
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รปูท่ี 7 : ราคาน้ํามนัปาลม์ในประเทศมาเลเซีย 
รายเดือน 

 

 
 

Source: http://www.indexmundi.com 
 

(4) ปริมาณน้ํามนัปาล์มคงเหลือของทัง้ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียอยู่ในระดบัตํ่ามาก โดยในปลายปี 2559 ปริมาณ 
น้ํามนัปาลม์คงเหลอืของประเทศมาเลเซยีอยูใ่นระดบัเพยีง 1.6 ลา้นตนั เน่ืองจากปรมิาณผลผลติอยูใ่นระดบัตํ่า  ในขณะที ่
อุปสงคจ์ากประเทศจนีและอนิเดยีสงูต่อเน่ือง 

 
รปูท่ี 8 : ปริมาณน้ํามนัปาลม์คงเหลือของประเทศ

มาเลเซีย 
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รปูท่ี 9 : ปริมาณผลผลิตน้ํามนัปาลม์ดิบของ

ประเทศมาเลเซีย 

 
 

ทีม่า : Malaysian Palm Oil Board 

 

 
กาํลงัการผลิต  
 

การเพิม่ขึน้ของจาํนวนโรงสกดัน้ํามนัปาลม์จาก 91 โรงในปี 2556 เป็นประมาณ 136 โรงในปจัจุบนั ทาํใหก้ําลงัการผลติรวมของ
โรงสกดัมปีระมาณ 30 ล้านตนั-ผลปาล์มสดต่อปี นับว่าสูงกว่าปรมิาณผลปาล์มสดที่ออกสู่ตลาดในปี 2559 ที่ 10 ล้านตนัเป็น
อย่างมาก จะเห็นว่าอตัราการใช้กําลงัการผลติของโรงสกดัน้ํามนัปาล์มดบิอยู่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ภาวะความไม่สมดุลระหว่าง 
อุปสงค์และอุปทานมอียู่ในระดบัสงู ส่งผลต่อเสถยีรภาพราคาและคุณภาพของผลปาล์มสด ซึ่งเป็นอุปสรรคสาํคญัต่อการพฒันา
อุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ของประเทศไทย 

 

คาดการณ์ปริมาณและแนวโน้มราคาน้ํามนัปาลม์ปี 2560 
 
พืน้ทีป่ลกูปาลม์น้ํามนัในประเทศไทยเพิม่ขึน้เฉลีย่ปีละประมาณ 3 แสนไร ่จากการปรบัเปลีย่นชนิดพชืทีป่ลกู โดยเฉพาะการโค่น
ลม้ยางพารามาเป็นการปลกูปาลม์น้ํามนัทดแทนอนัเน่ืองมาจากผลกระทบจากวกิฤตริาคายางตกตํ่าเป็นเวลาตดิต่อกนั อยา่งไรก็
ตาม พืน้ที่ทีเ่พิม่ขึน้จากการทําลายป่าหรอืพืน้ทีส่งวนของรฐัลดลงสบืเน่ืองจากการเขม้งวดของนโยบายรฐับาล  เหตุผลดงักล่าว
ควรทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองในแต่ละปี  แต่จากข้อเท็จจริง ปจัจยัจากสภาพอากาศย้อนหลงัไปประมาณ 2 ปีมี
ผลกระทบต่อผลผลติในปีปจัจุบนัเป็นอยา่งมาก โดยในปี 2560 คาดวา่สถานการณ์ปรมิาณผลผลติปาลม์น้ํามนัจะออกสูต่ลาดมาก
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ขึ้นเป็น 13 ล้านตนั และส่งผลให้ปรมิาณน้ํามนัปาล์มดิบกลบัมามากขึ้นอีกครัง้ที่ประมาณ 2.2 ล้านตนั หลงัจากในปี 2559 
ผลผลติปาลม์น้ํามนัไดร้บัผลกระทบจากภาวะแหง้แลง้รนุแรงจากปรากฏการณ์เอลนิโญ่   
 
กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา (USDA) คาดการณ์วา่ผลผลติน้ํามนัปาลม์ของโลกปี 2560 มปีรมิาณ 64.50 ลา้นตนั เพิม่ขึน้จาก 
58.84 ลา้นตนัในปี 2559 รอ้ยละ 9.62 เน่ืองจากผูผ้ลติรายใหญ่ไดแ้ก่ อนิโดนีเซยีและมาเลเซยี มกีารขยายพืน้ที่เพาะปลูกเพื่อ
รองรบักบัความตอ้งการของตลาดทีเ่พิม่ขึน้ ประกอบกบัสภาพภูมอิากาศกลบัเขา้สูภ่าวะปกตแิละมปีรมิาณน้ําฝนเพิม่ขึน้จากการ
คาดการณ์การเกดิภาวะลานีญา  
 
ในปี 2560 คาดว่าความตอ้งการใชน้ํ้ามนัปาลม์เพื่อการบรโิภคในประเทศจะมปีระมาณ 1 ลา้นตนั เพิม่ขึน้จาก 987,803 ตนัในปี 
2559 สําหรบัความต้องการใชน้ํ้ามนัปาล์มเพื่อผลติไบโอดเีซล คาดว่าจะมปีระมาณ 1 ล้านตนัเช่นกนั แต่ทัง้น้ี ยงัคงขึน้อยู่กบั
ราคาน้ํามนัปิโตรเลยีม ราคาน้ํามนัปาล์มดบิในประเทศ และปรมิาณน้ํามนัปาล์มคงเหลอืในประเทศเป็นหลกั  อย่างไรก็ตาม 
คาดการณ์วา่ราคาน้ํามนัปิโตรเลยีมมแีนวโน้มทีจ่ะทรงตวัอยูใ่นระดบัไมเ่กนิ 60 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อบารเ์รล ในปี 2560 จงึมคีวาม
เป็นไปไดว้า่สดัสว่นการผสมน้ํามนัปาลม์ในน้ํามนัดเีซลจะยงัคงอยูท่ีร่อ้ยละ 6.5 ตลอดทัง้ปี ซึง่กจ็ะทาํใหป้รมิาณความตอ้งการใช้
น้ํามนัปาลม์เพือ่ผลติไบโอดเีซลอยูท่ีป่ระมาณ  8 แสนตนั  
 
โดยรวมแลว้ การเคลื่อนไหวของราคาน้ํามนัปาลม์ดบิในประเทศในปี 2560 คาดวา่จะยงัคงเกดิสว่นต่างของราคาในระดบัสงู โดย
เฉลีย่ประมาณ 5 - 6 บาท/กโิลกรมั เมื่อเทยีบกบัราคาน้ํามนัปาลม์ดบิตลาดโลก โดยอยูท่ีร่ะดบั 27 - 28 บาท/กโิลกรมั และราคา
ผลปาล์มสดที่ประมาณ 4.50 – 5.00 บาท/กิโลกรมั ตราบใดที่ราคาน้ํามนัปิโตรเลยีมโดยเฉลี่ยทรงตวัอยู่ในระดบัไม่เกิน 60 
ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อบารเ์รล  และราคาน้ํามนัปาลม์ดบิในตลาดโลกโดยเฉลีย่ในปี 2560 คาดวา่จะอยูท่ีป่ระมาณ 2,500 รงิกติต่อตนั 
ปรบัตวัลดลงจากปี 2559 ประมาณรอ้ยละ 5  
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ภาพรวมทางด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม    
 
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาล์ม จํากดั (มหาชน) มกีารดําเนินงานทีแ่สดงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม เพื่อ
ความยัง่ยนืของกจิการและสงัคมโดยรวม โดยการกําหนดวสิยัทศัน์และพนัธกจิ เพื่อใหส้ะทอ้นออกมาในการดําเนินงานตาม
ธุรกจิปกต ิดงัน้ี 
 
วิสยัทศัน์ 
เป็นบรษิทัชัน้นําในธุรกจิน้ํามนัปาล์มที่มกีารเตบิโตอย่างยัง่ยนื ภายใต้การดําเนินงานที่มปีระสทิธภิาพ ตามมาตรฐานระดบั
สากล เพือ่เสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ในดา้นการแขง่ขนัระดบัโลก 
 
พนัธกิจ 
1. สรา้งศกัยภาพในธุรกจิน้ํามนัปาลม์ตัง้แต่การเพาะเมลด็พนัธุ ์การผลติตน้กลา้ การเพาะปลกู การสกดัน้ํามนั ตลอดจน
ธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองใหส้ามารถแขง่ขนัไดแ้ละเป็นทีย่อมรบัในอนาคต 
2. ดาํเนินธุรกจิน้ํามนัปาลม์ทีใ่หม้ลูค่าสงูดว้ยการมุ่งเน้นในดา้นงานคน้ควา้วจิยั พฒันาสายพนัธุป์าลม์น้ํามนัทีใ่หผ้ลผลติ
สงู ปรบัตวัไดด้ใีนทุกพืน้ทีก่ารเพาะปลกู ตรงตามความตอ้งการของเกษตรกร รวมถงึการใหบ้รกิารทีด่เียีย่มต่อลกูคา้ 
3. ใชเ้ทคโนโลยกีารผลติและการคน้ควา้วจิยัที่ทนัสมยั ดว้ยระบบการบรหิารจดัการที่ได้มาตรฐานสากล พรอ้มกบัการ
ดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม ความหลากหลายทางชวีภาพ ชุมชนและสงัคม 
4. ให้ความสาํคญัอยู่เสมอต่อสุขภาพ ความปลอดภยั และสวสัดกิารของพนักงาน รวมถงึการสรา้งความเชื่อมัน่ให้กบั
ลกูคา้ เกษตรกรและจดัสรรประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้ และผูเ้กีย่วขอ้งอยา่งเหมาะสม 
 
บรษิทัมนีโยบายทีเ่น้นการผลติน้ํามนัปาลม์อยา่งยัง่ยนืตามกรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) โดยในสว่น
ของสวนปาลม์และโรงงานสกดัของบรษิทัไดร้บัการรบัรองมาตรฐานดงักล่าวในรปูแบบ Mass Balance (MB) เมื่อวนัที ่14 
กุมภาพนัธ ์2556  บรษิทัยงัมกีารผลติกระแสไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีภาพและชวีมวล  และไดร้บัการขึน้ทะเบยีนโครงการกลไก
การพฒันาทีส่ะอาด (Clean Development Mechanism : CDM)  นอกจากนัน้ บรษิทัยงัมนีโยบายและแนวปฏบิตัเิพื่อรกัษา
สทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ พนักงาน หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีภายนอก ไดแ้ก่ ผูถ้อื
หุน้ เจา้หน้ี ลกูคา้ คูค่า้ คูแ่ขง่ ชุมชนและสงัคม กาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน โดยบรษิทัเคารพในความเท่าเทยีมกนั ไมเ่ลอืกปฏบิตัต่ิอ
พนกังาน ลกูคา้ คูค่า้ หรอืบุคคลใดบุคคลหน่ึง เน่ืองจากความเหมอืน หรอืความแตกต่างในเรือ่งสญัชาต ิเชือ้ชาต ิศาสนา ภาษา 
อายุ เพศ สถานภาพสมรส หรอืเรื่องอื่นใด อย่างไรกต็าม ความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยีอาจแตกต่างกนั ดงันัน้ บรษิทัจะ
พจิารณาถงึสทิธติามกฎหมายทีแ่ต่ละกลุ่มพงึไดร้บัอยา่งละเอยีดรอบคอบ และดูแลใหม้ัน่ใจวา่สทิธดิงักล่าวไดร้บัความคุม้ครอง 
และปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงั โดยไดก้าํหนดแนวทางการตอบสนองความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีไวใ้นนโยบายดงักลา่ว  
 
บรษิทักาํหนดแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคมตามหลกัการ 8 ขอ้ดงัน้ี 
 
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
 
บรษิัทยดึหลกัการปฏิบตัิที่เสมอภาค ภายใต้การแข่งขนัที่เป็นธรรมต่อคู่ค้าทุกราย  รวมถึงการปฏิบตัิตามสญัญา เงื่อนไข
ทางการคา้ในการซือ้ขายสนิคา้และบรกิารจากคู่คา้ และการกําหนดนโยบายในการจดัซือ้และจดัจา้ง เพื่อใหก้ารดาํเนินธุรกจิกบั
คูค่า้เป็นไปอยา่งเหมาะสม มปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส และตรงไปตรงมา 



คาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ 
  

47 บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จาํกัด (มหาชน) | รายงานประจําปี 2559 

 

 
2. การต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชัน่ 
 
บรษิทัมนีโยบายใหพ้นกังานดาํเนินงานอย่างมคีุณธรรมและเป็นพลเมอืงทีด่ขีองสงัคม รวมทัง้สง่เสรมิใหคู้่คา้ของบรษิทัดําเนิน
ธุรกิจที่ถูกต้องด้วยความโปร่งใสด้วยเช่นกนั  บรษิทัจงึได้กําหนดให้การต่อต้านการทุจรติและการติดสนิบนเป็นนโยบายที่
สาํคญัอกีนโยบายหน่ึง โดยมกีารกาํหนดหลกัเกณฑเ์ป็นแนวปฏบิตัไิวใ้นนโยบายดงักลา่ว 
 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 
บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะใหค้วามเป็นธรรมต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกราย โดยปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกนัและปฏบิตัิ
ตามหลกัการเกี่ยวกบัสทิธมินุษยชนขัน้พื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิน่กําเนิด เชื้อชาต ิเพศ อายุ สผีวิ ศาสนา 
ความพกิาร ฐานะทางการเงนิ ชาตติระกูล สถานศกึษา หรอืสถานะอื่นใดทีม่ไิดเ้กี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการปฏบิตังิาน รวมทัง้ให้
ความเคารพต่อความเป็นปจัเจกชนและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์
 
4. การปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม 
 
บรษิัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปจัจยัแห่งความสําเรจ็ก้าวหน้าของบรษิทั บรษิัทจึงสนับสนุนพฒันาให้พนักงานมคีวามรู้
ความสามารถ มกีารฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเน่ือง มกีารดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคโดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ ให้ผลตอบแทน 
และสวสัดกิารที่เหมาะสม และเป็นธรรม เคารพสทิธขิองพนักงานตามหลกัสทิธมินุษยชนขัน้พื้นฐานตามหลกัสากลและตาม
กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ รวมทัง้ยงัใหค้วามสาํคญักบัสุขภาพ อาชวีอนามยั ความปลอดภยัในชวีติ และทรพัยส์นิ 
และสภาพแวดลอ้มการทาํงานของพนกังาน ตลอดจนเสรมิสรา้งวฒันธรรมและบรรยากาศการทาํงานทีด่แีละสง่เสรมิการทาํงาน
เป็นทมี 
 
5. ความรบัผิดชอบต่อลกูค้า 
 
บรษิทัมุ่งมัน่สรา้งความพงึพอใจและความมัน่ใจใหก้บัลกูคา้ โดยเน้นทีค่วามเอาใจใสแ่ละความรบัผดิชอบต่อลกูคา้โดยการผลติ
สนิคา้ทีม่คีุณภาพและมาตรฐาน ตามระบบบรหิารจดัการดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

- มาตรฐาน ISO 9001 เป็นมาตรฐานการจดัวางระบบบรหิารงานเพือ่การประกนัคุณภาพ 
- มาตรฐาน OHSAS 18001 เป็นระบบการจดัการดา้นชวีอนามยัและความปลอดภยัในสถานทีท่าํงาน  
- มาตรฐาน ISO 14001 เป็นมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม โดยมุ่งเน้นใหอ้งค์กรมกีารพฒันาปรบัปรุง
ตลอดจนรกัษาสิง่แวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 
- มาตรฐานการผลติน้ํามนัปาลม์อยา่งยัง่ยนืภายใตก้รอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึง่เป็น
แนวปฏบิตัทิี่มกีารปรบัปรุงการผลติน้ํามนัปาลม์อย่างยัง่ยนื ทัง้ทางเศรษฐกจิ สงัคม ชุมชน สิง่แวดลอ้ม และถูกต้อง
ตามกฎหมายของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลายภาคสว่นตัง้แต่ตน้น้ําถงึปลายน้ํา 

 
นอกจากนัน้ บรษิทัยงัมุ่งเน้นทําการตลาดและสญัญาทีเ่ป็นธรรม รวมถงึรกัษาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของลกูคา้ และมหีน่วยงาน
ซึง่ทาํหน้าทีร่บัขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้ เพือ่ใหล้กูคา้เกดิความเชื่อมัน่และพงึพอใจสงูสดุ 
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6. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 
 
บรษิทัมนีโยบายในการประกอบธุรกจิโดยคํานึงถงึสิง่แวดล้อม และปฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมที่
บงัคบัใชอ้ยู ่ทัง้น้ี บรษิทัมุง่เน้นการปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มดว้ยความรบัผดิชอบโดย 

- สง่เสรมิใหพ้นกังานของบรษิทัมจีติสาํนึก และความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม 
- ร่วมพฒันาสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์กบัหน่วยงานอื่น เพื่อใหม้กีารรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
และปรบัปรงุการปฏบิตังิานใหเ้หมาะสมต่อสิง่แวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 
- ป้องกนัไมใ่หเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจากการดําเนินธุรกจิของบรษิทั ทบทวนและตดิตามความกา้วหน้าเพื่อให้
แน่ใจวา่บรษิทัไดป้ฏบิตัติามนโยบายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 
 

7. การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม 
 
ปี 2559 บรษิทัไดร้่วมพฒันาและสรา้งสมัพนัธ์อนัดต่ีอชุมชนและสงัคม ผ่านการสนับสนุนกจิกรรม และโครงการดา้นความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมต่างๆ มลูคา่รวม 0.9 ลา้นบาท (2558 : 1.5 ลา้นบาท) 
 
 

การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม 

ไตรมาสท่ี 1  

 

 

สนับสนุนการจดัสร้างฝายชะลอน้ํา 
วนัที ่6 มกราคม 2559 บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ 
จาํกดั (มหาชน) มอบหมายใหผู้จ้ดัการแผนกสวนเคยีนซา 
เป็นตวัแทนบรษิทัในการมอบกระสอบปุ๋ ย จํานวน 100 
กระสอบ ใหแ้ก่สาํนกัสงฆเ์ฉลมิพระเกยีรต ิตําบลอรญัคาม
วาร ี อําเภอเคยีนซา จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี เพื่อใชใ้นการ
จดัสร้างฝายกัน้น้ํา เพื่อใช้สําหรบัเป็นสาธารณประโยชน์
ของชุมชน โดยฝายกัน้น้ําแห่งน้ี จะใชเ้ป็นสถานทีใ่นการ
จดังานประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นส่วนช่วยทะนุบํารุง
ศาสนา และสบืสานงานประเพณีลอยกระทงอนัดงีาม ซึ่ง
การสนับสนุนกิจกรรมดงักล่าวได้ช่วยสร้างความสมัพนัธ์
อนัดรีะหว่างพนักงานของบรษิทัและประชาชนที่อยู่ชุมชน
ใกลเ้คยีง  

 

 

 

มอบเงินสนับสนุนงานวนัเดก็แห่งชาติ 
วนัที ่ 8 มกราคม 2559 นายจกัรนิ คนัธ ิ หวัหน้าฝา่ย
ทรพัยากรบุคคล บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาล์ม 
จาํกดั (มหาชน) มอบเงนิจาํนวน 5,000 บาท ใหก้บัสถานี
วทิยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทย จงัหวดักระบี่ เพื่อ
สนบัสนุนการจดังานวนัเดก็แห่งชาตปีิ 2559 ซึง่จดัขึน้ใน
วนัที ่9 มกราคม 2559 
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สนับสนุนการสร้างป้อมตาํรวจ 
วนัที ่ 13 มกราคม 2559 บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนั
ปาลม์ จาํกดั (มหาชน) โดยนายชนตัถ ์แสงอรุณ ผูจ้ดัการ
ฝา่ยทรพัยากรบุคคล ไดม้อบเงนิสนบัสนุน 200,000 บาท 
ให้แก่สถานีตํารวจอําเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ เพื่อ
สนับสนุนโครงการก่อสร้างป้อมตํารวจตําบลโคกหาร 
อาํเภอเขาพนม จงัหวดักระบีเ่พือ่ใชเ้ป็นสาธารณประโยชน์ 

 

 

 

 

 
สนับสนุนงานสมโภชหลกัเมือง และงานกาชาด
ประจาํปี 2559 
เมื่อวนัที ่16 มนีาคม 2559 บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนั
ปาลม์ จาํกดั (มหาชน) มอบหมายใหผู้จ้ดัการแผนกสวน
ชยับุร ีดาํเนินการมอบพดัลมตัง้โต๊ะ และหมอ้หุงขา้วใหก้บั
สาํนกังานกาชาดอําเภอชยับุร ี จงัหวดัสุราษฏรธ์านี เพื่อ
สนับสนุนกจิกรรมออกรา้นนาวาของเหล่ากาชาด ในงาน
สมโภชหลกัเมอืงและงานกาชาดประจําปี 2559 ซึ่งจดั
ระหวา่งวนัที ่ 2-11 เมษายน 2559 โดยรายไดจ้ากจดังาน
จะนําไปสมทบทุนให้สภากาชาดไทยเพื่อใช้ในการ
ชว่ยเหลอืประชาชนทัง้ในยามปกต ิและสภาวะภยัภบิตั ิ

 

 

 
 
มอบเงินสนับสนุนชดุกีฬา ให้กบัทีมฟตุบอล สถานี
ตาํรวจปลายพระยา 
 

วนัที ่28 มนีาคม 2559 บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนั
ปาลม์ จาํกดั (มหาชน)  มอบเงนิสนบัสนุนชุดกฬีา ใหก้บั
สถานีตํารวจปลายพระยา อําเภอปลายพระยา จงัหวดั
กระบี ่เพื่อเป็นตวัแทนเขา้ร่วมการแขง่ขนัฟุตบอล สนาม
กฬีากลางจงัหวดักระบี ่ ระหว่างวนัที ่ 22 มนีาคม - 3 
เมษายน 2559 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งความสามคัค ี
และกระชบัความสมัพนัธ์ระหว่างเจา้หน้าที่ตํารวจในพืน้ที ่
และบรษิทั 
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ไตรมาสท่ี 2  

 

 

 

สนับสนุนการจดัจดักิจกรรมสาํหรบังานประเพณี “ขึน้
วดัเขาพระ” 
 

วนัที ่6 เมษายน 2559 บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ 

จํากดั (มหาชน) มอบหมายใหผู้จ้ดัการแผนกสวนบา้น

หมาก นําทมีงานและเครื่องจกัรกลดําเนินการซ่อมแซม

ถนนทางเขา้วดัเขาพระ ตําบลบางสวรรค ์ อําเภอพระแสง 

จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี โดยในวนัที ่7 เมษายน 2559 วดัเขา

พระไดจ้ดักจิกรรม “ขึน้วดัเขาพระ” ซึง่เป็นกจิกรรมทีจ่ดัให้

มกีารทําบุญ สรงน้ําพระของชาวบ้านในชุมชนเน่ืองใน

ประเพณีวนัสงกรานต ์

 

 

ไตรมาสท่ี 3  

 

 

 

มอบต้นกล้าปาลม์น้ํามนั ให้กบัหน่วยป้องกนัรกัษาป่า
ท่ี สฏ.17 
 
วนัที ่12 กรกฎาคม 2559 บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนั
ปาลม์ จาํกดั (มหาชน) มอบตน้กลา้ปาลม์น้ํามนั (ซหีราด) 
(7,800 บาท) กบัหน่วยป้องกนัรกัษาป่าที ่สฏ.17 ชยับุร ี
(สํานักงานป่าไม้โตรม) จงัหวดัสุราษฏร์ธานี โดยมอบที่
แปลงเพาะบา้นหมากเพือ่นําไปปลกูในพืน้ทีว่า่งบรเิวณของ
สาํนกังานป่าไมด้งักล่าว จาํนวน 3  ไร ่เพื่อนําผลผลติเป็น
ค่าใช้จ่ายในหน่วยงานประชาสมัพนัธ์พนัธุ์ซีหราด สร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างหน่วยงานราชการภายใตก้รอบ 
RSPO 
 

 

 

 

มอบเงินสนับสนุนตู้ทําน้ําร้อน-น้ําเย็น ให้กบัสถานี

ตาํรวจภธูร อาํเภอเคียนซา 

วนัที ่27 กรกฎาคม 2559 บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนั

ปาลม์ จํากดั (มหาชน) มอบเงนิสนบัสนุนตูท้ําน้ํารอ้น-น้ํา

เยน็ จํานวน 2 ตู้ (9,380บาท) ให้กบัสถานีตํารวจภูธร  

อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้ในการบริการ

ประชาชนผูม้าตดิต่อราชการ ซึ่งไดย้า้ยเขา้ทํางานยงัที่ทํา

การใหม ่เป็นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งหน่วยงาน

ของรฐัภายใตก้รอบ RSPO 
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มอบเตน็ทห์ลงัคา และเก้าอ้ีพลาสติก ให้กบั ศาลเจ้า

มาจ้อโบ ๋จงัหวดักระบ่ี 

วนัที่ 17 สงิหาคม 2559 บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนั

ปาลม์ จํากดั (มหาชน) ไดด้ําเนินการจดัซื้อเตน็ทห์ลงัคา

โค้ง จํานวน 1 หลงั และเก้าอี้พลาสตกิแบบมพีนักพงิ 

จํานวน 30 ตวั มอบเป็นสาธารณประโยชน์ให้กบัศาลเจ้า

มาจ้อโบ๋ ซึ่งตัง้อยู่ที่บ้านห้วยคราม ตําบลห้วยยูง อําเภอ

เหนือคลอง จงัหวดักระบี ่เพื่อใชใ้นพธิกีารต่างๆ ของศาล

เจา้ เชน่ ในเทศกาลถอืศลีกนิเจประจาํปี  

 

 
 

 

มอบเสื้อจราจร มอบให้กบั สถานีตาํรวจภธูรเมือง

จงัหวดักระบ่ี 

วนัที ่4 สงิหาคม 2559 บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ 

จาํกดั (มหาชน) ไดด้าํเนินการจดัซือ้เสือ้จราจร มอบใหก้บั

เจ้าหน้าที่ตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองกระบี ่ 

จํานวน 22 ตัว เพื่อสนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าที ่ 

เสรมิสรา้งความสมัพนัธ์ทีด่กีบัทางหน่วยงานราชการ และ

เพือ่ประโยชน์ในความรว่มมอือื่นๆ ในอนาคต  

 

สนับสนุนกิจกรรมซ่อมแซมพืน้ถนน 

วนัที ่15 กนัยายน  2559 บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนั

ปาลม์ จาํกดั (มหาชน) ใหพ้นกังานขบัรถไถ นําหนิผุไปถม

ปรบัพื้นผิวถนนในที่เป็นหลุมเป็นบ่อบรเิวณถนนหมู่ที่ 4 

และหมู่ที ่6 ตําบลบางสวรรค ์ อําเภอพระแสง จงัหวดั

สรุาษฏรธ์านี เพื่อเพิม่ความสะดวกในการสญัจรของคนใน

ชุมชนกับภายนอกชุมชนให้มีความปลอดภัยการขับขี่

ยานพาหนะและรวมถงึการเดนิทางของนักเรยีนโรงเรยีน

บา้นหมาก  
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ไตรมาสท่ี 4  

 

 

มอบเงินสนับสนุนในการปรบัปรงุต่อเติมหน่วยบริการ

ประชาชน สถานีภธูรอาํเภอปลายพระยา 

วนัที ่7 ตุลาคม 2559 บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ 

จาํกดั (มหาชน) มอบเงนิสนบัสนุนใหก้บัสภานีตํารวจภูธร

ปลายพระยา ถนนอ่าวลกึ-ปลายพระยา อําเภอปลายพระ

ยา จงัหวดักระบี่ เพื่อใชใ้นการจดัซื้อวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 

และค่าแรงงานก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมหน่วยบริการ

ประชาชน (ป้อมยามหน้าสถานีภูธรอําเภอปลายพระยา) 

เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้สญัจรไปมา 

รวมทัง้สร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างหน่วยงานของรฐั

ภายใตก้รอบ RSPO  

 

8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการดาํเนินงานท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มี
ส่วนได้เสีย 
 
ในปจัจุบนั บรษิทัสามารถผลติพลงังานไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพและเชื้อเพลงิชวีมวล โดยมน้ํีาเสยีและของเสยีจากกระบวนการ
ผลิตของโรงงานสกัดน้ํามนัปาล์มเป็นวตัถุดิบ และโครงการดงักล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจดัการของเสยีของนักเรียน 
นกัศกึษาและชุมชนของโรงงาน 
 
นอกจากน้ี บรษิทัยงัมสีว่นรว่มในการพฒันาสายพนัธุป์าลม์น้ํามนัทีใ่หผ้ลผลติต่อไรส่งู (ประมาณ 4-5 ตนัผลปาลม์สดต่อไรต่่อปี 
ภายใตส้ภาพอากาศปกต)ิ มภีาวะทนความแลง้ไดด้ ีและเป็นพนัธุป์าลม์ทีม่อีตัราการเตบิโตดา้นความสงูของลาํตน้ทีต่ํ่าสง่ผลให้
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลติได้มากกว่า 30 ปี ซึ่งด้วยคุณสมบตัิโดยรวมดงักล่าวส่งผลให้สามารถใช้พื้นที่เพาะปลูกได้อย่างมี
ประสทิธผิลมากขึน้ มอีตัราผลตอบแทนจากการลงทุนทีด่ ีนบัเป็นการดแูลสภาพแวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 
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ภาพรวมทางด้านการเงิน    
 
คาํอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
 

1. ผลการดาํเนินงาน 
 

ในปี 2559 บรษิทั บรษิทัย่อย และการร่วมค้า มผีลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบญัช ี โดยในระหว่างปี 
บรษิทั ไดนํ้ามาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม และแนวปฏบิตัทิางบญัชสีาํหรบัการวดัมูลค่าและรบัรู้
รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล ซึ่งมีว ัตถุประสงค์ เพื่อกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรบัสตัว์หรือพืชที่มีชีวิต 
(“สนิทรพัยช์วีภาพ”) และผลติผลทีเ่กบ็เกีย่วไดจ้ากสนิทรพัยช์วีภาพ (“ผลติผลทางการเกษตร”) ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรม
ทางการเกษตร โดยมหีลกัการดงัน้ี 

(1) วดัมูลค่าของสนิทรพัย์ชวีภาพ เมื่อเริม่แรกและ ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงานด้วยมูลค่ายุติธรรมหกั
ตน้ทุนในการขาย 

(2) กรณีสนิทรพัยช์วีภาพนัน้เป็นพชืเพื่อการใหผ้ลติผล (Bearer plant) ใหป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดของมาตรฐาน
การบญัช ีฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ อยา่งไรกต็ามยงัคงถอืวา่ผลผลติที่
เจรญิเติบโตจากพชืเพื่อการให้ผลิตผลเป็นสนิทรพัย์ชวีภาพซึ่งต้องวดัมูลค่าของสนิทรพัย์ชีวภาพ เมื่อ
เริม่แรกและ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมหกัตน้ทุนในการขาย 

(3) วดัมลูคา่ผลติผลทางการเกษตรดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมหกัตน้ทุนในการขาย ณ จุดเกบ็เกีย่ว  

ผลการเปลีย่นแปลงน้ีทาํใหม้กีารปรบัปรุงกําไรสะสมตน้งวดในงบการเงนิรวมเพิม่ขึน้ 48 ลา้นบาท สทุธจิากภาษี
เงนิไดร้อการตดับญัช ี(งบการเงนิเฉพาะกจิการ: เพิม่ขึน้ 31 ลา้นบาท สทุธจิากภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช)ี ซึง่ผล
สะสมของการเปลีย่นแปลงดงักลา่วแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ 

นอกจากน้ี การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชดีงักล่าวมผีลกระทบต่อกําไร (สุทธจิากภาษีเงนิได้) ของบรษิทั 
เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงของมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยช์วีภาพและผลติผลทางการเกษตรในระหวา่งปีปจัจุบนั 
ในงบการเงนิรวมลดลง 3.5 ลา้นบาท สทุธจิากภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(งบการเงนิเฉพาะกจิการ: เพิม่ขึน้ 8.6 
ลา้นบาท สทุธจิากภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช)ี   

 
 
ผลการดาํเนินงานของสวน 

ปรมิาณผลปาลม์สดของสวน ในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 รอ้ยละ 21.6 โดยผลปาลม์สดทีม่าจากสวนทีเ่ป็นพืน้ทีข่องบรษิทั
ลดลงร้อยละ 20 และในส่วนของผลปาล์มที่มาจากสวนที่เป็นพื้นที่สมัปทาน ลดลงร้อยละ 24 ซึ่งเกิดจากในปี 2559 ได้รบั
ผลกระทบจากภาวะแหง้แลง้อนัเกดิจากปรากฏการณ์เอลนีโญ อกีทัง้การปลกูตน้ปาลม์ทดแทนสาํหรบัตน้ปาลม์ทีม่อีายุมาก ใน
พืน้ทีท่ีเ่ป็นสมัปทานและไดร้บัการต่ออายุแลว้ ทัง้น้ีเป็นไปตามแผนการปลกูทดแทนทีบ่รษิทักําหนดไว ้ (ปี 2558 จาํนวนพืน้ที ่
1,246 ไร ่และปี 2559 จาํนวน 1,410 ไร ่สว่นทีเ่หลอือกีจาํนวน 1,434 ไร ่จะดาํเนินการในปี 2563) ทาํใหป้รมิาณผลปาลม์สดที่
เกบ็เกีย่วไดล้ดลง    
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สถานะของพืน้ทีส่มัปทานของบรษิทัยอ่ย มรีายละเอยีดดงัน้ี 

1. สวนเคยีนซา จาํนวนพืน้ที ่8,588 ไร ่:  สมัปทานกบักรมปา่ไม ้ไดห้มดอายุลง เมื่อวนัที ่8 กรกฎาคม 2557 และบรษิทั
ย่อยได้รบัการต่ออายุสญัญาเรียบร้อยแล้ว โดยได้จดทะเบียนทําสญัญาเช่าที่ดินกับกรมธนารกัษ์ เมื่อวนัที่ 11 
ธนัวาคม 2557 จํานวนพืน้ที่ 4,294 ไร่  คดิเป็นรอ้ยละ 50 ของพืน้ที่ที่เคยไดเ้ขา้ทําประโยชน์จากใบอนุญาตเดมิกบั
กรมปา่ไม ้ซึง่สญัญามผีลตัง้แต่วนัที ่9 กรกฎาคม 2557 ถงึ วนัที ่8 กรกฎาคม 2572 สว่นพืน้ทีอ่กีครึง่หน่ึงใหนํ้าไปจดั
ใหร้าษฎรผูย้ากไรไ้ม่มทีีด่นิทํากนิไดร้บัสทิธกิารเช่ารายละไมเ่กนิ 10 ไร่  ในระหว่างทีก่ารดําเนินการเรื่องการจดัสรร
พื้นที่ยงัไม่แล้วเสร็จนัน้ กรมธนารกัษ์ได้อนุญาตให้บรษิัทย่อยครอบครองทําประโยชน์โดยชําระค่าเช่าในอตัราที่
กาํหนด จนกวา่การจดัสรรทีด่นิจะดาํเนินการแลว้เสรจ็  

2. สวนชยับุร ีจาํนวนพืน้ที ่13,030 ไร ่: สมัปทานของกบักรมป่าไม ้ไดห้มดอายุลงในวนัที ่1 มกราคม 2558  บรษิทัและ
บรษิทัยอ่ยไดด้าํเนินการขออนุญาตเขา้ทาํประโยชน์หรอือยูอ่าศยัในพืน้ทีด่งักล่าวกบักรมป่าไม ้จาํนวนพืน้ที ่6,513 ไร ่
ขณะน้ียงัอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาของกรมปา่ไม ้

อย่างไรกต็าม เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2558 บรษิทัย่อยดงักล่าวไดร้บัใบอนุญาตเกบ็หาของป่าในพืน้ทีส่มัปทานแปลง
ดงักลา่ว โดยบรษิทัยอ่ยตอ้งชาํระเงนิคา่ภาคหลวงในอตัรารอ้ยละ10 ของราคาตลาดและคา่บาํรงุปา่ในอตัรา 2 เท่าของ
ค่าภาคหลวง เมื่อมกีารเก็บเกี่ยวผลปาล์มสด บรษิทัย่อยจงึได้เริม่เก็บเกี่ยวผลปาล์มสดในพื้นที่เขตป่าสงวนแปลง
ดงักลา่วตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2558 

ดว้ยเหตุผลดงักลา่วขา้งตน้ ทาํใหต้น้ทุนผลปาลม์สดจากสวนของบรษิทั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.4  
 
ผลการดาํเนินงานของโรงสกดั 

ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ทําใหป้รมิาณผลปาล์มสดทัง้ประเทศลดลงรอ้ยละ 11.6 (ขอ้มูลจากกรมการคา้ภายใน) 
เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่า่นมา ประกอบกบัจาํนวนโรงสกดัน้ํามนัปาลม์ดบิทีเ่พิม่ขึน้ ทาํใหม้กีารแขง่ขนักนัซือ้ผลปาลม์สดในราคาสงู  มี
ผลใหป้รมิาณการซือ้ผลปาลม์สดจากภายนอกลดลงรอ้ยละ 43.3     

เมื่อรวมกบัปรมิาณผลปาล์มสดจากสวนที่ลดลงรอ้ยละ 21.6  ทําใหป้รมิาณผลปาล์มสดรวมทีเ่ขา้สู่โรงสกดัลดลงรอ้ยละ 35.6 
โดยสดัสว่นการซื้อผลปาล์มสดจากภายนอกและผลผลติจากสวนของบรษิทัในปี 2559 คดิเป็นรอ้ยละ 57.1 และ 42.9 ของผล
ปาลม์สดทีใ่ชใ้นการผลติทัง้หมด  (2558 : รอ้ยละ 64.8 และ 35.2 ตามลาํดบั) 

ตน้ทุนผลปาล์มสดจากสวนของบรษิทั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.4 ในขณะทีต่น้ทุนผลปาลม์สดทีซ่ื้อจากภายนอก เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20.5 
โดยเกดิจากกลไกอุปสงคอุ์ปทานของตลาด สง่ผลใหต้น้ทุนผลปาลม์สดทีใ่ชใ้นการผลติทัง้หมดของบรษิทัโดยเฉลีย่เพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 12.9  ในขณะทีร่าคาขายน้ํามนัปาลม์ดบิ (CPO) เฉลีย่ต่อหน่วยปรบัตวัสงูขึน้ถงึรอ้ยละ 21.8 มกีําไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้ 96 ลา้น

บาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 179.1 

บรษิทัได้รบัสทิธพิเิศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน สําหรบักิจการสกดัน้ํามนัปาล์มดบิและเมล็ดในปาล์ม
อบแหง้ กจิการผลติไฟฟ้าจากเชื้อเพลงิชวีมวล และกจิการผลติไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพ ตามกําลงัการผลติที่กําหนดไวใ้นบตัร
สง่เสรมิ ทัง้น้ีภายใตเ้งือ่นไขทีก่าํหนดบางประการ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี: 

สทิธพิเิศษตามบตัรสง่เสรมิเลขที ่1043(2)/2548 ลงวนัที ่18 มกราคม 2548 ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบักําไรสทุธิ
ทีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิรวมกนัไมเ่กนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุนไมร่วมค่าทีด่นิและเงนิทุนหมุนเวยีน มี
กําหนดระยะเวลา 8 ปี นับจากวนัเริม่มรีายได้จากการประกอบกิจการสําหรบักิจการสกดัน้ํามนัปาล์มดบิและเมล็ดในปาล์ม
อบแหง้ขนาด 15 ตนัต่อชัว่โมง บรษิทัไดเ้ริม่ใชส้ทิธพิเิศษดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัที ่7 มกราคม 2552 และไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิได้
นิตบุิคคลสาํหรบักําไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิมกีําหนดระยะเวลา 8 ปี นับจากวนัเริม่มรีายไดจ้าก
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การประกอบกจิการสาํหรบักจิการผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวลขนาด 1.2 เมกะวตัต์ บรษิทัไดเ้ริม่ใชส้ทิธพิเิศษดงักล่าวแลว้ 
เมือ่วนัที ่21 สงิหาคม 2558 

สทิธพิเิศษตามบตัรสง่เสรมิการลงทุนเลขที ่2245(9)/2550 ลงวนัที ่18 ธนัวาคม 2550 สาํหรบักจิการผลติไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพ
ขนาด 2 เมกะวตัต ์ซึง่บรษิทัไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบักําไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ 
มกีาํหนดระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้ บรษิทัไดเ้ริม่ใชส้ทิธพิเิศษดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัที ่16 
กุมภาพนัธ ์2553 

สาํหรบักจิการผลติเมลด็พนัธุป์าลม์ การรว่มคา้ (บรษิทั สยามเอลทิปาลม์ จาํกดั) ไดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษจีากคณะกรรมการ
สง่เสรมิการลงทุน ดงัน้ี 

สทิธพิเิศษตามบตัรสง่เสรมิการลงทุนเลขที ่1262(2)/2550 ลงวนัที ่13 มนีาคม 2550 ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบั
กําไรสุทธทิี่ไดจ้ากการประกอบกจิการที่ไดร้บัการส่งเสรมิ มกีําหนดระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนัที่เริม่มรีายได้จากการประกอบ
กจิการ ซึง่การรว่มคา้ไดเ้ริม่ใชส้ทิธพิเิศษดงักลา่วแลว้ เมือ่วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2557 
 
รายได้จากการขาย 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มรีายไดจ้ากการขายสาํหรบัปี 2559 ลดลงจากปี 2558 จาํนวน 313.5 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 24.9 โดย
มเีหตุผลหลกัจากปรมิาณการขายน้ํามนัปาลม์ดบิและน้ํามนัเมลด็ในปาล์ม ลดลงรอ้ยละ 39.2 และ 42.7 ตามลําดบั ในขณะที่
ราคาขายถวัเฉลีย่ต่อหน่วยของน้ํามนัปาลม์ดบิและน้ํามนัเมลด็ในปาลม์เพิม่ขึน้รอ้ยละ 21.8 และ 44.9 ตามลาํดบั 
 
ต้นทนุขายและค่าใช้จ่าย 

‐ บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มอีตัราสว่นตน้ทุนขายรอ้ยละ 84.2 ของยอดขาย (2558 : รอ้ยละ 95.7) โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากราคาขายถวัเฉลี่ยต่อหน่วยของน้ํามนัเมลด็ในปาล์ม เพิม่ขึน้รอ้ยละ 44.9 ซึ่งเพิม่ขึน้ในสดัส่วนที่มากกว่าต้นทุน
เฉลีย่ต่อหน่วยของน้ํามนัเมลด็ในปาลม์ เพิม่เพยีงรอ้ยละ 29.6 สง่ผลใหอ้ตัราสว่นตน้ทุนขายลดลง 

‐ คา่ใชจ้า่ยในการขายลดลง 13.3 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 44.4 โดยเกดิจากค่าขนสง่ซึง่สอดคลอ้งกบัปรมิาณขายที่
ลดลง 

‐ ค่าใช้จ่ายในการบรหิารลดลง 5 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 17.3 โดยมาจากค่าใชจ้่ายเพื่อสาธารณะลดลง 5 ลา้น
บาท 

 
กาํไร 

จากเหตุผลที่กล่าวมาขา้งต้น แมว้่ารายได้จากการขายของบรษิทัลดลง ต้นทุนขายก็ลดลงเช่นเดยีวกนัแต่ลดลงในสดัส่วนที่
มากกว่ารายได ้จงึส่งผลให้บรษิทัและบรษิทัย่อย มกีําไรขัน้ต้น เพิม่ขึน้ 96 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 179.1 ประกอบกบั
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารลดลง 18 ลา้นบาท ในขณะทีส่ว่นแบง่ขาดทุนจากเงนิลงทุนในการรว่มคา้เพิม่ขึน้ 16.5 ลา้นบาท 
ภาษเีงนิไดเ้พิม่ขึน้เน่ืองจากผลประกอบการทีด่ขี ึน้ 10 ลา้นบาท จงึสง่ผลใหก้ําไรสทุธขิองบรษิทัและบรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้ 84 ลา้น
บาท (2558: ขาดทุนสทุธ ิ12 ลา้นบาท) และกาํไรต่อหุน้ในปี 2559 เทา่กบั 0.22 บาท (2558: ขาดทุนสทุธต่ิอหุน้ 0.04 บาท) 
 
อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น 

อตัราผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ -1.13 ในปี 2558 เป็นรอ้ยละ 6.28  ในปี 2559 
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อตัราการจ่ายเงินปันผล 

ในระหว่างปี 2559 บรษิทัไม่มกีารจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล เน่ืองจากบรษิทัประสบภาวะการขาดทุนในปี 2558 โดยมกีาร
จา่ยเงนิปนัผลประจาํปี 2558 จากกาํไรสะสมของบรษิทัในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท  

ในปี 2558 มกีารจ่ายเงนิปนัผลงวดสดุทา้ยจากผลดาํเนินงานของปี 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท เมื่อรวมกบัการจ่ายเงนิปนั
ผลระหว่างกาลของปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นการจ่ายเงนิปนัผลจากผลการดําเนินงานของปี 2557 ทัง้สิ้น
เทา่กบัอตัราหุน้ละ 0.30 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 58.11 ของกาํไรสทุธ ิ 

ทัง้น้ี นโยบายของบรษิทัทีก่าํหนดจา่ยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นจาํนวนไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 50 ของกําไรสทุธหิลงัหกัภาษแีลว้ใน
แต่ละปี  
 
มลูค่าตามบญัชี (คาํนวณจากจาํนวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก)  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมมีลูคา่ตามบญัชต่ีอหุน้เท่ากบั 3.55 บาท (คาํนวณจากจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั
สทุธ ิ324.05 ลา้นหุน้) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.2 จากปี 2558 ทีม่มีลูค่าตามบญัชต่ีอหุน้เท่ากบั 3.28 บาท (คาํนวณจากจาํนวนหุน้
สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัสทุธ ิ324.05 ลา้นหุน้)    

 
2. ฐานะทางการเงิน 
 
สินทรพัย ์

ในปี 2559 บรษิทัและบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยร์วม 1,547 ลา้นบาท ลดลง 35 ลา้นบาทจากปี 2558 หรอืคดิเป็นลดลงรอ้ย
ละ 2.2 มอีตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 4.67 (2558 : รอ้ยละ -0.76) โดยมสีาเหตุหลกัมาจากรายการ
เปลีย่นแปลงสนิทรพัยท์ีส่าํคญั ดงัน้ี 

‐ ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น ลดลง 125 ล้านบาท เน่ืองจากในเดอืนธนัวาคม 2558 มกีารขายน้ํามนัปาล์มดบิ
ใหก้บัการไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย จงัหวดักระบี่ ซึ่งมกีําหนดการชําระเงนิ 30 วนันับจากวนัทีท่ี่สง่มอบ
สนิคา้ครบ  

‐ สนิคา้คงเหลอื เพิม่ขึน้ 55 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากปรมิาณสนิคา้คงเหลอืทีเ่พิม่ขึน้ ประกอบกบัตน้ทุน
ถวัเฉลีย่ต่อหน่วยของน้ํามนัปาลม์ดบิและน้ํามนัเมลด็ในปาลม์ทีเ่พิม่ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2558 
(บรษิทัไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ออกโดยสภาวชิาชพี ฉบบัที่ 41 เรื่องเกษตรกรรมและแนว
ปฏิบตัิทางบญัชสีําหรบัการวดัมูลค่าและรบัรู้รายการของพชืเพื่อการให้ผลติผล ซึ่งมผีลบงัคบัใช้สําหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2559 มาถอืปฏบิตั ิทาํใหต้อ้งเปลีย่นวธิกีารบนัทกึบญัชผีลติผล
ทางการเกษตร คอืผลปาลม์สดทีเ่กบ็เกีย่วแลว้ จากเดมิทีบ่นัทกึดว้ยราคาทุนมาเป็นการวดัมลูค่ายุตธิรรมหกัดว้ย
ประมาณการค่าใชจ้่าย ณ จุดเกบ็เกีย่ว ซึง่ผลจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชดีงักล่าว ทาํใหม้ลูค่าของสนิคา้
คงเหลอืตน้งวดลดลงเป็นจาํนวนเงนิ 5 ลา้นบาท) 

‐ สนิทรพัยช์วีภาพ เพิม่ขึน้ 61 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากปรมิาณปลายงวดของผลปาล์มสดที่อยู่บนต้น
ปาลม์และตน้กลา้ปาลม์ทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่เป็นผลจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิเกีย่วกบัเกษตรกรรม 

‐ ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ลดลง 55 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการบนัทกึคา่เสือ่มราคาประจาํปี  

‐ เงนิกูย้มืระยะสัน้ ลดลง  60 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการจา่ยชาํระคนืเงนิกู ้

‐ เงนิกูย้มืระยะยาว ลดลง 75 ลา้นบาท จากการชาํระคนืเงนิกูธ้นาคารตามสญัญา 
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3. แหล่งท่ีมาของเงินทุน  
 
โครงสร้างของเงินทนุ  

ณ สิน้ปี 2559 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมโีครงสรา้งเงนิทุนมาจากสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,150 ลา้นบาท และมาจากสว่นของหน้ีสนิ 397 
ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 74.3 และรอ้ยละ 25.7 ของหน้ีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ ซึง่ในจาํนวนหน้ีสนิดงักล่าวมาจากเงนิกูย้มืจาก
สถาบนัการเงนิ 340 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 85.6 ของหน้ีสนิรวม โดยเป็นเงนิกูย้มืระยะสัน้ทัง้จาํนวน   

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ในปี 2559 เท่ากบั 0.35 เท่า (2558 : 0.49 เท่า) ทัง้น้ีมาจากเงนิกูย้มืระยะสัน้ในปี 2559 ที่
ลดลง 
 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มผีลกาํไรสทุธสิาํหรบัปี 2559 จาํนวน 72 ลา้นบาท และในระหวา่งปี 2559 บรษิทัมกีารจา่ยเงนิปนัผลจาก
กําไรสะสม จํานวน 32.4 ล้านบาท ในขณะที่บรษิทัมกีารปรบักําไรสะสมต้นงวดเน่ืองจากมาตรฐานบญัชฉีบบัที่ 41 เกี่ยวกบั
สนิทรพัยช์วีภาพ เพิม่ขึน้จาํนวน 48 ลา้นบาท ทาํใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย เพิม่ขึน้จากปี 2558 จาํนวน 87 
ลา้นบาท 
 
หน้ีสิน  

บรษิทัและบรษิทัย่อย มหีน้ีสนิทัง้หมด 397 ลา้นบาท ซึ่งเป็นหน้ีสนิหมุนเวยีน 387 ลา้นบาท และหน้ีสนิไม่หมุนเวยีน 10 ลา้น
บาท ลดลงจากปี 2558 จาํนวน 123 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 23.6 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก เงนิกูย้มืสทุธทิีล่ดลง 135 ลา้นบาท 
ประกอบกบัผลการดาํเนินงานทีเ่พิม่ขึน้ของปี 2559 ดงัทีไ่ดก้ลา่วไปแลว้ขา้งตน้ 
 
สภาพคล่องทางการเงิน  (กระแสเงินสด) 

ในปี 2559 กระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี ณ 31 ธนัวาคม 2559 
จํานวน 96 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 19 ลา้นบาท จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2558 ทีม่อียู่จํานวน 77 ลา้นบาท ซึ่งมกีาร
เปลีย่นแปลงดงัน้ี 

‐ เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดาํเนินงานของปี 2559 จาํนวน 233 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2558 
จํานวน 146 ล้านบาท เหตุผลหลกัมาจากผลประกอบการที่ดขี ึน้ ดงัที่ไดก้ล่าวไปแล้วขา้งต้น ประกอบกบัการ
ลดลงในสว่นของลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น  

‐ เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนของปี 2559 จํานวน 46 ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2558 ที่ใช้ไป 215 
ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 169 ลา้นบาท เหตุผลหลกัมาจากการลดลงของการซื้อทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์ และเงนิให้
กูย้มืระยะยาวของบรษิทัยอ่ยแก่บรษิทัอื่น  

‐ เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิของปี 2559 จาํนวน 167 ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2558 ทีจ่ดัหามา 
51 ลา้นบาท เหตุผลหลกัมาจากการชาํระคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 135 ลา้นบาท 
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อตัราส่วนทางการเงิน 

‐ อตัราส่วนสนิทรพัยห์มุนเวยีนต่อหน้ีสนิหมุนเวยีนเท่ากบั 0.79 เท่า ในปี 2559 สงูกว่าปี 2558 ซึ่งเท่ากบั 0.58 
เท่า สาเหตุหลกัมาจากเงนิกู้ยมืระยะสัน้และเงนิกู้ยมืระยะยาวที่ถงึกําหนดชําระภายในหน่ึงปีลดลง ในขณะที่
สนิทรพัยห์มนุเวยีนเพิม่ขึน้ 

‐ อตัราสว่นสนิทรพัยส์ภาพคล่องหมุนเรว็ต่อหน้ีสนิหมุนเวยีนเท่ากบั 0.29 เท่า ตํ่ากว่าปี 2558 ซึ่งเท่ากบั 0.43 
เทา่ สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 

‐ อตัราส่วนกระแสเงนิสดรบัสุทธจิากการดําเนินงานต่อหน้ีสนิหมุนเวยีนเท่ากบั 0.25 เท่า ในปี 2559 สูงกว่าปี 
2558 ซึ่งเท่ากบั 0.15 เท่า สาเหตุหลกัมาจากเงนิกู้ยมืระยะสัน้และเงนิกู้ยมืระยะยาวที่ถงึกําหนดชําระภายใน
หน่ึงปีลดลง ประกอบกบัเงนิสดรบัสทุธจิากการดาํเนินงานเพิม่ขึน้  
 

4. รายจ่ายลงทุน 

บรษิทัมรีายจา่ยลงทุนในเรือ่ง การลงทุนซือ้ทีด่นิปลกูปาลม์ โครงการปลกูปาลม์ทดแทนและการปรบัปรุงประสทิธภิาพ
เครือ่งจกัร 

‐ ในปี 2559 บรษิทัมกีารลงทุนซือ้ทีด่นิปลกูปาลม์ในพืน้ทีต่่อเน่ืองกบัสวนทบัปรกิ จงัหวดักระบี ่เพื่อเพิม่พืน้ทีป่ลกู
ปาลม์ และทาํใหค้า่บรหิารจดัการของสวนดงักลา่วลดลง 

‐ โครงการปลูกปาล์มทดแทน ในพืน้ทีท่ี่เป็นสมัปทานในสวนเคยีนซา ซึ่งบรษิทัย่อยไดร้บัการต่อสญัญาเช่ากบั
กรมธนารกัษ์ในพืน้ทีค่รึง่หน่ึงของพืน้ทีท่ีท่าํประโยชน์ บรษิทัไดเ้ริม่ดาํเนินการปลกูปาลม์ทดแทนในปี 2558 และ
ปี 2559 สว่นทีเ่หลอืคาดวา่จะแลว้เสรจ็ในปี 2563  

‐ รายจ่ายลงทุนของบรษิทัในอนาคตยงัคงเป็นการซื้อที่ดนิเพื่อปลูกสวนปาล์ม และอุปกรณ์ทดแทนทรพัย์สนิที่
เสือ่มสภาพ รวมถงึการจดัหาอุปกรณ์เครือ่งใชท้ีส่ามารถทดแทนแรงงาน 
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ปัจจยัและอิทธิพลท่ีอาจมีผลต่อผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

จากการทีว่ตัถุดบิหลกัของบรษิทัมาจากผลผลติทางการเกษตร ทําใหแ้นวโน้มผลการดําเนินงานของบรษิทัขึน้อยู่กบั
ปจัจยัที่ควบคุมไม่ได้ ไดแ้ก่ สภาพภูมอิากาศ ปรมิาณน้ําฝน ผลผลติของวตัถุดบิที่ออกสู่ตลาดในแต่ละฤดูกาล และความผนั
ผวนของราคาน้ํามนัปาลม์ นอกจากน้ียงัมนีโยบายของภาครฐัทีใ่หก้ารชว่ยเหลอืเกษตรกรในชว่งทีเ่ป็นฤดกูาลซึง่มผีลผลติปาลม์
สดออกสู่ตลาดเป็นจํานวนมาก ส่งผลใหร้าคาตลาดของผลปาล์มสดไม่ไดเ้ป็นไปตามกลไกของตลาด ประกอบกบัจํานวนโรง
สกดัน้ํามนัปาล์มดบิที่เพิม่ขึน้ทุกปี  ส่งผลให้การซื้อผลปาล์มสดจากภายนอกมกีารแข่งขนักนัอย่างรุนแรง โดยไม่ใส่ใจเรื่อง
คุณภาพของผลปาลม์ สง่ผลใหต้น้ทุนขายปรบัตวัสงูขึน้ 

ปจัจยัที่สําคญัอีกปจัจยัหน่ึงได้แก่ พื้นที่สมัปทานของบริษัท ซึ่งในอดีตคิดเป็นร้อยละ 48.5 ของพื้นที่ปลูกปาล์ม
ทัง้หมดของบรษิทัไดห้มดอายุลง  ในขณะทีภ่าครฐัมนีโยบายชดัเจนทีจ่ะขอคนืพืน้ทีร่อ้ยละ 50 ของพืน้ทีท่ีท่าํประโยชน์ หากจะ
พจิารณาต่อสญัญาหรอือนุญาตให้เขา้ทําประโยชน์ ทําให้บรษิทัมพีื้นที่ปลูกปาล์มลดลง ส่งผลให้บรษิทัต้องซื้อผลปาล์มจาก
ภายนอกเพิม่ขึน้ ซึง่มผีลใหต้น้ทุนขายสงูขึน้   

นอกจากน้ี บรษิทัยงัมปีญัหาทีด่นิทบัซอ้นกบัทีด่นิของสาํนกังานปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึง่มหีนงัสอืแจง้
ใหบ้รษิทัไปดาํเนินการกระจายสทิธิใ์หบุ้คคลอื่น  ซึง่บรษิทัอาจสญูเสยีทีด่นิดงักล่าว คดิเป็นรอ้ยละ 27.5 ของพืน้ทีป่ลกูปาลม์ที่
เป็นพืน้ทีส่ว่นของบรษิทัทัง้หมด 

จากปจัจยัต่างๆ ขา้งตน้ลว้นเป็นปจัจยัสาํคญัทีม่ผีลต่อการดาํเนินงานของบรษิทัในอนาคตทัง้สิน้  

อา้งถงึ “ปัจจยัเส่ียง” และ “ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั” ทีไ่ดก้ลา่วไปแลว้ขา้งตน้ 
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ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

1)  ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 
กลุ่มบรษิัท ได้ใช้บรกิารสอบบญัชีจากสํานักงานสอบบญัชีเดียวกนั  โดยมกีารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่สํานัก
งานสอบบญัชดีงักลา่ว ในรอบปีบญัชดีงัน้ี 
 

คา่สอบบญัช ี(บาท) ปี 2559 ปี 2560 

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

รวม 1,385,000 1,485,000 

 
 
2)  ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) 
กลุ่มบรษิทั ได้มกีารจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบรายการนําเขา้เครื่องจกัรและรายงานผลการดําเนินงานที่
ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลจากโครงการ BOI ดงัน้ี 
 

คา่ตรวจสอบโครงการ BOI  (บาท) ปี 2559 ปี 2560 

ของบรษิทั 200,000 200,000 

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

รวม 300,000 300,000 
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ผูถื้อหุ้น  
 
ณ วนัที ่10 พฤษภาคม 2559 บรษิทัมผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 รายแรกดงัน้ี 
 

ลาํดบั ช่ือผูถื้อหุ้น 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นสามญั 

ทัง้หมดท่ีออกและเรียกชาํระแล้ว 

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

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

ท่ีมา       : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 
* บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เป็นผูผ้ลติและจดัจาํหน่ายผลติภณัฑน้ํ์ามนัพชื เนยเทยีมและไขมนัพชืผสม  

โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ ทีถ่อืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป ณ วนัที ่10 พฤษภาคม 2559 มดีงัน้ี 
 

ลาํดบั ช่ือผูถื้อหุ้น 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นสามญั 

ทัง้หมดท่ีออกและเรียกชาํระแล้ว 

1 บรษิทั ลํ่าสงู โฮลดิง้ จาํกดั 42.11 
2 HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD 20.00 
3 CIMB-SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD 11.03 

ท่ีมา         : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
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คณะกรรมการและผูบ้ริหาร 
 

1.  โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชดุย่อย 

 
คณะกรรมการ/ 

คณะกรรมการชดุย่อย 
รายช่ือกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั 1. นายธรีะ วภิูชนิน 
2. นางสาวอญัชล ี สบืจนัทศริ ิ
3. นายเสงีย่ม สนัทดั 
4. นายวศนิ ปจัจกัขะภตั ิ
5. นายวงั ชาง ยงิ 
6. นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร ์
7. นางสาวจริสดุา สาํเภาทอง 
8. นายยทุธ  ศกัดิเ์ดชยนต ์

กรรมการอสิระและประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการอสิระ 
กรรมการอสิระ 
กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิาร 
เลขานุการบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 1. นายธรีะ วภิูชนิน 
2. นายเสงีย่ม สนัทดั 
3. นายวศนิ ปจัจกัขะภตั ิ
4. นายยทุธ  ศกัดิเ์ดชยนต ์

กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอสิระ 
กรรมการอสิระ 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา 1. นายเสงีย่ม สนัทดั 
2. นายธรีะ วภิูชนิน 
3. นายวศนิ ปจัจกัขะภตั ิ
4. นายวงั ชาง ยงิ 

กรรมการอสิระและประธานกรรมการสรรหา 
กรรมการอสิระ 
กรรมการอสิระ 
กรรมการ 

คณะกรรมการกาํหนด 
ค่าตอบแทน 

1. นายเสงีย่ม สนัทดั 
 
2. นายธรีะ วภิูชนิน 
3. นายวศนิ ปจัจกัขะภตั ิ
4. นายวงั ชาง ยงิ 

กรรมการอสิระและประธานกรรมการกาํหนด
คา่ตอบแทน 
กรรมการอสิระ 
กรรมการอสิระ 
กรรมการ 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ สามารถดูไดท้ีห่วัขอ้ ”รายงานการปฏิบติั

 ตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี” ขอ้ 5.2 

 

กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ไดแ้ก่  
 

กรรมการตรรจสอบ ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

นายธรีะ วภิชูนิน 
(ประธานกรรมการตรวจสอบ) 

เคยดาํรงตาํแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการ  
ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย (2540-2546) 
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2. การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร 

 

คณะกรรมการสรรหาทําหน้าที่ในการพจิารณาสรรหาบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมจะเป็นกรรมการ แทน
กรรมการทีจ่ะครบกําหนดวาระในเดอืนเมษายน 2560 น้ี ทัง้น้ี รวมถงึการพจิารณาการเสนอชื่อบุคคลโดยผู้
ถือหุ้น เพื่อพจิารณาเข้ารบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่กําหนดไว้ จากนัน้ได้
นําเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการของบรษิทัเพื่อพจิารณาก่อนนําเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตั ิ
ทัง้น้ีคุณสมบตัขิองกรรมการและผูบ้รหิารตอ้งมลีกัษณะไมต่อ้งหา้มตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์นอกจากนัน้ตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีจ่ะ
เป็นประโยชน์ต่อบรษิทั 
 
คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ ดูได้ที่หวัขอ้ “รายงานการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี” ขอ้ 

 5.1.6 
 
ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัแลว้ ไมม่กีารกําหนดจาํนวนกรรมการทีม่าจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่แต่ละกลุ่ม แต่ใหส้ทิธิ ์
การแต่งตัง้กรรมการ โดยวธิทีี่ผูถ้อืหุ้นสามารถแบ่งคะแนนเสยีงของตนในการเลอืกตัง้กรรมการเพื่อให้ผูใ้ด
มากน้อยเพยีงใดกไ็ด ้(Cumulative Voting) 
 

3. จาํนวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการและจาํนวนครัง้ท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชมุ
คณะกรรมการบริษทั  

 
ในปี 2559 คณะกรรมการมีการประชุมวาระปกติรวมทัง้สิ้น 6 ครัง้ โดยมีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วม
ประชุมดงัน้ี 
 

รายช่ือคณะกรรมการ จาํนวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ 

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

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

2/2 
 

4/4 

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

รายช่ือผูบ้ริหาร ตาํแหน่ง 

1. นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร ์ กรรมการบรหิาร 
3. นางสาวจริสดุา สาํเภาทอง กรรมการบรหิาร 
4. นายสภุทัรพงศ ์ชาญพานิชย ์ ผูจ้ดัการฝา่ยโรงงาน 
5. นายอุเทน ประทุมรตัน์ ผูจ้ดัการฝา่ยสวน 
6. นางสาวเทยีมรส จนิะกนั ผูจ้ดัการแผนกบญัช ี
7. นายชณตัถ ์แสงอรุณ ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบุคคล 

 

5. ประวติัคณะกรรมการและผู้บริหาร 

 
1. นายธีระ วิภชูนิน 
กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน และกรรมการสรรหา 
อาย ุ    68 ปี 
สญัชาต ิ    ไทย 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั   ไมม่ ี
จาํนวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่าํรงตาํแหน่ง 

- ประธานกรรมการ 3 บรษิทั 
- กรรมการ  5 บรษิทั 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  22 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่วนัที ่24 พฤษภาคม 2538) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้รหิาร   ไมม่ ี
คุณวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิและเศรษฐศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัวสิคอนซนิ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผา่นการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
  ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่6/2001 
  ประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) รุน่ที ่5/2005 
  ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) Refresher  
  รุน่ที ่1/2005  
ตาํแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

 กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการ บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทัเงนิทุน กรงุเทพธนาทร จาํกดั (มหาชน) 
 ประธานคณะกรรมการ บรษิทั อนิเตอรไ์ฮด ์จาํกดั (มหาชน) 

 
หมายเหตุ :      ปจัจุบนั    อดตี 
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ตาํแหน่งในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร) 
 - ไมม่ ี- 
ตาํแหน่งในกจิการอื่น 

 กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิคณะกรรมการเตรยีมจดัตัง้บรษิทั ทศท, กสท, ปตท, ทอท 
 รองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  

การเขา้รว่มประชุมปี 2559  - มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั 6 ครัง้ เขา้ประชุม 6 ครัง้ 
    - มกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เขา้ประชุม 4 ครัง้ 
    - มกีารประชุมคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 2 ครัง้ เขา้ประชุม 2 ครัง้ 
    - มกีารประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครัง้ เขา้ประชุม 2 ครัง้ 
 
2. นางสาวอญัชลี  สืบจนัทศิริ 
รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
อาย ุ    58 ปี 
สญัชาต ิ    ไทย 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั   ไมม่ ี
จาํนวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่าํรงตาํแหน่ง 

- ประธานกรรมการ -0- บรษิทั 
- กรรมการ   2 บรษิทั 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  14 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่วนัที ่18 มถุินายน 2546) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั  
ระหวา่งผูบ้รหิาร   ไมม่ ี
คุณวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผา่นการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
   ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่36/2003 
   ประกาศนียบตัร Company Secretary Program (CSP) รุน่ที ่26/2008 
ตาํแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
ตาํแหน่งในกจิการอื่น 

 กรรมการ บรษิทั ลํ่าสงู โฮลดิง้  จาํกดั 
 กรรมการ บรษิทั น้ํามนัพชืกรงุเทพ จาํกดั 
 กรรมการ บรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จาํกดั 
 กรรมการ บรษิทั พนัธศ์ร ีจาํกดั 
 กรรมการ บรษิทั ประจกัษ์ววิฒัน์ จาํกดั 
 ประธานกรรมการ บรษิทั สยามเอลทิปาลม์ จาํกดั 

การเขา้รว่มประชุมปี 2559  - มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั 6 ครัง้ เขา้ประชุม 6 ครัง้ 
 
 

หมายเหตุ :      ปจัจุบนั    อดตี 
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3. นายเสง่ียม สนัทดั 
กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา 
อาย ุ    70 ปี 
สญัชาต ิ    ไทย 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั   ไมม่ ี
จาํนวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่าํรงตาํแหน่ง 

- ประธานกรรมการ -0- บรษิทั 
- กรรมการ   1 บรษิทั 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  5 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่วนัที ่27 เมษายน 2555) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้รหิาร   ไมม่ ี
คุณวฒุทิางการศกึษา  รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

นิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
ประกาศนียบตัรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐั เอกชน และการเมอืง รุ่น 1 
(วปอ. 2546) 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผา่นการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
  ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่22/2004  
  ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่51/2004 
ตาํแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

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

ตาํแหน่งในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร) 
 - ไมม่ ี- 
ตาํแหน่งในกจิการอื่น 

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

การเขา้รว่มประชุมปี 2559  - มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั 6 ครัง้ เขา้ประชุม 5 ครัง้ 
    - มกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เขา้ประชุม 3 ครัง้ 
    - มกีารประชุมคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 2 ครัง้ เขา้ประชุม 1 ครัง้ 
    - มกีารประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครัง้ เขา้ประชุม 1 ครัง้ 

หมายเหตุ :      ปจัจุบนั    อดตี 
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4. นายวศิน ปัจจกัขะภติั 
กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน และกรรมการสรรหา 
อาย ุ    63 ปี 
สญัชาต ิ    ไทย 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั   ไมม่ ี
จาํนวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่าํรงตาํแหน่ง 

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

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  1 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2559) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้รหิาร   ไมม่ ี
คุณวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ไมผ่า่นการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ตาํแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น ไมม่ ี
ตาํแหน่งในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร) 
 - ไมม่ ี- 
ตาํแหน่งในกจิการอื่น 

 กรรมการ บรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จาํกดั 
 กรรมการ บรษิทั พนัธศ์ร ีจาํกดั 
 กรรมการ บรษิทั ประจกัษ์ววิฒัน์ จาํกดั 

การเขา้รว่มประชุมปี 2559  - มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั 4 ครัง้ เขา้ประชุม 4 ครัง้ 
    - มกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครัง้ เขา้ประชุม 3 ครัง้ 
    - มกีารประชุมคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 1 ครัง้ เขา้ประชุม 1 ครัง้ 
    - มกีารประชุมคณะกรรมการสรรหา 0 ครัง้ เขา้ประชุม 0 ครัง้ 
 
5. นายวงั ชาง ยิง  
กรรมการ กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน และกรรมการสรรหา 
อาย ุ    56 ปี 
สญัชาต ิ    สงิคโปร ์
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั   ไมม่ ี
จาํนวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่าํรงตาํแหน่ง 

- ประธานกรรมการ -0- บรษิทั 
- กรรมการ   2 บรษิทั 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  18 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2542) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้รหิาร   ไมม่ ี

 
หมายเหตุ :      ปจัจุบนั    อดตี 
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คุณวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตร ีสาขากฎหมาย (เกยีรตนิิยม) Oxford University ประเทศองักฤษ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ไมผ่า่นการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ตาํแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

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

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

ตาํแหน่งในกจิการอื่น 
  สมาชกิของ Board of Governors, สงิคโปรโ์พลเีทคนิค 

  สมาชกิของ Advisory Board, Asian Civilisations Museum ประเทศสงิคโปร ์ 
การเขา้รว่มประชุมปี 2559  - มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั 6 ครัง้ เขา้ประชุม 5 ครัง้ 
    - มกีารประชุมคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 2 ครัง้ เขา้ประชุม 1 ครัง้ 
    - มกีารประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครัง้ เขา้ประชุม 1 ครัง้ 
 
6. นางสาวปิยธิดา  สขุจนัทร ์ 
กรรมการบรหิาร 
อาย ุ    48 ปี 
สญัชาต ิ    ไทย 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั   ไมม่ ี
จาํนวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่าํรงตาํแหน่ง 

- ประธานกรรมการ -0- บรษิทั 
- กรรมการ   2 บรษิทั 

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

ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตรก์ารเงนิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผา่นการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
    ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่36/2003 
    ผา่นการอบรมหลกัสตูรนกัลงทุนผูท้รงคุณวฒุ ิรุน่ที ่1/2012 (TIIP 1)  

จดัโดยสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
 

หมายเหตุ :      ปจัจุบนั    อดตี 
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ตาํแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 
 กรรมการบรหิาร บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในกจิการอื่น 
 กรรมการ บรษิทั ลํ่าสงู โฮลดิง้ จาํกดั 
 กรรมการ บรษิทั น้ํามนัพชืกรงุเทพ จาํกดั 
 กรรมการ บรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จาํกดั 
 กรรมการ บรษิทั พนัธศ์ร ีจาํกดั 
 กรรมการ บรษิทั ประจกัษ์ววิฒัน์ จาํกดั 
 กรรมการ บรษิทั สยามเอลทิปาลม์ จาํกดั 
 ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการฝา่ยวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์บรษิทัหลกัทรพัย ์คาเธย่แ์คปปิตอล จาํกดั 

การเขา้รว่มประชุมปี 2559  - มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั 6 ครัง้ เขา้ประชุม 6 ครัง้ 
 
7. นางสาวจิรสดุา สาํเภาทอง 
กรรมการบรหิาร 
อาย ุ    46 ปี   
สญัชาต ิ    ไทย 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั   ไมม่ ี
จาํนวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่าํรงตาํแหน่ง 

- ประธานกรรมการ -0- บรษิทั 
- กรรมการ   1 บรษิทั 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  2 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2558) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้รหิาร   ไมม่ ี
คุณวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตร ีสาขาการบญัชตีน้ทุน  

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผา่นการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
    ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่208/2015 
ตาํแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

 เลขานุการบรษิทั เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ  
บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

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

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

การเขา้รว่มประชุมปี 2559  - มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั 6 ครัง้ เขา้ประชุม 6 ครัง้ 
 

หมายเหตุ :      ปจัจุบนั    อดตี 
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8. นายยทุธ ศกัด์ิเดชยนต ์ 
เลขานุการบรษิทั และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ    76 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั   รอ้ยละ 0.07 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้รหิาร   ไมม่ ี
คุณวฒุทิางการศกึษา  สงัคมวทิยามหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัมชิแิกน ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

เนตบิณัฑติไทย 
นิตศิาสตรบ์ณัฑติ (เกยีรตนิิยมด)ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ไมผ่า่นการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ประสบการณ์ 

 ทนายความ สาํนกังานสกั กอแสงเรอืง 
 
9. นายสภุทัรพงศ ์ชาญพานิชย ์
ผูจ้ดัการฝา่ยโรงงาน 
อาย ุ    49 ปี  
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั  ไมม่ ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวั  
ระหวา่งผูบ้รหิาร   ไมม่ ี
คุณวฒุทิางการศกึษา  ปรญีญาตร ีสาขาวศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ไมผ่า่นการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ประสบการณ์ 

 ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการโรงงาน บรษิทั ชุมพรอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน)  
 ผูจ้ดัการโรงงาน บรษิทั ไทยทาโลแอนดอ์อยล ์จาํกดั 
 หวัหน้าฝา่ยซ่อมบาํรงุ บรษิทั ศรตีรงัแอรโกรอนิดสัทร ีจาํกดั (มหาชน) 
 วศิวกรเครือ่งกล บรษิทั โดล ไทยแลนด ์จาํกดั 

 
10. นายอเุทน ประทมุรตัน์ 
ผูจ้ดัการฝา่ยสวน 
อาย ุ    58 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั  รอ้ยละ 0.01 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั  
ระหวา่งผูบ้รหิาร   ไมม่ ี
คุณวฒุทิางการศกึษา  วทบ. (เกษตรศาสตร)์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ไมผ่า่นการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ประสบการณ์ 

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

หมายเหตุ :      ปจัจุบนั    อดตี 
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11. นางสาวเทียมรส จินะกนั 
ผูจ้ดัการแผนกบญัชกีารเงนิ 
อาย ุ    58 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั  ไมม่ ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวั  
ระหวา่งผูบ้รหิาร   ไมม่ ี
คุณวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัราชภฏั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ไมผ่า่นการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ประสบการณ์ 

 หวัหน้างานบญัชกีารเงนิ  บรษิทั ใบยาเอเชยีอาคเนย ์จาํกดั 
 หวัหน้างานบญัชกีารเงนิ  บรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จาํกดั 

 
12. นายชณัตถ ์ แสงอรณุ 
ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบุคคล 
อาย ุ    55 ปี  
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั  ไมม่ ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวั  
ระหวา่งผูบ้รหิาร   ไมม่ ี
คุณวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาโท สาขารฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
    ปรญิญาตร ีสาขารฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ไมผ่า่นการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ประสบการณ์ 

 ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบุคคล บรษิทั นนัยางการเ์มน้ท ์จาํกดั 
 ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบุคคลและธุรการ บรษิทั โรงพมิพ ์ไทยวฒันาพานิช จาํกดั 
 ผูจ้ดัการอาวโุสฝา่ยทรพัยากรมนุษยแ์ละธุรการ บรษิทั คารเ์ปท อนิเตอรช์ัน่แนล (ประเทศไทย)  

จาํกดั (มหาชน) 
 ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรมนุษยแ์ละธุรการ บรษิทั ไทยเพรซเิดน้ท ์ฟูดส ์จาํกดั (มหาชน) 
 ผูจ้ดัการฝา่ยบุคคลและธุรการ บรษิทั มัน่คงเคหะการ จาํกดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :      ปจัจุบนั    อดตี 
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6. จาํนวนหุ้นสามญัท่ีกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัถืออยู่ในปีท่ีผา่นมา  
 

รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร 
จาํนวนหุ้นท่ีถือ 

ณ 31 ธนัวาคม 2558 
จาํนวนหุ้นท่ีถือ เพ่ิมขึน้ 

(ลดลง)ในระหว่างรอบปีบญัชี 
จาํนวนหุ้นท่ีถือ 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 

1.  นายธรีะ  วภิชูนิน - - - 
2.  นางสาวอญัชล ี สบืจนัทศริ ิ - - - 
3.  นายเสงีย่ม สนัทดั - - - 
4.  นายวศนิ ปจัจกัขะภตั ิ - - - 
5.  นายวงั ชาง ยงิ - - - 
6.  นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร ์ - - - 
7.  นางสาวจริสดุา สาํเภาทอง - - - 
8.  นายยทุธ ศกัดิเ์ดชยนต ์ 229,000 - 229,000 
9. นายสภุทัรพงศ ์ชาญพานิชย ์ - - - 
10. นายอุเทน ประทุมรตัน์ 23,000 - 23,000 
11. นางสาวเทยีมรส จนิะกนั - - - 
12. นายชณตัถ ์ แสงอรณุ - - - 
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7. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 
 
คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
- คา่ตอบแทนของกรรมการจาํนวน 8 คน เป็นจาํนวนเงนิรวมทัง้สิน้ 6,270,000 บาท  
  โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

ค่าธรรมเนียมกรรมการปี 
2559 

กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ 

1. นายธรีะ วภิูชนิน 
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา 

884,400 633,600 

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

กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนและประธาน
กรรมการสรรหา 
 
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา 

202,400 
 
 
 

404,800 

211,200 
 
 
 

422,400 

4. นายเสงีย่ม สนัทดั 
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนและประธาน
กรรมการสรรหา 

607,200 633,600 

5. นายวงั ชาง ยงิ กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา 567,600  
6. นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร ์ กรรมการบรหิาร 567,600  
7. นางสาวจริสดุา สาํเภาทอง กรรมการบรหิาร 567,600  

 

- คา่ตอบแทนกรรมการของบรษิทัทีเ่ขา้ไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษิทัยอ่ย และการรว่มคา้             
--ไมม่-ี- 

- คา่ตอบแทนรวมของผูบ้รหิารบรษิทัจาํนวน 7 คน โดยไดร้บัคา่ตอบแทนเป็นเงนิเดอืนและโบนสัเป็น
จาํนวนเงนิทัง้สิน้  21,070,598 บาท*  

*หมายเหตุ : คา่ตอบแทนผูบ้รหิารบรษิทัไดร้วมคา่ตอบแทนของกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูจ้ดัการฝา่ย  
4 รายแรกต่อจากกรรมการผูจ้ดัการลงมา รวมถงึผูบ้รหิารรายที ่4 ทุกราย (ตามคาํนิยามทีก่าํหนดโดยสาํนกังาน กลต.) 
 
คา่ตอบแทนอื่น 
บรษิทัไมม่กีารจา่ยคา่ตอบแทนอื่น ยกเวน้คา่ตัว๋เครือ่งบนิ และทีพ่กั สาํหรบักรรมการทีเ่ป็นชาวต่างประเทศ
ทีม่าเขา้รว่มประชุม และการทาํกรมธรรมป์ระกนัความรบัผดิสาํหรบักรรมการทัง้คณะและผูบ้รหิาร 
 

สว่นผูบ้รหิารทีไ่มใ่ชก่รรมการจะมรีถประจาํตาํแหน่ง คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัรถประจาํตาํแหน่ง คา่ประกนัสขุภาพ 
และคา่ประกนัอุบตัเิหตุ  
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สาํหรบัเงนิสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชพีนัน้ ผูบ้รหิารของบรษิทัไดร้บัสทิธใินอตัราเดยีวกบัพนกังานอื่นๆ คอื
รอ้ยละ 5 ของเงนิเดอืน ยกเวน้กรรมการบรหิารทีไ่มไ่ดม้กีารจา่ยเงนิสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 
 

8. กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัย่อยและ
บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

ช่ือ บริษทั 

บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั บริษทัย่อย การร่วมค้า 

LST UFC UNF 
บจก.
พนัธศ์รี 
วิวฒัน์  

บจก.
พนัธศ์รี 

 

บจก.
ประจกัษ์ 
วิวฒัน์  

บจก. 
สยามเอ
ลิทปาลม์ 

1 นายวงั ชาง ยงิ / // * *     

2 นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ // //   / / / * 

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

4 นางสาวจริสดุา สาํเภาทอง // ///       

 
หมายเหตุ 
* หมายถงึ ประธานกรรมการ  LST หมายถงึ บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
/ หมายถงึ กรรมการ    UFC หมายถงึ บรษิทั อาหารสากล จาํกดั (มหาชน) 
// หมายถงึ กรรมการบรหิาร   UNF หมายถงึ บรษิทั ยเูน่ียนฟรอสท ์จาํกดั  
/// หมายถงึ ผูบ้รหิาร 
 

9. การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

 

บรษิทัมนีโยบายและวธิกีารดแูลผูบ้รหิารในการใชข้อ้มลูภายในเพือ่เป็นประโยชน์สว่นตนดงัน้ี 
1. ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารเกี่ยวกบัหน้าทีท่ีต่อ้งรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส

และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ และบทกําหนดโทษตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ.2535 และตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

2. ให้ผู้บรหิารของบรษิทัรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ต่อคณะกรรมการของบรษิทัทุกไตรมาสที่มกีาร
ประชุมคณะกรรมการ 

3. แจ้งให้ผู้บรหิารที่ได้รบัทราบขอ้มูลภายในที่มสีาระสําคญั มใิห้เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวแก่ผู้อื่น รวมถึง
ผลกระทบที่อาจจะเกดิขึน้กบัหลกัทรพัยข์องบรษิทัและบทกําหนดโทษตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 ทีผู่บ้รหิารจะไดร้บัหากมกีารฝา่ฝืน 

4. ห้ามมิให้ผู้บริหารมีการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงนิจะเผยแพร่ต่อ
สาธารณะชน  

 
บรษิทัไดก้ําหนด มาตรการการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทั รวมถงึบทลงโทษกรณีทีม่กีารฝา่ฝืนไว้

  ในนโยบายการกาํกบักจิการ ซึง่สามารถดไูดท้ีห่วัขอ้ “รายงานการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ี
  ดี” ขอ้ 5.8.1 
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10. การควบคมุภายใน 

 
บรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายใน เน่ืองจากเหน็วา่ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสาํคญัที่

ช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ สร้างความเชื่อมัน่ในการบรหิารงานแก่ผู้บรหิาร และช่วยให้บรษิัทดําเนินธุรกิจอย่างมี
ประสทิธภิาพและบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว ้รวมทัง้ช่วยรกัษาผลประโยชน์และเงนิลงทุนของผูถ้อืหุน้ ช่วยใหร้ายงาน
ทางการเงนิและรายงานดา้นการปฏบิตังิานของบรษิทัมคีวามถูกตอ้งน่าเชื่อถอื ปกป้องทรพัยส์นิของบรษิทัไม่ใหส้ญูหาย
หรอืรัว่ไหล และชว่ยใหบุ้คลากรของบรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
บริษัทได้มีการว่าจ้างสํานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งได้

กําหนดใหม้กีารจดัทําแผนการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อประเมนิประสทิธภิาพของระบบการควบคุมภายใน และสรา้ง
ระบบการควบคุมภายในทีด่แีก่บรษิทัเพือ่ใหเ้กดิระบบการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธผิล และปฏบิตัติามอยา่งสมํ่าเสมอ 

 
ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ที ่1/2560 เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2560 โดยมกีรรมการอสิระและกรรมการ

ตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมด้วยจํานวน 2 ท่าน คณะกรรมการได้มกีารสอบทานระบบการควบคุมภายในโดยใช้แบบ
ประเมนิซึ่งประเมนิโดยฝ่ายบรหิาร และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว้สรุปไดว้่า จากการประเมนิระบบการ
ควบคุมภายในของบรษิทัในดา้นต่างๆ 5 ส่วน คอื องค์กรและสภาพแวดลอ้ม การบรหิารความเสีย่ง การควบคุมการ
ปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล และระบบการตดิตาม คณะกรรมการเหน็ว่าบรษิทัมี
ระบบการควบคุมภายในเรือ่งดงักลา่วอยา่งเพยีงพอ   

 
นอกจากนัน้ การทาํธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่และบรษิทัยอ่ย บรษิทัไดม้รีายงานไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ

การเงนิของผูส้อบบญัชขีอ้ 7 แลว้เช่นกนั รวมถงึการปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง
การทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั คณะกรรมการจงึเหน็วา่บรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในในเรือ่งดงักลา่วน้ีอยา่งเพยีงพอ  

 
สําหรบัการควบคุมภายในในหวัขอ้อื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารสอบ

ทานกับสํานักงาน ดร.วิร ัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและได้มีการรายงานให้
คณะกรรมการรบัทราบในทุกไตรมาส คณะกรรมการจงึมคีวามเหน็วา่บรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอเชน่กนั  

 
สาํหรบับรษิทัยอ่ยและการรว่มคา้นัน้ ทรพัยส์นิสว่นใหญ่เป็นสวนปาลม์ซึง่ดแูลและควบคุมโดยฝา่ยบรหิารของ

บรษิทั 
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ประวติัผูต้รวจสอบภายใน 

 
นายอภิรกัษ์ อติอนุวรรตน์  
หุน้สว่นงานตรวจสอบบญัช ีบรษิทั สาํนกังาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จาํกดั 
อาย ุ    46 ปี   
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั   ไมม่ ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้รหิาร   ไมม่ ี
คุณวฒุทิางการศกึษา   ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิบณัฑติ (การบญัช)ี คณะบรหิารธุรกจิ  
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
ปรญิญาตรนิีตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

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

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ  ออกแบบและวางแผนการตรวจสอบประจาํปี 
ประเมนิความเสีย่งของระบบการควบคุมภายใน 
รายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประสบการณ์ 
 หุน้สว่นงานตรวจสอบบญัช ีบรษิทั สาํนกังาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จาํกดั  

 ตรวจสอบภายใน บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 17 ปี 

 ตรวจสอบภายใน บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 12 ปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :      ปจัจุบนั    อดตี 
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นโยบายจ่ายเงินปันผล 
 

ตัง้แต่ปี 2536 เป็นตน้ไป บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลในอตัราประมาณรอ้ยละ 50 ของกําไรสุทธหิลงั
หกัภาษเีงนิได ้ทัง้น้ียอ่มขึน้กบัภาวะเศรษฐกจิและการใชจ้า่ยเพือ่การลงทุนเป็นหลกั   

 
สบืเน่ืองมาจากผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2559 ที่ดีขึ้นจากปี 2558 คณะกรรมการบริษัทจึงได้

พจิารณาจ่ายเงนิปนัผลประจาํปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 54.1 ของกําไรสทุธ ิโดยบรษิทัจะตอ้ง
นําเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอกีครัง้ เปรยีบเทยีบกบัการจ่ายเงนิปนัผลในปีก่อนหน้า ซึง่เป็นการจ่ายจาก
กาํไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท เน่ืองจากบรษิทัมผีลการดาํเนินงานขาดทุนในปี 2558 

 
บรษิทัย่อยและการร่วมคา้ ไม่มกีารกําหนดนโยบายการจ่ายเงนิปนัผล ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัผลการดําเนินงานและ

กระแสเงนิสดของบรษิทัยอ่ยและการรว่มคา้นัน้ๆ   
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รายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีมีผลประโยชน์ร่วม ความจาํเป็น และความสมเหตุสมผลของ
รายการดงักล่าว 

 
ในระหว่างปี บรษิทัมรีายการธุรกจิทีส่าํคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไป

ตามเงื่อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกนัระหว่างบรษิทัและบุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัเหล่านัน้ ซึ่ง
เป็นไปตามปกตธิุรกจิโดยสามารถสรปุไดด้งัน้ี  

 

1) รายการระหวา่งกนักบับรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (LST) 
 

ความสมัพนัธ ์ รายการ 
มลูค่ารายการ 

(ล้านบาท) นโยบายการ 
กาํหนดราคา 

ความจาํเป็น 
2559 2558 

ผูถ้อืหุน้ 
รายใหญ่ 

ขาย CPO และ 
CPKO 

516 750 ราคาตลาด ณ วนัที่
ทาํสญัญาขาย 

บรษิทัมกีารพึง่พาทางด้านธุรกจิกบั LST ซึ่งเป็น
โรงงานกลัน่น้ํามนัปาล์มขนาดใหญ่ ทีม่คีวามรู้ความ
ชาํนาญเกีย่วกบัน้ํามนัปาลม์มากกวา่ 30 ปี ทาํใหช้่วย
พฒันาคุณภาพของน้ํามนัปาลม์ไดเ้ป็นอยา่งด ี 

ซือ้ CPO - 33 ราคาตลาด  เ ป็นการช่วยเหลือกันในกลุ่มบริษัท  ซึ่ง เกิดขึ้น
เน่ืองจากบางช่วงเวลามอุีปสงค์ส่วนเกินเกิดขึ้นใน
ตลาด 

 

2) รายการระหวา่งกนักบับรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จาํกดั และบรษิทั ประจกัษ์ววิฒัน์ จาํกดั 
 

ความสมัพนัธ ์ รายการ 
มลูค่ารายการ 

(ล้านบาท) นโยบายการ 
กาํหนดราคา 

ความจาํเป็น 
2559 2558 

บรษิทัยอ่ย 
พนัธศ์รวีวิฒัน์ 

เงนิปนัผลรบั 19 22 ตามจาํนวนทีบ่รษิทั
ยอ่ยประกาศ 

เป็นการจา่ยผลตอบแทนจากการลงทุน 

คา่เชา่สวน
ปาลม์จา่ย 

8 8 ราคาตามสญัญา เป็นคา่เชา่สวนปาลม์สมัปทาน 

ดอกเบีย้จา่ย 12 13 MLR – 1.5% ต่อปี เป็นดอกเบีย้จา่ยจากการกูย้มืเงนิ 
บรษิทัยอ่ย 
ประจกัษว์วิฒัน์ 

คา่เชา่สวน
ปาลม์จา่ย 

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

ความสมัพนัธ ์ รายการ 
มลูค่ารายการ 

(ล้านบาท) นโยบายการ 
กาํหนดราคา 

ความจาํเป็น 
2559 2558 

การรว่มคา้ รายไดค้า่เชา่
ทีด่นิ 

1 1 เกณฑท์ีต่กลง
รว่มกนั 

SEP ตอ้งใชท้ีด่นิสาํหรบัการดําเนินธุรกจิเพาะพนัธุ์
และจําหน่ายเมลด็พนัธุ์ปาลม์ CIRAD® ในประเทศ
ไทย  จึงต้องเช่าที่ดินจากบริษัทในระหว่างการ
ดาํเนินการดา้นเอกสารทีด่นิจะแลว้เสรจ็ 

ซือ้เมลด็พนัธุ์
ปาลม์น้ํามนั
และ FFB 

17 18 ราคาตลาด 

เงนิปนัผลรบั 2 6 ตามจาํนวนทีก่าร
รว่มคา้ประกาศจา่ย 

เป็นการจา่ยผลตอบแทนจากการลงทุน 

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

 
มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั 
 

ในปี 2559 บรษิทัมกีารจําหน่ายน้ํามนัปาล์มดบิ และน้ํามนัเมลด็ในปาล์มดบิ ให้แก่ บรษิทั ลํ่าสูง (ประเทศ
ไทย) จาํกดั (มหาชน) คดิเป็นรอ้ยละ 54.57 (2558 : รอ้ยละ 59.51) ของมลูค่าการขายทัง้หมด ซึง่เป็นราคาตลาดและ
เป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ไม่มีพนัธะผูกพนักนันอกเหนือจากสญัญาการขายน้ํามนัปาล์มดิบ และเป็นไปตาม
ประเพณีการคา้ของการทาํธุรกจิน้ํามนัปาลม์ดบิ   
 

นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิซึ่งเป็นกรรมการผู้จดัการของบรษิทั และบรษิทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากดั 
(มหาชน) เป็นผูอ้นุมตักิารขายน้ํามนัปาลม์ดบิใหแ้ก่ บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โดยทีก่ารขายทุกครัง้
จะมรีาคาอา้งองิกบัการขายใหก้บัลกูคา้รายอื่นๆ ภายในวนัเดยีวกนั หรอือยา่งชา้ภายในวนัรุง่ขึน้ 
 

แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 
 

บรษิทัไดม้กีารคา้ขายกบับรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ก่อนทีบ่รษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) 
จาํกดั (มหาชน) จะเขา้มาถอืหุน้ในบรษิทัและเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ณ ปจัจุบนั เน่ืองจากบรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) 
จาํกดั (มหาชน) เป็นหน่ึงในบรษิทัทีม่กีารใชน้ํ้ามนัปาลม์ดบิในปรมิาณสงู นอกจากนัน้ยงัมฐีานะการเงนิแขง็แกรง่และ
เป็นลกูคา้ทีด่ ี ดงันัน้ ในอนาคตบรษิทักย็งัคงตอ้งมกีารขายน้ํามนัปาลม์ดบิใหแ้ก่บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน) ในราคาเดยีวกบัทีม่กีารขายใหก้บัลกูคา้รายอื่น   
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ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 

บรษิัทไม่มคีดหีรอืข้อพพิาททางกฎหมายที่มผีลกระทบด้านลบต่อสนิทรพัย์ของบรษิัทหรอืบรษิัทย่อยที่มี
จาํนวนสงูกวา่รอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ของงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559  
 
 

พนัธะผกูพนัในการออกหุ้นในอนาคต 
 

- ไมม่ ี– 
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  - ไมม่ ี– 
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บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงนิรวม 

31 ธนัวาคม 2559 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั สหอุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม จาํกดั (มหาชน)   

ความเห็น 

ขา้พเจา้ได ้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั  สหอุตสาหกรรมนํ� ามนัปาล ์ม จํากดั (มหาชน)             
และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) ซึ3 งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที3 31 ธันวาคม 2559      
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี3ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม 
สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที3
สําคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สหอุตสาหกรรมนํ� ามนัปาล์ม จาํกดั (มหาชน) 
ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที3 31 ธนัวาคม 2559 ผลการดาํเนินงานและกระแส
เงินสด สําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัของบริษทั สหอุตสาหกรรมนํ� ามนัปาล์ม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
และเฉพาะของบริษทั สหอุตสาหกรรมนํ� ามนัปาล์ม จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที3ควรในสาระสําคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วน
ของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็น
อิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที3กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
ในพระบรมราชูปถมัภ ์ในส่วนที3เกี3ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนด
ดา้นจรรยาบรรณอื3น ๆ ตามที3ระบุในขอ้กาํหนดนั�นดว้ย ขา้พเจา้เชื3อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที3ขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพื3อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 



 
 

2 
 

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที$เน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปนี�  

ก) หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 เกี3ยวกบัการเปลี3ยนแปลงนโยบายการบญัชี เนื3องจากการนาํมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มาถือปฏิบติั  

ข) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 หนังสืออนุญาตจากกรมป่าไม้ให้บริษัทย่อยแห่งหนึ3 งเข้าทํา
ประโยชน์หรืออยู่อาศยัในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ3 งบริษทัย่อยใช้พื�นที3ปลูกปาล์มนํ� ามนัอยู่ประมาณ 
13,030 ไร่ ได้หมดอายุลงในเดือนมกราคม 2558 บริษทัย่อยได้ดาํเนินการขออนุญาตเขา้ทาํประโยชน์
หรืออยูอ่าศยัในพื�นที3ดงักล่าวกบัส่วนราชการที3เกี3ยวขอ้งแลว้ ขณะนี�อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของส่วน
ราชการดงักล่าว  

ทั�งนี�ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเงื3อนไขต่อกรณีขา้งตน้นี�แต่อยา่งใด 

เรื$องสําคัญในการตรวจสอบ  

เรื3องสาํคญัในการตรวจสอบคือเรื3องต่าง ๆ ที3มีนยัสาํคญัที3สุดตามดุลยพินิจเยี3ยงผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้
ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจา้ได้นาํเรื3 องเหล่านี� มาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั�งนี�  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยก
ต่างหากสาํหรับเรื3องเหล่านี�   

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบที3ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ

ตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ3 งได้รวมความรับผิดชอบที3 เกี3ยวกับเรื3 องเหล่านี� ด้วย              
การปฏิบติังานของขา้พเจา้ไดร้วมวิธีการตรวจสอบที3ออกแบบมาเพื3อตอบสนองต่อการประเมินความเสี3ยง
จากการแสดงขอ้มูลที3ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
ซึ3 งไดร้วมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื3องเหล่านี� ดว้ย ไดใ้ช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่อ   
งบการเงินโดยรวม 

เรื3องสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเรื3องมีดงัต่อไปนี�  

การรับรู้รายไดจ้ากการขายใหแ้ก่กิจการที3เกี3ยวขอ้งกนั 

ตามที3กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 บริษทัฯมีรายไดจ้ากการขายนํ� ามนัปาล์มดิบและนํ� ามนั
เมล็ดในปาล์มดิบให้แก่บริษทัใหญ่ของบริษทัฯในระหวา่งปีปัจจุบนัเป็นจาํนวนเงินประมาณ 516 ลา้นบาท 
คิดเป็นประมาณร้อยละ 55 ของรายไดจ้ากการขายทั�งหมด โดยรายการกบักิจการที3เกี3ยวขอ้งกนันั�นอาจทาํให้
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เกิดขอ้สงสัยว่าธุรกรรมทางการคา้ระหว่างทั�งสองบริษทันั�นไม่เป็นอิสระจากกนั และอาจมีความเสี3 ยง
เกี3ยวกบัมูลค่าในการรับรู้รายได ้

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษทัฯว่าได้กาํหนดราคาขายโดยเทียบเคียงกบัราคาตลาดของ
สินคา้โดยการ 

- ประเมินกระบวนการกาํหนดราคาขายและบนัทึกรายการธุรกิจกบักิจการที3เกี3ยวขอ้งกนัของผูบ้ริหาร  

- อ่านสัญญาและขอ้ตกลงที3ทาํกบักิจการที3เกี3ยวขอ้งกนัเพื3อทาํความเขา้ใจในลกัษณะของรายการธุรกิจ 

- ตรวจสอบราคาตลาดที3ใช้อา้งอิงในการกาํหนดราคาขายระหว่างกนัสําหรับรายการขายที3เกิดขึ�นใน
ระหวา่งปี 

- ตรวจสอบใบลดหนี� ที3บริษทัฯออกในระหวา่งปีและภายหลงัวนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัชี   

- วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื3อพิจารณาความผิดปกติที3
อาจเกิดขึ�นของรายการขาย โดยเฉพาะรายการบญัชีที3ทาํผา่นใบสาํคญัทั3วไป (Journal voucher) 

นอกจากนั�นขา้พเจา้ได้สอบทานการเปิดเผยขอ้มูลเกี3ยวกบัรายการกบักิจการที3เกี3ยวขอ้งกนัในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ - ผลปาลม์ที3อยูบ่นตน้ 

จากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที3 41 เรื3อง เกษตรกรรมและแนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับการ
วดัมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพื3อการให้ผลิตผล ทาํให้กลุ่มบริษทัตอ้งบนัทึกบญัชีสินทรัพยชี์วภาพดว้ย
วิธีมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย ณ จุดเก็บเกี3ยว ตามที3กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
มูลค่าของสินทรัพยชี์วภาพประเภทผลปาลม์สดที3อยูบ่นตน้ ณ วนัที3 31 ธนัวาคม 2559 มีจาํนวนเงินประมาณ 
30 ลา้นบาท ตามที3กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 ซึ3 งเป็นจาํนวนที3มีสาระสําคญั ในการ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพประเภทผลปาล์มสดที3อยูบ่นตน้ ตอ้งใชข้อ้มูลประมาณการและ
สมมติฐานต่าง ๆ ซึ3 งประกอบดว้ยปริมาณที3คาดว่าจะเก็บเกี3ยวได้ และราคาขาย ณ แต่ละจุดเก็บเกี3ยว โดย
คาํนึงถึงความสอดคล้องกับลักษณะและสภาพแวดล้อมของสินทรัพย์ชีวภาพ ตามดุลยพินิจของนัก
การเกษตรภายในและดุลยพินิจของฝ่ายบริหารเกี3ยวกบัเกณฑแ์ละขอ้สมมติต่าง ๆ จึงอาจทาํให้เกิดความเสี3ยง
เกี3ยวกบัมูลค่าของสินทรัพยชี์วภาพ 
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ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจ ประเมินและสอบทานการควบคุมภายในของกิจการที3เกี3ยวกบัการประมาณมูลค่า
ยุติธรรมสําหรับสินทรัพยชี์วภาพ รวมถึงไดพ้ิจารณาวิธีการจดัทาํขอ้มูลประมาณการ การกาํหนดขอ้สมมติ 
และการคาํนวณมูลค่าของกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้ไดส้อบทานมูลค่ายุติธรรมโดยพิจารณาขอ้มูลประมาณการ
และขอ้สมมติต่าง ๆ ที3ใช้ในการคาํนวณ โดยการสอบถามนกัการเกษตรภายในและฝ่ายบริหาร วิเคราะห์
เปรียบเทียบขอ้มูลที3กิจการใชก้บัขอ้มูลที3เกิดขึ�นในอดีต พร้อมทั�งทดสอบการคาํนวณ นอกจากนั�นขา้พเจา้ได้
สอบทานขอ้มูลที3เปิดเผยเกี3ยวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ข้อมูลอื$น  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื3น ซึ3 งรวมถึงขอ้มูลที3รวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที3แสดงอยูใ่นรายงานนั�น) 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื3นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะการให้
ความเชื3อมั3นในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอื3นนั�น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที3เกี3ยวเนื3องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื3น
นั�นมีความขดัแยง้ที3มีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที3ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ 
หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื3นแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ หากในการปฏิบติังานดงักล่าว 
ขา้พเจา้สรุปไดว้า่ขอ้มูลอื3นแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัแลว้ ขา้พเจา้จะตอ้งรายงานขอ้เท็จจริง
นั�น ทั�งนี�  ขา้พเจา้ไม่พบวา่มีเรื3องดงักล่าวที3ตอ้งรายงาน 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที$ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าที3รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที3ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี3ยวกบัการควบคุมภายในที3ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื3อให้
สามารถจดัทาํงบการเงินที3ปราศจากการแสดงขอ้มูลที3ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่วา่จะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน
ต่อเนื3อง การเปิดเผยเรื3องที3เกี3ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื3องในกรณีที3มีเรื3องดงักล่าว  และการใช้เกณฑ์การ
บญัชีสาํหรับกิจการที3ดาํเนินงานต่อเนื3องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที3จะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยุดดาํเนินงาน
หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื3องอีกต่อไปได ้

ผูมี้หน้าที3ในการกาํกบัดูแลมีหน้าที3ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริษทั  
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื3อให้ได้ความเชื3อมั3นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลที3ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ3 งรวมความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ด้วย ความเชื3อมั3นอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชื3อมั3นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที3ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัที3มีอยู่ไดเ้สมอไป 
ขอ้มูลที3ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมื3อคาดการณ์อย่าง
สมเหตุสมผลไดว้่ารายการที3ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี�  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี3ยง
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนี�ดว้ย 

• ระบุและประเมินความเสี3 ยงที3อาจมีการแสดงข้อมูลที3ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัใน         
งบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพื3อตอบสนองต่อความเสี3 ยงเหล่านั�น และได้หลักฐานการสอบบญัชีที3เพียงพอและ
เหมาะสมเพื3อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี3 ยงที3ไม่พบข้อมูลที3ขัดต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ3 งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเสี3ยงที3เกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เนื3องจากการทุจริตอาจเกี3ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั�งใจละเวน้
การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที3ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเกี3ยวกบัระบบการควบคุมภายในที3เกี3ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื3อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื3อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที3ผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที3เกี3ยวขอ้งที3ผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเกี3ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับกิจการที3ดาํเนินงานต่อเนื3องของ
ผูบ้ริหาร และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีที3ไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนที3มีสาระสําคญัที3เกี3ยวกบั
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที3อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่ม
บริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื3องหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที3มีสาระสําคญั 
ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลที3เกี3ยวขอ้ง
ในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที3
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เปลี3ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ�นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที3ไดรั้บจนถึงวนัที3ในรายงาน
ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่ม
บริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื3องได ้

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลที3
เกี3ยวขอ้ง ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที3เกิดขึ�นโดยถูกตอ้งตามที3ควร
หรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีที3เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี3ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของ
กิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื3อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้
รับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษัท 
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดสื้3อสารกบัผูมี้หนา้ที3ในการกาํกบัดูแลเกี3ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที3ได้
วางแผนไว ้ประเด็นที3มีนัยสําคญัที3พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที3มีนัยสําคญัในระบบการ
ควบคุมภายในซึ3งขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจ้าได้ให้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าที3ในการกาํกับดูแลว่าข้าพเจา้ได้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที3
เกี3ยวขอ้งกบัความเป็นอิสระและได้สื3อสารกบัผูมี้หน้าที3ในการกาํกับดูแลเกี3ยวกบัความสัมพนัธ์ทั�งหมด
ตลอดจนเรื3องอื3นซึ3 งขา้พเจา้เชื3อว่ามีเหตุผลที3บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการที3ขา้พเจา้ใชเ้พื3อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื3องทั�งหลายที3สื3อสารกบัผูมี้หน้าที3ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื3องต่าง ๆ ที3มีนยัสําคญัที3สุดใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื3องสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื3อง
เหล่านี�ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื3องดงักล่าวต่อสาธารณะ 
หรือในสถานการณ์ที3ยากที3จะเกิดขึ�น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสื3อสารเรื3 องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้
เพราะการกระทาํดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ที3ผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการสื3อสารดงักล่าว 
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ผูส้อบบญัชีที3รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี� คือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ 

 
 
 
มณี รัตนบรรณกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพนัธ์ 2560 

 



บริษัท สหอตุสาหกรรมนํ�ามันปาล์ม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที% 31 ธันวาคม 2559 

ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที�

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 1 มกราคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 1 มกราคม 2558

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 96,042,659       76,897,411       153,415,965     76,362,939       55,019,818       72,076,902         

ลกูหนี)การคา้และลกูหนี) อื�น 9 14,553,592       139,855,805     22,897,051       14,209,877       139,452,947     22,897,051         

เงินให้กูย้มืระยะสั)นและเงินทดรองแก่พนกังาน 278,063            617,576            679,089            278,063            365,658            679,089              

สินคา้คงเหลือ 10 98,352,702       43,794,424       197,538,468     98,352,702       43,794,424       197,538,468       

สินทรัพยชี์วภาพ 11 83,546,770       22,279,272       4,946,872         83,546,770       22,279,272       4,946,872           

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 13,992,763       12,315,368       8,130,466         9,291,075         7,430,414         7,933,803           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 306,766,549     295,759,856     387,607,911     282,041,426     268,342,533     306,072,185       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                        -                        -                        307,895,303     307,895,303     307,895,303       

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 13 42,353,381       39,280,826       39,683,607       25,000,000       25,000,000       25,000,000         

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัอื�น 14 60,480,000       61,740,000       -                        -                        -                        -                           

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 921,180,534     976,210,580     909,504,734     921,161,407     976,153,860     909,356,470       

ตน้ทุนสิทธิการใชที้�ดินป่าสงวนและตน้ทุนสวนปาลม์ 16 214,764,861     201,318,847     206,867,932     214,764,861     201,318,847     206,626,276       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 761,294            873,137            1,270,121         761,294            873,137            1,270,121           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 20 -                        6,431,374         4,031,988         -                        6,431,374         4,031,988           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 1,066,065         896,065            5,309,275         1,066,065         896,065            734,248              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,240,606,135  1,286,750,829  1,166,667,657  1,470,648,930  1,518,568,586  1,454,914,406    

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,240,606,135  1,286,750,829  1,166,667,657  1,470,648,930  1,518,568,586  1,454,914,406    

รวมสินทรัพย์ 1,547,372,684  1,582,510,685  1,554,275,568  1,752,690,356  1,786,911,119  1,760,986,591    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี)



บริษัท สหอตุสาหกรรมนํ�ามันปาล์ม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที% 31 ธันวาคม 2559 

ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที�

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 1 มกราคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 1 มกราคม 2558

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั)นจากสถาบนัการเงิน 17 340,000,000     400,000,000     200,000,000     340,000,000     400,000,000     200,000,000       

เจา้หนี)การคา้และเจา้หนี) อื�น 18 40,006,369       28,537,362       43,267,677       294,136,642     283,279,282     306,070,809       

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ�งปี -                        75,000,000       100,000,000     -                        75,000,000       100,000,000       

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,617,585         1,845,762         1,619,191         -                        -                        -                           

หนี) สินหมุนเวียนอื�น 4,677,858         5,379,896         6,536,150         4,677,858         5,379,896         6,536,150           

รวมหนี�สินหมุนเวียน 386,301,812     510,763,020     351,423,018     638,814,500     763,659,178     612,606,959       

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที�

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี -                        -                        75,000,000       -                        -                        75,000,000         

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19 5,517,878         9,186,503         4,742,514         5,517,878         9,186,503         4,742,514           

หนี) สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 20 5,463,169         -                        -                        5,463,169         -                        -                           

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 10,981,047       9,186,503         79,742,514       10,981,047       9,186,503         79,742,514         

รวมหนี�สิน 397,282,859     519,949,523     431,165,532     649,795,547     772,845,681     692,349,473       

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 324,050,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 324,050,000     324,050,000     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     321,544,740     321,544,740       

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 21 60,805,000       60,305,000       60,305,000       32,405,000       32,405,000       32,405,000         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 443,690,085     356,661,422     417,210,296     424,895,069     336,065,698     390,637,378       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,150,089,825  1,062,561,162  1,123,110,036  1,102,894,809  1,014,065,438  1,068,637,118    

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,547,372,684  1,582,510,685  1,554,275,568  1,752,690,356  1,786,911,119  1,760,986,591    

-                        -                        -                        -                        -                        -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี)

กรรมการ



บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ�ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2559 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 23 946,099,953     1,259,606,904  946,099,953     1,259,606,904  

กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรม

   ของสินทรัพยชี์วภาพ 8,752,300         -                        8,752,300         -                        

รายไดอื้�น

   เงินปันผลรับ 12, 13 -                        -                        21,178,599       27,543,398       

   อื�นๆ 17,470,389       29,490,004       15,952,847       27,743,087       

รวมรายได้ 972,322,642     1,289,096,908  991,983,699     1,314,893,389  

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 796,311,787     1,205,944,570  802,889,985     1,212,468,963  

ค่าใชจ่้ายในการขาย 16,623,792       29,884,139       16,623,792       29,884,139       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 47,761,748       52,395,174       46,187,980       51,918,371       

รวมค่าใช้จ่าย 860,697,327     1,288,223,883  865,701,757     1,294,271,473  

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 111,625,315     873,025            126,281,942     20,621,916       

(หน่วย: บาท)

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 111,625,315     873,025            126,281,942     20,621,916       

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 13 (11,320,717)      5,222,219         -                        -                        

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 100,304,598     6,095,244         126,281,942     20,621,916       

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (7,587,119)        (10,571,540)      (19,308,984)      (23,204,420)      

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 92,717,479       (4,476,296)        106,972,958     (2,582,504)        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 (20,522,419)      (7,480,243)        (17,083,919)      (3,396,841)        

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 72,195,060       (11,956,539)      89,889,039       (5,979,345)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื%นสําหรับปี -                        -                        -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 72,195,060       (11,956,539)      89,889,039       (5,979,345)        

กําไรต่อหุ้น 24

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั)นพื)นฐาน 0.22 -0.04 0.28 -0.02

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี)



ทุนเรือนหุน้ที�ออก ส่วนเกินมูลค่า รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

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

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

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

-                           

ยอดคงเหลอื ณ วนัที% 1 มกราคม 2559 324,050,000        321,544,740        60,305,000          356,661,422        1,062,561,162     

ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี

   เกี�ยวกบัเกษตรกรรม (หมายเหตุ 4) -                           -                           -                           47,738,393          47,738,393          

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย -                           -                           500,000               (500,000)              -                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           72,195,060          72,195,060          

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) - - - (32,404,790)         (32,404,790)         
ยอดคงเหลอื ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2559 324,050,000        321,544,740        60,805,000          443,690,085        1,150,089,825     

-                           

ทุนเรือนหุน้ที�ออก ส่วนเกินมูลค่า รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

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

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

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

-                           

ยอดคงเหลอื ณ วนัที% 1 มกราคม 2559 324,050,000        321,544,740        32,405,000          336,065,698        1,014,065,438     

ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี

   เกี�ยวกบัเกษตรกรรม (หมายเหตุ 4) -                           -                           -                           31,345,122          31,345,122          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           89,889,039          89,889,039          

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) - - - (32,404,790)         (32,404,790)         
ยอดคงเหลอื ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2559 324,050,000        321,544,740        32,405,000          424,895,069        1,102,894,809     

-                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี)

กาํไรสะสม

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ�ามันปาล์ม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี%ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2559 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม



บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ�ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2559 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 92,717,479       (4,476,296)        106,972,958     (2,582,504)        

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 82,715,219       83,901,023       82,677,626       83,809,479       

   ส่วนแบ่งขาดทุน (กาํไร) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 11,320,717       (5,222,219)        -                        -                        

   กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ (8,752,300)        -                        (8,752,300)        -                        

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 864,059            87,602              864,059            87,602              

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายตน้ทุนสวนปาลม์ 7,094,535         5,515,730         7,094,535         5,274,074         

   การปรับลด (โอนกลบั) สินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ (139,713)           6,244,749         (139,713)           6,244,749         

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 1,497,227         5,668,554         1,497,227         5,668,554         

   เงินปันผลรับ -                        -                        (21,178,599)      (27,543,398)      

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี)ย 7,587,119         10,571,540       19,308,984       23,204,420       

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน

  สินทรัพยแ์ละหนี) สินดาํเนินงาน 194,904,342     102,290,683     188,344,777     94,162,976       

(หน่วย: บาท)

  สินทรัพยแ์ละหนี) สินดาํเนินงาน 194,904,342     102,290,683     188,344,777     94,162,976       

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ)น) ลดลง

   ลูกหนี)การคา้และลูกหนี) อื�น 125,302,213     (116,958,754)    125,243,070     (116,555,896)    

   เงินใหกู้ย้มืระยะสั)นและเงินทดรองแก่พนกังาน 339,513            61,513              87,595              313,431            

   สินคา้คงเหลือและสินทรัพยชี์วภาพ (67,770,223)      137,479,850     (67,770,223)      137,479,850     

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (1,533,865)        (3,853,754)        (1,860,661)        400,504            

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (170,000)           4,413,211         (170,000)           (161,817)           

หนี) สินดาํเนินงานเพิ�มขึ)น (ลดลง)

   เจา้หนี)การคา้และเจา้หนี) อื�น 12,389,066       (13,210,575)      13,381,794       (29,416,884)      

   หนี) สินหมุนเวียนอื�น (702,038)           (1,156,254)        (702,038)           (1,156,254)        

   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (5,165,852)        (1,224,565)        (5,165,852)        (1,224,565)        

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 257,593,156     107,841,355     251,388,462     83,841,345       

   จ่ายดอกเบี)ย (7,911,733)        (11,162,256)      (21,237,973)      (15,650,039)      

   จ่ายภาษีเงินได้ (16,818,001)      (9,984,206)        (13,007,794)      (5,693,341)        

 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 232,863,422     86,694,893       217,142,695     62,497,965       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี)



บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ�ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2559 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัอื�นลดลง (เพิ�มขึ)น) 1,260,000         (61,740,000)      -                        -                        

เงินสดรับจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 577,638            3,486,591         577,638            3,486,591         

เงินสดจ่ายซื)อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (18,852,339)      (142,829,711)    (18,852,339)      (142,829,711)    

ตน้ทุนสวนปาลม์เพิ�มขึ)น (31,039,287)      (19,162,992)      (31,039,287)      (19,162,992)      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ�มขึ)น (259,395)           -                        (259,395)           -                        

รับเงินปันผล 1,999,999         5,625,000         21,178,599       27,543,398       

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (46,313,384)      (214,621,112)    (28,394,784)      (130,962,714)    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสั)นจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ)น (ลดลง) (60,000,000)      200,000,000     (60,000,000)      200,000,000     

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (75,000,000)      (100,000,000)    (75,000,000)      (100,000,000)    

จ่ายเงินปันผล (32,404,790)      (48,592,335)      (32,404,790)      (48,592,335)      

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (167,404,790)    51,407,665       (167,404,790)    51,407,665       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ%มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 19,145,248       (76,518,554)      21,343,121       (17,057,084)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 76,897,411       153,415,965     55,019,818       72,076,902       

(หน่วย: บาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 76,897,411       153,415,965     55,019,818       72,076,902       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 96,042,659       76,897,411       76,362,939       55,019,818       

-                        -                        -                        -                        

ข้อมูลเกี%ยวกับกระแสเงินสดเพิ%มเติม:

 รายการที�ไม่ใช่เงินสด

   ซื)ออุปกรณ์ที�ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 898,782            1,494,227         898,782            1,494,227         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี)
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 บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ�ามันปาล์ม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2559  

1. ข้อมูลทั#วไป 

 บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ� ามนัปาล์ม จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ# งจดัตั�งและมี
ภูมิลําเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท ลํ# าสูง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) ซึ# งเป็นบริษัทที#                                            
จดทะเบียนจดัตั�งในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตนํ� ามนัปาล์มดิบ
และนํ� ามนัเมล็ดในปาล์มดิบ ที#อยู่ตามที#จดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ที# 64 ชั�นที# 1 ซอยบางนา-ตราด 25          
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร สํานกังานสาขาและโรงงานตั�งอยู่ที# 98 หมู่ 6 ถนนเหนือ
คลอง-เขาพนม ตาํบลหว้ยยงู อาํเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี# 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี� จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที#กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที# 
28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที#บริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี�  

 งบการเงินนี� ได้จดัทาํขึ�นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื#นในนโยบายการ
บญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมนี� ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยรวมงบการเงินของบริษทั สหอุตสาหกรรมนํ� ามนัปาล์ม จาํกดั 
(มหาชน) (ซึ# งต่อไปนี� เรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซึ# งต่อไปนี� เรียกว่า “บริษทัย่อย”) 
ดงัต่อไปนี�  

  จดัตั�งขึ�น อตัราร้อยละ 
ชื#อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน้ 

   2559 2558 
ถือหุน้โดยบริษทัฯ   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั พนัธ์ศรีววิฒัน์ จาํกดั เจา้ของสวนปาลม์นํ� ามนั ไทย 100 100 
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   อตัราร้อยละ 

ชื#อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั�งขึ�น

ในประเทศ 
ของการถือหุน้                   
(โดยทางออ้ม) 

   2559 2558 
ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ประจกัษว์วิฒัน์ จาํกดั เจา้ของสิทธิเขา้ทาํประโยชน์                                                    ไทย 100 100 
   (ถือหุน้โดยบริษทั พนัธ์ศรีววิฒัน์ 

จาํกดั ร้อยละ 100) 
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ    

บริษทั พนัธ์ศรี จาํกดั เจา้ของสิทธิเขา้ทาํประโยชน์                                                     ไทย 100 100 
   (ถือหุน้โดยบริษทั พนัธ์ศรีววิฒัน์ 

จาํกดั ร้อยละ 100) 
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ    

 ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการที#เขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการที#เขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั#งการ
กิจกรรมที#ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั�นได ้  

 ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั�งแต่วนัที#บริษทัฯมี
อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย จนถึงวนัที#บริษทัฯสิ�นสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั�น 

 ง) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัทาํขึ�นโดยใช้นโยบายการบญัชีที#สําคญัเช่นเดียวกนักบัของ
บริษทัฯ 

 จ) ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหวา่งกนัที#มีสาระสําคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมนี�แลว้ 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ตามวธีิราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที#เริ#มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 
2558) และฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี ที#ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึ# งมีผลบงัคบัใช้สําหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีที#เริ# มในหรือหลังวนัที# 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื#อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนว
ปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี� ไม่
มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย ยกเวน้มาตรฐานการบญัชี
และแนวปฏิบติัทางบญัชี ดงัต่อไปนี�  
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 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที# 41 เรื#อง เกษตรกรรม และแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับการวัดมูลค่าและ

รับรู้รายการของพชืเพื#อการให้ผลติผล 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 41 และแนวปฏิบติัทางการบญัชีฯนี� มีวตัถุประสงค์เพื#อกาํหนดวิธีปฏิบติั
ทางบญัชีสําหรับสัตวห์รือพืชที#มีชีวิต (“สินทรัพยชี์วภาพ”) และผลิตผลที#เก็บเกี#ยวไดจ้ากสินทรัพย์
ชีวภาพ (“ผลิตผลทางการเกษตร”) ที#เกี#ยวขอ้งกบักิจกรรมทางการเกษตรโดยมีหลกัการดงันี�  

 - วดัมูลค่าของสินทรัพยชี์วภาพ เมื#อเริ#มแรกและ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานด้วยมูลค่า
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย  

- กรณีสินทรัพยชี์วภาพนั�นเป็นพืชเพื#อการให้ผลิตผล (Bearer plant) ให้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนด
ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 16 (ปรับปรุง 2558) เรื#อง ที#ดิน อาคาร และอุปกรณ์ อยา่งไรก็
ตามยงัคงถือวา่ผลผลิตที#เจริญเติบโตจากพืชเพื#อการให้ผลิตผลเป็นสินทรัพยชี์วภาพซึ# งตอ้งวดั
มูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพ เมื#อเริ# มแรกและ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานด้วยมูลค่า
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 

 - วดัมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย ณ จุดเก็บเกี#ยว 

 การนาํมาตรฐานขา้งตน้มาใชท้าํใหบ้ริษทัฯตอ้งบนัทึกบญัชีสินทรัพยชี์วภาพจากผลปาล์มสดที#อยูบ่น
ตน้เป็นครั� งแรก ดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุน ณ จุดเก็บเกี#ยว และเปลี#ยนวิธีในการบนัทึกบญัชี
สินทรัพยชี์วภาพและผลิตผลทางการเกษตรจากเดิมที#บนัทึกตน้กลา้ปาล์มสําหรับขายและผลปาล์ม
สดด้วยวิธีราคาทุนมาเป็นการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย  ผลสะสมของการ
เปลี#ยนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที#จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่
จาํนวนหลายฉบบั ซึ# งมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที#มีรอบระยะเวลาบญัชีที#เริ# มในหรือหลงัวนัที#        
1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื#อให้มี
เนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเชื#อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสําคญัต่องบการเงินเมื#อนาํมาถือปฏิบติั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที#มีการ
เปลี#ยนแปลงหลกัการสาํคญั สรุปไดด้งัต่อไปนี�  
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 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที# 27 (ปรับปรุง 2559) เรื#อง งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงนี
 กาํหนดทางเลือกเพิ�มเติมสําหรับการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบนัทึกตาม
วิธีส่วนไดเ้สียได ้ตามที�อธิบายไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง เงินลงทุน
ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ทั
งนี
  กิจการตอ้งใชว้ิธีการบนัทึกบญัชีเดียวกนัสําหรับเงินลงทุนแต่ละ
ประเภทและหากกิจการเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
กิจการตอ้งปรับปรุงรายการดงักล่าวโดยวธีิปรับยอ้นหลงั 

 มาตรฐานฉบบัดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย เนื#องจากฝ่าย
บริหารไดพ้ิจารณาแลว้วา่จะเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวธีิราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามเดิม 

4. ผลสะสมจากการเปลี#ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื#องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ใหม่มาถือปฏิบัติ 

 ตามที#กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ขอ้ 10 ขอ้ 11 และขอ้ 13.1 บริษทัฯไดเ้ปลี#ยนแปลง
นโยบายการบญัชีที#สําคญัในระหว่างปีปัจจุบนั ในเรื# องที#เกี#ยวกบัเกษตรกรรม โดยกิจการไดเ้ลือก
ปรับผลสะสมจากการเปลี#ยนแปลงโดยบนัทึกปรับกบักาํไรสะสมตน้งวด ณ วนัที# 1 มกราคม 2559  

 ผลการเปลี#ยนแปลงนี�ทาํให้มีการปรับปรุงกาํไรสะสมตน้งวดในงบการเงินรวมเพิ#มขึ�น 48 ลา้นบาท 
สุทธิจากภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: เพิ#มขึ�น 31 ลา้นบาทสุทธิจากภาษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชี) ซึ# งผลสะสมของการเปลี#ยนแปลงดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบ
แสดงการเปลี#ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   

นอกจากนี�  การเปลี#ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวมีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิจากภาษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีของบริษทัฯ เนื#องจากการเปลี#ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพและผลิตผล
ทางการเกษตรในระหวา่งปีปัจจุบนั ดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กาํไรสุทธิจากภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (3,531) 8,643 
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5. นโยบายการบัญชีที#สําคัญ 

5.1 การรับรู้รายได้ 

ขายสินค้า 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื#อบริษทัฯไดโ้อนความเสี#ยงและผลตอบแทนที#มีนยัสําคญัของความ
เป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซื้�อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ#ม สาํหรับสินคา้ที#ไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

ดอกเบี�ยรับ 

ดอกเบี�ยรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที#แทจ้ริง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มื#อบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

5.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั�นที#มี
สภาพคล่องสูง ซึ# งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัที#ได้มาและไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

5.3 ลูกหนี�การค้า 

 ลูกหนี� การคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที#จะได้รับ ค่าเผื#อหนี� สงสัยจะสูญจะบนัทึกสําหรับ                
ผลขาดทุนโดยประมาณที#อาจเกิดขึ� นจากการเก็บเงินจากลูกหนี� ไม่ได้ ซึ# งโดยทั#วไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุนี�  

5.4 สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉลี#ยหรือมูลค่าสุทธิที#จะได้รับ
แลว้แต่ราคาใดจะตํ#ากวา่ ราคาทุนดงักล่าวหมายถึงตน้ทุนในการผลิตทั�งหมดรวมทั�งค่าโสหุ้ยโรงงาน
ดว้ย 

 วตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉลี#ยหรือมูลค่าสุทธิที#จะไดรั้บ
แลว้แต่ราคาใดจะตํ#ากวา่และจะถือเป็นส่วนหนึ#งของตน้ทุนการผลิตเมื#อมีการเบิกใช ้

5.5 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ที#แสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ที#แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคา
ทุน 
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5.6 ที#ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื#อมราคา 

 ที#ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเสื#อมราคาสะสม และ
ค่าเผื#อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเสื#อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงันี�  

อาคารและสิ#งปลูกสร้าง - 20 ปี 
เครื#องจกัรและอุปกรณ์ - 5-20 ปี 
เครื#องตกแต่ง ติดตั�งและเครื#องใชส้าํนกังาน - 5-10 ปี 
ยานพาหนะ  - 5-15 ปี 

 ค่าเสื#อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเสื#อมราคาสาํหรับที#ดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั�งและก่อสร้าง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการที#ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมื#อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือ
คาดวา่จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผล
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื#อบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั�นออกจากบญัชี 

5.7 ต้นทุนสิทธิการใช้ที#ดินป่าสงวนและต้นทุนสวนปาล์ม/ค่าตัดจําหน่าย 

 ตน้ทุนสิทธิการใชที้#ดินป่าสงวนและตน้ทุนสวนปาล์มแสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ
ค่าเผื#อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) ราคาทุนดงักล่าวหมายถึงยอดเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายในการ
ไดม้าซึ# งสิทธิการใชที้#ดินป่าสงวนและในการปลูกตน้ปาลม์ซึ# งเกิดขึ�นก่อนที#ตน้ปาลม์จะใหผ้ลผลิต   

 ค่าตดัจาํหน่ายของตน้ทุนสิทธิการใช้ที#ดินป่าสงวนและตน้ทุนสวนปาล์มคาํนวณจากราคาทุนของ
ตน้ทุนสิทธิการใช้ที#ดินป่าสงวนและตน้ทุนสวนปาล์มที#พร้อมเก็บเกี#ยวโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการ
ใหผ้ลผลิตของตน้ปาล์มที#เหลืออยู ่(การให้ผลผลิตของตน้ปาล์มโดยปกติมีระยะเวลา 25 ปี) หรือตาม
อายสุัมปทานที#เหลืออยูแ่ลว้แต่อยา่งใดจะตํ#ากวา่ 

 ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการตดัจาํหน่ายสาํหรับตน้ทุนสวนปาลม์ที#ยงัไม่พร้อมเก็บเกี#ยว 

 ค่าใชจ่้ายที#เกี#ยวขอ้งกบัการปลูกปาล์มซ่อมและปลูกปาล์มเพิ#มเติมในพื�นที#ที#มีการเก็บเกี#ยวแลว้จะถือ
เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทั�งจาํนวน 
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5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื#อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของ
สินทรัพยน์ั�น  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที#มีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั�น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวเมื#อมีขอ้บ่งชี� วา่สินทรัพยน์ั�นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการ
ตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ�นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดั
จาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที#มีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงันี�  

 อายกุารใหป้ระโยชน์ 
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 ปี 

5.9 เกษตรกรรม 

 บริษทัฯมีสินทรัพยชี์วภาพเป็นผลปาล์มสดที#อยู่บนต้นและต้นกล้าปาล์มสําหรับขาย และผลิตผล
ทางการเกษตรเป็นผลปาลม์สดที#เก็บเกี#ยวแลว้ 

 มูลค่ายติุธรรมของผลปาลม์สดที#อยูบ่นตน้ คาํนวณโดยใชว้ธีิคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตอา้งอิงจาก
ราคามูลค่ายุติธรรมหกัประมาณการตน้ทุน ณ จุดเก็บเกี#ยว ผลปาล์มสดที#เก็บเกี#ยวคาํนวณโดยอา้งอิง
จากราคามูลค่ายุติธรรมหกัประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย ณ จุดเก็บเกี#ยว ส่วนมูลค่ายุติธรรมของ
ตน้กลา้ปาลม์สาํหรับขาย คาํนวณโดยอา้งอิงจากราคามูลค่ายุติธรรม ณ จุดขาย ผลกาํไรหรือขาดทุนที#
เกิดจากการเปลี#ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพและผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกบั
ราคาทุนของผลิตผลทางการเกษตรบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 ในกรณีที#ไม่สามารถวดัมูลค่ายุติธรรมไดอ้ย่างน่าเชื#อถือ สินทรัพยชี์วภาพตอ้งวดัดว้ยราคาทุนหกัค่า
เสื#อมราคาสะสมและค่าเผื#อการดอ้ยค่าสะสม และในทนัทีที#มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพนั�น
สามารถวดัไดอ้ยา่งน่าเชื#อถือ บริษทัฯจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 

 ผลิตผลทางการเกษตรจะแสดงเป็นส่วนหนึ#งของสินคา้คงเหลือ 

5.10 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที#เกี#ยวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการที#เกี#ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที#มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือ
ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที#เกี#ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการที#มีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึ#งทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ ที#มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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5.11 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าที#ดินและอาคารที#ความเสี#ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินที#จ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

5.12 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ# งเป็นสกุลเงินที#ใชใ้นการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที#รวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงิน
ที#ใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั�น 

 รายการที#เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี#ยน ณ วนัที#เกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหนี� สินที#เป็นตวัเงินซึ# งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปลี#ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

 กาํไรและขาดทุนที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงในอตัราแลกเปลี#ยนได้รวมอยู่ในการคาํนวณผลการ
ดาํเนินงาน 

5.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของที#ดิน อาคาร 
อุปกรณ์ ตน้ทุนสิทธิการใช้ที#ดินป่าสงวนและตน้ทุนสวนปาล์ม หรือสินทรัพยที์#ไม่มีตวัตนอื#นของ
บริษทัฯและบริษทัย่อย หากมีขอ้บ่งชี� ว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจด้อยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมื#อมูลค่าที#คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ#ากวา่มูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพย์นั� น ทั� งนี� มูลค่าที#คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

5.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้าย
เมื#อเกิดรายการ 
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ ซึ# งประกอบดว้ยเงินที#พนกังานจ่ายสะสม
และเงินที#บริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี� ยงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินที#บริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี� ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที#เกิด
รายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษทัฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที#ตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมื#อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน                
ซึ# งบริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

 บริษทัฯคาํนวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่
ละหน่วยที#ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี#ยวชาญอิสระไดท้าํการประเมิน
ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#น  

5.15 ประมาณการหนี�สิน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหนี� สินไวใ้นบญัชีเมื#อภาระผูกพนัซึ# งเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดขึ�นแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะ
เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื#อปลดเปลื�องภาระผูกพนันั�น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั�นไดอ้ยา่งน่าเชื#อถือ 

5.16 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที#คาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์#กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั#วคราวระหว่างราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที#
เกี#ยวขอ้งนั�น โดยใชอ้ตัราภาษีที#มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั#วคราวที#ตอ้งเสียภาษีทุก
รายการแต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั#วคราวที#ใชห้กัภาษี รวมทั�งผล
ขาดทุนทางภาษีที#ยงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที#มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที#บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที#จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั#วคราวที#ใช้หักภาษีและผล
ขาดทุนทางภาษีที#ยงัไม่ไดใ้ชน้ั�น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสิ�นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี
ทั�งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีที#
เกิดขึ�นเกี#ยวขอ้งกบัรายการที#ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

5.17 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที#คาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที#จะตอ้งจ่ายเพื#อ
โอนหนี� สินให้ผูอื้#นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที#เกิดขึ�นในสภาพปกติระหว่างผูซื้�อและผูข้าย                    
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัที#วดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซื�อขายในตลาดที#มีสภาพคล่อง
ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินซึ# งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที#เกี#ยวขอ้ง
กําหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที#ไม่มีตลาดที#มีสภาพคล่องสําหรับ
สินทรัพยห์รือหนี� สินที#มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื�อขายในตลาดที#มีสภาพคล่อง
ได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าที#เหมาะสมกบั     
แต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที#สามารถสังเกตไดที้#เกี#ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนี� สินที#จะ
วดัมูลค่ายติุธรรมนั�นใหม้ากที#สุด  

 ลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรมที#ใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี� สินใน              
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที#นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื�อขายของสินทรัพยห์รือหนี� สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที#มีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื#นที#สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี� สิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ข้อมูลที#ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี#ยวกับกระแสเงินในอนาคตที#กิจการ
ประมาณขึ�น  

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการ
ระหว่างลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินที#ถืออยู่ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลา
รายงานที#มีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ�นประจาํ 
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6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที#สําคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลพินิจในการ
ประมาณการและการตั�งสมมติฐานต่าง ๆ ซึ# งการใช้ดุลพินิจดงักล่าวนี� ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินที#
แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที#แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที#เกิดขึ�นจริงอาจแตกต่าง
ไปจากจาํนวนที#ประมาณการไว ้การใชดุ้ลพินิจและการประมาณการที#สาํคญัมีดงันี�  

 ที#ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื#อมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเสื#อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื#อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี#ยนแปลงเกิดขึ�น 

 นอกจากนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที#ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที#คาดว่าจะได้รับคืนตํ#ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที#เกี#ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ#งเกี#ยวเนื#องกบัสินทรัพยน์ั�น 

 ต้นทุนสิทธิการใช้ที#ดินป่าสงวนและต้นทุนสวนปาล์มและค่าตัดจําหน่าย 

 ในการคาํนวณค่าตดัจาํหน่ายของตน้ทุนสิทธิการใช้ที#ดินป่าสงวนและตน้ทุนสวนปาล์มฝ่ายบริหาร
จาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้ประโยชน์ของตน้ทุนสิทธิการใชที้#ดินป่าสงวนและตน้ทุนสวน
ปาลม์และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์ใหม่หากมีการเปลี#ยนแปลงเกิดขึ�น 

 นอกจากนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของตน้ทุนสิทธิการใชที้#ดินป่าสงวนและตน้ทุน
สวนปาลม์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าที#คาดวา่จะไดรั้บคืนตํ#า
กว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจที#เกี#ยวขอ้งกบัการ
คาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ#งเกี#ยวเนื#องกบัสินทรัพยน์ั�น 

 เกษตรกรรม 

 บริษทัฯวดัมูลค่าของสินทรัพยชี์วภาพประเภทผลปาล์มสดที#อยูบ่นตน้ ดว้ยมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนใน
การขาย ซึ# งมูลค่ายุติธรรมนี� ไดค้าํนวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตอา้งอิงจากราคามูลค่า
ยติุธรรมหกัประมาณการตน้ทุนขาย ณ จุดเก็บเกี#ยว การประเมินมูลค่าดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐาน
และการประมาณการบางประการ เช่น ราคาผลปาล์มสด ณ จุดเก็บเกี#ยว นํ� าหนกัของผลปาล์มสดบน
ตน้ และอตัราคิดลด เป็นตน้ 
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 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั#วคราวที#ใชห้กั
ภาษีและขาดทุนทางภาษีที#ไม่ไดใ้ช้เมื#อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมี
กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที#จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั#วคราวและขาดทุนนั�น ในการนี�
ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีที#คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละ
ช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึ�นตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซึ# งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ�น
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี#ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 หนี�สินที#อาจจะเกดิขึ�น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนี� สินที#อาจจะเกิดขึ�นเกี#ยวกบัปัญหาสิทธิการใช้ประโยชน์ในที#ดิน ซึ# งฝ่าย
บริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของหนี� สินที#อาจจะเกิดขึ�นแลว้และเชื#อมั#นว่าจะไม่มีความ
เสียหายที#มีสาระสําคญัเกิดขึ�นจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนี� สินดงักล่าว ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลา
รายงาน 
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7. รายการธุรกจิกบักจิการที#เกี#ยวข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจที#สําคญักับบุคคลหรือกิจการที#เกี#ยวข้องกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื#อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที#ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการที#เกี#ยวขอ้งกนัเหล่านั�นซึ# งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งันี�  

     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2559 2558 2559 2558  
รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่      
ขายนํ�ามนัปาลม์ดิบและนํ�ามนั            

เมลด็ในปาลม์ดิบ 
516 750 516 750 ราคาตลาด ณ วนัที#ทาํสัญญาขาย  

ซื�อนํ�ามนัปาลม์ดิบ - 33 - 33 ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
 (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
เงินปันผลรับ - - 19 22 ตามจาํนวนที#บริษทัยอ่ยประกาศจ่าย 
ค่าเช่าสวนปาลม์จ่าย - - 11 11 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบี�ยจ่าย - - 12 13 MLR - 1.5% ต่อปี 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      
รายไดค้่าเช่าที#ดิน 1 1 1 1 เกณฑที์#ตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ 2 6 2 6 ตามจาํนวนที#การร่วมคา้ประกาศจ่าย 
ซื�อเมลด็พนัธุ์ปาลม์นํ�ามนัและ                

ผลปาลม์สด 
17 18 17 18 ราคาตลาด 

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที# เกี# ยวข้องกัน ณ ว ันที#  31 ธันวาคม 2559 และ 2558                       
มีรายละเอียดดงันี�   

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื#น - กจิการที#เกี#ยวข้องกนั (หมายเหต ุ9) 
บริษทัใหญ่ 13,995 10,329 13,995 10,329 
รวมลูกหนี�การคา้กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั 13,995 10,329 13,995 10,329 
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื#น - กจิการที#เกี#ยวข้องกนั (หมายเหตุ 18)    
บริษทัยอ่ย - - 255,063 255,140 
รวมเจา้หนี�การคา้กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั - - 255,063 255,140 
เงนิทดรองจ่ายจากกจิการที#เกี#ยวข้องกนั (หมายเหต ุ18)     
บริษทัใหญ่ - 140 - 140 
รวมเงินทดรองจากกิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั - 140 - 140 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ี
ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 27,341 24,969 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน                   699 674 

รวม 28,040 25,643 

8. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
เงินสด 2,768 2,768 2,762 2,763 
เงินฝากธนาคาร 63,280 74,129 43,606 52,257 
เงินลงทุนในพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 29,995 - 29,995 - 

รวม 96,043 76,897 76,363 55,020 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินลงทุนในพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยมี
อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.05 ถึง 1.45 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.85 ต่อปี) 
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9. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื#น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
ลูกหนี�การคา้ - กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั 
อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที#ถึงกาํหนดชาํระ 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 13,995 10,329 13,995 10,329 

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 13,995 10,329 13,995 10,329 

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที#ไม่เกี#ยวขอ้งกนั     
อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที#ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 92 128,407 92 128,407 

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที#ไม่เกี#ยวขอ้งกนั 92 128,407 92 128,407 

รวมลูกหนี�การคา้  14,087 138,736 14,087 138,736 

ลูกหนี� อื#น     
รายไดค้า้งรับ 467 1,120 123 717 

รวมลูกหนี� อื#น 467 1,120 123 717 

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื#น  14,554 139,856 14,210 139,453 

10. สินค้าคงเหลอื 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุน 
ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที#จะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
สินคา้สาํเร็จรูป 87,780 32,758 (6,014) (5,648) 81,766 27,110 
งานระหวา่งทาํ 763 1,002 - - 763 1,002 
อะไหล่ วสัดุและอื#น ๆ 16,694 17,058 (870) (1,376) 15,824 15,682 

รวม 105,237 50,818 (6,884) (7,024) 98,353 43,794 

 ในระหวา่งปี 2559 บริษทัฯบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที#จะไดรั้บ
เป็นจาํนวน 0.1 ลา้นบาท (2558: 6 ลา้นบาท)โดยแสดงเป็นส่วนหนึ#งของตน้ทุนขาย  

 ในปี 2559 บริษทัฯไดเ้ปลี#ยนวิธีในการบนัทึกบญัชีผลิตผลทางการเกษตร คือ ผลปาล์มสดที#เก็บเกี#ยว
แลว้ จากเดิมที#บนัทึกดว้ยวิธีราคาทุนมาเป็นการวดัมูลค่ายุติธรรมหกัประมาณการค่าใชจ่้าย ณ จุดเก็บ
เกี#ยว ซึ# งผลสะสมจากการเปลี#ยนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าว ทาํให้มูลค่าของสินคา้คงเหลือตน้งวด
และกาํไรสะสมตน้งวดลดลงเป็นจาํนวนเงิน 5 ล้านบาท ตามที#กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 4  
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11. สินทรัพย์ชีวภาพ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยชี์วภาพสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตน้กลา้ปาลม์
สาํหรับขาย 

ผลปาลม์สดท่ีอยู่
บนตน้ 

 
รวม 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 22,279 - 22,279 
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการ
บญัชีเก่ียวกบัเกษตรกรรม (หมายเหตุ 4) 

23,471 
 

20,265 
 

43,736 
 

ผลกาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 20,621          316,631 337,252 
เพิ่มข้ึนเน่ืองจากการปลูก 4,006 - 4,006 
ลดลงเน่ืองจากการเกบ็เก่ียว - (306,646) (306,646) 
ลดลงเน่ืองจากการขาย (17,080) - (17,080) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 53,297 30,250 83,547 

ประมาณการและสมมติฐานท่ีสาํคญัในการคาํนวณมูลค่ายติุธรรม ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

ราคาผลปาลม์สด ณ จุดเก็บเก่ียว ประมาณการโดยอา้งอิงจากราคาซ้ือผลปาลม์สดท่ีหนา้โรงงานใน
อดีตของบริษทัฯหกัดว้ยประมาณการตน้ทุนการปลูก ตน้ทุนการเก็บเก่ียวและค่าขนส่งจากพ้ืนท่ีปลูก
ในแต่ละแห่ง 

นํ้ าหนกัของผลปาลม์สดบนตน้ประมาณการโดยอา้งอิงจากนํ้ าหนักเฉล่ียในการเก็บเก่ียวแต่ละช่วง
อายุของผลปาลม์สดซ่ึงพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีต รวมถึงการคาดการณ์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ออกผลและขอ้มูลจากการสุ่มตรวจนบั 

อตัราคิดลดประมาณร้อยละ 10 ซ่ึงคาํนวณตามวิธีตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของเงินทุน 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ ณ วนัท่ี   
31 ธนัวาคม 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 10 

ราคาผลปาลม์สด ณ จุดเกบ็เก่ียว 5,744 (5,371) 
นํ้าหนกัของผลปาลม์สดบนตน้ 5,744 (5,371) 
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที#แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  
 (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลที#บริษทัฯ              

รับระหวา่งปี 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั พนัธ์ศรีวิวฒัน์ จาํกดั 274 ลา้นบาท 274 ลา้นบาท 100 100 307,895 307,895 19,178 21,918 

รวม     307,895 307,895 19,178 21,918 

13. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

13.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ# งเป็นเงินลงทุนในกิจการที#บริษัทฯและบริษัทอื#นควบคุมร่วมกัน                          
มีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

   (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน 
 

ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

  2559 2558 2559 2558 2559 2558 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั สยามเอลิท
ปาลม์  จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายเมล็ด
พนัธ์ุปาลม์นํ�ามนั 

50 50 25,000 25,000 42,353 39,281 

รวม    25,000 25,000 42,353 39,281 

 ในระหว่างปี 2559 การร่วมคา้ขา้งตน้ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบั
ใหม่ รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีมาถือปฏิบติั ทาํให้บริษทัร่วมคา้ตอ้งเปลี#ยนวิธีในการบนัทึกผลิตผล
ทางการเกษตรจากวธีิราคาทุนมาเป็นการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย และบริษทั    
ร่วมคา้ไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปลี#ยนแปลงดงักล่าว โดยบนัทึกปรับกบักาํไรสะสมตน้งวด ณ 
วนัที# 1 มกราคม 2559 ทาํให้กาํไรสะสมตน้งวดของบริษทัร่วมคา้เพิ#มขึ�น 34 ลา้นบาท บริษทัฯรับรู้
ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในการร่วมคา้เพิ#มขึ�นจากกรณีขา้งตน้เป็นจาํนวนเงิน 17 ลา้นบาท โดย
ปรับปรุงกบักาํไรสะสมตน้งวดในงบการเงินรวม 
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  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

  2559 2558 2559 2558 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั สยามเอลิทปาลม์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายเมลด็พนัธุ์ปาลม์นํ้ามนั 50 50 25,000 25,000 
รวม    25,000 25,000 

13.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ  

 ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงิน
รวมและรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน    

ในการร่วมคา้ เงินปันผลรับ 
 2559 2558 2559 2558 

บริษทั สยามเอลิทปาลม์ จาํกดั (11,321) 5,222 2,000 5,625 
รวม (11,321) 5,222 2,000 5,625 

13.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมคา้ท่ีมีสาระสาํคญั 

 บริษทั สยามเอลิทปาลม์ จาํกดั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 
สินทรัพยห์มุนเวียน 58,373                41,901 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 36,828 44,033 

สินทรัพยร์วม 95,201  85,934 

หน้ีสินหมุนเวียน (7,363) (4,481) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (3,132) (2,892) 

หน้ีสินรวม (10,495) (7,373) 

สินทรัพย ์- สุทธิ 84,706                 78,561 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50 50 

สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในสินทรัพย ์- สุทธิ 42,353                 39,281 
การตดัรายการระหวา่งกนั - - 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วมคา้ 42,353                  39,281 
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สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 
รายได ้                  46,364 47,137 
ผลต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรมกบัราคาทุนของ              

ผลิตผลทางการเกษตร 
(24,347) - 

ตน้ทุนขาย               (24,874) (18,501) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (19,724) (24,008) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (22,581) 4,628 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (61) (560) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (22,642)  4,068 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (22,642) 4,068 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50                       50 

สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (11,321)                   2,034 
การตดัรายการระหวา่งกนั -                   3,188 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ (11,321)                   5,222 

14. เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทอืน่ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัอ่ืนคงเหลือเป็นจาํนวน
ประมาณ 60 ลา้นบาท (2558: 62 ลา้นบาท) เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัประกนัและคิดดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ THBFIX บวกร้อยละ 1 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกส้ินเดือนมิถุนายนและ
ธนัวาคมของทุกปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินกูง้วดสุดทา้ยในเดือนมิถุนายน 2583 
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15. ที#ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

   เครื#องจกัร เครื#องตกแต่ง  สินทรัพย ์  
  อาคารและ และ ติดตั�งและ  ระหวา่งติดตั�ง  
 ที#ดิน สิ#งปลูกสร้าง อุปกรณ์ เครื#องใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
ณ วนัที# 1 มกราคม 2558  575,103 258,357 576,333 29,980 167,691 38,487 1,645,951 
ซื�อเพิ#ม 71,484 188 2,482 1,136 2,979 63,631 141,900 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - - (14,086) (996) (9,445) - (24,527) 
โอนเขา้ / (โอนออก) - 6,509 48,571 - 6,941 (62,021) - 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558  646,587 265,054 613,300 30,120 168,166 40,097 1,763,324 
ซื�อเพิ#ม 2,506 120 2,336 427 1,721 11,147 18,257 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (305) (7,987) (1,148) (1,488) - (10,928) 
โอนเขา้ / (โอนออก) 9,914 14,081 7,152 - 706 (31,853) - 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 659,007 278,950 614,801 29,399 169,105 19,391 1,770,653 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

   เครื#องจกัร เครื#องตกแต่ง  สินทรัพย ์  
  อาคารและ และ ติดตั�งและ  ระหวา่งติดตั�ง  
 ที#ดิน สิ#งปลูกสร้าง อุปกรณ์ เครื#องใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ค่าเสื#อมราคาสะสม  
ณ วนัที# 1 มกราคม 2558  - 172,472 409,998 26,846 112,492 - 721,808 
ค่าเสื#อมราคาสาํหรับปี  - 9,406 41,812 1,223 19,179 - 71,620 
ค่าเสื#อมราคาสาํหรับส่วนที#จาํหน่ายและ                         

ตดัจาํหน่าย 
- 
 

- 
 

(10,594) 
 

(988) 
 

(9,371) 
 

- 
 

(20,953) 
 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558  - 181,878 441,216 27,081 122,300 - 772,475 
ค่าเสื#อมราคาสาํหรับปี  - 10,309 43,050 1,193 17,293 - 71,845 
ค่าเสื#อมราคาสาํหรับส่วนที#จาํหน่ายและ                        

ตดัจาํหน่าย 
- 
 

(123) 
 

(6,920) 
 

(1,131) 
 

(1,312) 
 

- 
 

(9,486) 
 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 - 192,064 477,346 27,143 138,281 - 834,834 

ค่าเผื#อการด้อยค่า         
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 14,638 - - - - - 14,638 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 14638 - - - - - 14,638 

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

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 644,369 86,886 137,455 2,256 30,824 19,391 921,181 

ค่าเสื#อมราคาสําหรับปี         
2558 (70 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที#เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)   71,620 

2559 (70 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที#เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)   71,845 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   เครื#องจกัร เครื#องตกแต่ง  สินทรัพย ์  
  อาคารและ และ ติดตั�งและ  ระหวา่งติดตั�ง  
 ที#ดิน สิ#งปลูกสร้าง อุปกรณ์ เครื#องใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
ณ วนัที# 1 มกราคม 2558 575,103 241,905 576,333 29,980 167,691 38,487 1,629,499 
ซื�อเพิ#ม 71,484 188 2,482 1,136 2,979 63,631 141,900 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - - (14,086) (996) (9,445) - (24,527) 
โอนเขา้ / (โอนออก) - 6,509 48,571 - 6,941 (62,021) - 
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 646,587 248,602 613,300 30,120 168,166 40,097 1,746,872 
ซื�อเพิ#ม 2,506 120 2,336 427 1,721 11,147 18,257 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (305) (7,987) (1,148) (1,488) - (10,928) 
โอนเขา้ / (โอนออก) 9,914 14,081 7,152 - 706 (31,853) - 
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 659,007 262,498 614,801 29,399 169,105 19,391 1,754,201 
ค่าเสื#อมราคาสะสม         
ณ วนัที# 1 มกราคม 2558 - 156,168 409,998 26,846 112,492 - 705,504 
ค่าเสื#อมราคาสาํหรับปี  - 9,315 41,812 1,223 19,179 - 71,529 
ค่าเสื#อมราคาสาํหรับส่วนที#จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - - (10,594) (988) (9,371) - (20,953) 
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 - 165,483 441,216 27,081 122,300 - 756,080 
ค่าเสื#อมราคาสาํหรับปี  - 10,272 43,050 1,193  17,293 - 71,808 
ค่าเสื#อมราคาสาํหรับส่วนที#จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (123) (6,920) (1,131) (1,312) - (9,486) 
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 - 175,632 477,346 27,143 138,281 - 818,402 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   เครื#องจกัร เครื#องตกแต่ง  สินทรัพย ์  
  อาคารและ และ ติดตั�งและ  ระหวา่งติดตั�ง  
 ที#ดิน สิ#งปลูกสร้าง อุปกรณ์ เครื#องใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ค่าเผื#อการด้อยค่า  
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 14,638 - - - - - 14,638 
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 14,638 - - - - - 14,638 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี         
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 631,949 83,119 172,084 3,039 45,866 40,097 976,154 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 644,369 86,866 137,455 2,256 30,824 19,391 921,161 

ค่าเสื#อมราคาสําหรับปี        
2558 (70 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที#เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)   71,529 

2559 (70 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที#เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)   71,808 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึ#งซึ# งตดัค่าเสื#อมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเสื#อมราคาสะสม
ของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 425 ลา้นบาท (2558: 416 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ: 409 ลา้นบาท 2558: 401 ลา้นบาท)  
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16. ต้นทุนสิทธิการใช้ที#ดินป่าสงวนและต้นทุนสวนปาล์ม 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ตน้ทุนสิทธิการใช ้ ตน้ทุนสวนปาลม์ ตน้ทุนสวนปาลม์ที#ยงั  
 ที#ดินป่าสงวน ที#พร้อมเก็บเกี#ยว ไม่พร้อมเก็บเกี#ยว รวม 

ราคาทุน      
ณ วนัที# 1 มกราคม 2558  42,042 550,972 27,704 620,718 
ตน้ทุนเพิ#มขึ�น - - 19,163 19,163 
ตดัจาํหน่าย (42,042) (12,162) - (54,204) 
โอนเขา้ / (โอนออก) - 2,567 (9,880) (7,313) 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558  - 541,377 36,987 578,364 
ตน้ทุนเพิ#มขึ�น - - 31,039 31,039 
ตดัจาํหน่าย - (13,233) - (13,233) 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 - 528,144 68,026 596,170 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม      
ณ วนัที# 1 มกราคม 2558  41,800 372,050 - 413,850 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  - 11,883 - 11,883 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสมสาํหรับ

ส่วนที#ตดัจาํหน่าย 
(41,800) 

 
(6,888)

 
- 
 

(48,688) 
 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558  - 377,045 - 377,045 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  - 10,499 - 10,499 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสมสาํหรับ

ส่วนที#ตดัจาํหน่าย - (6,139) - (6,139) 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 - 381,405 - 381,405 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี      
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558  - 164,332 39,987 201,319 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 - 146,739 68,026 214,765 

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี (รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต)   
2558   11,883 

2559   10,499 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตน้ทุนสวนปาลม์ ตน้ทุนสวนปาลม์ที#ยงั  
 ที#พร้อมเก็บเกี#ยว ไม่พร้อมเก็บเกี#ยว รวม 

ราคาทุน     
ณ วนัที# 1 มกราคม 2558 258,254 27,704 285,958 
ตน้ทุนเพิ#มขึ�น - 19,163 19,163 
ตดัจาํหน่าย (12,162) - (12,162) 
โอนเขา้ / (โอนออก) 2,567 (9,880) (7,313) 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 248,659 36,987 285,646 
ตน้ทุนเพิ#มขึ�น - 31,039 31,039 
ตดัจาํหน่าย (13,233) - (13,233) 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 235,426 68,026 303,452 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม     
ณ วนัที# 1 มกราคม 2558 79,332 - 79,332 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  11,883 - 11,883 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสมสาํหรับส่วนที#           

ตดัจาํหน่าย 
(6,888) 

 
- 
 

(6,888) 
 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 84,327 - 84,327 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  10,499 - 10,499 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสมสาํหรับส่วนที#      

ตดัจาํหน่าย 
(6,139) 

 
- 
 

(6,139) 
 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 88,687 - 88,687 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี     
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 164,332 36,987 201,319 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 146,739 68,026 214,765 

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี (รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต)   
2558   11,883 

2559   10,499 

 บริษทัฯมีพื�นที#ใชป้ระโยชน์แบ่งออกเป็นพื�นที#ที#บริษทัฯมีโฉนดที#ดินและเอกสารแสดงกรรมสิทธิm อื#นๆ 
(น.ส. 3ก. และ น.ส. 3) จาํนวนประมาณ 12,589 ไร่ ส่วนที#เหลือบริษทัฯไดรั้บโอนการครอบครองมา
และกาํลงัอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการใหไ้ดม้าซึ# งเอกสารแสดงสิทธิตามกฎหมาย  
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หนงัสืออนุญาตจากกรมป่าไมใ้หบ้ริษทัยอ่ยแห่งหนึ#งเขา้ทาํประโยชน์หรืออยูอ่าศยัในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ซึ# งบริษทัยอ่ยใชพ้ื�นที#ปลูกปาลม์นํ�ามนัอยูป่ระมาณ 13,030 ไร่ ไดห้มดอายลุงในเดือน
มกราคม 2558 บริษทัยอ่ยไดด้าํเนินการขออนุญาตเขา้ทาํประโยชน์หรืออยูอ่าศยัในพื�นที#ดงักล่าวกบั
ส่วนราชการที#เกี#ยวขอ้งแลว้ ขณะนี�อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของส่วนราชการดงักล่าว 

 อย่างไรก็ตาม เมื#อวนัที# 27 เมษายน 2558 บริษทัย่อยดงักล่าวไดรั้บใบอนุญาตเก็บหาของป่าในพื�นที#
แปลงดังกล่าว โดยบริษทัย่อยต้องชําระเงินค่าภาคหลวงในอตัราร้อยละ 10 ของราคาตลาดและ             
ค่าบาํรุงป่าในอตัรา 2 เท่าของค่าภาคหลวง เมื#อเก็บเกี#ยวผลปาลม์นํ�ามนั 

17. เงินกู้ยมืระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 

อตัราดอกเบี�ย 
(ร้อยละต่อปี) 

งบการเงินรวม/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 1.85 - 1.88 1.95 และ 1.98 340,000 400,000 

รวม   340,000 400,000 

18. เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื#น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
เจา้หนี�การคา้ - กิจการที#ไม่เกี#ยวขอ้งกนั 17,750 5,724 17,750 5,724 
เจา้หนี� ค่าซื�อเครื#องจกัร - กิจการที#ไม่เกี#ยวขอ้งกนั 899 1,494 899 1,494 
เจา้หนี� อื#น - กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) - - 255,063 255,140 
เจา้หนี� อื#น - กิจการที#ไม่เกี#ยวขอ้งกนั 2,021 2,717 2,021 2,717 
เงินทดรองจ่ายจากกิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) - 140 - 140 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 19,336 18,462 18,404 18,064 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื#น 40,006 28,537 294,137 283,279 

 เจ้าหนี� อื#น - กิจการที#เกี#ยวข้องกัน เป็นเจา้หนี� ค่าเช่าคา้งจ่ายและดอกเบี� ยคา้งจ่ายที#เกี#ยวข้อง โดยมี
ดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ MLR ลบร้อยละ 1.5 ต่อปี สาํหรับยอดค่าเช่าที#คา้งเกินกาํหนดชาํระ 
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19. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน    

 จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึ#งเป็นเงินชดเชยพนกังานเมื#อออกจากงานแสดง
ไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 9,186 8,901 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  947 984 
ตน้ทุนดอกเบี�ย 550 525 
ผลประโยชนที์#จ่ายในระหวา่งปี (5,166) (1,224) 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 5,517 9,186 

  ค่าใชจ่้ายเกี#ยวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนกาํไรหรือขาดทุนแสดงไดด้งันี�   

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  947 984 
ตน้ทุนดอกเบี�ย 550 525 
หนี� สินในช่วงที#เปลี#ยนแปลงที#รับรู้ในปี - 4,159 

รวมค่าใช้จ่ายที#รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 1,497 5,668 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี�ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  
ตน้ทุนขาย 910 4,779 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 587 889 

 บริษัทฯคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจาํนวน
ประมาณ 1 ลา้นบาท (2558: จาํนวน 2 ลา้นบาท)  

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ระยะเวลาเฉลี#ยถ่วงนํ� าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังานของบริษทัฯประมาณ 14 - 25 ปี 

 สมมติฐานที#สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี�  

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 4.3 - 4.8 4.3 - 4.8 
อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต  5.0 5.0 
อตัราการเปลี#ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน  0.0 - 35.0 0.0 - 35.0 
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 ผลกระทบของการเปลี#ยนแปลงสมมติฐานที#สาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ#มขึ�นร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 0.5 

อตัราคิดลด (269) 280 
อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต  438 (420) 
อตัราการเปลี#ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน (520) 547 

20. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งันี�  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 16,545 4,076 13,008 - 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

นิติบุคคลของปีก่อน 
(99) 

 
5,803 

 
- 
 

5,796 
 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด  

ผลแตกต่างชั#วคราวและการกลบั
รายการผลแตกต่างชั#วคราว 

4,076 
 
 

(2,399) 
 
 

4,076 
 
 

(2,399) 
 
 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที#แสดงอยู่ใน                    
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

20,522 
 

7,480 
 

17,084 
 

3,397 
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 รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 92,718         (4,476) 106,973        (2,583) 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 0 และ 20 ร้อยละ 15 และ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล         

คูณอตัราภาษี 
                  18,432 

 
                 (990) 

 
21,395 

 
                 (517) 

 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน                      (99)                  5,803 -                 5,796 
ส่วนแบ่งขาดทุน (กาํไร) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้                   2,264                  (1,044) - - 
ขาดทุนทางภาษีท่ีถกูใชป้ระโยชน์ในปีปัจจุบนั                     (909)                (12,343) (909)              (12,343) 
ขาดทุนสุทธิทางภาษีสาํหรับปี -                   (909) -                  (909) 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 23)              (688) 13,252  (688) 13,252 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม                1,601                 3,775               1,601              3,691 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน                  (79) (64) (79) (64) 

เงินปันผลรับ - - (4,236)  (5,509) 

รวม 834 16,963 (3,402) 11,370 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ 

20,522 
 

7,480 
 

 17,084 
 

3,397 
 

 การกระทบยอดสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/           

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 6,431 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีปรับปรุง 
กาํไรสะสมตน้งวด (หมายเหตุ 4) (7,818) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีรับรู้เขา้กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
ในระหวา่งปี 

4,076 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559                    (5,463) 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย ์(หนี� สิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี   
ค่าเผื#อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 437 757 
ค่าเผื#อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2,928 2,928 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 1,104 1,837 
ขาดทุนทางภาษีที#ยงัไม่ไดใ้ช ้ - 909 
สาํรองค่าเช่าที#ดิน 298 - 

รวม 4,767 6,431 
หนี�สินภาษเีงินได้รอการตดับัญชี   
การเปลี#ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพและ

ผลต่างระหวา่งมลูค่ายติุธรรมกบัราคาทุนของผลิตผลทาง
การเกษตร 

(10,230) 
 
 

- 
 
 

รวม (10,230) - 

สุทธิ (5,463) 6,431 

21. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ# งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี               
หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนี�จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรร
สาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 
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22. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที#สาํคญัดงัต่อไปนี�  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื#นของพนกังาน 162,988 178,575 162,988 178,575 
ค่าเสื#อมราคา 71,845 71,620 71,808 71,529 
ค่าตดัจาํหน่าย 10,870 12,280 10,870 12,280 
ค่าขนส่ง 16,178 30,128 16,178 30,128 
ค่าเช่าจ่าย 4,821 4,444 10,716 11,079 
ค่าซ่อมแซมและค่าบาํรุงรักษา 27,758 36,600 27,758 36,600 
วตัถุดิบและวสัดุสิ�นเปลืองใชไ้ป 524,295 612,673 524,295 612,673 
การเปลี#ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (54,783) 147,427 (54,783) 147,427 

23. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สําหรับกิจการสกดันํ� ามนัปาล์ม
ดิบและเมล็ดในปาลม์อบแหง้ และกิจการผลิตไฟฟ้าจากเชื�อเพลิงชีวมวลตามกาํลงัการผลิตที#กาํหนดไว้
ในบตัรส่งเสริม ทั�งนี�ภายใตเ้งื#อนไขที#กาํหนดบางประการ โดยมีรายละเอียดดงันี� : 

เลขที#บตัรส่งเสริม สิทธิประโยชน์หลกั 
1043(2)/2548 - ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรที#ได้จากการ

ประกอบกิจการที#ได้รับการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 
ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที#ดินและทุนหมุนเวยีนมีกาํหนดเวลา 8 ปี
นบัแต่วนัเริ#มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการสําหรับผลิตภณัฑ์
นํ� ามันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มอบแห้ง (วนัที#  7 มกราคม 
2552) 

- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรที#ได้จากการ
ประกอบกิจการที#ไดรั้บการส่งเสริมมีกาํหนดเวลา 8 ปีนบัแต่วนั
เริ#มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการสําหรับผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าจาก
เชื�อเพลิงชีวมวล (วนัที# 21 สิงหาคม 2558) 
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นอกจากนี�  บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สําหรับกิจการผลิต
ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพตามกาํลงัการผลิตที#กาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริม ทั�งนี�ภายใตเ้งื#อนไขที#กาํหนดบาง
ประการ โดยมีรายละเอียดดงันี�  

เลขที#บตัรส่งเสริม สิทธิประโยชน์หลกั 
2245(9)/2550 - ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรจากกิจการที#ไดรั้บ

การส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วนัเริ# มมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการนั�น (วนัที# 16 กุมภาพนัธ์ 2553) 

รายไดข้องบริษทัฯสาํหรับปีจาํแนกตามกิจการที#ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริม
การลงทุนสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี�   

 (หน่วย: พนับาท) 
 กิจการที#ไดรั้บการส่งเสริม กิจการที#ไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
รายไดจ้ากการขาย 118,639 144,879 827,461 1,114,728 946,100 1,259,607 

24. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีที#เป็นของผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี#ยถ่วงนํ� าหนกัของหุ้นสามญัที#ออกอยูใ่น
ระหวา่งปี 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั�นพื�นฐานแสดงการคาํนวณไดด้งันี�  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (พนับาท) 72,195 (11,957) 89,889 (5,979) 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี#ยถ่วงนํ�าหนกั (พนัหุน้) 324,050 324,050 324,050 324,050 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) 0.22 (0.04) 0.28 (0.02) 

25. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที#นาํเสนอนี�สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯที#ผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดด้านการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ#าเสมอเพื#อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินกิจการใน 2 ส่วนงานหลกัคือ (1) ธุรกิจการทาํสวนปาล์มนํ� ามนั ผลิต
นํ� ามนัปาล์มดิบและนํ� ามนัเมล็ดในปาล์มดิบ (2) ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพและเชื�อเพลิงชีวมวล          
ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีกิจกรรมที#เป็นสาระสําคญัในส่วนงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ
ชีวภาพและเชื�อเพลิงชีวมวล ดงันั�นรายได ้กาํไรจากการดาํเนินงานและสินทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่ที#แสดง
ในงบการเงินจึงเกี#ยวขอ้งกบัส่วนงานทางธุรกิจ (1) ตามที#กล่าวไวข้า้งตน้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั�นรายไดแ้ละสินทรัพย์
ที#แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ในปี 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนสองราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 
516 ลา้นบาท และ 174 ลา้นบาทตามลาํดบั (ปี 2558: มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนสองราย เป็น
จาํนวนเงินประมาณ 750 ลา้นบาท และ 120 ลา้นบาท) ซึ# งมาจากส่วนงานธุรกิจการทาํสวนปาล์มนํ� ามนั 
ผลิตนํ�ามนัปาลม์ดิบและนํ�ามนัเมล็ดในปาลม์ดิบ                

26. กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานได้ร่วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี� ยงชีพขึ�นตามพระราชบญัญติักองทุนสํารอง
เลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 
ของเงินเดือน ทั�งนี�พนกังานที#เริ#มงานตั�งแต่วนัที# 15 มกราคม 2553 เป็นตน้ไป บริษทัฯและพนกังานจะ
จ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี� ยงชีพนี� บริหาร
โดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมื#อพนกังานนั�นออก
จากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหวา่งปี 2559 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็น
ค่าใชจ่้ายจาํนวน 2 ลา้นบาท (2558: 2 ลา้นบาท) 

27. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย 

ต่อหุน้  

  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจาํปี 2557 ที#ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เมื#อวนัที# 

24  เมษายน 2558 
 49 
 

 0.15 
 

รวมเงนิปันผลสําหรับปี 2558  49  0.15 

    
เงินปันผลประจาํปี 2558 ที#ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เมื#อวนัที# 

26 เมษายน 2559 
 32 
 

 0.10 
 

รวมเงนิปันผลสําหรับปี 2559                     32  0.10 
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28. ภาระผูกพนัและหนี�สินที#อาจเกดิขึ�น 

28.1 ภาระผูกพนัเกี#ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเกี#ยวกับการซื�อเครื# องจกัร อุปกรณ์ 
ยานพาหนะและสร้างอาคารเป็นจาํนวนเงิน 4 ลา้นบาท (2558: 5 ลา้นบาท)                            

28.2 ภาระผูกพนัเกี#ยวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานที#เกี#ยวขอ้งกบัการเช่าที#ดิน อายุของสัญญามี
ระยะเวลา 14 และ 15 ปี ทั�งนี�บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเงื#อนไขที#ระบุไวใ้นสัญญา 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั�นตํ#าที#ตอ้งจ่ายในอนาคตทั�งสิ�นภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานที#บอก
เลิกไม่ได ้ดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

จ่ายชาํระ     
ภายใน 1 ปี 2 2 4 4 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 9 9 16 16 
มากกวา่ 5 ปี 17 19 29 33 

28.3 การคํ�าประกนั 

ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือคํ� าประกนัซึ# งออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯและบริษทัย่อยเหลืออยู่เป็นจาํนวน 4 ลา้นบาท (2558: 18 ลา้นบาท) ซึ# งเกี#ยวเนื#องกบัภาระ
ผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

28.4 สิทธิการใช้ประโยชน์ในที#ดิน   

ก) ในปี 2547 บริษทัฯได้รับจดหมายเชิญจากสํานักงานปฏิรูปที#ดินเพื#อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
เกี#ยวกบัปัญหาที#ดินทบัซ้อนกบัที#ดิน ส.ป.ก. ซึ# งบริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมปรึกษาหารือกบัสํานกังาน   
ส.ป.ก. เมื#อวนัที# 6 ตุลาคม 2547 พร้อมกบัไดส่้งมอบเอกสารที#เกี#ยวขอ้งใหเ้พื#อการพิจารณาแลว้ 

 เมื#อวนัที# 15 ตุลาคม 2548 บริษทัฯไดส่้งมอบเอกสารที#เกี#ยวขอ้งให้สํานกังาน ส.ป.ก.เพื#อขอให้
พิจารณาพิสูจน์สิทธิในที#ดิน 
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 ต่อมา ส.ป.ก. มีหนังสือแจ้งให้บริษทัฯไปดาํเนินการกระจายสิทธิ  โดยได้มีการดาํเนินการ
กระจายสิทธิแลว้จาํนวนพื�นที# 4,994.10 ไร่  อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้มีการตรวจสอบพบใน
ภายหลงัวา่มีพื�นที#จาํนวน 1,459 ไร่เศษ ซึ# งมีราคาทุนของที#ดินและมูลค่าสุทธิตามบญัชีคงเหลือ
ของตน้ทุนสวนปาล์มนํ� ามนับนที#ดินดงักล่าว ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2559 จาํนวนประมาณ 10 
ล้านบาท ได้กระจายสิทธิทบัซ้อนกับโฉนดที#ดินของบริษทัฯ ซึ# งบริษทัฯอยู่ในระหว่างการ
ดาํเนินการกบั ส.ป.ก. เพื#อใหย้กเลิกพื�นที#ที#ทบัซอ้นดงักล่าว 

ข) เมื#อวนัที# 11 เมษายน 2551 บริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมประชุมกบัคณะทาํงานพิจารณาตรวจสอบทบทวน
แนวทางปฏิบติัและการเจรจาเพื#อนาํที#ดินของผูค้รอบครองที#ดินแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที#ดินมา
จดัใหแ้ก่เกษตรกร แต่งตั�งโดยคณะกรรมการปฏิรูปที#ดินจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เพื#อพิจารณาแกไ้ข
ปัญหาที#ดิน เนื#องจากบริษทัฯมีที#ดินอยูใ่นเขตป่าจาํแนกเนื�อที#ประมาณ 1,210 ไร่ และเขตปฏิรูป
ที#ดินประมาณ 276 ไร่ ที#ดินดงักล่าวคิดเป็นเนื�อที#ประมาณร้อยละ 3 ของพื�นที#ปลูกปาล์มทั�งหมด
ของบริษทัฯ โดยที#ดินในเขตปฏิรูปที#ดินประมาณ 276 ไร่ เป็นการครอบครองที#ดินแปลงใหญ่
และถือครองที#ดินเกินขนาดตามกฎหมายปฏิรูปที#ดินเพื#อเกษตรกรรมมาตรา 30  

 เมื#อวนัที# 29 สิงหาคม 2551 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํบนัทึกการเจรจาตกลงการมอบพื�นที#ครอบครองคืน 
ส.ป.ก. เพื#อนาํไปดาํเนินการปฏิรูปที#ดินเพื#อเกษตรกรรม สําหรับที#ดินในเขตปฏิรูปที#ดิน โดย
บริษทัฯขอแสดงเจตนายินยอมให้ ส.ป.ก. นาํที#ดินเนื�อที#ประมาณ 80 ไร่ ไปดาํเนินการปฏิรูป
ที#ดินเพื#อเกษตรกรรม อย่างไรก็ตาม เมื#อวนัที# 17 กนัยายน 2552 บริษทัฯได้รับหนังสือจาก
สาํนกังานการปฏิรูปที#ดินจงัหวดัสุราษฎร์ธานีแจง้ให้บริษทัฯออกจากที#ดินเขตปฏิรูปที#ดินเนื�อที#
ประมาณ 133 ไร่ พร้อมรื� อถอนสิ#งปลูกสร้างภายใน 30 วนั นบัแต่ไดรั้บหนงัสือฉบบัดงักล่าว 
เนื#องจากบริษทัฯไม่มีเอกสารสิทธิในที#ดินดงักล่าว ซึ# งราคาทุนของที#ดินและมูลค่าสุทธิคงเหลือ
ตามบญัชีของต้นทุนสวนปาล์มนํ� ามนับนที#ดินดังกล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 0.2 ล้านบาท 
บริษทัฯได้บนัทึกค่าเผื#อการด้อยค่าของสินทรัพย์สําหรับต้นทุนดงักล่าวแล้วทั�งจาํนวนในปี 
2552 

 ส่วนที#ดินในเขตป่าจาํแนก ปัจจุบนับริษัทฯกําลังอยู่ระหว่างการเจรจากับหน่วยราชการที#
เกี#ยวขอ้งเพื#อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาสาํหรับที#ดินดงักล่าว  
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29.     ลาํดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีสินทรัพยที์#วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั�นของ
มูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที#วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สินทรัพยชี์วภาพ - 53,297 30,250 83,547 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม 

30. เครื#องมือทางการเงิน 

30.1 นโยบายการบริหารความเสี#ยง 

 เครื#องมือทางการเงินที#สําคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตามที#นิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที# 
107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเครื#องมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี� การค้าและลูกหนี� อื#น เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั� น                
เจา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื#นและเงินกูย้ืมระยะยาว บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเสี#ยงที#เกี#ยวขอ้งกบั
เครื#องมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี#ยงดงันี�  

 ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ 

 บริษทัฯมีความเสี#ยงดา้นการใหสิ้นเชื#อที#เกี#ยวเนื#องกบัลูกหนี�การคา้ ซึ# งส่วนใหญ่เกิดจากการขายให้กบั
ลูกคา้จาํนวนนอ้ยราย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายที#เป็นสาระสําคญัจากการ
เก็บหนี�จากลูกหนี� เหล่านั�น เนื#องจากลูกหนี� ส่วนใหญ่มีความสามารถในการชาํระหนี�  

ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ย 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี# ยงจากอัตราดอกเบี� ยที#สําคัญอันเกี#ยวเนื#องกับเงินฝากธนาคาร                  
เงินใหกู้ย้มื และเงินกูย้มืระยะสั�นและระยะยาวที#มีดอกเบี�ย สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่มี
อตัราดอกเบี� ยที#ปรับขึ� นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี� ยคงที#ซึ# งใกล้เคียงกับอตัราตลาดใน
ปัจจุบนั  
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 สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที#สาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี�ย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที#มีอตัราดอกเบี�ยคงที#สามารถแยกตามวนัที#
ครบกาํหนด หรือ วนัที#มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ (หากวนัที#มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี�      

  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม 
   อตัราดอกเบี�ย    
 อตัราดอกเบี�ยคงที# ปรับขึ�นลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบี�ย 
 ภายใน 1 ปี มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม ที#แทจ้ริง 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
           (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 30 - - - 63 74 3 3 96 77 0.05 - 1.45 0.05 - 0.85 
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื#น - - - - - - 14 140 14 140 - - 
เงินให้กูย้มืระยะสั�นและเงินทดรอง

พนกังาน 
- - - - - - - 1 - 1 - - 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัอื#น - - - - 61 62 - - 61 62 THBFIX + 1 THBFIX + 1 
 30 - - - 124 136 17 144 171 280   
หนี�สินทางการเงนิ             
เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 340 400 - - - - - - 340 400 1.85 - 1.88 1.95 และ 1.98 
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื#น - - - - - - 40 29 40 29 - - 
เงินกูย้ืมระยะยาว - - - - - 75 - - - 75 - BIBOR + 1 
 340 400 - - - 75 40 29 380 504   
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  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   อตัราดอกเบี�ย    
 อตัราดอกเบี�ยคงที# ปรับขึ�นลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบี�ย 

 ภายใน 1 ปี มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม ที#แทจ้ริง 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
           (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 30 - - - 43 52 3 3 76 55 0.05 - 1.45 0.05 - 0.85 
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื#น - - - - - - 14 139 14 139 - - 
 30 - - - 43 52 17 142 90 194   
หนี�สินทางการเงนิ             
เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 340 400 - - - - - - 340 400 1.85 - 1.88 1.95 และ 1.98 
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื#น - - - - 255 255 39 28 294 283 MLR - 1.5 MLR - 1.5 

เงินกูย้ืมระยะยาว - - - - - 75 - - - 75 - BIBOR + 1 
 340 400 - - 255 330 39 28 634 758   
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือเคร่ืองจกัรเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัฯไดพ้ิจารณาทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นคร้ังคราวเพื่อลด
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัฯไม่มีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้
คงเหลือ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

30.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ น             
หรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงประมาณมูลค่า
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

31. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯ คือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ โดย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.35:1 (2558: 0.49:1) และเฉพาะบริษทัฯ
มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.59:1 (2558: 0.76:1) 

32. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัเสนอจ่ายเงินปันผล
จากผลการดาํเนินงานสําหรับปี 2559 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินปันผล
ทั้งส้ินประมาณ 49 ลา้นบาท โดยจะนาํเสนอเพื่อขออนุมติัการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในท่ีประชุม
สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯต่อไป 

33.      การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษทัฯไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีดงัต่อไปน้ี เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
แนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ มาถือปฏิบติัตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้
สินทรัพยชี์วภาพ 22,279 - 
ตน้ทุนสิทธิการใชท่ี้ดินป่าสงวนและตน้ทุนสวนปาลม์                   201,319 223,598 

 การจดัประเภทรายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนหรือส่วนของผูถื้อหุ้นตามท่ีได้
รายงานไว ้ 

34. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 
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