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(หน่วย: ล้านบาท) 
2558 2559 2560 

สนิทรพัยร์วม 1,583 1,547 1,520 
หนี้สนิรวม 520 397 451 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,063 1,150 1,069 

รายไดจ้ากการขาย 1,260 946 763 1,260 
รายไดร้วม 1,289 972 781 1,289 
ก าไรขัน้ตน้ 53 150 54 59 
ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิ (12) 72 (18) (12) 

  อตัราส่วนทางการเงิน (หน่วย: %) 
2558 2559 2560 

อตัราก าไร (ขาดทุน) สทุธต่ิอรายไดร้วม (0.93) 7.41 (2.30) 
อตัราผลตอบแทน (ขาดทุน) ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (1.13) 6.26 (1.68) 
อตัราผลตอบแทน (ขาดทุน)จากสนิทรพัยร์วม (0.76) 4.65 (1.18) 

  ข้อมลูตวัเลขต่อหุ้น    (หน่วย: บาท) 
2558 2559 2560 

ก าไร (ขาดทุน) สทุธต่ิอหุน้ (0.04) 0.22             (0.06) 
เงนิปนัผลจ่ายต่อหุน้ 0.15 0.10               0.15 
เงนิปนัผลต่อหุน้ (ตามงวดผลการด าเนินงาน) 0.10 0.15    0.10(1) 
มลูค่าตามบญัชต่ีอหุน้ 3.28 3.55               3.30 

  หมายเหต ุ:     (1)ตามมตจิากการประชุมคณะกรรมการเมือ่วนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2561 เพือ่น าเสนอทีป่ระชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ 
 ครัง้ที ่41 ต่อไป 

การเคล่ือนไหวของราคาหุ้นในปี 2560 
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สินทรพัยร์วม  (ล้านบาท) รายได้รวม (ล้านบาท)

ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) ก าไรสทุธิต่อหุ้น (บาท)

  มลูค่าทางบญัชีต่อหุ้น (บาท)  เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)( 
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ภาพรวมปี 2560

ปี 2560 เป็นปีทีผ่ลผลติปาลม์น ้ามนัและน ้ามนัปาลม์ดบิของโลกมปีรมิาณเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 7 
เนื่องจากภาวะภยัแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญได้สิน้สุดลงในปี 2559 และสภาพภูมอิากาศในปี 
2560 ไดก้ลบัเขา้สู่สภาวะปกต ิท าใหร้าคาน ้ามนัปาลม์ดบิในตลาดโลกปรบัตวัลดลงอย่างมากจากปี 
2559

ปรมิาณผลปาลม์สดทัง้ประเทศทีอ่อกสู่ตลาดมปีระมาณ 15 ลา้นตนั เพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 42 เมื่อเทยีบ
กับปริมาณ 10.5 ล้านตันในปี 2559 ปริมาณน ้ ามันปาล์มดิบที่ผลิตได้ในปี 2560 สูงสุดเป็น
ประวตักิารณ์ที ่2.6 ลา้นตนั คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 44 (2559 : 1.8 ลา้นตนั) ปรมิาณน ้ามนัปาลม์ดบิ
คงเหลอืทัง้ระบบอยู่ในระดบัสงูตลอดทัง้ปี ราคาลดลงอย่างต่อเนื่องจากประมาณ 32 บาท/กโิลกรมั
ในช่วงต้นปี มาอยู่ที ่18-19 บาท/กโิลกรมัในช่วงปลายปี ซึง่เป็นระดบัราคาทีใ่กลเ้คยีงกบัตลาดโลก 
ผูป้ระกอบการจงึเริม่หนัมาส่งออกกนัมากขึน้ช่วงครึ่งปีหลงั โดยก่อนหน้านี้ ในช่วงเดอืนพฤษภาคม 
กรมธุรกจิพลงังานไดป้ระกาศเพิม่สดัสว่นไบโอดเีซลจากบ ี5 เป็นบ ี7 เพื่อดูดซบัน ้ามนัปาลม์ดบิออก
จากระบบประมาณ 25,000 ตนัต่อเดอืน  

นอกจากนัน้ กรมธุรกิจพลงังานยงัได้ประสานผู้ค้าน ้ามนัตามมาตรา 7 ปรบัเพิม่ส ารองไบโอดเีซล 
(B100) มากขึน้ รวมทัง้การขอความร่วมมอืใหโ้รงกลัน่น ้ามนัปาลม์รบัซือ้น ้ามนัปาลม์ดบิในปรมิาณ
ปกติและรบัซื้อในราคาที่เพิม่สูงขึน้ โดยไม่ต ่ากว่ากโิลกรมัละ 22 บาท เป็นต้น โดยปรมิาณน ้ามนั
ปาลม์ดบิคงเหลอืทัง้ระบบ ณ สิน้ปี 2560 ยงัคงอยู่ในระดบัสงูสดุเป็นประวตักิารณ์ที ่532,651 ตนัและ 
485,379 ตนัในเดอืนพฤศจกิายนและเดอืนธนัวาคมตามล าดบั ซึง่สูงกว่าระดบัปรมิาณทีเ่หมาะสม
ของประเทศถึง 2 เท่า ราคาผลปาล์มสดและราคาน ้ามนัปาล์มดบิเฉลีย่ทัง้ปีลดลงเป็น 4.62 และ 
24.88 บาท/กโิลกรมั ตามล าดบั (2559 : 5.84 และ 31.95 บาท/กโิลกรมั) ซึง่เป็นระดบัราคาเฉลีย่ที่
ต ่าสดุในรอบ 8 ปี (ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิใน “ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั”)  

จากการที่ราคาขายเฉลี่ยของน ้ามนัปาล์มดบิและน ้ามนัเมลด็ในปาล์มดบิได้ปรบัตวัลดลงในขณะที่
บรษิัทต้องซื้อผลปาล์มสดจากภายนอกในสดัส่วนที่สูงขึน้เนื่องจากมพีื้นที่สมัปทานที่หมดอายุ ท า
ใหผ้ลประกอบการในปีทีผ่่านมาไดร้บัผลกระทบ อย่างไรกต็าม เพื่อสรา้งความแขง็แกร่งใหก้บัผลการ
ด าเนินงาน บรษิัทจงึได้มกีารก าหนดทศิทางกลยุทธใ์นระดบัองคก์ร โดยการส ารวจพืน้ทีป่ลูกปาล์ม
ใหม่ๆ รวมถงึการศกึษาทีจ่ะปลกูพชืประเภทอื่นเพื่อเตมินอกเหนือจากปาลม์น ้ามนั 

ผลการด าเนินงาน 

กล่าวโดยรวม บรษิทัมผีลการด าเนินงานลดลงจากปีทีผ่่านมา โดยมผีลขาดทุนสุทธ ิ18.3 ลา้นบาท 
(2559 : ก าไรสุทธ ิ72.2 ล้านบาท) โดยราคาขายถวัเฉลีย่ต่อหน่วยของน ้ามนัปาล์มดบิและน ้ามนั
เมลด็ในปาลม์ลดลงร้อยละ 22.6 และ 10.8 ตามล าดบั ดา้นปรมิาณการขายน ้ามนัปาล์มดบิเพิม่ขึน้
เพยีงรอ้ยละ 4.8 ในขณะทีป่รมิาณการขายน ้ามนัเมลด็ในปาลม์ลดลงถงึรอ้ยละ 23.2 ท าใหบ้รษิทัมี
รายได้จากการขายลดลงเป็น 763.2 ลา้นบาท (2559 : 946.1 ลา้นบาท) หรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 
19.3 
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บรษิัทได้มกีารปลูกต้นปาล์มทดแทนสาํหรบัต้นปาล์มที�มอีายุมาก ในพื�นที�สมัปทานที�ได้รบัการต่อ
อายุแล้ว แต่เนื�องจากการกระจายตวัของปรมิาณนํ�าฝนเป็นไปอย่างสมํ�าเสมอตั �งแต่ปลายปี 2559 
ต่อเนื�องมาตลอดทั �งปี 2560 ประกอบกบัการยุตลิงของภาวะภยัแลง้  

ปรมิาณผลปาลม์สดรวมที�เขา้สูก่ระบวนการผลติที�โรงสกดัเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 10.1 จากปี 2559 
(i) ผลปาลม์ที�มาจากสวนที�เป็นพื�นที�ของบรษิทัลดลงรอ้ยละ 2.5
(ii) ผลปาลม์ที�มาจากสวนที�เป็นพื�นที�สมัปทาน เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 4.7
(iii) ผลปาลม์ที�ซื�อจากภายนอก เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 17.5

โดยสดัสว่นการซื�อผลปาลม์สดจากภายนอกและผลผลติจากสวนของบรษิทัในปี 2560 คดิเป็นรอ้ยละ 
61.0 และ 39.0 ของผลปาลม์สดที�ใชใ้นการผลติทั �งหมด  (2559 : รอ้ยละ 57.1 และ 42.9) 

ต้นทุนผลปาลม์สดจากสวนของบรษิทั และต้นทุนผลปาลม์สดที�ซื�อจากภายนอก ลดลงรอ้ยละ 21.4 
และรอ้ยละ 19.6 ตามลาํดบั โดยเกดิจากกลไกอุปสงคอ์ุปทานของตลาด สง่ผลใหต้น้ทุนผลปาลม์สดที�
ใชใ้นการผลติทั �งหมดของบรษิทัโดยเฉลี�ยลดลงรอ้ยละ 19.3 

การลงทุน 

ในปี 2560 บรษิัทไม่มกีารลงทุนในโครงการที�ต้องการใช้เงนิลงทุนเป็นจํานวนมาก แต่จะเน้นไปใน
เรื�องของการเพิ�มประสทิธภิาพการผลติ การเกบ็เกี�ยวและการซ่อมบาํรุงเป็นหลกั  

อย่างไรกต็าม จากการที�บรษิัทได้ดําเนินการปลูกปาล์มทดแทนในสวนสมัปทานที�ได้ต่ออายุ ในปี 
2558 และ 2559 ที�ผ่านมา ซึ�งปาลม์นํ�ามนัที�ไดด้าํเนินการปลกูทดแทนในปี 2558 บนพื�นที� 1,246 ไร่ 
จะเริ�มใหผ้ลผลติไดใ้นปี 2561 นี�  

ทั �งนี� บรษิทัมแีผนจะดําเนินการปลูกปาลม์ทดแทนอกีจํานวน 1,434 ไร่ จะดําเนินการปี 2563 ซึ�งใน
ระยะเวลาดงักล่าวจะมผีลใหผ้ลปาลม์ในพื�นที�ดงักล่าวลดลง แต่จะสง่ผลต่อประสทิธภิาพการผลติของ
บรษิทัในระยะยาว 

ความรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิ�งแวดล้อม 

บรษิัทยงัคงมุ่งมั �นในการดําเนินธุรกจิควบคู่ไปกบัการแสดงความรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และ
สิ�งแวดลอ้ม โดยในแต่ละปี บรษิทัไดเ้ขา้ร่วมสนบัสนุนและสานต่อโครงการต่างๆ ที�มวีตัถุประสงคเ์พื�อ
ช่วยลดผลกระทบจากการผลิตนํ�ามนัปาล์มที�มีต่อสภาวะโลกร้อน  รวมทั �งเข้าร่วมกิจกรรมสร้าง
สมัพนัธภาพและภาพลกัษณ์ที�ดรีะหว่างโรงงานกบัชุมชนโดยรอบอย่างสมํ�าเสมอและถอืปฏบิตัอิย่าง
ต่อเนื�องทุกปี 

ด้านทรพัยากรมนุษยแ์ละวฒันธรรมองคก์ร 

บรษิัทเลง็เหน็ว่าการบรหิารทรพัยากรบุคคล คอืส่วนสําคญัในการบรรลุวสิยัทศัน์และพนัธกจิ โดย
ดําเนินการตามแผนเชงิกลยุทธท์ี�วางไวอ้ย่างมุ่งมั �น  เป็นรูปธรรม ด้วยการดูแลเอาใจใส่  และรกัษา
สภาพแวดล้อมในการทํางานของบุคลากรเพื�อส่งเสริมให้เกิดประสทิธิภาพในการทํางาน โดยยึด
มาตรฐานการบริหารจัดการงานบุคคลากรในระดับสูง  อีกทั �งการดูแลด้านสุขภาพอนามัย 

4
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สภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยั สวสัดกิาร  แรงงานสมัพนัธท์ีด่เีพื่อสรา้งความสมคัรสมานสามคัค ีซึง่
จะช่วยเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน และสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกค้า ตลอดจนถึงการ
ปลกูฝงัจรยิธรรมในการท างานทีด่ใีหก้บับุคลากรของบรษิทั 

นอกจากนี้ บรษิัทยงัคงมุ่งสรา้งบุคคลากรใหม้ศีกัยภาพในการท างานในระดบัสงู  โดยการสรา้ง  “ผู้
ฝึกสอน” เพื่อเป็นฐานในการพฒันาทมีงานใหเ้ขม้แขง็ ตลอดจนต่อยอดเป็นแนวทางในการสรา้งผูน้ า
ที่มคีุณภาพให้องค์กรอย่างยัง่ยืน อนัจะน าความส าเร็จอย่างมัน่คงในการด าเนินธุรกจิ สร้างความ
น่าเชื่อถอื เป็นองคก์รทีน่่าอยู่ต่อไป 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใคร่ถือโอกาสนี้ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น 
ลกูคา้ และคู่คา้ ทีใ่หค้วามไวว้างใจ และใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินงานของบรษิทัดว้ยดตีลอดมา 

นายธรีะ วภิูชนิน          นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ
ประธานกรรมการ         รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 ท่าน ดงัต่อไปนี้ 
นายธรีะ วภิูชนิน  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
นายเสงีย่ม สนัทดั  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
นายวศนิ ปจัจกัขะภตั ิ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
นายยุทธ ศกัดิเ์ดชยนต ์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขตการปฏบิตังิาน หน้าที ่และความรบัผดิชอบตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงความรับผิดชอบที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยบริษัทมีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 4 ครัง้ สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

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

2. พจิารณารายงานผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายใน ในเรื่องระบบการควบคุมภายในและ
ระบบบรหิารความเสีย่งของบรษิัท ซึ่งได้ปฏบิตัิงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจ าปี และน าเสนอต่อฝ่าย
บรหิาร เพื่อพจิารณาปรบัปรุงและแกไ้ขตามความเหมาะสม โดยในปี 2560 สรุปไดว้่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในในส่วน
ส าคญัและระบบบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล มกีารก ากบัดูแลกจิการทีม่คีวามโปร่งใส ไม่พบขอ้บกพร่องที่
เป็นสาระส าคญั 

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

นอกจากนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดม้กีารประชุมกบัผูส้อบบญัชภีายนอก โดยไม่มผีูบ้รหิารเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยจ านวน 1 ครัง้ ซึง่ผูบ้รหิารมกีารเปิดเผยขอ้มลูต่อผูส้อบบญัชภีายนอกอย่างครบถว้นและไม่พบขอ้บกพร่องใดๆ  

4. ประชุมร่วมกบัผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชภีายนอกในประเดน็มาตรฐานการบญัชฉีบบัใหม่ทีจ่ะมผีลบงัคบัใช ้และ
การเตรยีมความพรอ้มของบรษิทั 

5. พจิารณาหลกัเกณฑ์การส ารวจและแนวทางการก ากบัดูแลกจิการบรษิัทจดทะเบยีนไทย ซึ่งสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดป้รบัปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์อง ASEAN CG Scorecard  

6. พจิารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ

7. พจิารณาหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ฉบบัปี 2560 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ

8. รายงานผลการประชุมและผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรษิทั
9. น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อขออนุมตัทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 เพื่อแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก

บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัส าหรบัปี 2561 ต่อไป พรอ้มกบัเสนอค่าสอบบญัชสี าหรบัปี 2561 
10. พจิารณาแบบประเมนิตนเองเรื่องการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี (Corporate Government Self

Assessment) เพื่อเป็นเครื่องมอืใหบ้รษิทัใช้เป็นการภายในในการพฒันาระบบการก ากบัดูแลกจิการใหเ้ป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 
คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า ผู้บรหิารของบรษิัทไดป้ฏบิตังิานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ด ีไม่พบว่ามกีาร
ละเมดิกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัต่างๆ ซึง่บรษิทัตอ้งพงึปฏบิตั ิ

นายธรีะ วภิูชนิน 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
22 กุมภาพนัธ ์2561
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คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณางบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย และขอ้มลูทีป่รากฏในรายงานประจ าปีแลว้ เหน็ว่างบ
การเงนิดงักล่าวจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถือ
ปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพนิิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการทีด่ทีีสุ่ดในการจดัท า รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญั
อย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ คณะกรรมการบรษิัทได้จดัให้มกีารด ารงรกัษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มี
ประสทิธผิล เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าการบนัทกึขอ้มลูทางบญัชมีคีวามถูกตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอทีจ่ะรกัษาไวซ้ึง่ทรพัยส์นิและเพื่อ
ป้องกนัไม่ใหเ้กดิการทุจรติหรอืการด าเนินการทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระส าคญั 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้บัผดิชอบเกี่ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงนิและ
ระบบการควบคุมภายใน รวมถงึกระบวนการต่างๆ ใหม้กีารจดัท าอย่างถูกตอ้งตามมาตรฐานทางบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และมกีาร
เปิดเผยขอ้มลูอย่างโปร่งใส  

ในการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้ เหน็ว่าคณะกรรมการตลอดจนผูบ้รหิาร มี
ความมุ่งมัน่ในการปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รไดใ้หค้วามส าคญัอย่างยิง่ต่อการด าเนินงานภายใต้ระบบการ
ควบคุมภายในทีด่ ีมกีารบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม มีระบบสารสนเทศการสื่อสารขอ้มูลสนับสนุนการก ากบัดูแลกจิการที่มี
ประสทิธผิล โดยไม่พบการละเมดิกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่ป็นสาระส าคญัซึง่บรษิทัต้องพงึปฏบิตั ิกล่าวคอื ระบบการ
ควบคุมภายในของบรษิทัโดยรวมอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจ และสามารถสรา้งความเชื่อมัน่อย่างมเีหตุผลต่อความเชื่อถอืไดข้องงบ
การเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงาน
ประจ าปีและแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) แลว้ 

นายธรีะ วภิูชนิน นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ
ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
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บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) ไดต้ระหนักถงึความส าคญัของการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีอนัเป็นปจัจยัใน
การเสรมิสร้างใหอ้งค์กรด าเนินธุรกจิด้วยความโปร่งใส ซื่อสตัย์สุจรติ และปฏบิตัิต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีอย่างเท่าเทยีมกนั มี
ระบบการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยมเีป้าหมายใหธุ้รกจิเตบิโตอย่างยัง่ยนื จงึไดม้กีารก าหนดนโยบายการก ากบัดูแล
กจิการเพื่อใหเ้ป็นหลกัในการด าเนินธุรกจิ  

นโยบายการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัมเีน้ือหาครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ซึง่ไดแ้ก่ 1) สทิธขิองผูถ้อืหุ้น  2) การปฏบิตัต่ิอผูถ้ือหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั  3) การค านึงถึงบทบาทของผู้มี
สว่นไดเ้สยี  4)  การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส  5) ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ   

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดแผนปฏบิตัิและมาตรการติดตาม  เพื่อให้มกีารปฏบิตัิตาม
นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ และประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบาย และใหค้ าแนะน าเพื่อปรบัปรุงนโยบายดงักล่าวตามความ
เหมาะสม 

1. สิทธิของผูถื้อหุ้น

 จดัใหม้กีารประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ภายใน 4 เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั เพื่อพจิารณา
รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ ซึ่งแสดงถึงผลการด าเนินการของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา  งบแสดงฐานะ
การเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ การจ่ายเงนิปนัผลและจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย การเลอืกตัง้
กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระรวมถงึค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าตอบแทน

 การประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้น ในวาระเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการก าหนด
ค่าตอบแทนนัน้  บรษิทัไดแ้ยกเรื่องการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการ ออกจากการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ
โดยบรษิัทได้ใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในการเลือกตัง้กรรมการ และเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็น
รายบุคคล

 จดัใหม้กีารประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้รวมกนันับจ านวนหุน้ไดไ้ม่น้อย
กว่าหนึ่งในหา้ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อย
กว่าหนึ่งในสบิของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้ือ
หุน้ ทัง้นี้ต้องระบุชื่อผู้ถอืหุ้นดงักล่าวและเหตุผลในการทีข่อให้เรยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าว โดย
คณะกรรมการตอ้งจดัการประชุมผูถ้อืหุน้ภายใน 1 เดอืน นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้

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

 ในการเรยีกประชุมผู้ถอืหุน้ บรษิทัจะต้องจดัท าเป็นหนังสอืนัดประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบยีบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และ
นายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่า 21 วนัก่อนวนัประชุม
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 ในการประชุมผูถ้อืหุน้ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และตอ้ง
มหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม โดยมี
ประธานกรรมการท าหน้าทีเ่ป็นประธานที่ประชุม และจะด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบยีบวาระที่
ก าหนดไว้ในหนังสอืเชญิประชุม โดยมนีโยบายทีจ่ะไม่เพิม่ระเบียบวาระในที่ประชุม โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบล่วงหน้า

 การใช้บตัรลงคะแนนเสยีงจะใช้ในกรณีที่มผีูถ้ือหุน้ท่านใดลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีงในวาระ
ทัว่ไป และใช้ในวาระส าคญั เช่น การแต่งตัง้กรรมการ การท ารายการที่เกีย่วโยงกนั การท ารายการได้มาหรอื
จ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์การแกไ้ขหนงัสอืบรคิณฑส์นธ ิและขอ้บงัคบั เป็นตน้

 เปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุ้นมสีทิธใินการเสนอเรื่องทีเ่หน็ว่าส าคญัและเป็นประโยชน์เพื่อพจิารณาบรรจุเป็นวาระการ
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อเข้ารบัการเลอืกตัง้เป็ นกรรมการบริษัท
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ส่งค าถามเกีย่วกบับรษิทัมาล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยบรษิทัได้
ก าหนดหลกัเกณฑผ์่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั

 จดัสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอ พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมสีทิธอิย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความ
คดิเหน็ และตัง้ค าถามในทีป่ระชุม

 ก าหนดเป็นนโยบายในการอ านวยความสะดวกและส่งเสรมิการเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้มกีาร เผยแพร่
นโยบายดงักล่าวผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั

 จดัใหม้กีารเผยแพร่เอกสารการประชุมต่างๆ พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านทาง
เวบ็ไซต์ของบรษิทัอย่างน้อย 30 วนั ก่อนวนัประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถศกึษาขอ้มูลประกอบการประชุม
ล่วงหน้า

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

 เปิดเผยมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มทัง้ผลการลงคะแนนเสยีง ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ภายในวนัท าการถดัไปนบัจากวนัประชุม

 บรษิทัมกีารเผยแพร่ร่างรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมเสรจ็
สิน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบความถูกตอ้ง และใชส้ทิธคิดัคา้นไดห้ากจ าเป็นโดยไม่ต้องรอถงึการประชุม
ครัง้ต่อไป
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2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั

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

 บรษิทัไดก้ าหนดวธิกีารลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการโดยการลงคะแนนเสยีงแบบสะสม (Cumulative Voting)

 จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะในรปูแบบ ข ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถระบุความเหน็ในการลงคะแนนเสยีงได ้พรอ้มกบัหนังสอื
เชญิประชุม โดยระบุเอกสารทีต่้องใชใ้นการมอบฉันทะและขัน้ตอนในการเขา้ร่วมประชุมอย่างชดัเจน ผูถ้อืหุน้ที่
ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม แต่ประสงคจ์ะใชส้ทิธอิอกเสยีงอาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีง
แทนตน หรอืจะมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทักไ็ด้

 บริษัทมีการก าหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกบัการป้องกนัการใช้ข้อมูลภายในของบรษิัท และได้แจ้งให้พนักงาน
ผูบ้รหิาร และกรรมการบรษิทัทราบ (ดรูายละเอยีดในขอ้ 5.8.1)

 บรษิทัมกีารเปิดเผยการท ารายการระหว่างกนัระหว่างบรษิทักบับรษิทัย่อย โดยไดก้ระท าอย่างยุตธิรรมตามราคา
ตลาดและเป็นไปตามปกตธิุรกจิการคา้ (Fair and at arms’ length basis) (ดรูายละเอยีดในขอ้ 5.8.2)

3. การค านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย

บรษิทัมนีโยบายรกัษาสทิธแิละผลประโยชน์ของผูม้สี่วนได้เสยีกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ผูถ้ือหุน้ เจา้หนี้ ลูกคา้ คู่ค้า 
คู่แขง่ ชุมชนและสงัคม แต่เน่ืองจากความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอาจแตกต่างกนั ดงันัน้ บรษิทัจะพจิารณาถงึสทิธติาม
กฎหมายทีแ่ต่ละกลุ่มพงึไดร้บัอย่างละเอยีดรอบคอบ และดแูลใหม้ัน่ใจว่าสทิธดิงักล่าวไดร้บัความคุม้ครองและปฏบิตัดิว้ยความ
ระมดัระวงั โดยไดก้ าหนดแนวทางการตอบสนองความต้องการของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีไวเ้ป็นนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบั 
ผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยไดเ้ผยแพร่อยู่ในเวบ็ไซตข์องบรษิทั ไดแ้ก่ 

- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัพนกังาน
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัผูถ้อืหุน้
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัเจา้หนี้
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัลกูคา้
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัคู่คา้
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัคู่แขง่
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัสงัคม
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการเคารพสทิธมินุษยชน
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการต่อตา้นการทุจรติและการตดิสนิบน
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปญัญาหรอืลขิสทิธิ ์
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นอกจากนี้ บรษิัทยงัค านึงถงึบทบาทสทิธขิองผู้มสี่วนไดเ้สยี โดยมกีารก าหนดแนวปฏบิตัติามระบบมาตรฐานต่างๆ ที่ได้รบั 
ไดแ้ก่  

- มาตรฐาน ISO 9001 เป็นมาตรฐานการจดัวางระบบบริหารงาน เพื่อการประกนัคุณภาพซึง่เป็นระบบทีท่ าให้
เชื่อมัน่ไดว้่ากระบวนการต่างๆ ไดร้บัการควบคุม และสามารถตรวจสอบไดโ้ดยผ่านเอกสารทีร่ะบุข ัน้ตอน และ
วธิกีารท างาน เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าบุคลากรในองคก์รรูห้น้าทีค่วามรบัผดิชอบและขัน้ตอนต่างๆ ในการปฏบิตังิาน

- OHSAS 18001 เป็นมาตรฐานเกีย่วกบัระบบการจดัการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในสถานทีท่ างาน
ซึง่เป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการควบคุมและลดอนัตรายและความเสีย่งทีเ่กดิจากองคก์รทีอ่าจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ชวีติ และทรพัยส์นิได้

- มาตรฐาน ISO 14001 เป็นมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม โดยมุ่งเน้นใหอ้งคก์รมกีารพฒันาปรบัปรุง
ตลอดจนรกัษาสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง

- มาตรฐานการผลติน ้ามนัปาลม์อย่างยัง่ยนืภายใต้กรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึง่เป็น
แนวปฏิบตัิที่มกีารปรบัปรุงการผลติน ้ามนัปาล์มอย่างยัง่ยนื ทัง้ทางเศรษฐกิจ สงัคม ชุมชน สิง่แวดล้อม และ
ถูกตอ้งตามกฎหมายของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลายภาคสว่นตัง้แต่ตน้น ้าถงึปลายน ้า

4. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส

บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเหมาะสมเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ใชป้ระกอบการตดัสนิใจลงทุน รวมถงึการตดัสนิใจใช้
สทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้ือหุ้น และมกีารประเมนิประสทิธภิาพของกระบวนการเปิดเผยขอ้มูลเป็นระยะๆ โดยไดม้กีาร
เปิดเผยขอ้มลูและด าเนินการในเรื่องต่างๆ ดงันี้ 

 เปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี้ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และมกีารปรบัปรุงขอ้มูลในเวบ็ไซต์ของบรษิทัใหเ้ป็น
ปจัจุบนัเป็นระยะๆ

 นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ
 นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี
 นโยบายสิง่แวดลอ้ม
 จรรยาบรรณธุรกจิ
 ลกัษณะการด าเนินธุรกจิของบรษิทั
 โครงสรา้งกลุ่มธุรกจิ
 โครงสรา้งผูถ้อืหุน้
 โครงสรา้งคณะกรรมการ
 วสิยัทศัน์/พนัธกจิ
 ขอ้บงัคบับรษิทั
 รายงานประจ าปี
 แบบ 56-1 (เฉพาะภาษาไทย)
 งบการเงนิ
 หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มเอกสารในการประชุม
 รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้
 ขา่วทีบ่รษิทัเผยแพร่
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 จดัสง่รายงานขอ้มลูประจ างวด อาท ิงบการเงนิ แบบ 56-1 และรายงานประจ าปีต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย และ ก.ล.ต. อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ภายในเวลาทีก่ าหนด

 มกีารรายงานขา่วเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัและอาจมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อราคาหลกัทรพัยต์าม
ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิและรายงานทางการเงนิ ซึง่ลงนามโดยประธานกรรมการ และ
กรรมการผูจ้ดัการตามทีป่รากฏในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ซึง่ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีี่
รบัรองทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมกบัธุรกิจและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้หมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ ซึง่มผีู้สอบบญัชอีสิระเป็นผูต้รวจสอบและไดร้บัการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามกีารเปิดเผยขอ้มลูทีส่ าคญัอย่างเพยีงพอ

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

อย่างไรกต็าม กรณีทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีตอ้งการแจง้เบาะแสการกระท าผดิหรอืแจง้ขอ้รอ้งเรยีนใดๆ มายงับรษิทั สามารถกระท าได ้
โดยบรษิทัก าหนดเป็นแนวปฏบิตัไิวด้งันี้ 

กลไกในการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือแจ้งข้อร้องเรียนของผูมี้ส่วนได้เสีย 

1. การเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผูม้สีว่นไดเ้สยีคนใดมคีวามประสงคจ์ะตดิต่อกบัคณะกรรมการบรษิทัโดยตรงโดยไม่ผ่านผูบ้รหิารของบรษิทั 
เพื่อแสดงความคดิเหน็ต่างๆ เกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิรวมทัง้การแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนต่างๆ เช่น 
รายงานทางการเงนิที่ไม่ถูกต้อง การกระท าผดิกฎหมายหรอืจรรยาบรรณ หรอืระบบการควบคุมภายในที่
บกพร่อง เป็นตน้ โดยใหส้ง่ไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั โดยตรงดงันี้ 

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

• สง่ทางจดหมายอเิลคโทรนิคส ์: acthira@hotmail.co.th

mailto:secretary@upoic.co.th
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2. การคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผูม้สีว่นไดเ้สยีทีแ่จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนตามขอ้ 1 ขา้งตน้ไม่ตอ้งเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด 

3. การด าเนินการหลงัจากมีผูแ้จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลหรอืขอ้เทจ็จรงิตามทีม่ผีูแ้จง้เบาะแสหรอื
ขอ้รอ้งเรยีนตามขอ้ 1 ขา้งต้น แลว้น าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดร้บัทราบภายใน 30 วนันับจากวนัที่
ไดร้บัแจง้ 

4. มาตรการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย

ในกรณีทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บัความเสยีหายจากการละเมดิสทิธติามกฎหมายโดยบรษิทั คณะกรรมการจะรบี
แกไ้ขขอ้บกพร่อง หรอืผลกระทบทีเ่กดิขึน้โดยมชิกัชา้ รวมทัง้หามาตรการป้องกนัมใิหเ้กดิเหตุการณ์ดงักล่าว
ขึน้อกี และจะพจิารณาชดเชยค่าเสยีหายใหผู้ถู้กละเมดิตามกฎหมายอย่างเหมาะสม  

5. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 คณะกรรมการบริษทั 

5.1.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีจ านวน
กรรมการอสิระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ตอ้งไม่น้อยกว่า 3 คน 

5.1.2 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ หรอืใหค้วามเห็นชอบในการก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ์ เป้าหมาย
ความเสีย่ง แผนงาน และงบประมาณของบรษิทั

2. ควบคุมก ากบัดูแลให้ฝ่ายบรหิารด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายและเพิ่ม
ความมัง่คัง่แก่ผูถ้อืหุน้

3. ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และส่งเสรมิให้ทุกคนในองค์กรปฏบิตัิตามนโยบายที่ก าหนด
รวมถงึการประเมนิผลการปฏบิตั ิและทบทวนนโยบายดงักล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

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

5. จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้มกีาร
ตดิตามการด าเนินการในเรื่องดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ
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6. แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงการก าหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยนัน้ๆ

7. จดัให้มกีารสื่อสารอย่างชดัเจนต่อบทบาท หน้าที่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา ฝา่ยบรหิาร และพนกังาน

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

9. ก าหนดแนวทางส าหรับการพิจารณาความเหมาะสมของการท ารายการที่อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์

10. จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ และการประชุมผูถ้อืหุน้อย่างน้อยปีละครัง้
11. หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบอื่นทีก่ าหนดโดยกฎหมายและมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

5.1.3 เลขานุการบริษทั 

บรษิทัจดัใหม้เีลขานุการบรษิทัตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2551 โดยมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงันี้ 

1. จดัท าและเกบ็เอกสารดงัต่อไปนี้
 ทะเบยีนกรรมการ
 หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ และผูถ้อืหุน้
 รายงานการประชุมคณะกรรมการ และผูถ้อืหุน้
 รายงานประจ าปีของบรษิทั

2. ตดิตามใหม้กีารน ามตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ/ผูถ้อืหุน้ไปปฏบิตัิ
3. เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการ หรอืผูบ้รหิาร และจดัส่งส าเนาใหแ้ก่ประธาน

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัทีไ่ดร้บัรายงานดงักล่าว
4. ใหค้ าแนะน าแก่กรรมการเกีย่วกบัขอ้กฎหมาย และระเบยีบปฏบิตัต่ิางๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการก ากบั

ดแูลใหบ้รษิทั คณะกรรมการ และฝา่ยจดัการปฏบิตัติามอย่างถูกตอ้ง
5. ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศตามระเบยีบปฏบิตัขิองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ

ไทย และ ส านกังาน ก.ล.ต. รวมถงึกฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
6. ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง
7. ด าเนินการอื่นตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย และ/หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด

5.1.4 กระบวนการสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาท าหน้าทีเ่สนอชื่อบุคคลทีเ่หมาะสม เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและเสนอที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้บงัคบัของบรษิทั คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรร
หา ประเมนิ เลอืกสรร และเสนอชื่อผูท้ีผ่่านการพจิารณาต่อคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาถงึประสบการณ์ที่เหมาะสมส าหรบัการท าหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิัท 
ตลอดจนพจิารณาถงึความสามารถทีจ่ะช่วยใหก้ารด าเนินการของคณะกรรมการเป็นไปอย่างรอบคอบรดักุม



รายงานการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

15 

ยิง่ขึน้ ความสามารถในการตดัสนิใจทางธุรกจิอย่างมเีหตุผล ความสามารถในการคดิเชงิกลยุทธ ์ความเป็น
ผูน้ า รวมทัง้ความช านาญในวชิาชพี ความซื่อสตัย ์ตลอดจนคุณสมบตัสิว่นบุคคลอื่นๆ ที่เหมาะสม 

5.1.5 ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอสิระ หรือเป็นกรรมการที่ไม่ได้ท าหน้าที่บริหาร ส าหรบัต าแหน่ง
ประธานกรรมการบรษิทัและกรรมการผูจ้ดัการจะต้องไม่เป็นบุคคลเดยีวกนั เพื่อใหม้กีารแบ่งแยกหน้าทีใ่ห้
อย่างชดัเจน   

5.1.6 คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการไดก้ าหนดคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระไวด้งันี้ 
(ก) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนิตบิุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ใหน้ับ

รวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 
(ข) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่รกึษาที่ได้เงนิเดอืนประจ า 

หรอืผูม้อี านาจควบคุมของนิติบุคคลที่เกีย่วขอ้ง เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น 
บดิามารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจ
ควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

(ง) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบันิตบิุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้
วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการ
อสิระ หรอืผูบ้รหิารของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบันิตบิุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน  

“ความสมัพนัธท์างธุรกจิ” รวมถงึ การท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ การ
เช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอื
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลให้ผูข้ออนุญาตหรอืคู่สญัญามภีาระหน้ีทีต่้องช าระต่ออกีฝ่าย
หนึ่งตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองผูข้ออนุญาตหรอืตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่
จ านวนใดจะต ่ากว่า   

ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวให้เป็นไปตามวธิกีารค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยอนุโลม แต่
ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธ์
ทางธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

(จ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองนิตบิุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่
กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของส านักงานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองนิตบิุคคลที่
เกีย่วขอ้งสงักดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านกังาน 
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(ฉ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากนิตบิุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ในกรณีที่
ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิตบิุคคล ใหร้วมถึงการเป็นผู้ถอืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อสิระ ผู้บริหาร หรอืหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้ให้บริการทางวิชาชพีนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

(ช) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื 
ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั  

(ซ) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

อย่างไรกต็าม คณะกรรมการได้ก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการอสิระไว้เขม้กว่าขอ้ก าหนดของส านักงาน 
ก.ล.ต. โดยก าหนดใหก้รรมการอสิระถอืหุน้บรษิทัไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 0.5 

ขอ้ความในขอ้ 5.1.6 นิตบิุคคลทีเ่กีย่วขอ้งหมายถงึ บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และการร่วม
คา้ หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

5.1.7 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษทั 
ตามขอ้บงัคบัของบริษัทข้อ 12 ในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นทุกครัง้ ให้มีการเลอืกตัง้กรรมการ 
ชุดใหม่ทัง้คณะ   

5.1.8 การด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของกรรมการบริษทั 
เพื่อใหก้รรมการแต่ละท่านสามารถทีจ่ะมเีวลาในการท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเตม็ที ่บรษิทัจงึค านึงถงึจ านวนบรษิทั
ทีก่รรมการด ารงต าแหน่ง โดยก าหนดจ านวนบรษิทัจดทะเบยีนสงูสุดทีป่ระธานกรรมการ และกรรมการ จะ
ด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นไดด้งันี้    

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

ทัง้นี้ บริษัทไม่มขี้อจ ากดัส าหรบักรรมการที่ไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทอื่นที่ไม่ได้จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เนื่องจากกรรมการบรหิารส่วนใหญ่ต้องด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทั
ย่อย  บรษิทัร่วม  การร่วมคา้ หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัในกลุ่มบรษิทั 

5.1.9 การด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของผูบ้ริหารระดบัสงู   
ผูบ้รหิารระดบัสูงสามารถจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการหรอืผู้บรหิารในบรษิัทย่อย บรษิัทร่วม การร่วมค้า 
หรอืบรษิทัที่เกีย่วขอ้งกนัในกลุ่มบรษิัทได ้ในกรณีทีเ่ป็นการด ารงต าแหน่งในบรษิัทอื่นนอกเหนือจากกลุ่ม
บรษิทัดงักล่าวแลว้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากกรรมการผูจ้ดัการ 
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5.2 คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนมคีวามรูค้วามสามารถทางดา้นบญัชแีละการเงนิ ประธานกรรมการตรวจสอบอาจ
เป็นบุคคลคนเดยีวกบัประธานกรรมการบรษิทักไ็ด ้วาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี สิน้สุดในวนัประชุมสามญั
ประจ าปีผู้ถือหุ้น ทัง้นี้ หลงัจากการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลง บริษัทจะก าหนดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการขึน้ทนัทเีพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการย่อยแต่ละชุด 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน

(internal audit) ที่เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพิจารณาแต่งตัง้โยกย้าย เลิกจ้างงานหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บรษิัทปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝี่ายจดัการเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี้ เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบรษิัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดงัต่อไปนี้

(6.1) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
(6.2) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 
(6.3) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
(6.4) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(6.5) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(6.6) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน 
(6.7) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎ
บตัร (charter) 
(6.8) รายการอื่นที่เหน็ว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
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7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประชุมทัง้หมด 4 ครัง้ สามารถประมวลจ านวนครัง้ในการเขา้
ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านไดด้งันี้  

รายช่ือ ต าแหน่ง วาระการด ารง
ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ในการ
เข้ารว่มประชมุ 

1. นายธรีะ วภิชูนิน
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
2560-2561 4/4 

2. นายเสงีย่ม สนัทดั กรรมการอสิระ 2560-2561 3/4 
3. นายวศนิ ปจัจกัขะภตัิ กรรมการอสิระ 2560-2561 4/4 

5.2.2 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
องคป์ระกอบของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยสมาชกิสว่นใหญ่เป็นกรรมการอสิระ โดยมี
ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอสิระ และไม่เป็นบุคคลคนเดยีวกบัประธานกรรมการ
บรษิทั วาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี สิน้สุดในวนัประชุมสามญัประจ าปีผูถ้ือหุ้น ทัง้นี้ หลงัจากการประชุม
สามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลง บริษัทจะก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการขึ้นทันทีเพื่อแต่งตัง้
คณะกรรมการย่อยแต่ละชุด 
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
1. ก าหนดนโยบายและแนวทางในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการ

ผูจ้ดัการ พรอ้มทัง้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท และ/หรอืที่ประชุมผู้ถอืหุน้พจิารณาและ
อนุมตัิ

2. กระท าการอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัค่าตอบแทนตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั

ในปี 2560 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนไดม้กีารประชุมทัง้หมด 2 ครัง้ สามารถประมวลจ านวนครัง้ใน
การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการก าหนดค่าตอบแทนแต่ละท่านไดด้งันี้

รายช่ือ ต าแหน่ง วาระการด ารง
ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ในการ
เข้ารว่มประชมุ 

1. นายเสงีย่ม สนัทดั ประธานกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทน 

2560-2561 1/2 

2. นายธรีะ วภิชูนิน กรรมการอสิระ 2560-2561 2/2 

3. นายวศนิ ปจัจกัขะภตัิ กรรมการอสิระ 2560-2561 2/2 

4. นายวงั ชาง ยงิ กรรมการ 2560-2561 2/2 

5.2.3 คณะกรรมการสรรหา 
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยสมาชกิส่วนใหญ่เป็นกรรมการอสิระ โดยมปีระธาน
กรรมการสรรหาเป็นกรรมการอสิระ และไม่เป็นบุคคลคนเดยีวกบัประธานกรรมการบรษิทั วาระการด ารง
ต าแหน่ง 1 ปี สิ้นสุดในวันประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ทัง้นี้  หลังจากการประชุมสามัญประจ าปี 
ผูถ้อืหุน้เสรจ็สิน้ลง บรษิทัจะก าหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการขึน้ทนัทเีพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการย่อยแต่
ละชุด 
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หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 
1. ก าหนดคุณสมบตัขิองกรรมการทีต่้องการสรรหาใหเ้ป็นไปตามโครงสรา้ง ขนาด และองคป์ระกอบของ

คณะกรรมการทีค่ณะกรรมการก าหนดไว้
2. พจิารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลทีเ่หมาะสมทีจ่ะมาด ารงต าแหน่งกรรมการใหค้ณะกรรมการพจิารณา
3. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะ

กรรมการผูจ้ดัการ

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาไดม้กีารประชมุทัง้หมด 1 ครัง้ สามารถประมวลจ านวนครัง้ในการเขา้ร่วม
ประชุมของกรรมการสรรหาแต่ละท่านไดด้งันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง วาระการด ารง
ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ในการ
เข้ารว่มประชมุ 

1. นายเสงีย่ม สนัทดั ประธานกรรมการสรรหา 2560-2561 0/1 
2. นายธรีะ วภิชูนิน กรรมการอสิระ 2560-2561 1/1 
3. นายวศนิ ปจัจกัขะภตัิ กรรมการอสิระ 2560-2561 1/1 
4. นายวงั ชาง ยงิ กรรมการ 2560-2561 1/1 

5.2.4 คณะเจ้าหน้าท่ีบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรษิัทมมีติเมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2560 อนุมตัิให้จดัตัง้คณะเจ้าหน้าที่บรหิารความเสีย่ง 
โดยมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีร่ะบุไวด้า้นล่าง และมสีมาชกิ 2 คนดงันี้  

รายช่ือ ต าแหน่ง วาระการด ารง
ต าแหน่ง 

1. นางสาวปิยธดิา  สขุจนัทร์ กรรมการบรหิาร 2560-2561 
2. นางสาวจริสดุา ส าเภาทอง กรรมการบรหิาร 2560-2561 

องค์ประกอบของคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 2 คนที่แต่งตัง้โดย
คณะกรรมการบรษิทั จากผูบ้รหิารอาวุโส มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี สิน้สุดในวนัประชุมสามญั
ประจ าปีผู้ถือหุ้น ทัง้นี้ หลงัจากการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลง บริษัทจะก าหนดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการขึน้ทนัทเีพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ทัง้นี้ เมื่อครบก าหนดออกตามวาระ
กอ็าจไดร้บัการพจิารณาแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งต่อไปอกีได้  คณะเจา้หน้าทีบ่รหิารความเสีย่งรายงานตรง
ต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะเจ้าหน้าท่ีบริหารความเส่ียง 
1. ช่วยเหลอืคณะกรรมการในการก าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่ง รวมถงึพจิารณาขอบเขตและระดบั

ความเสีย่งทีย่อมรบัไดท้ีเ่หมาะสมในแต่ละปี โดยใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการ
บรหิารจดัการ และความน่าเชื่อถอืในการด าเนินธุรกจิ ซึง่เชื่อมโยงกบัประเดน็ความเสีย่งทีเ่กีย่วเนื่อง
กบัความเชื่อมัน่ในการบรหิารจดัการ และการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทั

2. ก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการจดัท านโยบาย พร้อมทัง้แผนงานส าหรบัระบบบรหิารความเสีย่งที่เหมาะสม
น าเสนอเพื่อขออนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และเผยแพร่ภายในบรษิทัอย่างทัว่ถงึ

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

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

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

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

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

8. พจิารณาทบทวนกระบวนการ และขัน้ตอนการท างานเพื่อให้มัน่ใจถงึประสทิธภิาพของระบบควบคุม
ความเสีย่งภายในขององค์กร ที่ช่วยสนับสนุนความสามารถในการตดัสนิใจ รวมถึงความถูกต้องของ
การเปิดเผยขอ้มลู และฐานะทางการเงนิของบรษิทัใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม

9. ตดิตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวทางปฏบิตัใินดา้นความรบัผดิชอบในการ
ด าเนินธุรกจิ และการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัความเสีย่งโดยเฉพาะ ซึง่รวมถงึประเดน็ความเสีย่งใหม่ที่
เกดิขึน้ และการคาดการณ์ผลกระทบทีม่ต่ีอบรษิทั

10. น าเสนอขอ้มลูอย่างเป็นอสิระ ตรงตามวตัถุประสงค ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความรบัผดิชอบของบรษิทัใน
การด าเนินธุรกจิ รวมถงึประเดน็ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทั เพื่อน าเสนอต่อคณะตรวจสอบ และ
ต่อคณะกรรมการบรษิทั เกีย่วกบัความเสีย่งทุกประเภททีบ่รษิทัตอ้งเผชญิ ตามล าดบั

11. พจิารณาทบทวนกลยุทธ ์ นโยบาย  ระดบัและขอบเขตของความเสีย่งทีย่อมรบัได ้ทีน่ าเสนอโดยฝ่าย
จดัการ โดยคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง จะก ากบัดูแลให้นโยบายต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ภาพรวมความเสีย่งของบรษิทั ทัง้นี้คณะเจา้หน้าที่บรหิารความเสีย่ง จะเป็นผู้พจิารณาประเดน็ความ
เสีย่งในลกัษณะทีก่วา้งทีส่ดุ เช่น ความเสีย่งทีค่รอบคลุมทัง้องคก์ร เป็นตน้
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12. พจิารณาทบทวนรายงานของฝ่ายจดัการในดา้นรายละเอยีด  ความเพยีงพอของขอ้มูล  ภาพรวมของ
ประสทิธภิาพด้านการบรหิารความเสีย่ง  การปฏบิตัิงานของฝ่ายจดัการ  การเปิดเผยขอ้มูลด้านการ
ควบคุมภายใน และขอ้เสนอแนะต่างๆ พรอ้มกบัก ากบัดแูลใหม้กีารด าเนินการทีเ่หมาะสม

13. บ่งชี้ประเด็นความเสีย่งที่ส าคญั รวมถึงการก าหนดดชันีชี้วดั (KPI) ส าหรบับรษิัท และด าเนินการ
ตดิตามตรวจสอบปจัจยัต่างๆ โดยก าหนดใหเ้ป็นสว่นหน่ึงของการทบทวนกระบวนการ และขัน้ตอนการ
ท างาน เพื่อใหม้ัน่ใจถงึประสทิธภิาพของระบบควมคุมความเสีย่งภายในของบรษิทั

14. ช่วยเหลอืคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัความรบัผดิชอบในการเปิดเผยขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิาร
จดัการความเสีย่งในรายงานประจ าปี และรบัรองความถูกต้องของขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน
ดา้นการบรหิารความเสีย่ง

5.3 การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครัง้เป็นอย่างน้อย หรือประธานกรรมการจะ
พจิารณาเหน็สมควรเรยีกประชุมเป็นวาระพเิศษเพิม่เติมตามความจ าเป็น โดยจะมกีารก าหนดตารางการ
ประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และแจง้ใหก้รรมการแต่ละท่านไดร้บัทราบก าหนดการดงักล่าวในเดอืนพฤศจกิายน
ของทุกปี  

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้เสนอวาระการประชุมทัว่ไปที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้ง สว่นวาระทีน่อกเหนือจากวาระดงักล่าว ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการจะร่วมกนัพจิารณา 
ทัง้นี้ กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเขา้สู่วาระการประชุมได้ โดยส่งวาระที่ต้องการเสนอผ่านทาง
เลขานุการบรษิัทก่อนวนัประชุมล่วงหน้า 14 วนั เลขานุการบรษิทัจะเป็นผู้รวบรวมวาระทีเ่สนอดงักล่าวให้
ประธานกรรมการพจิารณาก่อนบรรจุเป็นวาระการประชุม 

บรษิัทจะจดัส่งเอกสารทีใ่ชป้ระกอบวาระการประชุมคณะกรรมการพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม โดยระบุอย่าง
ชดัเจนว่าเป็นเรื่องทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา แลว้แต่กรณีใหแ้ก่กรรมการทุกท่านก่อน
การประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั ทัง้นี้ เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้มเีวลาศกึษาขอ้มูลก่อนการประชุม ใน
ระหว่างการประชุม ประธานคณะกรรมการจะจดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอแก่ผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งในการน าเสนอ
รายละเอยีด เพื่อใหก้รรมการสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เติม รวมถึงการจดัสรรเวลาให้กรรมการสามารถ
อภปิรายปญัหาส าคญัอย่างเพยีงพอ  

ในปี 2560 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ 6 ครัง้ สามารถประมวลจ านวนครัง้ในการเขา้ร่วม
ประชุมของกรรมการบรษิทัแต่ละท่านไดด้งันี้ 
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รายช่ือ วาระการ 
ด ารงต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ในการเข้ารว่มประชุม 
วาระปกติ วาระพิเศษ รวม 

1. นายธรีะ วภิชูนิน 2560-2561 6/6 - 6/6 
2. นายเสงีย่ม สนัทดั 2560-2561 4/6 - 4/6 
3. นายวศนิ ปจัจกัขะภตัิ 2560-2561 6/6 - 6/6 
4. นายวงั ชาง ยงิ 2560-2561 4/6 - 4/6 
5. นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริิ 2560-2561 6/6 - 6/6 
6. นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร ์ 2560-2561 6/6 - 6/6 
7. นางสาวจริสดุา ส าเภาทอง 2560-2561 6/6 - 6/6 

รายงานการประชุมได้มีการจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีการระบุวันเวลาเริ่ม -เวลาเลิกประชุม ชื่อ
กรรมการที่เข้าประชุมและกรรมการที่ลาประชุม สรุปสาระส าคญัของเรื่องที่เสนอรวมถึงประเด็นที่มีการ
อภิปรายและขอ้สงัเกตของกรรมการ  มติคณะกรรมการและความเหน็ของกรรมการทีไ่ม่เหน็ด้วย ชื่อผู้จด
รายงาน และผู้รบัรองรายงาน และหลงัจากที่ผ่านการรบัรองจากที่ประชุมแล้ว เลขานุการบรษิัทจะเป็นผู้
จดัเกบ็เพื่อใหพ้รอ้มส าหรบัการตรวจสอบโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  

กรรมการทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิารมปีระชุมกนัเองตามความจ าเป็นโดยไม่มฝี่ายจดัการร่วมอยู่ดว้ย ทัง้น้ีเพื่ออภปิราย
ปญัหาต่างๆ เกี่ยวกบัการจดัการที่มีประเด็นที่น่าสนใจ และจะต้องมีการแจ้งผลการประชุมให้กรรมการ
ผู้จ ัดการได้รับทราบ โดยในปี 2560 กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมีโอกาสได้ประชุมกันเองโดยไม่มี
กรรมการบรหิารร่วมอยู่ดว้ยจ านวน 1 ครัง้ 

5.4 การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ 

ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการด้วยตนเองตามแบบการประเมินของศูนย์
พฒันาการก ากบัดูแลกจิการบรษิัทจดทะเบยีน โดยไดม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานปีละ 1 ครัง้ ในเดอืน
กุมภาพนัธข์องทุกปี และใหก้รรมการแต่ละท่านน าส่งแบบประเมนิทีเ่ลขานุการบรษิทั เพื่อรวบรวมผลการ
ประเมนิและแจง้คณะกรรมการไดร้บัทราบ เพื่อก าหนดแนวทางปรบัปรุงในการท างานต่อไป  

5.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู 

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูท้ าหน้าทีพ่จิารณาหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทน
 กรรมการ และน าเสนอคณะกรรมการบรษิทั  เพื่อขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ ค่าตอบแทนกรรมการ
 จะพจิารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที ่ขอบเขตของบทบาทและความรบัผดิชอบ โดยเปรยีบเทยีบกบั
 บรษิทัอื่นทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั และจะใชผ้ลการส ารวจการจ่ายค่าตอบแทนของบรษิทัจดทะเบยีนใน
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นเกณฑใ์นการเปรยีบเทยีบในแต่ละปี ทัง้นี้ เพื่อใหค้่าตอบแทนดงักล่าว
เพยีงพอทีจ่ะจงูใจและรกัษากรรมการทีม่คีุณภาพตามทีบ่รษิทัตอ้งการ  
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั 
และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  (บาท) 

จ านวน 2559 2560 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั 7 4,369,200 4,369,200 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ 3 1,900,800 1,900,800 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 4 - - 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหา 4 - - 

นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิแล้ว กรรมการต่างประเทศที่มาเขา้ร่วมประชุมจะได้รบัค่าตัว๋เครื่องบิน  
 ค่าทีพ่กัและอาหาร  รวมถงึกรมธรรมป์ระกนัความรบัผดิของกรรมการและผูบ้รหิาร เพื่อคุม้ครองความเสีย่ง
 ของกรรมการและผูบ้รหิารในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หบ้รษิทั แต่ทัง้นี้จะไม่ใหค้วามคุม้ครองในกรณีกระท าการโดย
 จงใจ หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรงหรอืทุจรติ  

2. ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงูจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน
 ก าหนดในแต่ละครัง้ซึ่งสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและผลการด าเนินงานของบริษัท โดย
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และน าเสนอจ านวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อ
 คณะกรรมการเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

ในปี 2560 กรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงูไดร่้วมกนัก าหนดค่าเป้าหมายของตวั
วดัผลการด าเนินงานหลกั (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อน ามาใช้ในการประเมนิผลการ
 ปฏิบตัิงานของกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และผู้บรหิารระดับสูง ทัง้นี้ คณะกรรมการพิจารณา
 ค่าตอบแทนไดก้ าหนดใหน้ าผลการประเมนิดงักล่าวมาพจิารณาค่าตอบแทน  

ผูบ้ริหารระดบัสูง 
2559 2560 

ค่าตอบแทน
(บาท) 

จ านวน
ผูบ้ริหาร (คน) 

ค่าตอบแทน
(บาท) 

จ านวน
ผูบ้ริหาร (คน) 

ผูบ้รหิารระดบัสงู 21,070,598 7 18,859,595 7 

นอกเหนือจากเงนิเดอืนและโบนสั ผูบ้รหิารระดบัสงูจะไดร้บัค่าตอบแทนอื่น ไดแ้ก่ เงนิกองทุนส ารองเลีย้งชพี  
รถประจ าต าแหน่ง และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัรถประจ าต าแหน่ง บ้านพกัพนักงาน ค่าประกนัสุขภาพ และค่า
ประกนัอุบตัเิหตุ ทัง้นี้กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบรหิารจะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนอื่นๆ 

นอกจากนัน้ กรรมการบางท่านทีไ่ปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย และการร่วมคา้
จะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัดงักล่าว  
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5.6 การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

บรษิัทจดัให้มกีารปฐมนิเทศส าหรบักรรมการใหม่ โดยจดัให้เยี่ยมชมโรงงานโดยผู้บรหิารระดบัสูงเพื่อดู
กระบวนการผลติสนิค้าของบรษิัท รวมถึงการแนะน าถึงลกัษณะธุรกจิและภาพรวมการด าเนินธุรกจิของ
บรษิัท บรษิัทย่อย และการร่วมค้า นอกจากนี้ยงัจดัให้มเีอกสารดงัต่อไปนี้ส่งมอบให้กรรมการทีไ่ด้รบัการ
แต่งตัง้ใหม่  

1. คู่มอืกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน ซึง่มหีวัขอ้ต่างๆ ทีส่ าคญั ไดแ้ก่ บทบาทและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
ข้อห้ามการกระท าของกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  รวมทัง้บทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

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

นอกจากนี้ บรษิทัยงัมนีโยบายในการสง่เสรมิใหก้รรมการเขา้รบัการอบรมหรอืเขา้ร่วมกจิกรรมเพื่อเป็นการ
เพิม่พนูความรูด้า้นต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับทบาทหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายทัง้ในฐานะกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อยชุดต่างๆ เป็นประจ า โดยเฉพาะการเขา้อบรม Director Certification Program (DCP) ของสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย เพื่อสง่เสรมิใหก้รรมการบรษิทัมคีวามรู ้ความเขา้ใจในกฎเกณฑ ์และขอ้ก าหนดต่างๆ 
ในการเป็นกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีน  

ทัง้นี้ คณะกรรมการไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัเขา้ร่วมฝึกอบรมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัิ
หน้าทีก่รรมการ หรอืเขา้ร่วมกจิกรรมสมัมนาที่เป็นการเพิม่พูนความรูใ้นการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่อง และ
แจง้ใหค้ณะกรรมการทราบในการประชุม 

5.7 จรรยาบรรณธรุกิจ 

บรษิัทตระหนักดวี่าการปฏบิตัิตามจรยิธรรมของผู้บรหิารและพนักงานทุกคนเป็นสิง่จ าเป็นต่อความมัน่คง
และความส าเรจ็ขององคก์รในระยะยาว  

บรษิทัเชื่อมัน่ว่าการมหีลกัปฏบิตัเิกีย่วกบัจรยิธรรมธุรกจิเป็นพืน้ฐานทีส่ าคญัในการเสรมิสรา้งและยกระดบั
การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีบรษิทัจงึไดม้กีารปรบัปรุงจรยิธรรมธุรกจิเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพธุรกจิในปจัจุบนั 
โดยถือเป็นการประมวลความประพฤติในทางที่ดีงาม และได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิัท  
พร้อมทัง้ประกาศให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิทัได้รบัทราบ และได้จดัใหม้กีระบวนการ
ตดิตามการปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าวอย่างเคร่งครดัและต่อเนื่อง  

5.8 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

5.8.1 มาตรการการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของบริษทั 

เพื่อป้องกนัไม่ให้กรรมการและผูบ้รหิารน าขอ้มูลภายในของบรษิทัไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและเปิดเผย
ขอ้มลูแก่บุคคลภายนอก บรษิทัจงึไดก้ าหนดหลกัเกณฑไ์วด้งันี้  
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 ก าหนดใหผู้บ้รหิารรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทั และรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครอง
หลกัทรพัยข์องบรษิทัต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการนบัจาก
วนัทีซ่ือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอน และสง่ส าเนารายงานดงักล่าวใหก้บัเลขานุการบรษิทั  รวมถงึใหผู้บ้รหิาร
รายงานการถือหลกัทรพัย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส ทัง้นี้ ให้รวมถึงการปฏบิัติตาม
บทบญัญตักิฎหมายทีจ่ะมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงในอนาคตดว้ย (ถา้ม)ี

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

 หา้มไม่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการ และพนกังานทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายในของบรษิทัเปิดเผยขอ้มูล
ภายในดงักล่าวแก่บุคคลภายนอกหรอืบุคคลทีไ่ม่มหีน้าทีเ่กีย่วขอ้ง และหา้มไม่ใหซ้ือ้ขายหลกัทรพัยข์อง
บรษิทัในช่วง 1 เดอืนก่อนงบการเงนิของบรษิทัจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

 หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร ผู้จดัการ และพนักงานใช้ขอ้มูลภายในของบรษิทัทีย่งัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ
ประชาชนอนัเป็นสาระส าคญัต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัไปใชเ้พื่อแสวงหาประโยชน์
ส่วนตน และ/หรอืชกัชวนผูอ้ื่นให้ซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทั หากฝ่าฝืนขอ้ก าหนดดงักล่าวขา้งต้น
บรษิทัจะด าเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผูก้ระท าความผดิ

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

จงใจก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษิัท ถ้าผู้กระท าความผดิเป็นกรรมการบรษิทั ให้น าเสนอที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิารณาลงโทษ

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

5.8.2 การอนุมติัรายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ในกรณีทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลอื่นมกีารตกลงเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการที่อาจจะมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และรายการเกี่ยวกบัการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ที่ส าคญัของ
กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั ตามความหมายทีก่ าหนดตามประกาศของ  ก.ล.ต.และตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในขณะท ารายการดงักล่าว โดยจะต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารตามทีป่ระกาศดงักล่าวก าหนดในเรื่องนัน้ๆ โดยเคร่งครดั โดยบรษิทัไดก้ าหนดมาตรการหรอืขัน้ตอน
การอนุมตักิารท ารายการดงักล่าวดงันี้  
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1. หา้มไม่ใหบุ้คคลทีม่สีว่นไดเ้สยีหรอืทีอ่าจจะมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อนุมตัริายการทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ตนได้

2. การก าหนดราคาหรอืค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกติทางธุรกจิและเงื่อนไขทางการค้าทัว่ไปโดย
ค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นส าคญั

3. คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาใหค้วามเหน็ก่อนท ารายการดงักล่าว ถา้คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความช านาญในการให้ความเหน็ในเรื่องหรอืรายการใด บรษิัทจะต้องจดัให้ผูเ้ชีย่วชาญอสิระเป็นผูใ้ห้
ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณากลัน่กรองก่อนจะน าเสนอ
คณะกรรมการบรษิทั และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิ

อย่างไรกต็าม เพื่อให้ธุรกรรมต่างๆ สามารถด าเนินไปได้ตามปกต ิคณะกรรมการได้อนุมตัใินหลกัการให้
ผู้บริหารสามารถท ารายการระหว่างกนัที่เกิดขึ้นเฉพาะบริษัทกบับริษัทย่อย หากธุรกรรมเหล่านัน้เข้า
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

1. เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับวิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่ส ัญญาทัว่ไปใน
สถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมลีกัษณะเป็น
กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง

2. เป็นรายการทดรองจ่ายที่สมเหตุสมผลทีเ่กดิจากการด าเนินการตามปกติทางธุรกจิ โดยมกีาร
เรยีกเกบ็ตามทีจ่่ายจรงิ

ทัง้นี้ ผูบ้รหิารจะต้องรายงานการท าธุรกรรมทีม่ขีนาดเกนิกว่า 500,000 บาท ใหค้ณะกรรมการไดร้บัทราบ
ทุกไตรมาส 

4. บรษิัทจะต้องเปิดเผยการท ารายการดงักล่าวตามหลกัเกณฑ์และวธิีการที่  ก.ล.ต. และหรอืตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด

5.8.3 การเปิดเผยข้อมลูส่วนได้เสียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูเ้ก่ียวข้อง 
เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตดัสนิใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบรษิทั และให้กรรมการและผูบ้รหิารที่มี
รายการหรอืธุรกรรมทีม่สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการของบรษิทัไดป้ฏบิตัติามประกาศของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่อง รายงานการมสี่วนได้เสยีของกรรมการ ผูบ้รหิาร และบุคคลที่มคีวาม
เกีย่วขอ้ง บรษิทัจงึไดก้ าหนดหลกัเกณฑไ์วด้งันี้  

 กรรมการ ผู้บรหิาร และผู้ที่เกี่ยวข้องมรีายการหรอืธุรกรรมที่มสี่วนได้เสยีที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิาร
จดัการกจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ทีม่ขีนาดของรายการมากกว่าหรอืเท่ากบั 1 ลา้นบาท หรอืรอ้ย
ละ 0.03 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ(NTA) ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยแลว้แต่จ านวนใดจะสงูกว่า ให้
จดัท ารายงานดงักล่าวตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และส่งมอบให้เลขานุการบรษิัทภายใน 7 วนัท าการ
นับจากวนัที่มรีายการเกิดขึ้น ในกรณีที่มรีายการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกครัง้ ให้แจ้งรายงานการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัทีม่รีายการเปลีย่นแปลงดงักล่าวเกดิขึน้

 ใหเ้ลขานุการบรษิทัจดัสง่ส าเนารายงานทีไ่ดร้บัตามวรรค 1 ใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัรายงานนัน้
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 กรรมการ และผู้บริหารที่มีส่วนได้เสยีในเรื่องที่มีการพจิารณาในที่ประชุมไม่สามารถเข้าร่วมในการ
พจิารณาและตอ้งออกจากหอ้งประชุม รวมถงึบรษิทัจะไม่จดัส่งเอกสารในเรื่องดงักล่าวใหก้บักรรมการ
และผูบ้รหิารดงักล่าว

 ใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูการมสีว่นไดเ้สยีในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1

5.9 การควบคมุและการตรวจสอบภายใน  

เพื่อให้งานตรวจสอบภายในมีความเป็นอสิระสามารถท าหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจงึได้พจิารณาใหบ้รษิัทว่าจ้างบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นบรษิัทตรวจสอบบญัช ีและอยู่ในรายชื่อ ผู้
ตรวจสอบบญัชีที่ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ท าหน้าที่ตรวจสอบภายในของบรษิัท ทัง้นี้ 
เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการปฏบิตังิานและกจิกรรมทางการเงนิของบรษิทัไดด้ าเนินการตามแนวทางทีก่ าหนดและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อ ง (Compliance 
Controls)  

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดอ้นุมตัิให้บรษิทัต่อสญัญาว่าจ้าง บรษิัท ส านักงาน ดร.วริชั แอนด ์
แอสโซซเิอทส ์จ ากดั เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทั และก าหนดใหผู้ต้รวจสอบภายในรายงาน
ผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ ารายไตรมาส โดยสญัญามอีายุคราวละ 2 ปี 
สิน้สดุสญัญาครัง้ต่อไปในวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

5.10 การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรษิัทได้ให้ความส าคญักบัการบรหิารความเสีย่ง จงึไดม้กีารแต่งตัง้คณะเจ้าหน้าที่บรหิาร
ความเสีย่งขึน้ในปี 2560 ซึง่ประกอบไปดว้ยผูบ้รหิารระดบัสงู โดยมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามทีก่ าหนดไว้
ในข้อ 5.2.4  ทัง้น้ี เพื่อให้ฝ่ายบริหารประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานและกระบวนการท างาน 
ประเมนิประสทิธภิาพของมาตรการควบคุมทีม่อียู่ พรอ้มทัง้น าเสนอแผนงานและวธิกีารในการลดความเสีย่ง
ต่อคณะกรรมการบรษิทั   

5.11 แผนสืบทอดงาน 

บรษิทัมกีารวางแผนการสบืทอดงาน โดยการรบัพนักงานในต าแหน่ง Management Trainees เพื่อพฒันา
ความรู ้ความสามารถ ใหเ้ป็นผูบ้รหิารของบรษิทัต่อไปในอนาคต  

นอกจากนี้ บรษิัทได้ให้ก าหนดบุคคลดงัต่อไปนี้ปฏิบตัิหน้าที่แทนกรรมการผู้จดัการในกรณีที่กรรมการ
ผูจ้ดัการไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้  
1. นางสาวจริสุดา ส าเภาทอง กรรมการบรหิาร เป็นผูดู้แลและตดัสนิใจในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเงนิและ

บญัช ีของบรษิทั บรษิทัย่อย และการร่วมคา้
2. นางสาวปิยธดิา สุขจนัทร์ กรรมการบรหิาร เป็นผู้ดูแลและตดัสนิใจในเรื่องอื่นๆ ทัง้ของบรษิทั บรษิัท

ย่อย และการร่วมคา้
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ข้อมลูบริษทั 

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

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

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

สวนปาลม์น ้ามนั :  พืน้ทีป่ลกูปาลม์น ้ามนัมจี านวน 31,328.86ไร ่
   (5,012.62 เฮคเตอร)์ เป็นพืน้ทีป่ลกูปาลม์จรงิ โดยไม่รวมพืน้ทีข่อง   
   อาคาร, หนองบงึ, พืน้ทีส่ ารอง และพืน้ทีเ่พาะกลา้ปาลม์น ้ามนั 

รายละเอียดของสวน 
1. สวนกระบีน้่อย 4,434.77 ไร่ (709.56 เฮคเตอร)์ 
   78 หมู่ 4 ต าบลกระบีน้่อย อ าเภอเมอืง กระบี ่
2. สวนเขาพนม 4,351.78 ไร่ (696.28 เฮคเตอร)์ 
   38/2 หมู่ 8 ต าบลเขาพนม อ าเภอเขาพนม กระบี ่
3. สวนเขาเขน 3,032.25 ไร่ (485.16 เฮคเตอร)์ 
   ต าบลอ่าวลกึใต ้อ าเภออ่าวลกึ กระบี ่
4. สวนบา้นหมาก 3,582.38 ไร่ (573.18 เฮคเตอร)์ 
   65/1 หมู่ 6 ต าบลบางสวรรค ์อ าเภอพระแสง สรุาษฎรธ์าน ี
5. สวนเกาะน้อย 3,610.50 ไร่ (577.68 เฮคเตอร)์ 
   904 หมู่ 2 ต าบลบางสวรรค ์อ าเภอพระแสง สรุาษฎรธ์าน ี
6. สวนทบัปรกิ 2,019.88 ไร่ (323.18 เฮคเตอร)์ 
ต าบลทบัปรกิ อ าเภอเมอืง กระบี่

รวมพื้นทีป่ลูกปาลม์ของบริษทั 21,031.56 ไร ่(3,365.04เฮคเตอร)์ 

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

   229 หมู่ 2 ต าบลเคยีนซา อ าเภอเคยีนซา สรุาษฎรธ์าน ี
8. สวนชยับุรี 6,207.00 ไร่ (993.12 เฮคเตอร)์ 

เป็นทีด่นิสมัปทานทีบ่รษิทัย่อย* 
   16 หมู่ 5 ต าบลชยับุร ีอ าเภอชยับุร ีสรุาษฎรธ์านี 

รวมพื้นทีป่ลูกปาลม์ของบริษทัย่อย 10,297.31 ไร ่(1,647.57 เฮคเตอร)์ 

รวมพืน้ท่ีปลูกปาลม์ทัง้หมด 31,328.86 ไร ่(5,012.62 เฮคเตอร)์ 

* อยูใ่นระหว่างด าเนินการขอต่ออายุ (รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัทีด่นิสมัปทาน ดทูีห่วัขอ้ “ปัจจยัเส่ียง”)

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

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

  ต าบลหว้ยยงู อ าเภอเหนือคลอง กระบี ่81130 

  โทรศพัท ์075-666 075 
  โทรสาร  075-666 072 

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

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

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

  ต าบลหว้ยยงู อ าเภอเหนือคลอง กระบี ่81130 

  โทรศพัท ์075-666 075 
  โทรสาร  075-666 072 

ทีต่ัง้สมัปทาน : ต าบลชยับุร ีกิง่อ าเภอชยับุร ีสรุาษฎรธ์านี 
พืน้ทีส่มัปทาน : 20,000 ไร ่
ระยะเวลาการใชป้ระโยชน์ : ตัง้แต่วนัที ่2 มกราคม 2528 ถงึวนัที ่1 มกราคม 2558 
ทุนจดทะเบยีน  : 500 หุน้ (มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10,000 บาท) 

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

  ต าบลหว้ยยงู อ าเภอเหนือคลอง กระบี ่81130 

  โทรศพัท ์075-666 075 
  โทรสาร  075-666 072 

ทีต่ัง้สมัปทาน : ต าบลเคยีนซา และต าบลคามวาร ีอ าเภอเคยีนซา สรุาษฎรธ์านี 
พืน้ทีส่มัปทาน : 4,294 ไร ่
ระยะเวลาการใชป้ระโยชน์ : ตัง้แต่วนัที ่9 กรกฎาคม 2557 ถงึวนัที ่8 กรกฎาคม 2572 
ทุนจดทะเบยีน  : 5,000 หุน้ (มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท) 
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2. ช่ือบริษทั : บริษทั สยามเอลิทปาลม์ จ ากดั 
ส านกังานใหญ่ : 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ 

  เขตบางนา กรงุเทพมหานคร  10260 

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

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

  โทรศพัท ์075-666 075 
  โทรสาร  075-666 072 

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

1. นายทะเบียนหุ้น

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

  ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 
  กรุงเทพมหานคร 10400 

 โทรศพัท ์02-009 9000 
  โทรสาร  02-009 9991 

2. ผูส้อบบญัชี

ชื่อ : นางสาวมณี รตันบรรณกจิ 
  เลขทะเบยีนผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 5313 

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

  โทรศพัท ์ 02-264 0777 
  โทรสาร   02-264 0789 

จ านวนปีทีเ่ป็นผูส้อบบญัชใีหบ้รษิทั :  3 
ความสมัพนัธห์รอืการมสีว่นไดเ้สยีกบั : ไมม่ ี
บรษิทั /บรษิทัย่อย /ผูบ้รหิาร /ผูถ้อืหุน้    
รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักล่าว 
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บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) เป็นเจา้ของสวนปาลม์ซึง่ผลติน ้ามนัปาลม์ดบิ (CPO) จากทะลายผลปาลม์
สด (FFB) ของบรษิทัและซือ้จากชาวสวนภายนอกทีม่สีวนอยู่ใกลก้บัโรงสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิ ผลผลติส่วนน้อยอื่นๆ คอืน ้ามนั
เมลด็ในปาลม์ดบิ (CPKO) ซึง่สกดัจากเมลด็ในปาลม์ (PK) และกากเมลด็ในปาลม์ (PKC) ซึง่เป็นผลพลอยไดจ้ากการผลติ
น ้ามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ ซึง่ใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารสตัว ์

บรษิทัมพีืน้ทีส่วนปาลม์ทีม่ขีนาดใหญ่ โดยมพีืน้ทีป่ลกูปาลม์รวม 31,328.86 ไร่ (5,012.62 เฮคเตอร)์ ในจงัหวดักระบี ่และ 
สรุาษฎรธ์านี 

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

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

โครงสร้างรายได้ 

ผลิตภณัฑ/์บริการ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

น ้ามนัปาลม์ดบิ 1,041 82.62 771 81.50 625 85.27 
น ้ามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ 164 13.01 136 14.38 93 12.69 
อื่นๆ 55 4.37 39 4.12 45 2.04 

รวมมูลค่าการจ าหน่าย 1,260 100.00 946 100.00 763 100.00 
หมายเหตุ : การจ าหน่ายผลติภณัฑข์า้งตน้ด าเนินการโดย UPOIC 
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การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในปีท่ีผา่นมา 

1. จรรยาบรรณธรุกิจ : ฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1

เมื่อวนัที ่11 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัจิรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทั โดยฉบบันี้เป็นการแกไ้ข
เพิม่เตมิครัง้ที ่1 ซึง่ไดแ้บ่งหวัขอ้ใหช้ดัเจนขึน้และครอบคลุมถงึระเบยีบกฎเกณฑต่์างๆ อย่างกวา้งขวาง รวมทัง้แนว
ปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีในระดบัต่างๆ ตลอดจนนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั เพื่อใหเ้ป็นหลกัปฏบิตัใินการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทัในสถานการณ์ปจัจุบนั 

2. กฎบตัร: คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการค่าตอบแทน

เมื่อวนัที ่10 สงิหาคม 2560 คณะกรรมการบรษิทัมมีติอนุมตักิฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 
และคณะกรรมการค่าตอบแทน หลงัจากฝ่ายจดัการได้ทบทวน และผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยการเทยีบเคยีงกบัแนวปฏบิตัทิี่ดฉีบบัปจัจุบนัของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ส านักงาน กลต. 
และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

3. CG CODE 2017: หลกัการก ากบัดแูลกิจการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับริษทั
จดทะเบียน ปี 2560 ของส านักงาน กลต.

เมื่อวนัที ่10 สงิหาคม 2560 คณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัหิลกัการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัตามหลกัการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 ของส านกังาน กลต. โดยคณะกรรมการไดพ้จิารณาและทบทวนการ
น าหลกัปฏบิตัิตาม CG CODE ไปปรบัใช้ตามบรบิททางธรุกจิของบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัจะเปิดเผยขอ้มูลในรายงาน
ประจ าปีและแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ส าหรบัรายงานทีต่อ้งจดัสง่ในปี 2562 เป็นตน้ไป 
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1. พืน้ท่ีปลูกปาลม์ส่วนหน่ึงเป็นพืน้ท่ีสมัปทาน

พืน้ทีส่มัปทานของบรษิทัย่อยสองแห่งจ านวนประมาณ 21,349 ไร่ โดยแบ่งเป็นสวนเคยีนซา 8,467.44 ไร่
และสวนชยับุรจี านวน 12,881.50 ไร่ ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 47.1 ของพืน้ทีป่ลูกปาลม์ทัง้หมดของบรษิทัและบรษิทัย่อย
หมดอายุสมัปทานลงในเดอืนกรกฎาคม 2557 และเดอืนมกราคม 2558 ตามล าดบั  

(ก) สวนเคยีนซาไดร้บัอนุญาตจากกรมธนารกัษ์ไดร้บัสทิธกิารเช่าทีร่าชพสัดุจ านวน 4,294 ไร่ เป็นระยะเวลา 
15 ปี ซึง่คดิเป็นพืน้ทีจ่ านวนครึง่หนึ่งของพืน้ทีเ่ดมิทีเ่ขา้ท าประโยชน์ โดยสญัญามผีลตัง้แต่วนัที ่9 กรกฎาคม 2557 
ถงึ วนัที ่8 กรกฎาคม 2572 ท าใหพ้ืน้ทีป่ลูกปาลม์ลดลงคดิเป็นร้อยละ 9.4 ของพืน้ทีป่ลูกปาลม์ทัง้หมด ในปี 2558 
และ 2559 บรษิทัไดเ้ริม่ปลูกปาลม์ทดแทนในพืน้ทีท่ีไ่ดท้ าสญัญาเช่าไปแล้วจ านวน 1,246 และ 1,410 ไร่ ตามล าดบั 
ส่วนที่เหลอือกีจ านวน 1,434 ไร่ จะด าเนินการปี 2563 ซึง่ในระยะเวลาดงักล่าวจะมผีลใหผ้ลปาล์มในพื้นทีด่งักล่าว
ลดลง มผีลใหบ้รษิทัตอ้งรบัซือ้ผลปาลม์สดจากบุคคลภายนอกในสดัสว่นสงูขึน้ สง่ผลใหต้น้ทุนวตัถุดบิสงูขึน้ 

สว่นพืน้ทีอ่กีครึง่หนึ่งใหน้ าไปจดัใหร้าษฎรผูย้ากไรไ้ม่มทีีด่นิท ากนิไดร้บัสทิธกิารเช่ารายละไม่เกนิ 10 ไร่  ใน
ระหว่างทีก่ารด าเนินการเรื่องการจดัสรรพืน้ทีย่งัไม่แลว้เสรจ็นัน้ กรมธนารกัษ์ไดอ้นุญาตใหบ้รษิทัย่อยครอบครองท า
ประโยชน์โดยช าระค่าเช่าในอตัราทีก่ าหนด จนกว่าการจดัสรรทีด่นิจะด าเนินการแลว้เสรจ็ 

(ข) ในขณะทีส่วนชยับุร ีบรษิทัย่อยไดด้ าเนินการขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในพืน้ทีค่รึง่หนึ่งของพืน้ทีท่ีท่ า
ประโยชน์เดมิกบักรมปา่ไม ้(13,030 ไร)่ คดิเป็นจ านวนพืน้ที ่6,515 ไร่ ขณะนี้ยงัอยู่ในระหว่างการพจิารณาของกรม
ปา่ไม ้ซึง่กย็งัมคีวามไม่แน่นอนในนโยบายของรฐับาล ในกรณีทีส่วนชยับุรไีม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ท าประโยชน์ มผีลให้
บรษิทัตอ้งรบัซือ้ผลปาลม์สดจากบุคคลภายนอกในสดัส่วนสงูขึน้เพื่อทดแทนผลปาลม์สดทีข่าดไปจากพืน้ทีส่มัปทาน
สง่ผลใหต้น้ทุนวตัถุดบิสงูขึน้  

อย่างไรกต็าม เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2558 บรษิทัย่อยไดร้บัใบอนุญาตเกบ็หาของป่าในพืน้ทีส่มัปทานแปลง
ดงักล่าว โดยบรษิทัย่อยตอ้งช าระเงนิค่าภาคหลวงในอตัรารอ้ยละ10 ของราคาตลาดและค่าบ ารุงปา่ในอตัรา 2 เท่าของ
ค่าภาคหลวง เมื่อมกีารเกบ็เกี่ยวผลปาล์มสด บรษิัทย่อยจงึได้เริม่เกบ็เกี่ยวผลปาล์มสดในพื้นที่เขตป่าสงวนแปลง
ดงักล่าวตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2558 

2. พืน้ท่ีปลูกปาลม์ส่วนหน่ึงเป็นพืน้ท่ีท่ีถกูประกาศเป็นเขตปฏิรปูท่ีดิน

บรษิทัมพีืน้ทีป่ลกูปาลม์ 2 แปลง ถูกประกาศเป็นเขตปฏริปูทีด่นิ ภายหลงัจากทีบ่รษิทัเขา้ไปด าเนินการปลูก
ปาลม์แลว้เป็นเวลา 6 ปี และ 17 ปี ตามล าดบั โดยในปี 2547 ส านักงานปฏริูปทีด่นิจงัหวดักระบีไ่ด้มหีนังสอืแจง้ให้
บรษิัทเขา้สู่กระบวนการตามกฎหมายปฏริูปที่ดนิ ในปี 2548 บรษิัทท าหนังสอืแจ้งส านักงานปฏริูปที่ดนิ พร้อมส่ง
หลกัฐานที่เกีย่วขอ้งเพื่อขอพสิจูน์สทิธิในที่ดนิแปลงดงักล่าว เนื่องจากบรษิัทเป็นผู้ครอบครองและเขา้ท าประโยชน์
พืน้ทีด่งักล่าวก่อนมกีารประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาตแิละก่อนประกาศเป็นเขตปฏริูปทีด่นิ ต่อมาปี 2551 ส านักงาน
ปฏริปูทีด่นิจงัหวดักระบี ่ มหีนงัสอืแจง้มายงับรษิทัเพื่อใหเ้ขา้สูก่ระบวนการกระจายสทิธ ิ ซึง่การกระจายสทิธบิางส่วน
ไดเ้สรจ็สิน้ลงในปี 2553 มพีืน้ทีป่ระมาณ 4,994.1 ไร่ คดิเป็นรอ้ยละ 15.7 ของพืน้ทีป่ลกูปาลม์ทัง้หมด  และในจ านวน
นี้ บรษิทัได้ตรวจสอบพบในภายหลงัว่ามพีื้นที่ประมาณ 1,459 ไร่ เป็นพื้นที่ที่ทบัซ้อนกบัโฉนดที่ดนิของบรษิัท ซึ่ง
บรษิทัอยู่ในระหว่างการด าเนินการขอใหส้ านกังานปฏริปูทีด่นิยกเลกิพืน้ทีท่ีท่บัซอ้นดงักล่าวนี้   

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ได้มีประกาศค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 ให ้
ส านักงานการปฏริูปที่ดนิก าหนดพืน้ที่เป้าหมายทีด่นิทีย่งัไม่เขา้สู่กระบวนการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมที่มเีน้ือที่
ตัง้แต่ 500 ไร่ ขึน้ไป โดยใหผู้ค้รอบครองทีด่นิในพืน้ทีเ่ป้าหมายดงักล่าว ยื่นค ารอ้งเพื่อแสดงสทิธใินทีด่นิตามประมวล
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กฎหมายทีด่นิหรอืกฎหมายอื่น ต่อส านกังานการปฏริปูทีด่นิจงัหวดั และใหส้ านกังานการปฏริปูทีด่นิจงัหวดัตรวจสอบ
หลกัฐานแสดงสทิธใินทีด่นิของผูค้รอบครองทีด่นิในพืน้ทีเ่ป้าหมาย หากผูค้รอบครองทีด่นิไม่มายื่นค ารอ้งแสดงสทิธใิน
ที่ดนิ หรอืส านักงานการปฏริูปที่ดินจงัหวดัพิจารณาแล้วไม่เหน็ชอบกบัค าร้องดงักล่าว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธกิาร
ส านกังานการปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมแต่งตัง้มอี านาจสัง่ใหผู้ค้รอบครองทีด่ินออกจากพืน้ทีเ่ป้าหมายภายในเวลาที่
ก าหนด และงดเวน้กระท าการใดๆ ในบรเิวณพืน้ทีเ่ป้าหมาย 

ดงันัน้ หากส านักงานการปฏริูปที่ดนิก าหนดให้พื้นที่ 2 แปลงดงักล่าวของบรษิัทเป็นพื้นที่เป้าหมาย และ
บรษิัทไม่สามารถแสดงหลกัฐานแสดงสทิธใินที่ดนิ บรษิทัอาจจ าเป็นต้องส่งคนืพื้นที่ดงักล่าวให้ส านักงานการปฏริูป
ทีด่นิ คดิเป็นพืน้ทีป่ระมาณรอ้ยละ 19.4 ของพืน้ทีป่ลกูปาลม์ทัง้หมด (นบัรวมพืน้ทีส่มัปทาน) 

กรณีดงักล่าวจะมผีลใหบ้รษิทัจะตอ้งรบัซือ้ผลปาลม์สดจากบุคคลภายนอกเพื่อทดแทนผลปาลม์สดทีข่าดไป
จากพืน้ทีด่งักล่าวสง่ผลใหต้น้ทุนวตัถุดบิสงูขึน้ และตอ้งตดัจ าหน่ายสนิทรพัย ์มลูค่า 60.3 ลา้นบาทออกจากบญัช ี

อย่างไรกต็าม จนถงึขณะนี้ ส านกังานการปฏริปูทีด่นิยงัไม่ไดม้กีารด าเนินการใดๆ ตามประกาศดงักล่าวกบั
ทางบรษิทั 

3. ความผนัผวนของราคาน ้ามนัปาลม์และการแทรกแซงจากภาครฐั

น ้ามนัปาล์มดิบนับเป็นสนิค้าโภคภณัฑ์ซึ่งมรีาคาผนัผวน  บางช่วงเกดิปญัหาขาดแคลนหรือบางช่วงล้น
ตลาด ในปี 2560 ราคาเฉลีย่รายเดอืนแกว่งตวัอยู่ในช่วงกวา้งระหว่าง 19.12 – 31.97 บาท/กโิลกรมั (2559 : 29.02 – 
37.49 บาท/กโิลกรมั) โดยมรีาคาเฉลีย่ทัง้ปีที ่24.88 บาท/กโิลกรมั ลดลงรอ้ยละ 22.13 จากปี 2559 ในขณะทีร่าคา
เฉลีย่ในตลาดโลกอยู่ที ่22.17 บาท/กโิลกรมั ความผนัผวนของราคาในประเทศในระหว่างปีนับเป็นอุปสรรคส าคญัต่อ
การบรหิารจดัการสนิคา้คงคลงัของบรษิทั นอกจากนัน้ ในช่วงฤดูกาลทีม่ผีลผลติปาลม์น ้ามนัออกสู่ตลาดในปรมิาณ
มาก  ปรมิาณน ้ามนัปาล์มดิบสะสมอยู่ในระดบัสูง ท าให้ราคาผลปาล์มสดและน ้ามนัปาล์มดบิลดลงอย่างมาก อาจ
น าไปสูเ่หตุการณ์ประทว้งจากเกษตรกรผูป้ลกูปาลม์ จนหลายครัง้ภาครฐัตอ้งเขา้มาแทรกแซงตลาดน ้ามนัปาลม์  

ในปี 2560 ส านักงานคณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร (ส.กกร.) กย็งัคงมกีารก าหนดราคา
แนะน าขัน้ต ่าในการซือ้ผลปาลม์ทะลายและผลปาลม์ร่วงทุกๆ รอบ 30 วนั (โดยประมาณ) อย่างต่อเนื่อง นอกจากนัน้ 
คณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร (กกร.) ยงัออกประกาศในราชกจิจานุเบกษา ฉบบัที ่50 พ.ศ. 2560 
เรื่อง การก าหนดหลกัเกณฑ์ เงื่อนไขการรับซื้อ และการแสดงราคารบัซื้อสนิค้าผลปาล์มน ้ามนัตามอตัราน ้ามัน 
ประกาศ ณ วนัที่ 28 สงิหาคม 2560 ซึง่สร้างความสบัสนและก่อใหเ้กดิปญัหาในทางปฏบิตัิเกี่ยวกบัการก าหนดให้
ปรบัราคารบัซือ้ผลปาลม์ตามอตัราน ้ามนัทีส่กดัได ้

4. สภาพภมิูอากาศ

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

ปจัจุบนั โรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิมจี านวนประมาณ 139 โรง (เปิดด าเนินการจ านวน 120 โรง) ส่วนใหญ่
อยู่ในเขตจงัหวดักระบี ่สุราษฎรธ์านี ชุมพร และตรงั มกี าลงัการผลติของโรงงานรวมทัง้สิน้ประมาณ 30 ล้านตนัผล
ปาลม์สดต่อปี ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัผลปาลม์สดในปี 2560 ทีม่ปีรมิาณ 15 ลา้นตนั จากพืน้ทีเ่พาะปลกูปาลม์ทีใ่หผ้ลผลติ
แล้วที่มอียู่ประมาณ 4.9 ล้านไร่ ท าให้อตัราการใช้ก าลงัการผลติโดยรวมของโรงสกดัทัง้หมดอยู่ต ่ากว่าร้อยละ 50 
สง่ผลใหม้กีารแขง่ขนักนัซือ้ผลปาลม์สดในราคาสงู โดยไม่ค านึงถงึคุณภาพเท่าทีค่วร  

6. การจ าหน่ายน ้ามนัปาลม์ดิบให้แก่ลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2559 และปี 2560 บรษิทัมกีารจ าหน่ายน ้ามนัปาล์มดบิ และน ้ามนัเมลด็ในปาล์มดบิ ให้กบัลูกคา้ราย
ใหญ่รายเดยีว ซึง่ไดแ้ก่ บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (LST) คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 55 และรอ้ยละ 40 
ตามล าดับ ท าให้อาจเกิดความเสี่ยงในด้านการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเป็นส าคัญ แต่เนื่องจาก LST มี
ความสมัพนัธท์ีด่กีบับรษิทัมาเป็นเวลานานและเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั รวมทัง้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มฐีานะการเงนิทีแ่ขง็แกร่ง และมชีื่อเสยีงเป็นทีย่อมรบัในอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ บรษิทั
จงึเชื่อมัน่ว่าโอกาสความเสีย่งจากการสญูเสยีลกูคา้รายน้ีไป หรอืลูกคา้รายน้ีประสบปญัหาทางการเงนิจงึเกดิขึน้น้อย 
นอกจากนัน้ บรษิทัยงัมคีวามสามารถในการขายสนิคา้ใหก้บัลกูคา้รายอื่นไดอ้กีดว้ย โดยเฉพาะในปจัจุบนัน ้ามนัปาลม์
มไิดน้ ามาใชเ้พื่อการบรโิภคเพยีงอย่างเดยีว แต่ยงัสามารถน ามาใชเ้ป็นพลงังานทดแทนไดอ้กีดว้ย  

7. มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นสามญัทัง้หมดท่ีออกและเรียกช าระแล้ว

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

อย่างไรกต็าม การท าธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ โดยเฉพาะการขายน ้ามนัปาลม์ดบิให้ LST นัน้ ผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัไดม้กีารสอบทานรายการดงักล่าวว่าเป็นราคาซือ้ขายเดยีวกนักบับุคคลภายนอก นอกจากนี้ บรษิทัได้
มกีารเปิดเผยรายการดงักล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 6 แล้ว รวมถึงการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั  
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รปูท่ี 1 : เหตกุารณ์ส าคญัรายไตรมาส 

ปี 2560 

ปริมาณการผลิต (‘000 เมตริกตนั) ราคา (บาท/กิโลกรมั) 

เหตกุารณ์ส าคญั 
ผลปาลม์สด น ้ามนัปาลม์ดิบ 

ผลปาลม์สด 
(คณุภาพ

น ้ามนั 18%) 
น ้ามนัปาลม์ดิบ 

ไตรมาสที ่1 
2,501 
(2,318) 

431 
(392) 

5.80 
(5.38) 

30.78 
(29.58) 

แม้ว่าปริมาณผลปาล์มสดจะสูงกว่าไตร
มาสเดียวกันของปี 2559 แต่ราคาเฉลี่ย
ของผลปาลม์สดและน ้ามนัปาล์มดบิกไ็ม่ได้
ลดลงแต่อย่างใด ทัง้น้ี เน่ืองจากปริมาณ 
สต๊อกน ้ามนัปาล์มดบิคงเหลือในช่วงต้นปี 
2560 อยู่ ในระดับที่ต ่ ากว่าต้นปี 2559 
อยา่งมนียัส าคญั  

ไตรมาสที ่2 
4,026 
(3,162) 

706 
(505) 

4.66 
(5.77) 

25.84 
(33.90) 

สภาพอากาศเข้าสู่ภาวะปกติ ปริมาณ
น ้าฝนมตี่อเน่ือง เอื้ออ านวยต่อการเพิม่ขึน้
ของผลผลิตปาล์มน ้ามนัส่งผลให้ราคาผล
ปาล์มสดและราคาน ้ ามันปาล์มดิบใน
ประเทศปรบัตวัลดลง  

กรมธุ ร กิ จพลัง ง านจึ ง ป ร ะก าศ เพิ่ ม
สดัส่วนไบโอดีเซลจากบี 5 เป็นบี 7 มีผล
เมื่ อวันที่  8  พ .ค . 2560  ซึ่ งคาดว่ าจะ
สามารถดูดซับน ้ ามันปาล์มดิบออกจาก
ระบบประมาณ 25,000 ตนัต่อเดอืน  

ไตรมาสที ่3 
3,695 
(2,602) 

657 
(476) 

4.18 
(6.32) 

22.43 
(34.18) 

ผลผลติปาล์มน ้ามนัที่มปีรมิาณมาก ท าให้
ราคาผลปาล์มสดและราคาน ้ามนัปาล์มดบิ
ในประเทศลดลงอย่างต่อ เ น่ือง   เมื่ อ
เปรียบเทียบกับราคาน ้ ามันปาล์มดิบใน
ตลาดโลกแล้ว พบว่าส่วนต่างราคาลดลง 
โดยปรมิาณสต๊อกน ้ามนัปาล์มดบิคงเหลือ
ทัง้ประเทศสงูถงึ 466,080 ตนั 

ไตรมาสที ่4 
4,694 
(2,396) 

832 
(431) 

3.81 
(5.88) 

20.48 
(30.14) 

ราคาน ้ามนัปาล์มดิบในประเทศใกล้เคียง
กับมาเลเซีย ผู้ประกอบการเริ่มส่งออก
อย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงพาณิชย์เร่ง
ผลักดันให้ผู้ประกอบการส่งออกน ้ ามัน
ปาล์มดิบจ านวน 2 แสนตัน ภายใน 3 
เดอืน ไปยงัจนีและอนิเดยี  

ในขณะที่รฐับาลกลางประเทศอินเดียได้
ประกาศปรบัเพิ่มอตัราภาษีน าเข้าน ้ ามนั
พชืเกือบทุกชนิด โดยเฉพาะน ้ามนัปาล์ม
ดิบจากร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 30 และ
น ้ ามนัปาล์มที่ผ่านกรรมวิธีการกลัน่จาก
ร้อยละ 25 เป็นที่ร้อยละ 40 ท าให้การ
สง่ออกไปอนิเดยีเริม่ชะลอตวัลง 

รวม 14,916 
(10,478) 

2,626 
(1,804) 

4.62 
(5.84) 

24.88 
(31.95) 

(      ) หมายถงึในช่วงเวลาเดยีวกนัในปีก่อนหน้า (ไตรมาสหรอืปี แลว้แต่กรณี) 
ทีม่า : ตวัเลขจากกรมการคา้ภายใน 
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ในปจัจุบนั พืน้ทีป่ลกูปาลม์น ้ามนัในประเทศไทยทีใ่หผ้ลผลติมปีระมาณ 4.9 ลา้นไร่ เพิม่ขึน้จาก 4.6 ลา้นไร่ในปี 2559 รอ้ยละ 7 
คาดการณ์ว่าในปี 2561 พืน้ทีป่ลกูปาลม์น ้ามนัทีใ่หผ้ลผลติจะเพิม่ขึน้ต่อเนื่อง โดยมปีระมาณ 5.2 ลา้นไร ่สว่นใหญ่รอ้ยละ 90 ของ
พืน้ทีป่ลูกปาลม์ทัง้หมดอยู่ที่บรเิวณภาคใต้ เนื่องจากมสีภาพภูมอิากาศทีเ่หมาะสม  ตัง้แต่ปลายปี 2559 ต่อเนื่องมาตลอดทัง้ปี 
2560 สภาพอากาศไดเ้ขา้สูภ่าวะปกต ิปรมิาณน ้าฝนมต่ีอเนื่อง ปรมิาณผลผลติปาลม์สดโดยรวมทัง้ประเทศในปี 2560 มจี านวน
ประมาณ 15 ล้านตนั เพิม่ขึ้นถึงร้อยละ 42 (2559 : 10.48 ล้านตนั) เนื่องมาจากการยุติลงของภาวะแห้งแล้งรุนแรงจาก
ปรากฏการณ์เอลนโีญในปี 2558 ต่อเนื่องตน้ปี 2559 ประกอบกบัการกระจายตวัของปรมิาณน ้าฝนเป็นไปอย่างสม ่าเสมอในช่วง
ตัง้แต่ปลายปี 2559 ต่อเนื่องมาตลอดทัง้ปี 2560 ส่งผลต่อการเพิม่ขึน้ของผลผลติต่อไร่ โดยในปี 2560 มผีลผลติต่อไร่ 3,000 
กโิลกรมั เพิม่ขึน้จาก 2,436 กโิลกรมัในปี 2559 คดิเป็นรอ้ยละ 23 โดยมผีลผลติปาลม์สดสงูสุดในเดอืนพฤศจกิายนทีป่ระมาณ 
1.6 ลา้นตนัและต ่าสุดในเดอืนมกราคมที ่6 แสนตนั ราคาผลปาลม์สดเฉลีย่ทัง้ปีอยู่ที ่4.62 บาท/กโิลกรมั (2559 : 5.84 บาท/
กโิลกรมั) โดยมรีาคาเฉลี่ยรายเดอืนสูงสุดที่ 6.14 บาท/กโิลกรมัในเดอืนกุมภาพนัธ์ และต ่าสุดที่ 3.37 บาท/กิโลกรมัในเดอืน
ธนัวาคม เป็นทีน่่าสงัเกตุว่าในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา ราคาผลปาลม์สดในระดบัต ่าสุดไม่ไดป้รากฏอยู่ในช่วงไตรมาสที ่2 ของแต่ละปี 
ซึง่เป็นช่วงทีผ่ลผลติออกสูต่ลาด 

รปูท่ี 2 : ปริมาณและราคาผลปาลม์สดรายเดือน 
(คณุภาพน ้ามนั 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.

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

2560 629 716 1,156 1,398 1,484 1,145 1,093 1,234 1,368 1,570 1,614 1,510 

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 

2560 5.77 6.14 5.49 4.89 4.78 4.32 4.24 4.10 4.21 4.09 3.98 3.37 
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ผลผลติน ้ามนัปาลม์ดบิทัง้ประเทศในปี 2560 อยู่ที ่2,626,006 ตนั (2559 : 1,804,449 ตนั) โดยมคีวามตอ้งการใชน้ ้ามนัปาลม์ดบิ 
ดงันี้ 

(เมตริกตนั) 2559 2560 
การเปล่ียนแปลง 

(รอ้ยละ) 
เพื่อการบรโิภค 987,803 1,165,633 18 

เพื่อผลติไบโอดเีซล 815,956 971,177 19 

จากผลผลติปาลม์น ้ามนัทีเ่พิม่ขึน้ สง่ผลใหร้าคาผลปาลม์สดและราคาน ้ามนัปาลม์ดบิในประเทศปรบัตวัลดลง กรมธุรกจิพลงังาน
จงึประกาศเพิม่สดัส่วนไบโอดเีซลจากบ ี5 เป็นบ ี7 มผีลเมื่อวนัที ่8 พฤษภาคม 2560 โดยคาดว่าจะสามารถดูดซบัน ้ามนัปาลม์
ดบิออกจากระบบประมาณ 25,000 ตนัต่อเดอืน ซึง่ยงัคงไม่เพยีงพอต่อปรมิาณน ้ามนัปาลม์คงเหลอืสะสมในระบบทีเ่พิม่ขึน้อย่าง
รวดเร็ว จาก 447,884 ตัน ในเดอืนพฤษภาคม เป็น 532,651 ตนัและ 485,379 ตนัในเดือนพฤศจกิายนและเดือนธนัวาคม
ตามล าดบั กระทรวงพาณิชยจ์งึสัง่ลดสต๊อกน ้ามนัปาลม์ โดยออกเป็นนโยบายทีต่อ้งอาศยัการบรูณาการความร่วมมอืจากทุกภาค
ส่วน และประสานงานเพื่ออ านวยความสะดวกใหภ้าคเอกชนเร่งผลกัดนัการส่งออกน ้ามนัปาล์มดบิให้ได้เดอืนละ 100,000 ตนั  
ขณะทีใ่นสว่นของกระทรวงพลงังานไดร้บันโยบายไปบรหิารจดัการน ้ามนัปาลม์ดบิอกี 100,000 ตนั โดยมทีัง้แนวทางการใชท้ าไบ
โอดเีซลเพิม่ขึน้ และการน าไปใช้เป็นเชือ้เพลงิส าหรบัโรงไฟฟ้ากระบี ่ทัง้นี้ มจีุดมุ่งหมายที่จะลดสต๊อกน ้ามนัปาลม์ดบิให้อยู่ใน
ระดบัเหมาะสมที่ประมาณ 250,000 ตัน อย่างไรก็ตาม การให้ผู้ประกอบการไบโอดีเซลเพิ่มสต๊อกน ้ามนันัน้เป็นเพียงแนว
ทางแกไ้ขปญัหาระยะสัน้  เพราะผลผลติใหม่ก าลงัจะออกมาในช่วงเดอืนมนีาคม 2561 สว่นแนวทางการเพิม่สว่นผสมดเีซลเป็นบ ี
10 ใหม้ผีลเรว็ขึน้ใน 1 - 2 ปีกย็งัคงเป็นไปไดย้าก เพราะปจัจุบนัค่ายรถบางรุ่นกย็งัไม่ยอมรบัการใชบ้ ี7 โดยในช่วง 4 - 5 ปีที่
ผ่านมา ภาครฐัโดยกระทรวงพลงังานมนีโยบายการปรบัเปลี่ยนส่วนผสมน ้ามนัปาลม์ในไบโอดเีซลมาโดยตลอด ทัง้นี้ เพื่อรกัษา
ระดบัปรมิาณน ้ามนัปาลม์คงเหลอืในประเทศใหเ้หมาะสมและเพื่อใหเ้กดิความสมดุลในดา้นราคาระหว่างการใชน้ ้ามนัปาลม์เพื่อ
การบรโิภคและไบโอดเีซล การปรบัเปลีย่นสว่นผสมน ้ามนัปาลม์ในไบโอดเีซลในช่วง 4 - 5 ปีทีผ่่านมา สรุปไดด้งันี้ 

ปี มีผลบงัคบัใช้ ส่วนผสมน ้ามนัปาลม์ในไบโอดีเซล 

2556 ปลายปี ประกาศชะลอการบงัคบัใช ้B7 ออกไป
ก่อน และใหใ้ช ้B4 

2557 ตน้เดอืนพฤษภาคม ปรบัเพิม่เป็น B7 

2558 
เดอืนมกราคม 
เดอืนเมษายน 
เดอืนสงิหาคม 

ปรบัลดเป็น B3.5 
ปรบัเพิม่เป็น B6 
ปรบัเพิม่เป็น B6.5-7 

2559 
เดอืนกรกฎาคม  
เดอืนสงิหาคม  
เดอืนพฤศจกิายน 

ปรบัลดเป็น B5 
ปรบัลดเป็น B3 
ปรบัเพิม่เป็น B5 

2560 เดอืนพฤษภาคม ปรบัเพิม่เป็น B7 
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รปูท่ี 3 : ปริมาณการผลิตน ้ามนัปาลม์ดิบในประเทศไทย

ทีม่า : กรมการคา้ภายใน 

การเคลื่อนไหวของราคาน ้ามนัปาล์มดบิในประเทศเฉลี่ยรายเดอืนในปี 2560 อยู่ในช่วงระหว่าง 19.12 - 31.97 บาท/กโิลกรมั 
(2559 : 29.02 - 37.49  บาท/กโิลกรมั)  โดยมรีาคาเฉลีย่ทัง้ปีที ่24.88 บาท/กโิลกรมั (2559 : 31.95 บาท/กโิลกรมั) ซึง่นับเป็น
ระดบัราคาเฉลีย่ต ่าสดุในรอบ 8 ปี โดยแตะระดบัต ่าสุดที ่18 บาท/กโิลกรมัเมื่อประมาณปลายเดอืนธนัวาคม ส่วนต่างราคาเฉลีย่
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัตลาดโลกลดลงเหลอืเพยีงกโิลกรมัละ 2 - 3 บาท (2559 : 11 - 12 บาท) โดยเฉพาะในช่วงปลายปี 2560 
ราคาน ้ามนัปาล์มดบิในประเทศอยู่ในระดบัใกล้เคยีงกบัมาเลเซยี ผูป้ระกอบการจงึเริม่ส่งออกได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมตีลาด
สง่ออกหลกัคอื ประเทศอนิเดยี ต่อมาเมื่อวนัที ่24 พฤศจกิายน 2560 รฐับาลกลางประเทศอนิเดยีไดป้ระกาศปรบัเพิม่อตัราภาษี
น าเขา้น ้ามนัพชืเกอืบทุกชนิด โดยเฉพาะน ้ามนัปาลม์ดบิจากรอ้ยละ 15 เป็นรอ้ยละ 30 และน ้ามนัปาลม์ทีผ่่านกรรมวธิกีารกลัน่
จากรอ้ยละ 25 เป็นทีร่อ้ยละ 40 ท าใหก้ารสง่ออกไปอนิเดยีเริม่ชะลอตวัลง   
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รปูท่ี 4 : ราคาน ้ามนัปาลม์ดิบขายส่งตลาด กทม. 
เปรียบเทียบตลาดมาเลเซีย

15
.77

24
.45

28
.96

24
.33

29
.1

36
.59

30
.86

25
.24 28

.57

27
.33

31
.95

24
.88

15
.73

24
.80 28

.56

21
.96

27
.02

32
.63

28
.89

23
.27 24
.05

19
.24 22

.72

22
.17

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

บา
ท 
/ กิ

โล
กร

มั

ราคาน้ามนัปาล์มดบิขายส่งตลาด กทม. ราคาน้ามนัปาล์มดบิขายส่งตลาดมาเลเซีย

ทีม่า : กรมการคา้ภายใน 

จากการทีร่าคาน ้ามนัปาลม์ดบิในประเทศปรบัตวัลดลงอย่างมนียัส าคญัในช่วงครึง่หลงัของปี 2560 โดยเฉพาะในช่วงปลายปี  ท า
ใหใ้นปี 2560 ประเทศไทยสามารถสง่ออกคดิเป็นน ้ามนัปาลม์ดบิจ านวน 303,126 ตนั โดยเป็นปรมิาณสง่ออกเฉพาะของ 2 เดอืน
สดุทา้ย (พฤศจกิายน - ธนัวาคม) ที ่157,736 ตนั  

รปูท่ี 5 : ปริมาณน ้ามนัปาลม์ดิบคงเหลือและ 
  การเคลื่อนไหวของราคารายเดือน

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.

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

2560 237 221 275 359 448 454 443 427 466 520 533 485 

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 

2560 31.40 31.97 28.97 26.91 26.77 23.84 23.05 22.13 22.11 21.59 20.73 19.12 
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สรปุเหตกุารณ์ส าคญั 

(1) รา่งพระราชบญัญติัปาลม์น ้ามนัและน ้ามนัปาลม์ : เมื่อวนัที ่29 สงิหาคม 2560 ทีป่ระชุมคณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการ
ร่างพระราชบญัญตัปิาลม์น ้ามนัและน ้ามนัปาลม์ พ.ศ. ... โดยมสีาระส าคญั คอื ก าหนดคณะกรรมการนโยบายปาลม์น ้ามนั
และน ้ามนัปาลม์ขึน้ เพื่อท าหน้าทีก่ ากบัดแูลรบัผดิชอบการบรหิารจดัการอุตสาหกรรมปาลม์น ้ามนัและน ้ามนัปาลม์ทัง้ระบบ
แบบบูรณาการ ซึง่มกีารจดัตัง้กองทุนปาลม์น ้ามนัและน ้ามนัปาลม์ขึน้ เพื่อสนับสนุนดา้นการเงนิส าหรบัการศกึษาวจิยัและ
พฒันา รวมถงึดา้นต่างๆ และก าหนดบทลงโทษผูเ้กีย่วขอ้งในอุตสาหกรรมปาลม์น ้ามนัและน ้ามนัปาลม์ หากไม่ปฏบิตัหิรอื
กระท าการฝ่าฝืน ทัง้นี้ คาดว่า พรบ.ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายในปี 2561 ขณะนี้อยู่ที่ข ัน้ตอนการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎกีา

(2) ราคาน ้ามนัปิโตรเลียม : อกีตวัแปรหนึ่งทีต่อ้งจบัตาความเคลื่อนไหวอย่างใกลช้ดิ ไดแ้ก่ ราคาน ้ามนัปิโตรเลยีม เนื่องจาก
ก าลงัอยู่ในทศิทางขาขึน้จากการขยายขอ้ตกลงลดการผลติของกลุ่มประเทศผูส้่งออกน ้ามนัรายใหญ่ของโลก (OPEC) และ
กลุ่มนอกโอเปก (non OPEC) โดยคาดว่าราคาน ้ามนัจะยงัคงปรบัตวัขึน้ต่อในปี 2561 หลงัจากทีร่าคาเพิม่ขึน้มาประมาณ
รอ้ยละ 13 ตลอดช่วงปีทีผ่่านมา โดยปจัจยัหน่ึงทีช่่วยหนุนใหร้าคาน ้ามนัปรบัขึน้ต่อนัน้ มาจากการทีก่ลุ่มโอเปกและกลุ่ม
นอกโอเปกที่น าโดยรัสเซีย ได้ขยายข้อตกลงลดก าลังการผลิตน ้ ามันที่ 1.8 ล้านบาร์เรล/วัน ไปจนถึงสิ้นปี 2561
ขณะเดยีวกนั อุปสงคน์ ้ามนัมแีนวโน้มปรบัตวัขึน้จากการทีเ่ศรษฐกจิโลกขยายตวัอย่างแขง็แกร่ง จนสง่ผลใหค้วามตอ้งการใช้
น ้ามนัเพิม่ขึน้ตามไปดว้ย โดยโอเปกคาดการณ์ว่า อุปสงค์น ้ามนัจะปรบัขึน้ไปอยู่ที่ 1.53 ล้านบาร์เรล/วนั ในปี 2561 ซึ่ง
ประเทศในแถบเอเชยี โดยเฉพาะจนีและอนิเดยีจะเป็นตวัแปรส าคญัในการขบัเคลื่อนอุปสงคด์งักล่าว อย่างไรกต็าม คาดว่า
ราคาน ้ามนัปิโตรเลยีมโดยเฉลีย่น่าจะทรงตวัอยู่ในระดบัไม่เกนิ 65 - 70 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อบารเ์รล  เน่ืองจากจะมแีรงกดดนั
ดา้นอุปทานทีสู่งขึน้จากกลุ่มผู้ผลติน ้ามนัจากชัน้หนิดนิดาน (เชลออยล)์ ซึง่จะลงทุนเพิม่การขุดเจาะในปี 2561 ด้วยเหตุนี้
การเพิม่ก าลงัผลติของกลุ่มเชลออยลจ์งึนบัเป็นความเสีย่งส าคญัทีจ่ะกดดนัราคาน ้ามนัในปี 2561 ท่ามกลางราคาทีม่แีนวโน้ม
ปรบัขึน้ต่อจากขอ้ตกลงของกลุ่มโอเปก

(3) อินเดียปรบัเพ่ิมภาษีน าเข้าน ้ามนัพืช : เพื่อช่วยเหลอืเกษตรกรของประเทศ รฐับาลกลางประเทศอนิเดยีได้ประกาศปรบั
เพิม่อตัราภาษนี าเขา้น ้ามนัพชืเกอืบทุกชนิด โดยเฉพาะน ้ามนัปาลม์ ดงันี้

เดือน สงิหาคม 2560 พฤศจกิายน 2560

อตัราภาษีน าเขา้น ้ามนัปาลม์ดิบ เพิม่จากรอ้ยละ 7.50 เป็นรอ้ยละ 15 เพิม่จากรอ้ยละ 15 เป็นรอ้ยละ 30

อตัราภาษีน าเขา้น ้ามนัปาลม์ท่ี

ผา่นกรรมวิธีการกลัน่
เพิม่จากรอ้ยละ 15 เป็นรอ้ยละ 25 เพิม่จากรอ้ยละ 25 เป็นรอ้ยละ 40

(4) มาเลเซียยกเลิกภาษีส่งออกน ้ามนัปาลม์ดิบเป็นเวลา 3 เดือน : รฐับาลมาเลเซยีประกาศยกเลกิการเกบ็ภาษีส่งออก
น ้ามนัปาล์มดบิเป็นเวลา 3 เดอืนโดยมผีลตัง้แต่วนัที่ 8 มกราคม ถึงวนัที่ 7 เมษายน 2561 เพื่อระบายปรมิาณสต๊อกใน
ประเทศทีอ่ยู่ในระดบัสงู อย่างไรกต็าม หากในระหว่างช่วงเวลาดงักล่าว หากสต๊อกน ้ามนัปาลม์ดบิลดลงสู่ระดบั 1.6 ลา้นตนั
การเกบ็ภาษสีง่ออกน ้ามนัปาลม์ดบิกจ็ะถูกน ามาบงัคบัใช้เช่นเดมิ ในขณะทีป่ระเทศอนิโดนีเซยี ยงัคงมาตรการการเกบ็ภาษี
สง่ออกน ้ามนัปาลม์ดบิไวท้ี ่50 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อตนั เช่นเดมิ
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(5) ทิศทางราคาน ้ามนัปาลม์ดิบในตลาดโลก : ในปี 2560 ราคาน ้ามนัปาลม์ดบิในตลาดโลกโดยเฉลีย่สงูกว่าปี 2559 แมว้่า
ผลผลติน ้ามนัปาลม์ของโลกจะสงูขึน้ โดยในปี 2560 ราคาน ้ามนัปาลม์ดบิในตลาดล่วงหน้าก าหนดส่งมอบเดอืนทีส่ามของ
ประเทศมาเลเซยี (Bursa Malaysia Derivatives : 3rd Month)  เฉลี่ยแล้วทัง้ปีอยู่ทีป่ระมาณ  2,703 รงิกติต่อตนั
เปรยีบเทยีบกบั 2,630 รงิกติต่อตนัในปี 2559 คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.77 โดยแตะระดบัสงูสดุที ่3,165 รงิกติต่อตนัเมื่อวนัที่
3 มกราคม 2560 ในช่วงตน้ปี 2560 ราคาน ้ามนัปาลม์ดบิอยู่ในระดบัสงูโดยไตรมาสแรก ราคาเฉลีย่อยู่ประมาณ 3,000 รงิกิ
ตต่อตนั เนื่องจากปริมาณน ้ามนัปาล์มคงเหลอืของประเทศมาเลเซยีอยู่ในระดบัต ่ามาก เหลือเพยีง 1.4 ล้านตนัในเดอืน
กุมภาพนัธ ์สาเหตุจากปรมิาณผลผลติอยู่ในระดบัต ่า อนัเป็นผลต่อเนื่องมาจากภาวะแหง้แลง้รุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนี
โญในปี 2558-2559

รปูท่ี 6 : ราคาน ้ามนัปาลม์ในประเทศมาเลเซีย 
รายเดือน

ทีม่า :  http://www.indexmundi.com 

รปูท่ี 7 : ปริมาณน ้ามนัปาลม์คงเหลือของประเทศ
มาเลเซีย 
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รปูท่ี 8 : ปริมาณผลผลิตน ้ามนัปาลม์ดิบของ
ประเทศมาเลเซีย 

ทีม่า : Malaysian Palm Oil Board 

(6) สหภาพยุโรปมีมติห้ามใช้เช้ือเพลิงชีวภาพท่ีผลิตจากน ้ามนัปาลม์ภายในปี 2564: เมื่อวนัที ่17 มกราคม 2561 รฐัสภา
ยุโรปได้มมีตแิกไ้ขแนวทางการใช้พลงังานทดแทน ซึง่รวมถึงการหา้มใชเ้ชือ้เพลงิชวีภาพที่ผลติจากน ้ามนัปาลม์ภายในปี
2564 โดยมวีตัถุประสงคใ์นการปฏริปูตลาดพลงังาน และลดการใชพ้ลงังาน เพื่อแสดงถงึความพยายามในการไปสู่เป้าหมาย
ดา้นสภาพแวดลอ้ม โดยในปี 2559 ได้มกีารเผยแพร่การศกึษาทีไ่ด้รบัทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ซึง่ระบุว่าเชื้อเพลงิ
ชวีภาพทีผ่ลติจากน ้ามนัปาลม์ไดก้่อมลภาวะมากกว่าน ้ามนัดเีซลปกตถิงึ 3 เท่า ดงันัน้ ในปี 2559 สมาชกิรฐัสภายุโรปจงึมี
มติเรยีกร้องให้คณะกรรมาธิการยุโรป ปรบัลดการใช้น ้ามนัพืชส าหรบัการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพภายในปี 2563 และยงั
เรยีกรอ้งใหม้มีาตรฐานการรบัรองดา้นความยัง่ยนืในการผลติน ้ามนัปาลม์ทีเ่ขา้สู่ตลาดสหภาพยุโรป อย่างไรกต็าม การหา้ม
ใชน้ ้ามนัปาลม์ยงัตอ้งเผชญิอุปสรรคอกีมาก เริม่จากเรื่องขอ้ตกลงทางการเมอืงจากสมาชกิในสหภาพยุโ รปทัง้ 28 ประเทศ
ซึง่ยงัตอ้งการมตเิหน็ชอบในเรื่องการเปลีย่นแปลงแนวทางการใชพ้ลงังานทดแทน นอกจากนัน้ อุปสรรคทีส่ าคญัยงัมาจาก
ประเดน็ทางดา้นกฎหมายในเวทอีงคก์ารการคา้โลก เพื่อต่อตา้นมตกิารหา้มใชน้ ้ามนัปาลม์ดงักล่าวจากประเทศผูผ้ลติน ้ามนั
ปาลม์รายใหญ่ ไดแ้ก่ มาเลเซยี และอนิโดนีเซยี ซึง่มผีลผลติน ้ามนัปาลม์รวมกนัประมาณรอ้ยละ 85 ของผลผลติทัง้โลก

ก าลงัการผลิต 

การเพิม่ขึน้ของจ านวนโรงสกดัน ้ามนัปาลม์จาก 91 โรงในปี 2556 เป็นประมาณ 139 โรงในปจัจุบนั โดยเปิดด าเนินการจ านวน 
120 โรง ท าใหก้ าลงัการผลติรวมของโรงสกดัมปีระมาณ 30 ลา้นตนั-ผลปาลม์สดต่อปี นับว่ายงัคงสูงกว่าปรมิาณผลปาลม์สดที่
ออกสูต่ลาดในปี 2560 ที ่15 ลา้นตนัเป็นอย่างมาก จะเหน็ว่าอตัราการใชก้ าลงัการผลติของโรงสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิอยู่ต ่ากว่ารอ้ย
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ละ 50 ภาวะความไม่สมดุลระหว่างอุปสงคแ์ละอุปทานมอียู่ในระดบัสงู สง่ผลต่อเสถยีรภาพราคาและคุณภาพของผลปาลม์สด ซึง่
เป็นอุปสรรคส าคญัต่อการพฒันาอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ของประเทศไทย 

คาดการณ์ปริมาณและแนวโน้มราคาน ้ามนัปาลม์ปี 2561 

พืน้ทีป่ลกูปาลม์น ้ามนัในประเทศไทยเพิม่ขึน้เฉลีย่ปีละประมาณ 3 แสนไร่ จากการส่งเสรมิใหเ้กษตรกรปลูกปาลม์น ้ามนัโดยการ
ปรบัเปลีย่นชนิดพชืที่ปลูก โดยเฉพาะการโค่นล้มยางพารามาเป็นการปลูกปาล์มน ้ามนัทดแทนอนัเนื่องมาจากผลกระทบจาก
วกิฤติราคายางตกต ่าเป็นเวลาติดต่อกนั เหตุผลดงักล่าวท าให้ผลผลติโดยเฉลี่ยเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องในแต่ละปี  นอกจากนัน้ 
ปจัจยัจากสภาพอากาศยอ้นหลงัไปประมาณ 2 ปีทีผ่่านมา จะสง่ผลดต่ีอผลผลติในปีปจัจุบนัเป็นอย่างมาก ดงันัน้ ในปี 2561 คาด
ว่าสถานการณ์ปรมิาณผลผลติปาล์มน ้ามนัจะออกสู่ตลาดมากขึน้ต่อเนื่องจากปี 2560 เป็นประมาณ 14 ล้านตนั และส่งผลให้
ปรมิาณน ้ามนัปาลม์ดบิอยู่ทีป่ระมาณ 2.5 ลา้นตนั  

ในปี 2561 คาดว่าความตอ้งการใชน้ ้ามนัปาลม์เพื่อการบรโิภคในประเทศจะมปีระมาณ 1 ลา้นตนั ส าหรบัความต้องการใชน้ ้ามนั
ปาลม์เพื่อผลติไบโอดเีซล คาดว่าจะมปีระมาณ 1 ลา้นตนัเช่นกนั แต่ทัง้นี้ ยงัคงขึน้อยู่กบัราคาน ้ามนัปิโตรเลยีม ราคาน ้ามนัปาลม์
ดบิในประเทศ และปรมิาณน ้ามนัปาลม์คงเหลอืในประเทศเป็นหลกั  อย่างไรกต็าม คาดการณ์ว่าราคาน ้ามนัปิโตรเลยีมมแีนวโน้ม
ทีจ่ะทรงตวัอยู่ในระดบัไม่เกนิ 65 - 70 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อบารเ์รล ในปี 2561 จงึมคีวามเป็นไปไดส้งูว่าสดัส่วนการผสมน ้ามนั
ปาลม์ในน ้ามนัดเีซลจะยงัคงอยู่ทีร่อ้ยละ 7 ตลอดทัง้ปี ซึง่เป็นระดบัสว่นผสมทีส่งูสดุแลว้ สว่นแนวทางการเพิม่ส่วนผสมดเีซลเป็น
บ ี10 ให้มผีลเรว็ขึน้ใน 1 - 2 ปีกย็งัคงเป็นไปได้ยาก ดงันัน้ สถานการณ์ปรมิาณน ้ามนัปาล์มดบิคงเหลอืสะสมในประเทศจงึจะ
ยงัคงอยู่ในระดบัสูงต่อไปในปี 2561 โดยเฉพาะครึ่งปีแรก  การส่งออกน ้ามนัปาล์มดบิจึงดูเหมอืนจะเป็นวธิเีดยีวทีจ่ะสามารถ
ระบายสต๊อกสะสมภายในประเทศได ้

ในขณะทีผ่ลผลติน ้ามนัปาลม์ของโลกปี 2561 จะอยู่ในระดบัสงูเช่นกนั กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา (USDA) คาดการณ์ว่าจะมี
ปรมิาณ 66.87 ล้านตัน เพิม่ขึน้จาก 62.29 ล้านตนัในปี 2560 ร้อยละ 7.35 เนื่องจากผู้ผลติรายใหญ่ได้แก่ อนิโดนีเซียและ
มาเลเซยี มกีารขยายพืน้ทีเ่พาะปลกูอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรบักบัความตอ้งการของตลาดทีเ่พิม่ขึน้ ประกอบกบัสภาพภูมอิากาศที่
เอือ้อ านวย  

ดงันัน้ การบรหิารจดัการสต๊อกน ้ามนัปาลม์ดบิภายในประเทศในปี 2561 จงึเป็นอกีความทา้ทายทีภ่าครฐัจ าเป็นต้องด าเนินการ
อย่างบูรณาการ มแีผนงานและมาตรการรองรบัทีช่ดัเจนและสอดคลอ้งกนัของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสามารถแกป้ญัหาไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ และทนัต่อเหตุการณ์  

โดยรวมแลว้ การเคลื่อนไหวของราคาน ้ามนัปาลม์ดบิในประเทศในปี 2561 คาดว่าจะสอดคลอ้งและใกลเ้คยีงกบัราคาน ้ามนัปาลม์
ดบิตลาดโลก โดยอยู่ทีร่ะดบั 19 - 20 บาท/กโิลกรมั และราคาผลปาลม์สดทีป่ระมาณ 3.50 - 4.00 บาท/กโิลกรมั ตราบใดทีร่าคา
น ้ามนัปิโตรเลยีมโดยเฉลีย่ทรงตวัอยู่ในระดบัไม่เกนิ 65 - 70 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อบารเ์รล  และราคาน ้ามนัปาลม์ดบิในตลาดโลก
โดยเฉลีย่ในปี 2561 คาดว่าจะอยู่ทีป่ระมาณ 2,500 - 2,600 รงิกติต่อตนั (2560 : 2,703 รงิกติต่อตนั)  อย่างไรกต็าม ยงัมปีจัจยั
แปรผนัอกีหลายปจัจยัทีส่ง่ผลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อราคาน ้ามนัปาลม์ เช่น ราคาน ้ามนัถัว่เหลอืง, อตัราแลกเปลีย่น, อุปสงค์
อุปทานของประเทศอนิเดยี จนี และสหภาพยุโรป, กระแสการต่อตา้นน ้ามนัปาลม์จากสหภาพยุโรปและอเมรกิา, การปรบัเปลีย่น
แผนการใชไ้บโอดเีซลเพื่อเป็นพลงังานทางเลอืก เป็นตน้  
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ภาพรวมทางด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) มกีารด าเนินงานทีแ่สดงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม 
เพื่อความยัง่ยนืของกจิการและสงัคมโดยรวม โดยการก าหนดวิสยัทศัน์และพนัธกจิ เพื่อให้สะท้อนออกมาในการ
ด าเนินงานตามธุรกจิปกต ิดงันี้ 

วิสยัทศัน์ 
เป็นบรษิทัชัน้น าในธุรกจิน ้ามนัปาลม์ทีม่กีารเตบิโตอย่างยัง่ยนื ภายใตก้ารด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพ ตามมาตรฐาน
ระดบัสากล เพื่อเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งในดา้นการแขง่ขนัระดบัโลก 

พนัธกิจ 
1. สร้างศกัยภาพในธุรกจิน ้ามนัปาล์มตัง้แต่การเพาะเมลด็พนัธุ์ การผลิตต้นกล้า การเพาะปลูก การสกดัน ้ามัน
ตลอดจนธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองใหส้ามารถแขง่ขนัไดแ้ละเป็นทีย่อมรบัในอนาคต
2. ด าเนินธุรกจิน ้ามนัปาลม์ทีใ่หม้ลูค่าสงูดว้ยการมุ่งเน้นในดา้นงานคน้ควา้วจิยั พฒันาสายพนัธุป์าลม์น ้ามนัทีใ่หผ้ล
ผลติสงู ปรบัตวัไดด้ใีนทุกพืน้ทีก่ารเพาะปลูก ตรงตามความต้องการของเกษตรกร รวมถงึการใหบ้รกิารทีด่เียีย่มต่อ
ลกูคา้
3. ใชเ้ทคโนโลยกีารผลติและการคน้ควา้วจิยัทีท่นัสมยั ดว้ยระบบการบรหิารจดัการทีไ่ดม้าตรฐานสากล พรอ้มกบั
การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม ความหลากหลายทางชวีภาพ ชุมชนและสงัคม
4. ให้ความส าคญัอยู่เสมอต่อสุขภาพ ความปลอดภยั และสวสัดิการของพนักงาน รวมถึงการสร้างความเชื่อมัน่
ใหก้บัลกูคา้ เกษตรกรและจดัสรรประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้ และผูเ้กีย่วขอ้งอย่างเหมาะสม

บรษิทัมนีโยบายทีเ่น้นการผลติน ้ามนัปาลม์อย่างยัง่ยนืตามกรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) 
โดยในส่วนของสวนปาลม์และโรงงานสกดัของบรษิทัได้รบัการรบัรองมาตรฐานดงักล่าวในรูปแบบ Mass Balance 
(MB) เมื่อวนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2556 บรษิทัยงัมกีารผลติกระแสไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีภาพและชวีมวล  และไดร้บัการ
ขึน้ทะเบยีนโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด (Clean Development Mechanism : CDM)  นอกจากนัน้ บรษิทัยงัมี
นโยบายและแนวปฏบิตัเิพื่อรกัษาสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ พนักงาน 
หรอืผู้มสี่วนได้เสยีภายนอก ไดแ้ก่ ผู้ถอืหุ้น เจา้หนี้ ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง ชุมชนและสงัคม ก าหนดไว้อย่างชดัเจน โดย
บรษิัทเคารพในความเท่าเทยีมกนั ไม่เลอืกปฏบิตัิต่อพนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ หรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เนื่องจากความ
เหมอืน หรอืความแตกต่างในเรื่องสญัชาต ิเชือ้ชาต ิศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส หรอืเรื่องอื่นใด อย่างไร
กต็าม ความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยีอาจแตกต่างกนั ดงันัน้ บรษิทัจะพจิารณาถงึสทิธติามกฎหมายทีแ่ต่ละกลุ่มพงึ
ได้รบัอย่างละเอยีดรอบคอบ และดูแลให้มัน่ใจว่าสทิธดิงักล่าวได้รบัความคุ้มครอง และปฏบิตัิด้วยความระมดัระวงั 
โดยไดก้ าหนดแนวทางการตอบสนองความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีไวใ้นนโยบายดงักล่าว  

บรษิทัก าหนดแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคมตามหลกัการ 8 ขอ้ดงันี้ 
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1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บรษิัทยึดหลกัการปฏบิตัิที่เสมอภาค ภายใต้การแข่งขนัที่เป็นธรรมต่อคู่ค้าทุกราย  รวมถึงการปฏบิตัิตามสญัญา 
เงื่อนไขทางการคา้ในการซือ้ขายสนิคา้และบรกิารจากคู่คา้ และการก าหนดนโยบายในการจดัซื้อและจดัจ้าง เพื่อให้
การด าเนินธุรกจิกบัคู่คา้เป็นไปอย่างเหมาะสม มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และตรงไปตรงมา 

2. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่

บรษิัทมนีโยบายให้พนักงานด าเนินงานอย่างมีคุณธรรมและเป็นพลเมอืงที่ดีของสงัคม รวมทัง้ส่งเสรมิให้คู่ค้าของ
บรษิทัด าเนินธุรกจิที่ถูกต้องด้วยความโปร่งใสดว้ยเช่นกนั  บรษิัทจงึไดก้ าหนดให้การต่อต้านการทุจรติและการติด
สนิบนเป็นนโยบายทีส่ าคญัอกีนโยบายหนึ่ง โดยมกีารก าหนดหลกัเกณฑเ์ป็นแนวปฏบิตัไิวใ้นนโยบายดงักล่าว 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะใหค้วามเป็นธรรมต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกราย โดยปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกัน
และปฏบิตัติามหลกัการเกีย่วกบัสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐานตามเกณฑส์ากล โดยไม่แบ่งแยกถิน่ก าเนิด เชือ้ชาต ิเพศ 
อายุ สผีวิ ศาสนา ความพกิาร ฐานะทางการเงนิ ชาตติระกลู สถานศกึษา หรอืสถานะอื่นใดทีม่ไิดเ้กีย่วขอ้งโดยตรงกบั
การปฏบิตังิาน รวมทัง้ใหค้วามเคารพต่อความเป็นปจัเจกชนและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์

4. การปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

บรษิทัตระหนักดวี่าพนักงานเป็นปจัจยัแห่งความส าเรจ็กา้วหน้าของบรษิทั บรษิัทจงึสนับสนุนพฒันาให้พนักงานมี
ความรูค้วามสามารถ มกีารฝึกอบรมพนกังานอย่างต่อเนื่อง มกีารดแูลพนกังานอย่างเสมอภาคโดยไม่เลอืกปฏบิตัิ  ให้
ผลตอบแทน และสวสัดกิารทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม เคารพสทิธขิองพนักงานตามหลกัสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐานตาม
หลกัสากลและตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ รวมทัง้ยงัให้ความส าคญักบัสุขภาพ อาชีวอนามยั ความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรพัย์สนิ และสภาพแวดล้อมการท างานของพนักงาน ตลอดจนเสริมสร้างวฒันธรรมและ
บรรยากาศการท างานทีด่แีละสง่เสรมิการท างานเป็นทมี 

5. ความรบัผิดชอบต่อลูกค้า

บรษิทัมุ่งมัน่สรา้งความพงึพอใจและความมัน่ใจใหก้บัลกูคา้ โดยเน้นทีค่วามเอาใจใสแ่ละความรบัผดิชอบต่อลูกคา้โดย
การผลติสนิคา้ทีม่คีุณภาพและมาตรฐาน ตามระบบบรหิารจดัการดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

- มาตรฐาน ISO 9001 เป็นมาตรฐานการจดัวางระบบบรหิารงานเพื่อการประกนัคุณภาพ
- มาตรฐาน OHSAS 18001 เป็นระบบการจดัการดา้นชวีอนามยัและความปลอดภยัในสถานทีท่ างาน
- มาตรฐาน ISO 14001 เป็นมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม โดยมุ่งเน้นใหอ้งค์กรมกีารพฒันา
ปรบัปรุงตลอดจนรกัษาสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง
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- มาตรฐานการผลติน ้ามนัปาลม์อย่างยัง่ยนืภายใต้กรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)
ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่มีการปรับปรุงการผลิตน ้ามันปาล์มอย่างยัง่ยืน ทัง้ทางเศรษฐกิจ สงัคม ชุมชน
สิง่แวดลอ้ม และถูกตอ้งตามกฎหมายของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลายภาคสว่นตัง้แต่ตน้น ้าถงึปลายน ้า

นอกจากนัน้ บรษิทัยงัมุ่งเน้นท าการตลาดและสญัญาทีเ่ป็นธรรม รวมถงึรกัษาขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัของลูกคา้ และมี
หน่วยงานซึง่ท าหน้าทีร่บัขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้ เพื่อใหล้กูคา้เกดิความเชื่อมัน่และพงึพอใจสงูสดุ 

6. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงสิง่แวดล้อม และปฏิบัติตามกฎหมาย  และข้อบงัคบัเกี่ยวกับ
สิง่แวดลอ้มทีบ่งัคบัใชอ้ยู่ ทัง้นี้ บรษิทัมุ่งเน้นการปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มดว้ยความรบัผดิชอบโดย 

- สง่เสรมิใหพ้นกังานของบรษิทัมจีติส านึก และความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม
- ร่วมพฒันาสิง่แวดล้อม รวมทัง้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กบัหน่วยงานอื่น เพื่อใหม้กีารรกัษา
สิง่แวดลอ้ม และปรบัปรุงการปฏบิตังิานใหเ้หมาะสมต่อสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ

- ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินธุรกิจของบริษัท ทบทวนและติดตาม
ความกา้วหน้าเพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิทัไดป้ฏบิตัติามนโยบายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ

7. การรว่มพฒันาชุมชนและสงัคม

ปี 2560 บรษิทัไดร้่วมพฒันาและสรา้งสมัพนัธอ์นัดต่ีอชุมชนและสงัคม ผ่านการสนับสนุนกจิกรรม และโครงการดา้น
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมต่างๆ มลูค่ารวม 0.4 ลา้นบาท (2559 : 0.9 ลา้นบาท) 



ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ 

49 

การรว่มพฒันาชุมชนและสงัคม 

ไตรมาสที ่1 

กิจกรรมช่วยเหลือผูป้ระสบอทุกภยัภาคใต้ 

เดือนมกราคม 2560 บริษัท สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาล์ม จ ากัด 
(มหาชน) ท ากจิกรรมเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน ้าท่วม ดงันี้ 

 สนับสนุนแรงงานและรถบรรทุกเขา้ปฏิบตัิงานช่วยเหลือ
ท าความสะอาดโรงเรียนบ้านคลองพงักลาง ต าบลชยับุรี
จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ซึ่งโรงเรียนได้รบัความเสยีหายจาก
อุทกภยั

 สนับสนุนทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองพงั
กลาง ต าบลชัยบุรี  อ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี
จ านวน  5,000 บาท เพื่อหารายได้สมทบทุนสรา้งสนาม
เดก็เล่นและน ามาบรูณะโรงเรยีนซึง่เสยีหายจากอุทกภยั

 สนับสนุนสิง่ของมูลค่า 20,000 บาท ใหก้บัอ าเภอเขาพนม
จังหวัดกระบี่ ซึ่งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ร่วมกับ
อ าเภอเขาพนมได้จัดโครงการ “ธารน ้ าใจช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัน ้าท่วมภาคใต ้”

สนับสนุนงบประมาณจดังานวนัเดก็แห่งชาติประจ าปี 2560 

เดือนมกราคม 2560 บริษัท สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาล์ม จ ากัด 
(มหาชน) สนับสนุนงบประมาณจดังานวนัเดก็แห่งชาตขิองโรงเรยีน
ทุ่งพะยอม ต าบลกระบี่น้อย จังหวดักระบี่ จ านวน 3,000 บาท 
เพื่อให้นักเรียนและเด็กๆ ทัว่ไปในพื้นที่ ใกล้เคียงได้เห็นถึง
ความส าคญัของกจิกรรมวนัเดก็ โดยจดัใหม้กีจิกรรมต่างๆ เช่น การ
เลีย้งอาหาร เครื่องดื่ม เล่นเกม แลกของขวญั การแสดงบนเวทขีอง
นกัเรยีน

สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการจดัซ้ือกระสอบทรายส าหรบั
การซ่อมแซมฝายชะลอน ้าเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 

เดอืนกุมภาพนัธ์ 2560 บรษิัท สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาล์ม จ ากดั 
(มหาชน) สนับสนุนงบประมาณใหก้บัหน่วยป้องกนัรกัษาป่า (ที ่สฏ 
17) ต าบลสองแพรก  อ าเภอชยับุร ี จงัหวดัสุราษฏร์ธานี  จ านวน
6,000 บาท เพื่อใชใ้นการจดัซือ้กระสอบทรายส าหรบัการซ่อมแซม
ฝายชะลอน ้าเฉลมิพระเกยีรตฯิ
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สนับสนุนงบประมาณให้กบัชมรมกีฬาอ าเภอชยับุรี 

เดอืนมนีาคม 2560 บรษิัท สหอุตสาหกรรมน ้ามนัจ ากดั (มหาชน) 
สนับสนุนงบประมาณให้กับชมรมกีฬาอ าเภอชัยบุรี จังหวัด
สุราษฏรธ์านี จ านวน 4,000 บาท ในการแข่งขนัฟุตบอล ณ สนาม
กฬีาหน้าทีว่่าการอ าเภอชยับุรี เพื่อสนับสนุนส่งเสรมิใหเ้ยาวชนและ
ประชาชนรวมถึงสถานประกอบการในพืน้ทีไ่ดส้รา้งเสรมิพลานามยั
ร่างกาย มีความสามัคคี มีน ้ าใจเป็นนักกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ และห่างไกลยาเสพตดิ 

สนับสนุนกิจกรรมงานกาชาด 

เดอืนมนีาคม 2560 บรษิัท สหอุตสาหกรรมน ้ามนัจ ากดั (มหาชน) 
ร่วมบรจิาคสมทบทุนใหก้บัอ าเภอชยับุร ีจงัหวดัสรุาษฏรธ์านี จ านวน 
10,000 บาท สนับสนุนกิจกรรมออกร้านนาวาของเหล่ากาชาด  
ระหว่างวนัที่ 2-11 เมษายน 2560 ณ บรเิวณรมิเขื่อนแม่น ้าตาปี  
โดยรายไดจ้ากจดังานจะน าไปสมทบทุนใหส้ภากาชาดไทยเพื่อใชใ้น
การช่วยเหลอืประชาชนทัง้ในยามปกต ิและในภาวะประสบภยัภบิตัิ

ไตรมาสที ่2 

สนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

เดือนเมษายน 2560 บริษัท สหอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ ากัด 
(มหาชน) สนบัสนุนกจิกรรมหมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพยีงอยู่เยน็เป็นสุข 
โดยการเขา้ประชุมร่วมกบัชาวบ้านชุมชนหมู่ที่ 18 ต าบลบา้นเสดจ็ 
อ าเภอเคยีนซา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  มกีารจดัตัง้ศูนย์เรยีนรูชุ้มชน
เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม จดัภูมทิศัน์สภาพแวดล้อมใน
ชุมชนใหส้ะอาด 

รว่มกบัศนูยอ์ านวยการป้องกนัภยัและลดอบุติัเหตบุนท้องถนน 

เดือนเมษายน 2560 บริษัท สหอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ ากัด 
(มหาชน) ร่วมกบัศนูยอ์ านวยการป้องกนัภยัและลดอุบตัเิหตุบนทอ้ง
ถนน ประจ าจงัหวดักระบี่ และหน่วยงานองค์การบรหิารส่วนต าบล
ห้วยยูง ได้จดัที่พกัระหว่างการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อ
รณรงคก์ารลดอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน ในระหว่างวนัที ่11-17 เมษายน 
2560 โดยได้ร่วมให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านเครื่องดื่มแก่
เจา้หน้าทีป่ระจ าศนูยฯ์ 



ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ 

51 

สนับสนุนกิจกรรมการจดังานวนัแรงงานแห่งชาติ 

เดือนเมษายน 2560 บริษัท สหอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ ากัด 
(มหาชน) สนับสนุนเครื่องดื่มและน ้ าดื่มต่างๆ ให้กับส านักงาน
สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน จงัหวดักระบี ่เพื่อร่วมในกจิกรรมการ
จดังานวนัแรงงานแห่งชาติ ประจ าปี 2560 ที่มขี ึน้ระหว่างวนัที่ 26 
เมษายน -1 พฤษภาคม 2560 

สนับสนุนการแข่งขนักีฬาฟตุบอล สุราษฎรธ์านี คพั 2560 

เดอืนพฤษภาคม 2560 บรษิัท สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาล์ม จ ากดั 
(มหาชน) สนับสนุนงบประมาณให้กับชมรมกีฬาอ าเภอเคียนซา 
จ านวน 5,000 บาท ในการแข่งขนักฬีาฟุตบอล สุราษฎร์ธานี คพั 
2560 ระหว่างวนัที ่2 เมษายน - 2 กรกฏาคม 2560 เพื่อส่งเสรมิ
กฬีาฟุตบอลระดบัทอ้งถิน่ และเป็นการสง่เสรมิใหเ้ดก็เยาวชนไดรู้จ้กั
คุณค่าและเหน็ความส าคญัของการออกก าลงักาย รู้จกัการใชเ้วลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ป้องกนัปญัหายาเสพติด และเป็นการสร้าง
ความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างชุมชนภายใตก้รอบ RSPO

เข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของโครงการทดสอบวิเคราะห์หาค่า
เปอรเ์ซน็ตน์ ้ามนัปาลม์ 

บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) ไดม้โีอกาสเขา้
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทดสอบวิเคราะห์หาค่าเปอร์เซ็นต์
น ้ามนัปาล์มทีส่กดัได้จากปาลม์น ้ามนัคุณภาพ ซึง่รวบรวมโดยกลุ่ม
เกษตรกรในจังหวดักระบี่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีการทดสอบที่
โรงงานกระบี่ 2 ครัง้เมื่อวนัที่ 29 พฤษภาคม และ 7 พฤศจิกายน 
2560 ไดค้่าเปอรเ์ซน็ต์สกดัน ้ามนัปาลม์ทีร่้อยละ 19.77 และ 20.18 
ตามล าดบั 
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ไตรมาสที ่3 
สนับสนุนการจดัสรา้งห้องสมุด 

เดอืนกรกฏาคม 2560 บรษิัท สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาล์ม จ ากดั 
(มหาชน) มอบทุนสนับสนุน 5,000 บาท ใหโ้รงเรยีนบ้านบางประ
สามคัค ีหมู่ที่ 5 ต าบลเคยีนซา จงัหวดักระบี ่เพื่อจดัสรา้งห้องสมุด
ชุมชนเพื่อให้เยาวชนและประชาชนรู้จ ักการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์โดยการอ่านหนงัสอื 

สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลชยับุรี 

เดือนกนัยายน 2560 บริษัท สหอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ ากัด  
(มหาชน) สนับสนุนงบประมาณ จ านวน 5,000 บาท ให้กับทาง
โรงพยาบาลชยับุร ีจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี เพื่อสมทบทุนจดัซือ้ครุภณัฑ์
ทางการแพทย์และซ่อมแซมอาคารหอผู้ป่วยใน เพื่อประชาชนใน
ทอ้งถิน่ไดร้บัประโยชน์ 

ไตรมาสที ่4 
สนับสนุนจกัรยานส าหรบังานกาชาด จงัหวดักระบ่ี 

เดอืนธนัวาคม 2560 บริษัท สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาล์ม จ ากดั 
(มหาชน) มอบจกัรยานรวม 4 คนั ให้กบัปลดัอ าเภอ หวัหน้ากลุ่ม
งานบรหิารงานปกครอง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ เพื่อร่วม
สนบัสนุนการออกรา้นในงานกาชาดของจงัหวดักระบี ่ประจ าปี 2560 
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8. การมีนวตักรรมและเผยแพรน่วตักรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดล้อม
และผูมี้ส่วนได้เสีย

ในปจัจุบนั บริษัทสามารถผลิตพลงังานไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพและเชื้อเพลิงชีวมวล โดยมีน ้าเสยีและของเสยีจาก
กระบวนการผลติของโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์เป็นวตัถุดบิ และโครงการดงักล่าวเป็นแหล่งเรยีนรูใ้นการจดัการของเสยี
ของนกัเรยีน นกัศกึษาและชุมชนของโรงงาน 

นอกจากนี้ บรษิทัยงัมสีว่นร่วมในการพฒันาสายพนัธุป์าลม์น ้ามนัทีใ่หผ้ลผลติต่อไร่สงู (ประมาณ 4-5 ตนัผลปาลม์สด
ต่อไร่ต่อปี ภายใต้สภาพอากาศปกติ) มภีาวะทนความแล้งไดด้ ีและเป็นพนัธุป์าลม์ที่มอีตัราการเตบิโตด้านความสูง
ของล าตน้ทีต่ ่าสง่ผลใหส้ามารถเกบ็เกีย่วผลผลติไดม้ากกว่า 30 ปี ซึง่ดว้ยคุณสมบตัโิดยรวมดงักล่าวส่งผลใหส้ามารถ
ใชพ้ืน้ทีเ่พาะปลกูไดอ้ย่างมปีระสทิธผิลมากขึน้ มอีตัราผลตอบแทนจากการลงทุนทีด่ ีนับเป็นการดูแลสภาพแวดลอ้ม
อย่างยัง่ยนื 
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ภาพรวมทางด้านการเงิน  

ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการด าเนินงาน 

1. ผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงานของสวน 

ปรมิาณผลปาลม์สดของสวน ในปี 2560 มปีรมิาณใกลเ้คยีงกบัปี 2559 โดยผลปาลม์สดทีม่าจากสวนทีเ่ป็นพืน้ทีข่อง
บรษิทัลดลงรอ้ยละ 2.5 และในส่วนของผลปาลม์ทีม่าจากสวนทีเ่ป็นพืน้ทีส่มัปทาน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.7 ซึ่งแมว้่าในปี 
2560 จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากภาวะแหง้แลง้อนัเกดิจากปรากฏการณ์เอลนีโญ แต่มกีารปลกูตน้ปาลม์ทดแทนส าหรบั
ต้นปาล์มที่มอีายุมาก ในพื้นที่ที่เป็นสมัปทานและได้รบัการต่ออายุแล้ว ทัง้นี้เป็นไปตามแผนการปลูกทดแทนที่ได้
ก าหนดไว ้ท าใหป้รมิาณผลปาลม์สดทีเ่กบ็เกีย่วไดม้ปีรมิาณใกลเ้คยีงกบัปีก่อน 

ในสว่นพืน้ทีส่มัปทานของบรษิทัจ านวนทัง้สืน้ 21,348.94 ไร่ ซึง่ไดห้มดอายุลงแลว้นัน้ โดยนโยบายภาครฐัในปจัจุบนั 
หากจะมกีารพจิารณาต่อใบอนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในพืน้ทีส่มัปทาน กจ็ะพจิารณาใหพ้ืน้ทีเ่พยีงแค่ครึง่หนึ่งของพืน้ที่
ทีเ่คยไดเ้ขา้ท าประโยชน์ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1) พืน้ทีส่มัปทานของสวนเคยีนซากบักรมป่าไมจ้ านวนพืน้ที ่8,588 ไร่ ไดห้มดอายุลง เมื่อวนัที่ 8 กรกฎาคม
2557 บรษิทัและบรษิัทย่อยไดร้บัการต่ออายุสญัญาเรยีบรอ้ยแล้ว โดยไดจ้ดทะเบยีนท าสญัญาเช่าทีด่นิกบั
กรมธนารกัษ์ เมื่อวนัที ่11 ธนัวาคม 2557 จ านวนพืน้ที ่4,294 ไร่  คดิเป็นรอ้ยละ 50 ของพืน้ทีท่ีเ่คยไดเ้ขา้
ท าประโยชน์จากใบอนุญาตเดมิกบักรมป่าไม้ เมื่อวนัที่ 9 กรกฎาคม 2527 ซึ่งสญัญามผีลตัง้แต่วนัที่ 9
กรกฎาคม 2557 ถงึ วนัที ่8 กรกฎาคม 2572 ส่วนพืน้ทีอ่กีครึง่หนึ่งใหน้ าไปจดัใหร้าษฎรผูย้ากไรไ้ม่มทีีด่นิ
ท ากนิไดร้บัสทิธกิารเช่ารายละไม่เกนิ 10 ไร่  ในระหว่างทีก่ารด าเนินการเรื่องการจดัสรรพืน้ทีย่งัไม่แลว้เสรจ็
นัน้ กรมธนารกัษ์ไดอ้นุญาตใหบ้รษิทัย่อยครอบครองท าประโยชน์โดยช าระค่าเช่าในอตัราทีก่ าหนด จนกว่า
การจดัสรรทีด่นิจะด าเนินการแลว้เสรจ็

2) พืน้ทีส่มัปทานของสวนชยับุรกีบักรมปา่ไมจ้ านวนพืน้ที ่13,030 ไร่ ไดห้มดอายุลงในวนัที ่1 มกราคม 2558
บรษิทัและบรษิัทย่อยไดด้ าเนินการขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์หรอือยู่อาศยัในพื้นที่ดงักล่าวกบักรมป่าไม้
จ านวนพืน้ที ่6,515 ไร่ ขณะน้ียงัอยู่ในระหว่างการพจิารณาของกรมปา่ไม้

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 บริษัทย่อยดังกล่าวได้รบัใบอนุญาตเก็บหาของป่าในพื้นที่สมัปทานแปลง
ดงักล่าว โดยบรษิทัย่อยตอ้งช าระเงนิค่าภาคหลวงในอตัรารอ้ยละ 10 ของราคาตลาดและค่าบ ารุงป่าในอตัรา
2 เท่าของค่าภาคหลวง เมื่อมกีารเกบ็เกีย่วผลปาลม์สด บรษิทัย่อยจงึไดเ้ริม่เกบ็เกีย่วผลปาลม์สดในพืน้ทีเ่ขต
ป่าสงวนแปลงดงักล่าวตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2558 อย่างไรกต็าม ใบอนุญาตดงักล่าวจะมอีายุปีต่อปี ซึ่ง
ใบอนุญาตปจัจุบนัจะหมดอายุในวนัที ่26 เมษายน 2561

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ สง่ผลใหต้น้ทุนผลปาลม์สดจากสวนของบรษิทั ลดลงรอ้ยละ 21.4 
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ผลการด าเนินงานของโรงสกดั 

จากการยุติลงของภาวะแห้งแล้งรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญ่ในปี 2558 ต่อเนื่องต้นปี 2559 ประกอบกบัการ
กระจายตวัของปรมิาณน ้าฝนเป็นไปอย่างสม ่าเสมอในช่วงตัง้แต่ปลายปี 2559 ต่อเนื่องมาตลอดทัง้ปี 2560 ท าใหผ้ล
ผลิตปาล์มน ้ามนัมีปริมาณมากขึ้นอย่างเห็นได้ชดั ประกอบกบัราคาผลปาล์มสดเฉลี่ยทัง้ปีต ่ากว่าปีก่อน มีผลให้
ปรมิาณการซือ้ผลปาลม์สดจากภายนอกเพิม่ขึน้รอ้ยละ 17.5 

เมื่อรวมกบัปรมิาณผลปาลม์สดจากสวนทีใ่กลเ้คยีงกนักบัปีก่อน  ท าใหป้รมิาณผลปาลม์สดรวมทีเ่ขา้สู่โรงสกดัเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 10 โดยสดัสว่นการซือ้ผลปาลม์สดจากภายนอกและผลผลติจากสวนของบรษิทัในปี 2560 คดิเป็นรอ้ยละ 61.0 
และ 39.0 ของผลปาลม์สดทีใ่ชใ้นการผลติทัง้หมด  (2559 : รอ้ยละ 57.1 และ 42.9) 

ตน้ทุนผลปาลม์สดจากสวนของบรษิทั และต้นทุนผลปาลม์สดทีซ่ือ้จากภายนอกลดลง รอ้ยละ 21.4 และรอ้ยละ 19.6 
ตามล าดบั โดยเกดิจากกลไกอุปสงคอ์ุปทานของตลาด ส่งผลใหต้้นทุนผลปาลม์สดทีใ่ชใ้นการผลติทัง้หมดของบรษิทั
โดยเฉลีย่ลดลง รอ้ยละ 19.3  แต่เน่ืองจากปรมิาณโรงสกดัทีเ่พิม่ขึน้ ท าใหม้กีารแขง่ขนักนัซือ้ผลปาลม์ สง่ผลใหต้น้ทุน
น ้ามนัปาลม์ดบิลดลงในสดัส่วนที่น้อยกว่าราคาขายน ้ามนัปาล์มดบิ โดยราคาขายน ้ามนัปาล์มดบิ (CPO) เฉลี่ยต่อ
หน่วยปรบัตวัลดลงถงึรอ้ยละ 22.6  สง่ผลใหก้ าไรขัน้ตน้ลดลง 95 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 63.5 

บรษิทัไดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ส าหรบักจิการสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิและเมลด็ใน
ปาล์มอบแห้ง กจิการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลงิชีวมวล และกิจการผลติไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพ ตามก าลงัการผลติที่
ก าหนดไวใ้นบตัรสง่เสรมิ ทัง้นี้ภายใตเ้งื่อนไขทีก่ าหนดบางประการ โดยมรีายละเอยีดดงันี้: 

สทิธพิเิศษตามบตัรสง่เสรมิเลขที ่1043(2)/2548 ลงวนัที ่18 มกราคม 2548 ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบั
ก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิรวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุนไม่รวมค่าทีด่นิและ
เงนิทุนหมุนเวยีน มกี าหนดระยะเวลา 8 ปี นับจากวนัเริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการส าหรบักจิการสกดัน ้ามนั
ปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มอบแห้งขนาด 15 ตันต่อชัว่โมง บริษัทได้เริ่มใช้สทิธพิิเศษดงักล่าวแล้ว เมื่อวนัที่ 7 
มกราคม 2552 และไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ
มกี าหนดระยะเวลา 8 ปี นบัจากวนัเริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการส าหรบักจิการผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวล
ขนาด 1.2 เมกะวตัต ์บรษิทัไดเ้ริม่ใชส้ทิธพิเิศษดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัที ่21 สงิหาคม 2558 

สทิธพิเิศษตามบตัรส่งเสรมิการลงทุนเลขที ่2245(9)/2550 ลงวนัที ่18 ธนัวาคม 2550 ส าหรบักจิการผลติไฟฟ้าจาก
ก๊าซชวีภาพขนาด 2 เมกะวตัต์ ซึ่งบรษิัทได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิี่ได้จากการประกอบ
กจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ มกี าหนดระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้ บรษิทัไดเ้ริม่ใช้
สทิธพิเิศษดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2553 

ส าหรบักิจการผลิตเมล็ดพนัธุ์ปาล์ม การร่วมค้า (บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จ ากดั) ได้รบัสทิธิพิเศษทางภาษีจาก
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ตามบตัรส่งเสรมิการลงทุนเลขที ่1262(2)/2550 ลงวนัที ่13 มนีาคม 2550 ไดร้บั
ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ มกี าหนดระยะเวลา 8 ปี 
นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ ซึ่งการร่วมค้าได้เริ่มใช้สิทธิพิเศษดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 20 
กุมภาพนัธ ์2557 
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รายได ้

บรษิทัและบรษิทัย่อย มรีายไดจ้ากการขายส าหรบัปี 2560 ลดลงจากปี 2559 จ านวน 182.9 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 
19.3 โดยมเีหตุผลหลกัจากราคาขายถวัเฉลีย่ต่อหน่วยของน ้ามนัปาลม์ดบิและน ้ามนัเมลด็ในปาลม์ ลดลงรอ้ยละ 22.6 
และ 10.8 ตามล าดบั รวมถงึปรมิาณการขายน ้ามันเมลด็ในปาลม์ลดลง ร้อยละ 23.2 ในขณะทีป่รมิาณการขายของ
น ้ามนัปาลม์ดบิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.8 

ค่าใช้จ่าย 

- บรษิทัและบรษิทัย่อย มอีตัราส่วนต้นทุนขายรอ้ยละ 92.8 ของยอดขาย (2559 : รอ้ยละ 84.2) โดยมสีาเหตุ
หลกัมาจากราคาขายถวัเฉลีย่ต่อหน่วยของน ้ามนัปาลม์ดบิ ลดลงรอ้ยละ 22.6 ซึง่ลดลงในสดัส่วนทีม่ากกว่า
ตน้ทุนเฉลีย่ต่อหน่วยของน ้ามนัปาลม์ดบิ ลดลงรอ้ยละ 21.8 สง่ผลใหอ้ตัราสว่นตน้ทุนขายเพิม่ขึน้

- ค่าใชจ้่ายในการขายเพิม่ขึน้ 2.9 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 17.5 โดยเกดิจากค่าขนส่งซึง่สอดคลอ้งกบั
ปรมิาณขายทีเ่พิม่ขึน้

- ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยช์วีภาพ 8.4 ลา้นบาท (2559 : ก าไร 8.8 ลา้น
บาท)

ก าไร 

จากเหตุผลทีก่ล่าวมาขา้งตน้ รายไดจ้ากการขายของบรษิทัลดลง ต้นทุนขายกล็ดลงเช่นเดยีวกนัแต่ลดลงในสดัส่วนที่
น้อยกว่ารายได ้จงึสง่ผลใหบ้รษิทัและบรษิทัย่อย มกี าไรขัน้ตน้ ลดลง 95 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 63.5 ประกอบกบัการ
เปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยช์วีภาพสง่ผลใหก้ าไรลดลง 17 ลา้นบาท ในขณะทีภ่าษเีงนิไดล้ดลงตามผล
ประกอบการ 22 ลา้นบาท จงึสง่ผลใหก้ าไรส าหรบัปีของบรษิทัและบรษิทัย่อยลดลง 90 ลา้นบาท (2559: ก าไรส าหรบั
ปี 72 ลา้นบาท) และขาดทุนต่อหุน้ในปี 2560 เท่ากบั 0.06 บาท (2559: ก าไรต่อหุน้ 0.22 บาท) 

อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น 

อตัราผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ ลดลงจากรอ้ยละ 6.28 ในปี 2559 เป็นรอ้ยละ -1.7  ในปี 2560 

อตัราการจ่ายเงินปันผล 

ในปี 2560 บรษิทัมกีารจ่ายเงนิปนัผลส าหรบัผลประกอบการของปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 54 
ของก าไรสทุธหิลงัหกัภาษ ีโดยจ่ายเงนิปนัผลในเดอืนพฤษภาคม 2560  

ในปี 2559 บรษิทัมกีารจ่ายเงนิปนัผลจากก าไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรรของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ในอตัรา
หุน้ละ 0.10 บาท เนื่องจากบรษิทัประสบภาวะการขาดทุนในปี 2558  

ทัง้น้ี นโยบายของบรษิทัทีก่ าหนดจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นจ านวนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธหิลงัหกั
ภาษแีลว้ในแต่ละปี 
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มูลค่าตามบญัชี (ค านวณจากจ านวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมมีูลค่าตามบญัชต่ีอหุน้เท่ากบั 3.30 บาท (ค านวณจากจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ย
ถ่วงน ้าหนกัสทุธ ิ324.05 ลา้นหุน้) ลดลงรอ้ยละ 7 จากปี 2559 ทีม่มีูลค่าตามบญัชต่ีอหุน้เท่ากบั 3.55 บาท (ค านวณ
จากจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัสทุธ ิ324.05 ลา้นหุน้) 

2. ฐานะการเงิน

สินทรพัย ์

ในปี 2560 บรษิทัและบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยร์วม 1,520 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 จ านวน 27 ลา้นบาท หรอื
รอ้ยละ 2 มอีตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม ลดลงเป็นรอ้ยละ -1.2 (2559 : รอ้ยละ 4.7) โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก
รายการเปลีย่นแปลงสนิทรพัยท์ีส่ าคญั ดงันี้ 

- ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ลดลง 42 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี
- เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัอื่น ลดลง 39 ลา้นบาท จากการรบัช าระคนืเงนิใหกู้ย้มืของบรษิทัย่อยจาก

บรษิทัอื่น
- ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น เพิม่ขึน้ 37 ลา้นบาท สบืเนื่องมาจากยอดขายในเดอืนธนัวาคม ปี 2560 สงู

กว่า เดอืนเดยีวกนัปี 2559 ซึง่มกี าหนดการช าระเงนิ 30 วนันบัจากวนัทีท่ีส่ง่มอบสนิคา้ครบ ท าใหย้อด
ลกูหนี้เพิม่สงูขึน้

- ต้นทุนสวนปาล์ม เพิม่ขึน้ 16 ล้านบาท มาจากต้นทุนสวนปาลม์ที่เพิม่ขึน้ 25 ล้านบาท และค่าตดั
จ าหน่ายส าหรบัปี 9 ลา้นบาท

3. แหล่งท่ีมาของเงินทุน

โครงสรา้งของเงินทุน 

ณ สิน้ปี 2560 บรษิทัและบรษิทัย่อยมโีครงสรา้งเงนิทุนมาจากส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,069 ลา้นบาท และมาจากส่วนของ
หนี้สนิ 451 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.3 และร้อยละ 29.7 ของหนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งในจ านวนหนี้สนิ
ดงักล่าวมาจากเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 400 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 88.6 ของหนี้สนิรวม โดยจดัเป็นเงนิกูย้มืระยะ
สัน้ทัง้จ านวน บรษิทัและบรษิทัย่อย มอีตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ในปี 2560 เท่ากบั 0.42 เท่า (2559 : 0.35 
เท่า) ทัง้นี้มาจากเงนิกูย้มืระยะสัน้ในปี 2560 ทีเ่พิม่ขึน้ 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

บรษิทัและบรษิทัย่อย มผีลขาดทุนสทุธสิ าหรบัปี 2560 จ านวน 18 ลา้นบาท และในระหว่างปี บรษิทัมกีารจ่ายเงนิปนั
ผลส าหรบัผลประกอบการประจ าปี 2559 จ านวน 48.6 ล้านบาท รวมทัง้บรษิัทมกีารรบัรู้ขาดทุนเบด็เสรจ็จากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัสุทธจิากภาษีเงนิได้ จ านวน 14.6 ลา้นบาท ส่งผลใหส้่วนของผูถ้ือหุ้น
ของบรษิทัและบรษิทัย่อย ลดลงจากปี 2559 จ านวน 81 ลา้นบาท 
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หน้ีสิน 

บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินทัง้หมด 451 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นหนี้สนิหมุนเวียน 433 ล้านบาท และหนี้สนิไม่
หมุนเวยีน 18 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2559 จ านวน 54 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13.7 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 
เงนิกูย้มืทีเ่พิม่ขึน้ 60 ลา้นบาท 

สภาพคล่องทางการเงิน 

ในปี 2560 กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี ณ 31 
ธนัวาคม 2560 จ านวน 112 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 16 ลา้นบาท จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2559 ทีม่อียู่จ านวน 
96 ลา้นบาท ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงดงันี้ 

- เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนินงานของปี 2560 จ านวน 6 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี
2559 จ านวน 227 ลา้นบาท เหตุผลหลกัมาจากผลประกอบการ ดงัทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ขา้งต้น ประกอบ
กบัการเพิม่ขึน้ในสว่นของลกูหนี้และเจา้หนี้ ในขณะทีส่นิคา้คงเหลอืและสนิทรพัยช์วีภาพลดลง

- เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนของปี 2560 จ านวน 2 ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2559 ทีใ่ชไ้ป
46 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 44 ล้านบาท เหตุผลหลกัมาจาก การรบัช าระคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวของ
บรษิทัย่อยจากบรษิทัอื่น

- เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิของปี 2560 จ านวน 11 ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2559 ทีใ่ช้
ไป 167 ลา้นบาท เหตุผลหลกัมาจากการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ

อตัราส่วนทางการเงิน 

- อตัราส่วนสนิทรพัยห์มุนเวยีนต่อหนี้สนิหมุนเวยีนในปี 2560 เท่ากบั 0.81 เท่า (2559 : 0.79 เท่า)
สาเหตุหลกัมาจากลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่นเพิม่ขึน้ และเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ในสดัสว่น
ทีใ่กลเ้คยีงกนั

- อตัราสว่นสนิทรพัยส์ภาพคล่องหมุนเรว็ต่อหนี้สนิหมุนเวยีนในปี 2560 เท่ากบั 0.38 เท่า (2559 : 0.29
เท่า) สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น

- อตัราส่วนกระแสเงนิสดรบัสุทธจิากการด าเนินงานต่อหนี้สนิหมุนเวยีนในปี 2560 เท่ากบั 0.01 เท่า
(2559 : 0.60 เท่า) สาเหตุหลกัมาจากเงนิสดรบัสุทธจิากการด าเนินงานลดลง ประกอบกบัเงนิกูย้มื
ระยะสัน้เพิม่ขึน้

4. รายจ่ายลงทุน

ในปี 2560 บรษิทัมรีายจ่ายลงทุนสว่นใหญ่ในโครงการปลกูปาลม์ทดแทน ซึง่เป็นโครงการทีต่่อเนื่องมาตัง้แต่
ปี 2558 และปี 2559 โดยจะสามารถเริม่เกบ็เกีย่วผลผลติปาลม์น ้ามนัไดใ้นปี 2561 นอกจากนี้ ยงัมกีารซือ้เครื่องจกัร
ทดแทนเครื่องจกัรเดมิทีเ่สือ่มสภาพ  
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ปัจจยัและอิทธิพลท่ีอาจมีผลต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

จากการทีว่ตัถุดบิหลกัของบรษิทัมาจากผลผลติทางการเกษตร ท าใหแ้นวโน้มผลการด าเนินงานของบรษิทัขึน้อยู่กบั
ปจัจยัทีค่วบคุมไม่ได้ ไดแ้ก่ สภาพภูมอิากาศ ปรมิาณน ้าฝน ผลผลติของวตัถุดบิที่ออกสู่ตลาดในแต่ละฤดูกาล และความผนั
ผวนของราคาน ้ามนัปาลม์ นอกจากนี้ยงัมนีโยบายของภาครฐัทีใ่หก้ารช่วยเหลอืเกษตรกรในช่วงทีเ่ป็นฤดกูาลซึง่มผีลผลติปาลม์
สดออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก ส่งผลใหร้าคาตลาดของผลปาลม์สดไม่ได้เป็นไปตามกลไกของตลาด ประกอบกบัจ า นวนโรง
สกดัน ้ามนัปาล์มดบิที่เพิม่ขึน้ทุกปี  ส่งผลให้การซื้อผลปาล์มสดจากภายนอกมกีารแข่งขนักนัอย่างรุนแรง โดยไม่ใส่ใจเรื่อง
คุณภาพของผลปาลม์ สง่ผลใหต้น้ทุนขายปรบัตวัสงูขึน้ 

ปจัจยัที่ส าคญัอีกปจัจยัหน่ึงได้แก่ พื้นที่สมัปทานของบริษัท ซึ่งในอดีตคิดเป็นร้อยละ 48.5 ของพื้นที่ปลูกปาล์ม
ทัง้หมดของบรษิทัไดห้มดอายุลง  ในขณะทีภ่าครฐัมนีโยบายชดัเจนทีจ่ะขอคนืพืน้ทีร่อ้ยละ 50 ของพืน้ทีท่ีท่ าประโยชน์ หากจะ
พจิารณาต่อสญัญาหรอือนุญาตให้เขา้ท าประโยชน์ ท าให้บรษิทัมพีื้นทีป่ลูกปาลม์ลดลง ส่งผลใหบ้รษิัทต้องซื้อผลปาล์มจาก
ภายนอกเพิม่ขึน้ ซึง่มผีลใหต้น้ทุนขายสงูขึน้   

นอกจากน้ี บรษิทัยงัมปีญัหาทีด่นิทบัซอ้นกบัทีด่นิของส านกังานปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึง่มหีนงัสอืแจง้
ใหบ้รษิทัไปด าเนินการกระจายสทิธิใ์หบุ้คคลอื่น  ซึง่บรษิทัอาจสญูเสยีทีด่นิดงักล่าว คดิเป็นรอ้ยละ 19.4 ของพืน้ทีป่ลูกปาลม์
ทัง้หมด (นบัรวมพืน้ทีส่มัปทาน) 

จากปจัจยัต่างๆ ขา้งตน้ลว้นเป็นปจัจยัส าคญัทีม่ผีลต่อการด าเนินงานของบรษิทัในอนาคตทัง้สิน้ 

อา้งถงึ “ปัจจยัเส่ียง” และ “ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั” ทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 
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ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee)
กลุ่มบริษัท ได้ใช้บริการสอบบัญชจีากส านักงานสอบบญัชเีดียวกนั  โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ส านัก
งานสอบบญัชดีงักล่าว ในรอบปีบญัชดีงันี้

ค่าสอบบญัช ี(บาท) ปี 2560 ปี 2561 

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

รวม 1,485,000 1,485,000 

2) ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee)
กลุ่มบรษิัท ได้มกีารจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบรายการน าเขา้เครื่องจกัรและรายงานผลการด าเนินงานที่
ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลจากโครงการ BOI ดงันี้

ค่าตรวจสอบโครงการ BOI  (บาท) ปี 2560 ปี 2561 

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

รวม 100,000 100,000 
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ผูถ้ือหุ้น 

ณ วนัที ่9 พฤษภาคม 2560 บรษิทัมผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 รายแรกดงันี้ 

ล าดบั ช่ือผูถ้ือหุ้น 
รอ้ยละของจ านวนหุ้นสามญั 

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

2 บรษิทั วฒันโชต ิจ ากดั 5.70 
3 นายสมเกยีรต ิพตีกานนท ์ 1.68 
4 นายธรรมนูญ สหดษิฐด ารงค ์ 1.17 
5 บรษิทั วฒันโสภณพนชิ จ ากดั 1.12 
6 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 0.98 
7 น.ส. ดวงกมล ธนิสสรานนท ์ 0.74 
8 บรษิทั กรนีสปอต จ ากดั 0.73 
9 นายชวลติ เชาว ์ 0.71 
10 นางแนนซี ่เฉลมิกาญจนา 0.63 

ท่ีมา   : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

* บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็นผูผ้ลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑน์ ้ามนัพชื เนยเทยีมและไขมนัพชืผสม
โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ ทีถ่อืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป ณ วนัที ่9 พฤษภาคม 2560 มดีงันี้

ล าดบั ช่ือผูถ้ือหุ้น 
รอ้ยละของจ านวนหุ้นสามญั 

ทัง้หมดท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 
1 บรษิทั ล ่าสงู โฮลดิง้ จ ากดั 42.11 
2 HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD 20.00 
3 LAM SOON CANNERY PTE LTD. 7.48 

ท่ีมา   : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
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คณะกรรมการและผูบ้ริหาร 

1. โครงสรา้งคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ/ 
คณะกรรมการชดุย่อย 

รายช่ือกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั 1. นายธรีะ วภิชูนิน
2. นางสาวอญัชล ี สบืจนัทศริิ
3. นายเสงีย่ม สนัทดั
4. นายวศนิ ปจัจกัขะภตัิ
5. นายวงั ชาง ยงิ
6. นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร์
7. นางสาวจริสดุา ส าเภาทอง
8. นายยทุธ  ศกัดิเ์ดชยนต์

กรรมการอสิระและประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการอสิระ 
กรรมการอสิระ 
กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิาร 
เลขานุการบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 1. นายธรีะ วภิชูนิน
2. นายเสงีย่ม สนัทดั
3. นายวศนิ ปจัจกัขะภตัิ
4. นายยทุธ  ศกัดิเ์ดชยนต์

กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอสิระ 
กรรมการอสิระ 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา 1. นายเสงีย่ม สนัทดั
2. นายธรีะ วภิชูนิน
3. นายวศนิ ปจัจกัขะภตัิ
4. นายวงั ชาง ยงิ

กรรมการอสิระและประธานกรรมการสรรหา 
กรรมการอสิระ 
กรรมการอสิระ 
กรรมการ 

คณะกรรมการก าหนด 
ค่าตอบแทน 

1. นายเสงีย่ม สนัทดั

2. นายธรีะ วภิชูนิน
3. นายวศนิ ปจัจกัขะภตัิ
4. นายวงั ชาง ยงิ

กรรมการอสิระและประธานกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการอสิระ 
กรรมการอสิระ 
กรรมการ 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ สามารถดูไดท้ีห่วัขอ้ ”รายงานการปฏิบติัตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี” ขอ้ 5.2 

กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ไดแ้ก่ 

กรรมการตรรจสอบ ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
นายธรีะ วภิูชนิน 
(ประธานกรรมการตรวจสอบ) 

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

คณะกรรมการสรรหาท าหน้าที่ในการพจิารณาสรรหาบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมจะเป็นกรรมการ แทน
กรรมการทีจ่ะครบก าหนดวาระในเดอืนเมษายน 2561 นี้ ทัง้นี้ รวมถงึการพจิารณาการเสนอชื่อบุคคลโดยผู้
ถือหุ้น เพื่อพจิารณาเข้ารบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จากนัน้ได้
น าเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการของบริษัทเพื่อพจิารณาก่อนน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิ 
ทัง้นี้คุณสมบตัขิองกรรมการและผูบ้รหิารตอ้งมลีกัษณะไม่ตอ้งหา้มตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์นอกจากนัน้ตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีจ่ะ
เป็นประโยชน์ต่อบรษิทั 

คุณสมบตัิของกรรมการอสิระ ดูได้ทีห่วัขอ้ “รายงานการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี” ขอ้ 
5.1.6 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัแลว้ ไม่มกีารก าหนดจ านวนกรรมการทีม่าจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่แต่ละกลุ่ม แต่ใหส้ทิธิ ์
การแต่งตัง้กรรมการ โดยวธิทีีผู่้ถอืหุน้สามารถแบ่งคะแนนเสยีงของตนในการเลอืกตัง้กรรมการเพื่อให้ผูใ้ด
มากน้อยเพยีงใดกไ็ด ้(Cumulative Voting) 

3. จ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการและจ านวนครัง้ท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้รว่มประชมุ
คณะกรรมการบริษทั

ในปี 2560 คณะกรรมการมีการประชุมวาระปกติรวมทัง้สิ้น 6 ครัง้ โดยมีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วม
ประชุมดงันี้ 

รายช่ือคณะกรรมการ จ านวนครัง้ท่ีเข้ารว่มประชุม 

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

รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 

1. นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริิ กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร์ กรรมการบรหิาร 
3. นางสาวจริสดุา ส าเภาทอง กรรมการบรหิาร 
4. นางสาวเทยีมรส จนิะกนั ผูจ้ดัการแผนกบญัช ี
5. นายชณตัถ ์แสงอรุณ ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบคุคล 
6. นายสพุจน์ เพง็จนัทร์ ผูจ้ดัการฝา่ยโรงงาน 
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5. ประวติัคณะกรรมการและผูบ้ริหาร

1. นายธีระ วิภชูนิน
กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ    69 ปี 
สญัชาต ิ   ไทย 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั ไม่ม ี
จ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ ารงต าแหน่ง 

- ประธานกรรมการ 2 บรษิทั 
- กรรมการ 3 บรษิทั 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  23 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่24 พฤษภาคม 2538) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหว่างผูบ้รหิาร  ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิและเศรษฐศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัวสิคอนซนิ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผ่านการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

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

ต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 
 กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการ บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร) 
- ไม่ม ี-
ต าแหน่งในกจิการอื่น

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

การเขา้ร่วมประชมุปี 2560  -  มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 6 ครัง้ เขา้ประชมุ 6 ครัง้
    -  มกีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เขา้ประชมุ 4 ครัง้ 
    -  มกีารประชมุคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ เขา้ประชุม 2 ครัง้
    -  มกีารประชมุคณะกรรมการสรรหา 1 ครัง้ เขา้ประชุม 1 ครัง้ 
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2. นางสาวอญัชลี  สืบจนัทศิริ
รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ
อายุ    59 ปี 
สญัชาต ิ   ไทย 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั ไม่ม ี
จ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ ารงต าแหน่ง 

- ประธานกรรมการ 0 บรษิทั 
- กรรมการ 2 บรษิทั 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  15 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่18 มถุินายน 2546) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั  
ระหว่างผูบ้รหิาร  ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผ่านการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

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

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

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

การเขา้ร่วมประชมุปี 2560  -  มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 6 ครัง้ เขา้ประชมุ 6 ครัง้

3. นายเสง่ียม สนัทดั
กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา
อายุ    71 ปี 
สญัชาต ิ   ไทย 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั ไม่ม ี
จ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ ารงต าแหน่ง 

- ประธานกรรมการ 0 บรษิทั 
- กรรมการ 1 บรษิทั 
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จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  6 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2555) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหว่างผูบ้รหิาร  ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

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

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

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

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

ต าแหน่งในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร) 
- ไม่ม ี-
ต าแหน่งในกจิการอื่น

 กรรมการ สมาคมแห่งสถาบนัพระปกเกลา้
 กรรมการ ส านกังานความร่วมมอืพฒันาเศรษฐกจิกบัประเทศเพือ่นบา้น (องคก์ารมหาชน)
 กรรมการ การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค
 กรรมการ องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย
 ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั
 ทีป่รกึษากฎหมายกระทรวงการคลงั
 ผูอ้ านวยการส านกังานศุลกากร ภาคที ่1
 เลขานุการกรมศุลกากร

การเขา้ร่วมประชมุปี 2560  -  มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 6 ครัง้ เขา้ประชมุ 4 ครัง้
    -  มกีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เขา้ประชมุ 3 ครัง้ 
    -  มกีารประชมุคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ เขา้ประชุม 1 ครัง้
    -  มกีารประชมุคณะกรรมการสรรหา 1 ครัง้ เขา้ประชุม 0 ครัง้ 
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4. นายวศิน ปัจจกัขะภติั
กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ    64 ปี 
สญัชาต ิ   ไทย 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั ไม่ม ี
จ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ ารงต าแหน่ง 

- ประธานกรรมการ 0 บรษิทั 
- กรรมการ 1 บรษิทั 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  2 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2559) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหว่างผูบ้รหิาร  ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ไม่ผ่านการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น ไม่ม ี
ต าแหน่งในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร) 
- ไม่ม ี-
ต าแหน่งในกจิการอื่น

 กรรมการ บรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จ ากดั
 กรรมการ บรษิทั พนัธศ์ร ีจ ากดั
 กรรมการ บรษิทั ประจกัษ์ววิฒัน์ จ ากดั

การเขา้ร่วมประชมุปี 2560  -  มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 6 ครัง้ เขา้ประชมุ 6 ครัง้
    -  มกีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เขา้ประชมุ 4 ครัง้ 
    -  มกีารประชมุคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ เขา้ประชุม 2 ครัง้
    -  มกีารประชมุคณะกรรมการสรรหา 1 ครัง้ เขา้ประชุม 1 ครัง้ 

5. นายวงั ชาง ยิง
กรรมการ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ    57 ปี 
สญัชาต ิ   สงิคโปร ์
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั ไม่ม ี
จ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ ารงต าแหน่ง 

- ประธานกรรมการ 0 บรษิทั 
- กรรมการ 2 บรษิทั 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  19 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2542) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหว่างผูบ้รหิาร  ไม่ม ี
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คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาตร ีสาขากฎหมาย (เกยีรตนิิยม) Oxford University ประเทศองักฤษ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ไม่ผ่านการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

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

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

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

การเขา้ร่วมประชมุปี 2560  -  มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 6 ครัง้ เขา้ประชมุ 4 ครัง้
    -  มกีารประชมุคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ เขา้ประชุม 2 ครัง้
    -  มกีารประชมุคณะกรรมการสรรหา 1 ครัง้ เขา้ประชุม 1 ครัง้ 

6. นางสาวปิยธิดา  สุขจนัทร ์
กรรมการบรหิาร
อายุ    49 ปี 
สญัชาต ิ   ไทย 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั ไม่ม ี
จ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ ารงต าแหน่ง 

- ประธานกรรมการ 0 บรษิทั 
- กรรมการ 2 บรษิทั 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  15 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่18 มถุินายน 2546) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหว่างผูบ้รหิาร  ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาโท สาขาพฒันาการเศรษฐกจิ 

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ 
ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตรก์ารเงนิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผ่านการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่36/2003 
ผ่านการอบรมหลกัสตูรนกัลงทนุผูท้รงคุณวุฒ ิรุ่นที ่1/2012 (TIIP 1)  
จดัโดยสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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ต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 
 กรรมการบรหิาร บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

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

การเขา้ร่วมประชมุปี 2560  -  มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 6 ครัง้ เขา้ประชมุ 6 ครัง้

7. นางสาวจิรสุดา ส าเภาทอง
กรรมการบรหิาร
อายุ 47 ปี 
สญัชาต ิ   ไทย 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั ไม่ม ี
จ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ ารงต าแหน่ง 

- ประธานกรรมการ 0 บรษิทั 
- กรรมการ 1 บรษิทั 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  3 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่24 เมษายน 2558) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหว่างผูบ้รหิาร  ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  ปรญิญาตร ีสาขาการบญัชตีน้ทนุ  

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผ่านการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่208/2015 
ต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

 เลขานุการบรษิทั เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 
บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกจิการอื่น 
 กรรมการ บรษิทั ล ่าสงู โฮลดิง้ จ ากดั 
 Cost Accounting Manager บรษิทั โคหเ์ลอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)
 Commercial Finance Analysis Manager / Senior Cost Analysis Manager 

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

การเขา้ร่วมประชมุปี 2560  -  มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 6 ครัง้ เขา้ประชมุ 6 ครัง้ 
หมายเหตุ :      ปจัจบุนั    อดตี 
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8. นายยุทธ ศกัด์ิเดชยนต์
เลขานุการบรษิทั และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ    77 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั   รอ้ยละ 0.07 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหว่างผูบ้รหิาร  ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา สงัคมวทิยามหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัมชิแิกน ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

เนตบิณัฑติไทย 
นิตศิาสตรบ์ณัฑติ (เกยีรตนิิยมด)ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ไม่ผ่านการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ประสบการณ์ 

 ทนายความ ส านกังานสกั กอแสงเรอืง 

9. นางสาวเทียมรส จินะกนั
ผูจ้ดัการแผนกบญัชกีารเงนิ
อายุ 59 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั ไม่ม ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างผูบ้รหิาร ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัราชภฏั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ไม่ผ่านการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ประสบการณ์

 หวัหน้างานบญัชกีารเงนิ  บรษิทั ใบยาเอเชยีอาคเนย ์จ ากดั 
 หวัหน้างานบญัชกีารเงนิ  บรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จ ากดั 

10. นายชณัตถ ์ แสงอรณุ
ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบคุคล
อายุ 56 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั ไม่ม ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างผูบ้รหิาร ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาโท สาขารฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

ปรญิญาตร ีสาขารฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ไม่ผ่านการอบรมจากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

หมายเหตุ :     ปจัจบุนั    อดตี 
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ประสบการณ์ 
 ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบคุคล บรษิทั นนัยางการเ์มน้ท ์จ ากดั 
 ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบคุคลและธุรการ บรษิทั โรงพมิพ ์ไทยวฒันาพานิช จ ากดั 
 ผูจ้ดัการอาวุโสฝา่ยทรพัยากรมนุษยแ์ละธุรการ บรษิทั คารเ์ปท อนิเตอรช์ัน่แนล (ประเทศไทย) 

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

11. นายสพุจน์ เพง็จนัทร์
ผูจ้ดัการฝา่ยโรงงาน
อายุ 40 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั ไม่ม ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างผูบ้รหิาร ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญีญาตร ีสาขาวศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ไม่ม ี
ประสบการณ์

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

 วศิวกร บรษิทั ออนป้า จ ากดั

หมายเหตุ :     ปจัจบุนั    อดตี 
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6. จ านวนหุ้นสามญัท่ีกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัถืออยูใ่นปีท่ีผา่นมา

รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร จ านวนหุ้นท่ีถือ 
ณ 31 ธนัวาคม 2559 

จ านวนหุ้นท่ีถือ เพ่ิมขึน้ 
(ลดลง)ในระหว่างรอบปีบญัชี 

จ านวนหุ้นท่ีถือ 
ณ 31 ธนัวาคม 2560 

1. นายธรีะ  วภิชูนิน - - - 
2. นางสาวอญัชล ี สบืจนัทศริิ - - - 
3. นายเสงีย่ม สนัทดั - - - 
4. นายวศนิ ปจัจกัขะภตัิ - - - 
5. นายวงั ชาง ยงิ - - - 
6. นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร์ - - - 
7. นางสาวจริสดุา ส าเภาทอง - - - 
8. นายยุทธ ศกัดิเ์ดชยนต์ 229,000 - 229,000 
9. นางสาวเทยีมรส จนิะกนั - - - 
10. นายชณตัถ ์ แสงอรุณ - - - 
11. นายสพุจน์ เพง็จนัทร์ - - - 

7. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
- ค่าตอบแทนของกรรมการจ านวน 7 คน เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 6,270,000 บาท
โดยมรีายละเอยีดดงันี้

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าธรรมเนียมกรรมการปี 
2560 

กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ 

1. นายธรีะ วภิชูนิน
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา 884,400 633,600 

2. นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริิ รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 567,600 

3. นายเสงีย่ม สนัทดั
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและประธาน
กรรมการสรรหา 

607,200 633,600 

4. นายวศนิ ปจัจกัขะภตัิ
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา 

607,200 633,600 

5. นายวงั ชาง ยงิ กรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา 567,600 
6. นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร์ กรรมการบรหิาร 567,600 
7. นางสาวจริสดุา ส าเภาทอง กรรมการบรหิาร 567,600 
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- ค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทัทีเ่ขา้ไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัย่อย และการร่วมคา้
--ไมม่-ี-

- ค่าตอบแทนรวมของผูบ้รหิารบรษิทัจ านวน 7 คน โดยไดร้บัค่าตอบแทนเป็นเงนิเดอืนและโบนสัเป็น
จ านวนเงนิทัง้สิน้  18,859,595 บาท*

*หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผูบ้รหิารบรษิทัไดร้วมค่าตอบแทนของกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูจ้ดัการฝา่ย  
4 รายแรกต่อจากกรรมการผูจ้ดัการลงมา รวมถงึผูบ้รหิารรายที ่4 ทุกราย (ตามค านิยามทีก่ าหนดโดยส านกังาน กลต.) 

ค่าตอบแทนอื่น 
บรษิทัไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนอื่น ยกเวน้ค่าตัว๋เครื่องบนิ และทีพ่กั ส าหรบักรรมการทีเ่ป็นชาวต่างประเทศ
ทีม่าเขา้รว่มประชมุ และการท ากรมธรรมป์ระกนัความรบัผดิส าหรบักรรมการทัง้คณะและผูบ้รหิาร 

สว่นผูบ้รหิารทีไ่ม่ใช่กรรมการจะมรีถประจ าต าแหน่ง ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัรถประจ าต าแหน่ง ค่าประกนัสขุภาพ 
และค่าประกนัอุบตัเิหตุ  

ส าหรบัเงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพีนัน้ ผูบ้รหิารของบรษิทัไดร้บัสทิธใินอตัราเดยีวกบัพนกังานอื่นๆ คอื
รอ้ยละ 5 ของเงนิเดอืน ยกเวน้กรรมการบรหิารทีไ่ม่ไดม้กีารจ่ายเงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

8. กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยและ
บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั

ช่ือ บริษทั 

บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั บริษทัยอ่ย การรว่มค้า 

LST UFC UNF 
บจก.
พนัธศ์รี 
วิวฒัน์ 

บจก.
พนัธศ์รี 

บจก.
ประจกัษ ์
วิวฒัน์ 

บจก. 
สยามเอ
ลิทปาลม์ 

1 นายวงั ชาง ยงิ / // * *

2 นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ // // / / / *

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

4 นางสาวจริสดุา ส าเภาทอง // /// 

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

บรษิทัมนีโยบายและวธิกีารดแูลผูบ้รหิารในการใชข้อ้มลูภายในเพื่อเป็นประโยชน์สว่นตนดงันี้ 
1. ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารเกีย่วกบัหน้าทีท่ีต่้องรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส

และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ และบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
พ.ศ.2535 และตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

2. ให้ผู้บรหิารของบรษิัทรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ต่อคณะกรรมการของบรษิัททุกไตรมาสที่มกีาร
ประชุมคณะกรรมการ

3. แจ้งให้ผู้บรหิารที่ได้รบัทราบขอ้มูลภายในที่มีสาระส าคญั มใิห้เปิดเผยข้อมูลดงักล่าวแก่ผู้อื่น รวมถึง
ผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัหลกัทรพัยข์องบรษิทัและบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 ทีผู่บ้รหิารจะไดร้บัหากมกีารฝา่ฝืน

4. ห้ามมิให้ผู้บริหารมีการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อ
สาธารณะชน

บรษิทัไดก้ าหนด มาตรการการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทั รวมถงึบทลงโทษกรณีทีม่กีารฝ่าฝืนไว้
ในนโยบายการก ากบักจิการ ซึง่สามารถดูได้ที่หวัขอ้ “รายงานการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี” ขอ้ 
5.8.1 

10. การควบคมุภายใน

บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากเหน็ว่าระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส าคญัที่
ช่วยลดความเสีย่งทางธุรกิจ สร้างความเชื่อมัน่ในการบรหิารงานแก่ผู้บริหาร และช่วยให้บรษิัทด าเนินธุรกจิอย่างมี
ประสทิธภิาพและบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้รวมทัง้ช่วยรกัษาผลประโยชน์และเงนิลงทุนของผู้ถอืหุ้น ช่วยใหร้ายงาน
ทางการเงนิและรายงานดา้นการปฏบิตังิานของบรษิทัมคีวามถูกตอ้งน่าเชื่อถอื ปกป้องทรพัยส์นิของบรษิทัไม่ใหส้ญูหาย
หรอืรัว่ไหล และช่วยใหบุ้คลากรของบรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

บรษิทัมไิดจ้ดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทั แต่ไดว้่าจา้งส านักงาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์
ท าหน้าทีต่รวจสอบภายในมาตัง้แต่ปี 2542 เน่ืองจากการตรวจสอบภายในเป็นการใหบ้รกิารขอ้มลูดา้นการตรวจสอบเพื่อ
ส่งเสรมิใหเ้กดิกระบวนการก ากบัดูแลทีด่ี ส่งเสรมิให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการปฏบิตัิงาน รวมถงึให้
ค าปรกึษากบัฝา่ยบรหิารทัง้ในดา้นการเงนิการบรหิารงาน และการจดัการความเสีย่ง เพื่อส่งเสรมิการปฏบิตังิานใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร ดงันัน้ กระบวนการการท างานจงึต้องการความโปร่งใสและความเป็นอสิระอย่าง
แทจ้รงิ อกีทัง้การปฏบิตังิานดา้นการตรวจสอบภายใน นับเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) และ
อาจเป็นการใหส้ญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้าของการประพฤตมิชิอบหรอืการทุจรติในองคก์ร ดงันัน้ บรษิทัจงึมคีวามเหน็ว่า 
การว่าจา้งหน่วยงานจากภายนอกเขา้มาท าหน้าทีต่รวจสอบภายในจงึมคีวามเหมาะสมและสามารถเป็นสื่อกลางระหว่าง
ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานไดด้ ี รวมทัง้ยงัลดช่วยปญัหาดา้นการประสานงานภายในไดอ้กีดว้ย 
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ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2561 โดยมกีรรมการอสิระและกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยจ านวน 3 ท่าน คณะกรรมการได้มกีารสอบทานระบบการควบคุมภายในโดยใช้แบบ
ประเมนิซึง่ประเมนิโดยฝ่ายจดัการ และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว้สรุปไดว้่า จากการประเมนิระบบการ
ควบคุมภายในของบรษิัทในดา้นต่างๆ 5 ส่วน คอื องคก์รและสภาพแวดล้อม การบรหิารความเสีย่ง การควบคุมการ
ปฏบิตัิงานของฝ่ายจดัการ ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล และระบบการตดิตาม คณะกรรมการเหน็ว่าบรษิัทมี
ระบบการควบคุมภายในเรื่องดงักล่าวอย่างเพยีงพอ   

นอกจากนัน้ การท าธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่และบรษิทัย่อย บรษิทัไดม้รีายงานไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิของผู้สอบบญัชขีอ้ 6 แลว้เช่นกนั รวมถงึการปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง
การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั คณะกรรมการจงึเหน็ว่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในในเรื่องดงักล่าวนี้อย่างเพยีงพอ  

ส าหรบัการควบคุมภายในในหวัขอ้อื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารสอบ
ทานกับส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและได้มีการรายงานให้
คณะกรรมการรบัทราบในทุกไตรมาส คณะกรรมการจงึมคีวามเหน็ว่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอเช่นกนั  

ส าหรบับรษิทัย่อยและการร่วมคา้นัน้ ทรพัยส์นิสว่นใหญ่เป็นสวนปาลม์ซึง่ดแูลและควบคุมโดยฝา่ยบรหิารของ
บรษิทั 
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ประวติัผูต้รวจสอบภายใน 

นายอภิรกัษ์ อติอนุวรรตน์  
หุน้สว่นงานตรวจสอบบญัช ีบรษิทั ส านกังาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั 
อายุ 47 ปี  
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั ไม่ม ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหว่างผูบ้รหิาร  ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา  ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิบณัฑติ (การบญัช)ี คณะบรหิารธุรกจิ  
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ปรญิญาตรนีิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

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

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ออกแบบและวางแผนการตรวจสอบประจ าปี 
ประเมนิความเสีย่งของระบบการควบคุมภายใน 
รายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประสบการณ์ 
 หุน้สว่นงานตรวจสอบบญัช ีบรษิทั ส านกังาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั  

 ตรวจสอบภายใน บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 18 ปี 

 ตรวจสอบภายใน บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จ านวน 13 ปี  

หมายเหตุ :     ปจัจบุนั    อดตี 
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นโยบายจ่ายเงินปันผล 

ตัง้แต่ปี 2536 เป็นต้นไป บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลในอตัราประมาณรอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธหิลงั
หกัภาษเีงนิได ้ทัง้นี้ย่อมขึน้กบัภาวะเศรษฐกจิและการใชจ้่ายเพื่อการลงทุนเป็นหลกั   

สบืเนื่องมาจากผลขาดทุนของบรษิทัในปี 2560 คณะกรรมการบรษิทัจงึไดพ้จิารณาจ่ายเงนิปนัผลจากก าไร
สะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรรของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท โดยบรษิทัจะต้องน าเสนอใหท้ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอกีครัง้ เปรยีบเทยีบกบัการจ่ายเงนิปนัผลในปีก่อนหน้า  ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท คดิเป็น
รอ้ยละ 54.1 ของก าไรสทุธ ิ 

บรษิทัย่อยและการร่วมคา้ ไม่มกีารก าหนดนโยบายการจ่ายเงนิปนัผล ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานและ
กระแสเงนิสดของบรษิทัย่อยและการร่วมคา้นัน้ๆ   
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รายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีมีผลประโยชน์ร่วม ความจ าเป็น และความสมเหตุสมผลของ
รายการดงักล่าว 

ในระหว่างปี บรษิทัมรีายการธุรกจิทีส่ าคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไป
ตามเงื่อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามที่ตกลงร่วมกนัระหว่างบรษิัทและบุคคลหรอืกจิการที่เกีย่วขอ้งกนัเหล่านัน้ ซึ่ง
เป็นไปตามปกตธิุรกจิโดยสามารถสรุปไดด้งันี้  

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

ความสมัพนัธ ์ รายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) นโยบายการ 

ก าหนดราคา ความจ าเป็น 
2560 2559 

ผูถ้อืหุน้ 
รายใหญ่ 

ขาย CPO และ 
CPKO 

308 516 ราคาตลาด ณ วนัที่
ท าสญัญาขาย 

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

2) รายการระหว่างกนักบับรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จ ากดั

ความสมัพนัธ ์ รายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) นโยบายการ 

ก าหนดราคา ความจ าเป็น 
2560 2559 

บรษิทัยอ่ย เงนิปนัผลรบั - 19 ตามจ านวนทีบ่รษิทั
ยอ่ยประกาศ 

เป็นการจา่ยผลตอบแทนจากการลงทุน 

คา่เช่าสวน
ปาลม์จา่ย 

10 11 ราคาตามสญัญา เป็นคา่เช่าสวนปาลม์สมัปทาน 

ดอกเบีย้จา่ย 12 12 MLR – 1.5% ต่อปี เป็นดอกเบีย้จา่ยจากการกูย้มืเงนิ 

3) รายการระหว่างกนักบับรษิทั สยามเอลทิปาลม์ จ ากดั (SEP)

ความสมัพนัธ ์ รายการ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) นโยบายการ 

ก าหนดราคา ความจ าเป็น 
2560 2559 

การร่วมคา้ รายไดค้า่เช่า
ทีด่นิ 

1 1 เกณฑท์ีต่กลง
รว่มกนั 

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

ซือ้เมลด็พนัธุ์
ปาลม์น ้ามนั
และ FFB 

4 17 ราคาตลาด 

เงนิปนัผลรบั 1 2 ตามจ านวนทีก่าร
รว่มคา้ประกาศจา่ย 

เป็นการจา่ยผลตอบแทนจากการลงทุน 

ส าหรบัยอดคงคา้งระหว่างบรษิทัและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สามารถดู
รายละเอยีดตามทีไ่ดเ้ปิดเผยในหมายเหตุงบการเงนิของบรษิทั ขอ้ 6 
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มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 

ในปี 2560 บรษิทัมกีารจ าหน่ายน ้ามนัปาลม์ดบิ และน ้ามนัเมลด็ในปาล์มดบิ ใหแ้ก่ บรษิัท ล ่าสงู (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) คดิเป็นรอ้ยละ 40.30 (2559 : รอ้ยละ 54.57) ของมูลค่าการขายทัง้หมด ซึง่เป็นราคาตลาดและ
เป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ไม่มีพันธะผูกพนักนันอกเหนือจากสญัญาการขายน ้ามันปาล์มดิบ และเป็นไปตาม
ประเพณกีารคา้ของการท าธุรกจิน ้ามนัปาลม์ดบิ   

นางสาวอญัชลี สบืจนัทศิริ ซึ่งเป็นกรรมการผู้จดัการของบริษัท และบรษิัท ล ่าสูง (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) เป็นผูอ้นุมตักิารขายน ้ามนัปาลม์ดบิใหแ้ก่ บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยทีก่ารขายทุกครัง้
จะมรีาคาอา้งองิกบัการขายใหก้บัลกูคา้รายอื่นๆ ภายในวนัเดยีวกนั หรอือย่างชา้ภายในวนัรุ่งขึน้ 

แนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บรษิทัไดม้กีารคา้ขายกบับรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ก่อนทีบ่รษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) จะเขา้มาถอืหุน้ในบรษิทัและเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ณ ปจัจุบนั เน่ืองจากบรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) เป็นหนึ่งในบรษิทัทีม่กีารใชน้ ้ามนัปาลม์ดบิในปรมิาณสงู นอกจากนัน้ยงัมฐีานะการเงนิแขง็แกร่งและ
เป็นลกูคา้ทีด่ ี ดงันัน้ ในอนาคตบรษิทักย็งัคงตอ้งมกีารขายน ้ามนัปาลม์ดบิใหแ้ก่บรษิทั ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) ในราคาเดยีวกบัทีม่กีารขายใหก้บัลกูคา้รายอื่น   



ปัจจยัอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจลงทนุ 
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ข้อพิพาททางกฎหมาย 

บรษิัทไม่มคีดหีรอืขอ้พิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบด้านลบต่อสนิทรพัย์ของบรษิัทหรือบรษิัทย่อยที่มี
จ านวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ของงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  

พนัธะผกูพนัในการออกหุ้นในอนาคต 

- ไม่ม ี–



ข้อมลูเก่ียวกบัหุ้นกู้หรือตัว๋เงิน 
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- ไม่ม ี–



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

31 ธนัวาคม 2560 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาล์ม จาํกดั (มหาชน)   

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาล์ม จาํกดั (มหาชน)             
และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560      
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ี
สาํคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 
ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผลการดาํเนินงานและกระแส
เงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และเฉพาะของบริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ
จากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี                   
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ 
ตามท่ีระบุในขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้
ในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยก
ต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ
ตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย              
การปฏิบติังานของขา้พเจา้ไดร้วมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียง
จากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่อ   
งบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายไดจ้ากการขายใหแ้ก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 บริษทัฯมีรายไดจ้ากการขายนํ้ามนัปาลม์ดิบและนํ้ามนั
เมลด็ในปาลม์ดิบใหแ้ก่บริษทัใหญ่ของบริษทัฯในระหวา่งปีปัจจุบนัเป็นจาํนวนเงินประมาณ 308 ลา้นบาท 
คิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของรายไดจ้ากการขายทั้งหมด โดยรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนันั้นอาจทาํให้
เกิดขอ้สงสยัวา่ธุรกรรมทางการคา้ระหวา่งทั้งสองบริษทันั้นไม่เป็นอิสระจากกนั และอาจมีความเส่ียง
เก่ียวกบัมูลค่าในการรับรู้รายได ้

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯวา่ไดก้าํหนดราคาขายโดยเทียบเคียงกบัราคาตลาดของ
สินคา้โดยการ 

- ประเมินกระบวนการกาํหนดราคาขายและบนัทึกรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของผูบ้ริหาร  

- อ่านสญัญาและขอ้ตกลงท่ีทาํกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพือ่ทาํความเขา้ใจในลกัษณะของรายการธุรกิจ 

- ตรวจสอบราคาตลาดท่ีใชอ้า้งอิงในการกาํหนดราคาขายระหวา่งกนัสาํหรับรายการขายท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวา่งปี 

- ตรวจสอบใบลดหน้ีท่ีบริษทัฯออกในระหวา่งปีและภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี   

- วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อพิจารณาความผดิปกติท่ี
อาจเกิดข้ึนของรายการขาย โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีทาํผา่นใบสาํคญัทัว่ไป (Journal voucher) 

นอกจากนั้นขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 
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การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ - ผลปาลม์ท่ีอยูบ่นตน้ 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 มูลค่าของสินทรัพยชี์วภาพประเภทผลปาลม์สดท่ีอยู่
บนตน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจาํนวนเงินประมาณ 18 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีมีสาระสาํคญั ในการ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพประเภทผลปาลม์สดท่ีอยูบ่นตน้ ตอ้งใชข้อ้มูลประมาณการและ
สมมติฐานต่าง ๆ ซ่ึงประกอบดว้ยปริมาณท่ีคาดวา่จะเกบ็เก่ียวได ้และราคาขาย ณ แต่ละจุดเกบ็เก่ียว โดยคาํนึงถึง
ความสอดคลอ้งกบัลกัษณะและสภาพแวดลอ้มของสินทรัพยชี์วภาพ ตามดุลยพินิจของเจา้หนา้ท่ีการเกษตร 
และดุลยพินิจของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัเกณฑแ์ละขอ้สมมติต่าง ๆ จึงอาจทาํใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบั                   
มูลค่าของสินทรัพยชี์วภาพ 

ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจ ประเมินและสอบทานการควบคุมภายในของกิจการท่ีเก่ียวกบัการประมาณมูลค่า
ยติุธรรมสาํหรับสินทรัพยชี์วภาพ รวมถึงไดพ้ิจารณาวิธีการจดัทาํขอ้มูลประมาณการ การกาํหนดขอ้สมมติ 
และการคาํนวณมูลค่า ขา้พเจา้ไดส้อบทานมูลค่ายติุธรรมโดยพิจารณาขอ้มูลประมาณการและขอ้สมมติต่าง ๆ 
ท่ีใชใ้นการคาํนวณ โดยการสอบถามเจา้หนา้ท่ีการเกษตรและฝ่ายบริหาร วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลท่ี
กิจการใชก้บัขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนในอดีต พร้อมทั้งทดสอบการคาํนวณ นอกจากนั้นขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลท่ี
เปิดเผยเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ข้อมูลอืน่  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให้
ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืน
นั้นมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ 
หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ หากในการปฏิบติังานดงักล่าว 
ขา้พเจา้สรุปไดว้า่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัแลว้ ขา้พเจา้จะตอ้งรายงานขอ้เทจ็จริงนั้น 
ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่พบวา่มีเร่ืองดงักล่าวท่ีตอ้งรายงาน 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อให้
สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน
ต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์าร
บญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงาน
หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่ง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป 
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่ง
สมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่ง
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัใน         
งบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้
การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
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• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหาร และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบั
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่ม
บริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั 
ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
ในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ี
เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงาน
ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่ม
บริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
หรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของ
กิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้
รับผดิชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั 
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญั
ในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง
เหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ 
หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้
เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่
ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 
 
 
มณี รัตนบรรณกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 22 กมุภาพนัธ์ 2561 
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บริษัท สหอตุสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 111,729,005       96,042,659         56,111,107         76,362,939         

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 51,094,034         14,553,592         50,985,282         14,209,877         

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและเงินทดรองแก่พนกังาน 264,629              278,063              264,629              278,063              

สินคา้คงเหลือ 9 106,269,677       98,352,702         106,269,677       98,352,702         

สินทรัพยชี์วภาพ 10 70,616,396         83,546,770         70,616,396         83,546,770         

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11,176,553         13,992,763         6,992,403           9,291,075           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 351,150,294       306,766,549       291,239,494       282,041,426       

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

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 31,594,398         42,353,381         25,000,000         25,000,000         

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัอ่ืน 13 21,160,000         60,480,000         -                         -                         

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

เงนใหกยูมระยะยาวแกบรษทอน 13 21,160,000         60,480,000                                                           

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 878,761,433       921,180,534       878,761,107       921,161,407       

ตน้ทุนสวนปาลม์ 15 230,729,888       214,764,861       230,729,888       214,764,861       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 405,155              761,294              405,155              761,294              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 19 3,595,848           -                         3,847,883           -                         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,716,965           1,066,065           2,716,965           1,066,065           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,168,963,687    1,240,606,135    1,449,356,301    1,470,648,930    

รวมสินทรัพย์ 1,520,113,981    1,547,372,684    1,740,595,795    1,752,690,356    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท สหอตุสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 400,000,000       340,000,000       400,000,000       340,000,000       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17 27,430,540         40,006,369         299,405,794       294,136,642       

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,397,967           1,617,585           -                         -                         

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,870,386           4,677,858           4,870,386           4,677,858           

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 433,698,893       386,301,812       704,276,180       638,814,500       

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18 17,823,263         5,517,878           17,823,263         5,517,878           

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 19 -                         5,463,169           -                         5,463,169           

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 17,823,263         10,981,047         17,823,263         10,981,047         

รวมหนีสิ้น 451,522,156       397,282,859       722,099,443       649,795,547       

ส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

สวนของผูถอหุน
ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 321,544,740       321,544,740       321,544,740       321,544,740       

กาํไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 362,192,085       443,690,085       340,496,612       424,895,069       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,068,591,825    1,150,089,825    1,018,496,352    1,102,894,809    

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,520,113,981    1,547,372,684    1,740,595,795    1,752,690,356    

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาล์ม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 22 763,221,313  946,099,953  763,221,313  946,099,953  

กาํไรจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม

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

รายไดอ่ื้น

   เงินปันผลรับ 11,12 -                    -                    750,000         21,178,599    

   อ่ืน ๆ 18,065,680    17,470,389    17,148,401    15,952,847    

รวมรายได้ 781,286,993  972,322,642  781,119,714  991,983,699  

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 708,510,269  796,311,787  713,937,559  802,889,985  

ค่าใชจ่้ายในการขาย 19,529,205    16,623,792    19,529,205    16,623,792    

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 45,720,363    47,761,748    44,837,762    46,187,980    

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ 8,425,857      -                    8,425,857      -                    

รวมค่าใช้จ่าย 782,185,694  860,697,327  786,730,383  865,701,757  

ํ ไ ่ ่ ่ ิ ใ ่ ้

(หน่วย: บาท)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (898,701)        111,625,315  (5,610,669)     126,281,942  

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 (10,191,713)   (11,320,717)   -                    -                    

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน

   และผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (11,090,414)   100,304,598  (5,610,669)     126,281,942  

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (9,016,005)     (7,587,119)     (20,744,183)   (19,308,984)   

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (20,106,419)   92,717,479    (26,354,852)   106,972,958  

ผลประโยชน ์(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 19 1,767,540      (20,522,419)   5,298,246      (17,083,919)   

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี (18,338,879)   72,195,060    (21,056,606)   89,889,039    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาล์ม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

   คณิตศาสตร์ประกนัภยั (18,418,332)   -                    (18,418,332)   -                    

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 19 3,683,666      -                    3,683,666      -                    

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของเงินลงทุนในการร่วมคา้

   - ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 12 182,730         -                    -                    -                    

รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของกาํไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (14,551,936)   -                    (14,734,666)   -                    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี (14,551,936)   -                    (14,734,666)   -                    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (32,890,815)   72,195,060    (35,791,272)   89,889,039    

กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน
     กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 23 (0.06)             0.22               (0.06)             0.28               

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า รวมส่วนของ
และชาํระแลว้ หุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 324,050,000          321,544,740          60,305,000            404,399,815          1,110,299,555       
กาํไรสาํหรับปี -                            -                            -                            72,195,060            72,195,060            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            72,195,060            72,195,060            

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย -                            -                            500,000                 (500,000)               -                            
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) - - - (32,404,790)          (32,404,790)          
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 324,050,000          321,544,740          60,805,000            443,690,085          1,150,089,825       

-                            

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 324,050,000          321,544,740          60,805,000            443,690,085          1,150,089,825       
ขาดทุนสาํหรับปี -                            -                            -                            (18,338,879)          (18,338,879)          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี -                            -                            -                            (14,551,936)          (14,551,936)          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            (32,890,815)          (32,890,815)          
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) - - - (48,607,185)          (48,607,185)          
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 324,050,000          321,544,740          60,805,000            362,192,085          1,068,591,825       

-                            

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า รวมส่วนของ
และชาํระแลว้ หุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 324,050,000          321,544,740          32,405,000            367,410,820          1,045,410,560       
กาํไรสาํหรับปี -                            -                            -                            89,889,039            89,889,039            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            89,889,039            89,889,039            
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) - - - (32,404,790)          (32,404,790)          
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 324,050,000          321,544,740          32,405,000            424,895,069          1,102,894,809       

-                            

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 324,050,000          321,544,740          32,405,000            424,895,069          1,102,894,809       
ขาดทุนสาํหรับปี -                            -                            -                            (21,056,606)          (21,056,606)          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี -                            -                            -                            (14,734,666)          (14,734,666)          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            (35,791,272)          (35,791,272)          
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) - - - (48,607,185)          (48,607,185)          
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 324,050,000          321,544,740          32,405,000            340,496,612          1,018,496,352       

-                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กาํไรสะสม

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

บริษทั สหอุตสาหกรรมนํา้มันปาล์ม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม



บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาล์ม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (20,106,419)   92,717,479    (26,354,852)   106,972,958  

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 75,097,163    82,715,219    75,078,362    82,677,626    

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 10,191,713    11,320,717    -                    -                    

   ขาดทุน (กาํไร) จากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ 8,425,857      (8,752,300)     8,425,857      (8,752,300)     

   ขาดทุน (กาํไร)จากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (4,324,244)     864,059         (4,324,244)     864,059         

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายตน้ทุนสวนปาลม์ 112,799         7,094,535      112,799         7,094,535      

   โอนกลบัการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (6,448,576)     (139,713)        (6,448,576)     (139,713)        

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 2,013,257      1,497,227      2,013,257      1,497,227      

   เงินปันผลรับ -                    -                    (750,000)        (21,178,599)   

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 9,016,005      7,587,119      20,744,183    19,308,984    

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

ิ ั ์ ี้ ิ ํ ิ

(หน่วย: บาท)

  สินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 73,977,555    194,904,342  68,496,786    188,344,777  

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

   ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน (36,540,442)   125,302,213  (36,775,405)   125,243,070  

   เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันและเงินทดรองแก่พนกังาน 13,434           339,513         13,434           87,595           

   สินคา้คงเหลือและสินทรัพยชี์วภาพ 3,036,118      (67,770,223)   3,036,118      (67,770,223)   

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 836,914         (1,533,865)     521,881         (1,860,661)     

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,650,900)     (170,000)        (1,650,900)     (170,000)        

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (14,663,255)   12,389,066    (8,546,452)     13,381,794    

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 192,528         (702,038)        192,528         (702,038)        

   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (8,126,204)     (5,165,852)     (8,126,204)     (5,165,852)     

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 17,075,748    257,593,156  17,161,786    251,388,462  

   จ่ายดอกเบ้ีย (8,971,347)     (7,911,733)     (8,971,347)     (21,237,973)   

   รับคืนภาษีเงินได้ 4,585,145      -                    4,080,759      -                    

   จ่ายภาษีเงินได้ (6,433,278)     (16,818,001)   (2,633,108)     (13,007,794)   

 เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 6,256,268      232,863,422  9,638,090      217,142,695  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาล์ม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัอ่ืนลดลง 39,320,000    1,260,000      -                    -                    

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 4,522,066      577,638         4,522,066      577,638         

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (21,141,411)   (18,852,339)   (21,141,411)   (18,852,339)   

ตน้ทุนสวนปาลม์เพิ่มข้ึน (25,413,392)   (31,039,287)   (25,413,392)   (31,039,287)   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ่มข้ึน -                    (259,395)        -                    (259,395)        

รับเงินปันผล 750,000         1,999,999      750,000         21,178,599    

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,962,737)     (46,313,384)   (41,282,737)   (28,394,784)   

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) 60,000,000    (60,000,000)   60,000,000    (60,000,000)   

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว -                    (75,000,000)   -                    (75,000,000)   

จ่ายเงินปันผล (48,607,185)   (32,404,790)   (48,607,185)   (32,404,790)   

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 11,392,815    (167,404,790) 11,392,815    (167,404,790) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 15,686,346    19,145,248    (20,251,832)   21,343,121    

ิ ี ่ ิ ้ ปี

(หน่วย: บาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 96,042,659    76,897,411    76,362,939    55,019,818    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 111,729,005  96,042,659    56,111,107    76,362,939    

-                    -                    -                    -                    

ข้อมูลเกีย่วกบักระแสเงินสดเพิม่เติม:

 รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   ซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 2,941,550      898,782         2,941,550 1,494,227      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท สหอุตสาหกรรมนํา้มันปาล์ม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้ งและมีภูมิลาํเนา                  
ในประเทศไทย โดยมีบริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้ง      
ในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตนํ้ ามนัปาล์มดิบและนํ้ ามนัเมล็ด               
ในปาล์มดิบ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 64 ชั้นท่ี 1 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา                 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร สาํนกังานสาขาและโรงงานตั้งอยูท่ี่ 98 หมู่ 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม 
ตาํบลหว้ยยงู อาํเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบ่ี 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ ามนัปาลม์ จาํกดั 
(มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) 
ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน้ 

   2560 2559 
ถือหุน้โดยบริษทัฯ   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั พนัธ์ศรีวิวฒัน์ จาํกดั เจา้ของสวนปาลม์นํ้ามนั ไทย 100 100 
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   อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน
ในประเทศ 

ของการถือหุน้        
(โดยทางออ้ม) 

   2560 2559 
ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ประจกัษว์วิฒัน์ จาํกดั เจา้ของสิทธิเขา้ทาํประโยชน์        ไทย 100 100 
   (ถือหุน้โดยบริษทั พนัธ์ศรีวิวฒัน์ 
จาํกดั ร้อยละ 100) 

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ    

บริษทั พนัธ์ศรี จาํกดั เจา้ของสิทธิเขา้ทาํประโยชน์        ไทย 100 100 
   (ถือหุน้โดยบริษทั พนัธ์ศรีวิวฒัน์ 
จาํกดั ร้อยละ 100) 

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ    

 ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการ
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้  

 ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

 ง) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกันกับของ
บริษทัฯ 

 จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์
การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสําคญัของความ
เป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจะบนัทึกสําหรับ                
ผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 
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4.4 สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนดงักล่าวหมายถึงตน้ทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุย้โรงงาน
ดว้ย 

 วตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

4.5 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคา
ทุน 

4.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และ
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงัน้ี 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง - 20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - 5 - 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน - 5 - 10 ปี 
ยานพาหนะ  - 5 - 15 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือ
คาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผล
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.7 ต้นทุนสิทธิการใช้ทีด่ินป่าสงวนและต้นทุนสวนปาล์ม/ค่าตัดจําหน่าย 

 ตน้ทุนสิทธิการใชท่ี้ดินป่าสงวนและตน้ทุนสวนปาลม์แสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) ราคาทุนดงักล่าวหมายถึงยอดเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายในการ
ไดม้าซ่ึงสิทธิการใชท่ี้ดินป่าสงวนและในการปลูกตน้ปาลม์ซ่ึงเกิดข้ึนก่อนท่ีตน้ปาลม์จะใหผ้ลผลิต   



5 

 ค่าตดัจาํหน่ายของตน้ทุนสิทธิการใชท่ี้ดินป่าสงวนและตน้ทุนสวนปาล์มคาํนวณจากราคาทุนของ
ตน้ทุนสิทธิการใชท่ี้ดินป่าสงวนและตน้ทุนสวนปาลม์ท่ีพร้อมเก็บเก่ียวโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการ
ให้ผลผลิตของตน้ปาลม์ท่ีเหลืออยู ่(การให้ผลผลิตของตน้ปาลม์โดยปกติมีระยะเวลา 25 ปี) หรือตาม
อายสุมัปทานท่ีเหลืออยูแ่ลว้แต่อยา่งใดจะตํ่ากวา่ 

 ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการตดัจาํหน่ายสาํหรับตน้ทุนสวนปาลม์ท่ียงัไม่พร้อมเกบ็เก่ียว 

 ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปลูกปาลม์ซ่อมและปลูกปาลม์เพิ่มเติมในพื้นท่ีท่ีมีการเก็บเก่ียวแลว้จะถือ
เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทั้งจาํนวน 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) ของ
สินทรัพยน์ั้น  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลา               
การตัดจาํหน่ายและวิธีการตัดจาํหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย                     
ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงัน้ี 

 อายกุารใหป้ระโยชน ์
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 ปี 

4.9 เกษตรกรรม 

 บริษทัฯมีสินทรัพยชี์วภาพเป็นผลปาล์มสดท่ีอยู่บนตน้และตน้กลา้ปาล์มสําหรับขาย และผลิตผล
ทางการเกษตรเป็นผลปาลม์สดท่ีเกบ็เก่ียวแลว้ 

 มูลค่ายติุธรรมของผลปาลม์สดท่ีอยูบ่นตน้ คาํนวณโดยใชว้ิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตอา้งอิงจาก
ราคาผลปาล์มสดท่ีหน้าโรงงานหักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเก่ียว ผลปาล์มสดท่ีเก็บเก่ียว
คาํนวณโดยอา้งอิงจากราคาผลปาลม์สดท่ีหนา้โรงงานหกัประมาณการค่าใชจ่้ายในการขาย ส่วนมูลค่า
ยุติธรรมของตน้กลา้ปาล์มสําหรับขาย คาํนวณโดยอา้งอิงจากราคาขายหักประมาณการค่าใช้จ่าย                 
ในการขาย ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ               
และผลต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรมกบัราคาทุนของผลิตผลทางการเกษตรบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน 
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 ในกรณีท่ีไม่สามารถวดัมูลค่ายุติธรรมไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ สินทรัพยชี์วภาพตอ้งวดัดว้ยราคาทุนหักค่า
เส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และในทนัทีท่ีมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพนั้น
สามารถวดัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ บริษทัฯจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 

 ผลิตผลทางการเกษตรจะแสดงเป็นส่วนหน่ึงของสินคา้คงเหลือ 

4.10 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือ
ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.11 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าท่ีดินและอาคารท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

4.12 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมูลค่าด้วย              
สกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคาํนวณผลการ
ดาํเนินงาน 

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร 
อุปกรณ์ ตน้ทุนสิทธิการใชท่ี้ดินป่าสงวนและตน้ทุนสวนปาลม์ หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของ
บริษทัฯและบริษทัย่อยหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจด้อยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพย์นั้ น ทั้ งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้าย
เม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสม
และเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิด
รายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 บริษทัฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน                
ซ่ึงบริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

 บริษทัฯคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่
ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการประเมิน
ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

4.15 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะ
เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

4.16 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการแต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.17 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือ
โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย                    
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
กําหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
ได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบั     
แต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะ
วดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ลาํดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน              
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณข้ึน  
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 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการ
ระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว  ้การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 เกษตรกรรม 

 บริษทัฯวดัมูลค่าของสินทรัพยชี์วภาพประเภทผลปาลม์สดท่ีอยูบ่นตน้ ดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนใน
การขาย ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมน้ีไดค้าํนวณโดยใชว้ิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตอา้งอิงจากราคาผล
ปาลม์สดท่ีหนา้โรงงานหกัประมาณการค่าใชจ่้าย ณ จุดเก็บเก่ียว การประเมินมูลค่าดงักล่าวตอ้งอาศยั
ขอ้สมมติฐานและการประมาณการบางประการ เช่น ราคาผลปาล์มสด ณ จุดเก็บเก่ียว นํ้ าหนักของ            
ผลปาลม์สดบนตน้ และอตัราคิดลด เป็นตน้ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่      
ขายนํ้ามนัปาลม์ดิบและนํ้ามนั         
เมลด็ในปาลม์ดิบ 

308 516 308 516 ราคาตลาด ณ วนัท่ีทาํสญัญาขาย  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
 (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
เงินปันผลรับ - - - 19 ตามจาํนวนท่ีบริษทัยอ่ยประกาศจ่าย 
ค่าเช่าสวนปาลม์จ่าย - - 10 11 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 12 12 MLR - 1.5% ต่อปี 
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     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      
รายไดค่้าเช่าท่ีดิน 1 1 1 1 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ 1 2 1 2 ตามจาํนวนท่ีการร่วมคา้ประกาศจ่าย 
ซ้ือเมลด็พนัธ์ุปาลม์นํ้ามนัและ         
ผลปาลม์สด 

4 17 4 17 ราคาตลาด 

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเ ก่ียวข้องกัน  ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2560 และ  2559                     
มีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8) 
บริษทัใหญ่ 40,879 13,995 40,879 13,995 

รวมลกูหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 40,879 13,995 40,879 13,995 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 17)    
บริษทัยอ่ย - - 273,145 255,063 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 273,145 255,063 

เงนิทดรองจ่ายจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 17)     
บริษทัใหญ่ 86 - 86 - 

รวมเงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 86 - 86 - 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ี
ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 23,444 27,341 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 546 699 
ผลประโยชน์เม่ือถูกเลิกจา้งงาน 1,543 - 

รวม 25,533 28,040 
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7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
เงินสด 2,716 2,768 2,709 2,762 
เงินฝากธนาคาร 79,033 63,280 23,422 43,606 
เงินลงทุนในพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 29,980 29,995 29,980 29,995 

รวม 111,729 96,043 56,111 76,363 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินลงทุนในพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยมี
อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.05 ถึง 1.13 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.05 ถึง 1.45 ต่อปี) 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 40,879 13,995 40,879 13,995 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 40,879 13,995 40,879 13,995 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 9,787 92 9,787 92 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 9,787 92 9,787 92 

รวมลกูหน้ีการคา้  50,666 14,087 50,666 14,087 

ลกูหน้ีอ่ืน     
รายไดค้า้งรับ 428 467 319 123 

รวมลกูหน้ีอ่ืน 428 467 319 123 

รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน  51,094 14,554 50,985 14,210 
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9. สินค้าคงเหลอื 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุน 
ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
สินคา้สาํเร็จรูป 90,085 87,780 - (6,014) 90,085 81,766 
งานระหวา่งทาํ 1,961 763 - - 1,961 763 
อะไหล่ วสัดุและอ่ืน ๆ 14,659 16,694 (436) (870) 14,223 15,824 

รวม 106,705 105,237 (436) (6,884) 106,269 98,353 

 ในระหว่างปี 2560 บริษทัฯมีการกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวน 6.4 ลา้นบาท 
(2559: 0.1 ลา้นบาท) โดยนาํไปหกัจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี   

10. สินทรัพย์ชีวภาพ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยชี์วภาพสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 
สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตน้กลา้ปาลม์
สาํหรับขาย 

ผลปาลม์สด      
ท่ีอยูบ่นตน้ 

 
รวม 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 45,750 20,265 66,015 
ผลกาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
ยติุธรรม 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 
ผลกาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
ยติุธรรม 34,707 234,855 269,562 

เพิ่มข้ึนเน่ืองจากการปลูก 1,940 - 1,940 
ลดลงเน่ืองจากการเกบ็เก่ียว - (247,580) (247,580) 
ลดลงเน่ืองจากการขาย (25,225) - (25,225) 

ลดลงจากการตดัจาํหน่าย (11,628) - (11,628) 
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ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 53,091 17,525 70,616 

 ประมาณการและสมมติฐานท่ีสาํคญัในการคาํนวณมูลค่ายติุธรรม ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 ราคาผลปาลม์สด ณ จุดเก็บเก่ียว ประมาณการโดยอา้งอิงจากราคาซ้ือผลปาลม์สดท่ีหนา้โรงงานใน
อดีตของบริษทัฯหักดว้ยประมาณการตน้ทุนการปลูก ตน้ทุนการเก็บเก่ียวและค่าขนส่งจากพ้ืนท่ีปลูก
ในแต่ละแห่ง 

 นํ้าหนกัของผลปาลม์สดบนตน้ประมาณการโดยอา้งอิงจากนํ้าหนกัเฉล่ียในการเกบ็เก่ียวแต่ละช่วงอายุ
ของผลปาลม์สดซ่ึงพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีต รวมถึงการคาดการณ์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออกผล
และขอ้มูลจากการสุ่มตรวจนบั 

 อตัราคิดลดประมาณร้อยละ 10 ซ่ึงคาํนวณตามวิธีตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของเงินทุน 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ ณ วนัท่ี      
31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 10 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 10 

ราคาผลปาลม์สด ณ จุดเกบ็เก่ียว 4,209 (3,899) 5,744 (5,371) 
นํ้าหนกัของผลปาลม์สดบนตน้ 4,209 (3,899) 5,744 (5,371) 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ        

รับระหวา่งปี 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทั พนัธ์ศรีววิฒัน์ จาํกดั 274 ลา้นบาท 274 ลา้นบาท 100 100 307,895 307,895 - 19,178 

รวม     307,895 307,895 - 19,178 
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12. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เ งินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษัทฯและบริษัทอ่ืนควบคุมร่วมกัน                     
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน 
 

ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

  2560 2559 2560 2559 2560 2559 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั สยามเอลิทปาลม์  จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายเมลด็พนัธุ์
ปาลม์นํ้ามนั 

50 50 25,000 25,000 31,594 42,353 

รวม    25,000 25,000 31,594 42,353 

 

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

  2560 2559 2560 2559 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

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

12.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ  

 ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงิน
รวมและรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิน
ลงทุนในการร่วมคา้ 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุน  

ในการร่วมคา้ เงินปันผลรับ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
บริษทั สยามเอลิทปาลม์ จาํกดั (10,192) (11,321) 183 - 750 2,000 
รวม (10,192) (11,321) 183 - 750 2,000 
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12.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมคา้ท่ีมีสาระสาํคญั 

 บริษทั สยามเอลิทปาลม์ จาํกดั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 35,475 58,373 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 36,934 36,828 

สินทรัพยร์วม 72,409 95,201 

หน้ีสินหมุนเวยีน (6,712) (7,363) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (2,509) (3,132) 

หน้ีสินรวม (9,221) (10,495) 

สินทรัพย ์-สุทธิ 63,188 84,706 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50 50 

สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในสินทรัพย ์- สุทธิ 31,594 42,353 
การตดัรายการระหวา่งกนั - - 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วมคา้ 31,594 42,353 
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 สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 
รายได ้ 26,456 46,364 
ผลต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรมกบัราคาทุนของ              
ผลิตผลทางการเกษตร 

(15,330) (24,347) 

ตน้ทุนขาย (15,703) (24,874) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (15,741) (19,724) 

ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (20,318) (22,581) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (65) (61) 

ขาดทุนสาํหรับปี (20,383) (22,642) 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 365 - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (20,018) (22,642) 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50 50 

สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (10,009) (11,321) 
การตดัรายการระหวา่งกนั - - 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ (10,009) (11,321) 

13. เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทอืน่ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัอ่ืนคงเหลือเป็นจาํนวน
ประมาณ 21 ลา้นบาท (2559: 60 ลา้นบาท) เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัประกนัและคิดดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ THBFIX บวกร้อยละ 1 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกส้ินเดือนมิถุนายนและ
ธนัวาคมของทุกปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินกูง้วดสุดทา้ยในเดือนมิถุนายน 2583 
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14. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

   เครื่องจกัร เครื่องตกแต่งติดตั้ง  สินทรัพย ์  
  อาคารและ และ และเครื่องใช ้  ระหวา่งติดตั้ง  
 ที่ดิน สิ่งปลกูสร้าง อุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 646,587 265,054 613,300 30,120 168,166 40,097 1,763,324 
ซื้อเพิ่ม 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 วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559  659,007 278,950 614,801 29,399 169,105 19,391 1,770,653 
ซื้อเพิ่ม - 77 1,588 1,896 282 19,342 23,185 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - - (461) (251) (12,130) - (12,842) 
โอนเขา้ / (โอนออก) - 5,514 6,004 - - (11,518) - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 659,007 284,541 621,932 31,044 157,257 27,215 1,780,996 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

   เครื่องจกัร เครื่องตกแต่งติดตั้ง  สินทรัพย ์  
  อาคารและ และ และเครื่องใช ้  ระหวา่งติดตั้ง  
 ที่ดิน สิ่งปลกูสร้าง อุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ค่าเสื่อมราคาสะสม         
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 - 181,878 441,216 27,081 122,300 - 772,475 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี  - 10,309 43,050 1,193 17,293 - 71,845 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่จาํหน่าย                
และตดัจาํหน่าย - (123) (6,920) (1,131) (1,312) - (9,486) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559  - 192,064 477,346 27,143 138,281 - 834,834 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี  - 10,196 40,721 1,210 13,280 - 65,407 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่จาํหน่าย                
และตดัจาํหน่าย - - (424) (247) (11,973) - (12,644) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 - 202,260 517,643 28,106 139,588 - 887,597 

ค่าเผือ่การด้อยค่า         
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 14,638 - - - - - 14,638 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 14,638 - - - - - 14,638 

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

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 644,369 82,281 104,289 2,938 17,669 27,215 878,761 

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี         
2559 (70 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)   71,845 

2560 (63 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)   65,407 

   



19 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   เครื่องจกัร เครื่องตกแต่งติดตั้ง  สินทรัพย ์  
  อาคารและ และ และเครื่องใช ้  ระหวา่งติดตั้ง  
 ที่ดิน สิ่งปลกูสร้าง อุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 646,587 248,602 613,300 30,120 168,166 40,097 1,746,872 
ซื้อเพิ่ม 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 วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 659,007 262,498 614,801 29,399 169,105 19,391 1,754,201 
ซื้อเพิ่ม - 77 1,588 1,896 282 19,342 23,185 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - - (461) (251) (12,130) - (12,842) 
โอนเขา้ / (โอนออก) - 5,514 6,004 - - (11,518) - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 659,007 268,089 621,932 31,044 157,257 27,215 1,764,544 

ค่าเสื่อมราคาสะสม         
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 - 165,483 441,216 27,081 122,300 - 756,080 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี  - 10,272 43,050 1,193  17,293 - 71,808 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่จาํหน่าย                
และตดัจาํหน่าย - (123) (6,920) (1,131) (1,312) - (9,486) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 - 175,632 477,346 27,143 138,281 - 818,402 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี  - 10,177 40,721 1,210 13,279 - 65,387 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่จาํหน่าย                
และตดัจาํหน่าย - - (424) (247) (11,973) - (12,644) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 - 185,809 517,643 28,106 139,587 - 871,145 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   เครื่องจกัร เครื่องตกแต่งติดตั้ง  สินทรัพย ์  
  อาคารและ และ และเครื่องใช ้  ระหวา่งติดตั้ง  
 ที่ดิน สิ่งปลกูสร้าง อุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ค่าเผือ่การด้อยค่า        
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 14,638 - - - - - 14,638 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 14,638 - - - - - 14,638 

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

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 644,369 82,280 104,289 2,938 17,670 27,215 878,761 

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี        
2559 (70 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)   71,808 

2560 (63 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)   65,387 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึ่งซึ่งตดัค่าเสื่อมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสม
ของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 487 ลา้นบาท (2559: 425 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ: 472 ลา้นบาท 2559: 409 ลา้นบาท)  
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15. ต้นทุนสวนปาล์ม 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ตน้ทุนสวนปาลม์ ตน้ทุนสวนปาลม์  
 ท่ีพร้อมเกบ็เก่ียว ท่ียงัไม่พร้อมเกบ็เก่ียว รวม 

ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  541,377 36,987 578,364 
ตน้ทุนเพ่ิมข้ึน - 31,039 31,039 
ตดัจาํหน่าย (13,233) - (13,233) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 528,144 68,026 596,170 
ตน้ทุนเพ่ิมข้ึน 16,821 8,592 25,413 
ตดัจาํหน่าย (170) - (170) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 544,795 76,618 621,413 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 377,045 - 377,045 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  10,499 - 10,499 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสมสาํหรับส่วนท่ี             
ตดัจาํหน่าย (6,139) - (6,139) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  381,405 - 381,405 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  9,335 - 9,335 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสมสาํหรับส่วนท่ี             
ตดัจาํหน่าย (57) - (57) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 390,683 - 390,683 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  146,739 68,026 214,765 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 154,112 76,618 230,730 

ค่าตดัจําหน่ายสําหรับปี (รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต)   
2559   10,499 

2560   9,335 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ตน้ทุนสวนปาลม์ ตน้ทุนสวนปาลม์  
 ท่ีพร้อมเกบ็เก่ียว ท่ียงัไม่พร้อมเกบ็เก่ียว รวม 
ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 248,659 36,987 285,646 
ตน้ทุนเพ่ิมข้ึน - 31,039 31,039 
ตดัจาํหน่าย (13,233) - (13,233) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 235,426 68,026 303,452 
ตน้ทุนเพ่ิมข้ึน 16,821 8,592 25,413 
ตดัจาํหน่าย (170) - (170) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 252,077 76,618 328,695 
ค่าตดัจําหน่ายสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 84,327 - 84,327 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  10,499 - 10,499 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสมสาํหรับส่วนท่ี           
ตดัจาํหน่าย 

(6,139) 
 

- 
 

(6,139) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 88,687 - 88,687 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  9,335 - 9,335 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสมสาํหรับส่วนท่ี      
ตดัจาํหน่าย (57) - (57) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 97,965 - 97,965 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 146,739 68,026 214,765 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 154,112 76,618 230,730 

ค่าตดัจําหน่ายสําหรับปี (รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต)   
2559   10,499 

2560   9,335 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีพื้นท่ีในการปลูกปาลม์นํ้ ามนัแบ่งออกเป็นพื้นท่ีมีโฉนดท่ีดิน              
และเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิอ่ืน ๆ (น.ส. 3ก. และ น.ส. 3) จาํนวนรวมประมาณ 13,066 ไร่ ส่วนท่ีเหลือ
บริษทัฯไดรั้บโอนการครอบครองมาและกาํลงัอยูใ่นระหว่างการดาํเนินการให้ไดม้าซ่ึงเอกสารแสดง
สิทธิตามกฎหมาย  

 หนังสืออนุญาตจากกรมป่าไมใ้ห้บริษทัย่อยแห่งหน่ึงเขา้ทาํประโยชน์หรืออยู่อาศยัในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ซ่ึงบริษทัย่อยใชพ้ื้นท่ีปลูกปาล์มนํ้ ามนัอยู่ประมาณ 13,030 ไร่ ไดห้มดอายุลงในเดือน
มกราคม 2558 บริษทัยอ่ยไดด้าํเนินการขออนุญาตเขา้ทาํประโยชน์หรืออยูอ่าศยัในพื้นท่ีดงักล่าวกบั
ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ ขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของส่วนราชการดงักล่าว 
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 อยา่งไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2558 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดรั้บใบอนุญาตเก็บหาของป่าในพ้ืนท่ี
แปลงดงักล่าว โดยบริษทัย่อยตอ้งชาํระเงินค่าภาคหลวงในอตัราร้อยละ 10 ของราคาตลาดและ             
ค่าบาํรุงป่าในอตัรา 2 เท่าของค่าภาคหลวง เม่ือเก็บเก่ียวผลปาลม์นํ้ ามนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
ราคาตามบญัชีของตน้ทุนสวนปาลม์นํ้ามนัท่ีคงเหลืออยูบ่นพื่นท่ีดงักล่าวมีจาํนวนเงิน 0.1 ลา้นบาท 

16. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 

อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

งบการเงินรวม/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.00 - 2.15 1.85 - 1.88 400,000 340,000 

รวม 400,000 340,000 

17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 11,018 17,750 11,018 17,750 
เจา้หน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจกัร - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,942 899 2,942 899 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) - - 273,145 255,063 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,347 2,021 2,347 2,021 
เงินทดรองจ่ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 86 - 86 - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 11,038 19,336 9,868 18,404 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 27,431 40,006 299,406 294,137 

 เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน เป็นเจา้หน้ีค่าเช่าคา้งจ่ายและดอกเบ้ียคา้งจ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมี
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR ลบร้อยละ 1.5 ต่อปี สาํหรับยอดค่าเช่าท่ีคา้งเกินกาํหนดชาํระ 
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18. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน    

 จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดง
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 5,517 9,186 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :   
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  1,534 947 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 479 550 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :   
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 3,177 - 
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  1,875 - 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 13,366 - 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี (8,125) (5,166) 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 17,823 5,517 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนกาํไรหรือขาดทุนแสดงไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 
ตน้ทุนขาย 1,508 910 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 505 587 

รวมค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 2,013 1,497 

 บริษัทฯคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็นจาํนวน
ประมาณ 7 ลา้นบาท (2559: จาํนวน 1 ลา้นบาท)  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาว                    
ของพนกังานของบริษทัฯประมาณ 10 ปี (2559: 14 - 25 ปี) 
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 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 4.3 - 4.8 4.3 - 4.8 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  5.0 5.0 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน  0.0 - 50.0 0.0 - 35.0 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 เพ่ิมข้ึน        
ร้อยละ 0.5 

ลดลง          
ร้อยละ 0.5 

เพ่ิมข้ึน        
ร้อยละ 0.5 

ลดลง          
ร้อยละ 0.5 

อตัราคิดลด (1,294) 1,376 (269) 280 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  1,725 (1,594) 438 (420) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (1,589) 1,731 (520) 547 

19. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 3,607 16,545 329 13,008 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

นิติบุคคลของปีก่อน - (99) - - 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด             

ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั              
รายการผลแตกต่างชัว่คราว (5,375) 4,076 (5,627) 4,076 

ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้ทีแ่สดง   
อยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (1,768) 20,522 (5,298) 17,084 
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  จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 3,684 - 3,684 - 

รวม 3,684 - 3,684 - 

 รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคล (20,106) 92,718 (26,355) 106,973 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 0 และ 20 ร้อยละ 0 และ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
คูณอตัราภาษี (4,180) 18,432 (5,271) 21,395 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล        
ของปีก่อน - (99) - - 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 2,038 2,264 - - 
ขาดทุนทางภาษีท่ีถกูใชป้ระโยชน์ในปีปัจจุบนั - (909) - (909) 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 22) - (688) - (688) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 396 1,601 145 1,601 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (22) (79) (22) (79) 

เงินปันผลรับ - - (150) (4,236) 

รวม 374 834 (27) (3,402) 

ค่าใชจ่้าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (1,768) 20,522 (5,298) 17,084 
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 การกระทบยอดสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีแสดงไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 (5,463) (5,463) 
ผลประโยชนภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีรับรู้เขา้              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในระหวา่งปี 5,375 5,627 

ผลประโยชนภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีรับรู้เขา้              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในระหวา่งปี 3,684 3,684 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 3,596 3,848 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ส่วนประกอบของสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี     
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 87 437 87 437 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2,928 2,928 2,928 2,928 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 3,565 1,104 3,565 1,104 
สาํรองค่าเช่าท่ีดิน 202 298 454 298 

รวม 6,782 4,767 7,034 4,767 
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี     
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์

ชีวภาพและผลต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรมกบั
ราคาทุนของผลิตผลทางการเกษตร (3,186) (10,230) (3,186) (10,230) 

รวม (3,186) (10,230) (3,186) (10,230) 

สุทธิ 3,596 (5,463) 3,848 (5,463) 
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20. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี               
หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรร
สาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

21. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชนอ่ื์นของพนกังาน 143,102 162,988 143,102 162,988 
ค่าเส่ือมราคา 65,407 71,845 65,387 71,808 
ค่าตดัจาํหน่าย 9,692 10,870 9,692 10,870 
ค่าขนส่ง 18,903 16,178 18,903 16,178 
ค่าเช่าจ่าย 4,000 4,821 9,895 10,716 
ค่าซ่อมแซมและค่าบาํรุงรักษา 22,110 27,758 22,110 27,758 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 394,541 524,295 394,541 524,295 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (3,503) (54,783) (3,503) (54,783) 

22. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สาํหรับกิจการสกดันํ้ ามนัปาลม์
ดิบและเมลด็ในปาลม์อบแหง้ และกิจการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวลตามกาํลงัการผลิตท่ีกาํหนดไว้
ในบตัรส่งเสริม ทั้งน้ีภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี: 

เลขท่ีบตัรส่งเสริม สิทธิประโยชน์หลกั 
1043(2)/2548 - ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรท่ีได้จากการ

ประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 
ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนมีกาํหนดเวลา 8 ปี
นบัแต่วนัเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการสําหรับผลิตภณัฑ์
นํ้ ามันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มอบแห้ง (วันท่ี 7 มกราคม 
2552) 

- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรท่ีได้จากการ
ประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมมีกาํหนดเวลา 8 ปีนบัแต่วนั
เร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการสาํหรับผลิตภณัฑไ์ฟฟ้าจาก
เช้ือเพลิงชีวมวล (วนัท่ี 21 สิงหาคม 2558) 
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นอกจากน้ี บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สาํหรับกิจการผลิต
ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพตามกาํลงัการผลิตท่ีกาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริม ทั้งน้ีภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดบาง
ประการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เลขท่ีบตัรส่งเสริม สิทธิประโยชน์หลกั 
2245(9)/2550 - ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรจากกิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วนัเร่ิมมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2553) 

รายไดข้องบริษทัฯสาํหรับปีจาํแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริม
การลงทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รายไดจ้ากการขาย - 118,639 763,221 827,461 763,221 946,100 

23. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่น
ระหวา่งปี 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (พนับาท) (18,339) 72,195 (21,057) 89,889 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 324,050 324,050 324,050 324,050 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) (0.06) 0.22 (0.06) 0.28 

24. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 
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 บริษัทฯและบริษัทย่อยดําเนินกิจการใน 2 ส่วนงานหลักคือ (1) ธุรกิจการทาํสวนปาล์มนํ้ ามัน                    
ผลิตนํ้ ามนัปาลม์ดิบและนํ้ ามนัเมล็ดในปาลม์ดิบ (2) ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพและเช้ือเพลิงชีวมวล          
ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีกิจกรรมท่ีเป็นสาระสาํคญัในส่วนงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ
ชีวภาพและเช้ือเพลิงชีวมวล ดงันั้นรายได ้กาํไรจากการดาํเนินงานและสินทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่ท่ีแสดง
ในงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานทางธุรกิจ (1) ตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพย์
ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ในปี 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนสองราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 
308 ลา้นบาท และ 169 ลา้นบาท (ปี 2559: มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนสองราย เป็นจาํนวนเงิน
ประมาณ 516 ล้านบาท และ  174 ล้านบาท) ซ่ึงมาจากส่วนงานธุรกิจการทําสวนปาล์มนํ้ ามัน                    
ผลิตนํ้ามนัปาลม์ดิบและนํ้ามนัเมลด็ในปาลม์ดิบ                

25. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 
ของเงินเดือน ทั้งน้ีพนกังานท่ีเร่ิมงานตั้งแต่วนัท่ี 15 มกราคม 2553 เป็นตน้ไป บริษทัฯและพนกังานจะ
จ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหาร
โดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออก
จากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2560 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็น
ค่าใชจ่้ายจาํนวน 2 ลา้นบาท (2559: 2 ลา้นบาท) 

26. เงินปันผล 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจาํปี 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ

วนัท่ี 26  เมษายน 2559 
 32 
 

 0.10 
 

รวมเงนิปันผลสําหรับปี 2559  32  0.10 

    
เงินปันผลประจาํปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ

วนัท่ี 26  เมษายน 2560  49  0.15 

รวมเงนิปันผลสําหรับปี 2560  49  0.15 
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27. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

27.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯไม่มีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกบัการซ้ือเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ 
ยานพาหนะและสร้างอาคาร (2559: 4 ลา้นบาท)                            

27.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน อายุของสัญญามี
ระยะเวลา 14 และ 15 ปี ทั้งน้ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต
ทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 3 2 4 4 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 9 9 16 16 
มากกวา่ 5 ปี 15 17 25 29 

27.3 การคํา้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 4 ลา้นบาท (2559: 4 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนั
ทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

27.4 สิทธิการใช้ประโยชน์ในทีด่นิ   

ก) ในปี 2547 บริษทัฯไดรั้บจดหมายเชิญจากสํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
เก่ียวกบัปัญหาท่ีดินทบัซ้อนกบัท่ีดิน ส.ป.ก. ซ่ึงบริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมปรึกษาหารือกบั ส.ป.ก.               
เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2547 พร้อมกบัไดส่้งมอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้พื่อการพิจารณาแลว้ 

 เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2548 บริษทัฯไดส่้งมอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งให้ ส.ป.ก.เพื่อขอให้พิจารณา
พิสูจน์สิทธิในท่ีดิน ต่อมา ส.ป.ก. มีหนงัสือแจง้ใหบ้ริษทัฯไปดาํเนินการกระจายสิทธิ  โดยไดมี้
การดาํเนินการกระจายสิทธิแลว้จาํนวนพื้นท่ี 4,994.10 ไร่  อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดมี้การ
ตรวจสอบพบในภายหลงัว่ามีพื้นท่ีจาํนวน 1,459 ไร่เศษ ซ่ึงมีราคาทุนของท่ีดินและมูลค่าสุทธิ
ตามบญัชีคงเหลือของตน้ทุนสวนปาล์มนํ้ ามนับนท่ีดินดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
จาํนวนประมาณ 10 ลา้นบาท ไดก้ระจายสิทธิทบัซอ้นกบัโฉนดท่ีดินของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯอยู่
ในระหวา่งการดาํเนินการกบั ส.ป.ก. เพื่อใหย้กเลิกพื้นท่ีท่ีทบัซอ้นดงักล่าว 
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ข) เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2551 บริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมประชุมกบัคณะทาํงานพิจารณาตรวจสอบทบทวน
แนวทางปฏิบติัและการเจรจาเพื่อนาํท่ีดินของผูค้รอบครองท่ีดินแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปท่ีดินมา
จดัใหแ้ก่เกษตรกร แต่งตั้งโดยคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เพื่อพิจารณาแกไ้ข
ปัญหาท่ีดิน เน่ืองจากบริษทัฯมีท่ีดินอยูใ่นเขตป่าจาํแนกเน้ือท่ีประมาณ 1,210 ไร่ และเขตปฏิรูป
ท่ีดินประมาณ 276 ไร่ ท่ีดินดงักล่าวคิดเป็นเน้ือท่ีประมาณร้อยละ 3 ของพ้ืนท่ีปลูกปาลม์ทั้งหมด
ของบริษทัฯในปัจจุบนั โดยท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินประมาณ 276 ไร่ เป็นการครอบครองท่ีดิน
แปลงใหญ่และถือครองท่ีดินเกินขนาดตามกฎหมายปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมมาตรา 30  

 เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2551 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํบนัทึกการเจรจาตกลงการมอบพ้ืนท่ีครอบครองคืน 
ส.ป.ก. เพื่อนาํไปดาํเนินการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม สําหรับท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน โดย
บริษทัฯขอแสดงเจตนายินยอมให้ ส.ป.ก. นาํท่ีดินเน้ือท่ีประมาณ 80 ไร่ ไปดาํเนินการปฏิรูป
ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2552 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือจาก
สาํนกังานการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัสุราษฎร์ธานีแจง้ใหบ้ริษทัฯออกจากท่ีดินเขตปฏิรูปท่ีดินเน้ือท่ี
ประมาณ 133 ไร่ พร้อมร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างภายใน 30 วนั นบัแต่ไดรั้บหนงัสือฉบบัดงักล่าว 
เน่ืองจากบริษทัฯไม่มีเอกสารสิทธิในท่ีดินดงักล่าว ซ่ึงบริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยส์าํหรับราคาทุนของท่ีดินและมูลค่าสุทธิคงเหลือตามบญัชีของตน้ทุนสวนปาลม์นํ้ ามนั
บนท่ีดินดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวนในปี 2552 

 ส่วนท่ีดินในเขตป่าจาํแนก ปัจจุบนับริษัทฯกาํลังอยู่ระหว่างการเจรจากับหน่วยราชการท่ี
เก่ียวขอ้งเพ่ือหาแนวทางแกไ้ขปัญหาสาํหรับท่ีดินดงักล่าว  

28.     ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สินทรัพยชี์วภาพ - 53,091 17,525 70,616 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สินทรัพยชี์วภาพ - 53,297 30,250 83,547 

 ในระหวา่งปี 2560 และ 2559 ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

29. เคร่ืองมือทางการเงิน 

29.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้ น                
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนและเงินกูย้ืมระยะยาว บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากการขายใหก้บั
ลูกคา้จาํนวนนอ้ยราย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการ
เกบ็หน้ีจากลูกหน้ีเหล่านั้น เน่ืองจากลูกหน้ีส่วนใหญ่มีความสามารถในการชาํระหน้ี 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากธนาคาร                  
เงินใหกู้ย้มื และเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มี
อตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกับอตัราตลาดใน
ปัจจุบนั  
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 สินทรัพยแ์ละหนี้สินทางการเงินที่สาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี้ย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนี้สินทางการเงินที่มีอตัราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวนัที่
ครบกาํหนด หรือ วนัที่มีการกาํหนดอตัราดอกเบี้ยใหม่ (หากวนัที่มีการกาํหนดอตัราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี้     

  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม 

   อตัราดอกเบี้ย    
 อตัราดอกเบี้ยคงที่ ปรับขึ้นลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบี้ย 

 ภายใน 1 ปี มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ที่แทจ้ริง 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
           (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 30 30 - - 79 63 3 3 112 96 0.05 - 1.13 0.05 - 1.45 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - - - - - - 51 14 51 14 - - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่พนกังาน - - - - - - - - - - - - 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัอื่น - - - - 21 61 - - 21 61 THBFIX + 1 THBFIX + 1 
 30 30 - - 100 124 54 17 184 171   
หนีส้ินทางการเงนิ             
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 400 340 - - - - - - 400 340 2.00 - 2.15 1.85 - 1.88 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - - - - - - 27 40 27 40 - - 
 400 340 - - - - 27 40 427 380   
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  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   อตัราดอกเบี้ย    
 อตัราดอกเบี้ยคงที่ ปรับขึ้นลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบี้ย 

 ภายใน 1 ปี มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ที่แทจ้ริง 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
           (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 30 30 - - 23 43 3 3 56 76 0.05 - 1.13 0.05 - 1.45 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - - - - - - 51 14 51 14 - - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่พนกังาน - - - - - - - - - - - - 
 30 30  - 23 43 54 17 107 90   
หนีส้ินทางการเงนิ             
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 400 340 - - - - - - 400 340 2.00 - 2.15 1.85 - 1.88 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - - - - 273 255 26 39 299 294 MLR - 1.5 MLR - 1.5 
 400 340 - - 273 255 26 39 699 634   
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือเคร่ืองจกัรเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัฯไดพ้ิจารณาทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นคร้ังคราวเพื่อลด
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัฯไม่มีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้
คงเหลือ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

29.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ น             
หรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงประมาณมูลค่า
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

30. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯ คือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ โดย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.42:1 (2559: 0.35:1) และเฉพาะบริษทัฯ
มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.71:1 (2559: 0.59:1) 

31. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัเสนอจ่ายเงินปันผล
จากกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรของบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผล
ทั้งส้ินประมาณ 32 ลา้นบาท โดยจะนาํเสนอเพื่อขออนุมติัการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในท่ีประชุม
สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯต่อไป 

32. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561 
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