แบบ 56 – 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)

สารบัญ
หน้ าที่
ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิ จ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปจั จัยความเสีย่ ง
ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
ข้อพิพาททางกฎหมาย
ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสําคัญอื่น

1–4
5 – 27
28 – 31
32 – 33
34
35 – 38

การจัดการและการกํากับดูแลกิ จการ

ส่วนที่ 2
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ส่วนที่ 3

ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ อื หุน้
โครงสร้างการจัดการ
การกํากับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง
รายการระหว่างกัน

39 – 41
42 – 49
50 – 71
72 – 79
80 – 81
82 – 83

ฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงาน
13.
14.

ข้อมูลทางการเงินทีส่ าํ คัญ
การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝา่ ยจัดการ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

84 – 89
90 – 96
97

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี าํ นาจควบคุมบริษทั
และเลขานุการบริษทั
98 - 107
108
เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่อย
เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้างานผูต้ รจสอบภายในและ
หัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั (Compliance)
109
110
เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ
111 - 116
เอกสารแนบ 5 : อื่นๆ
- สารประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
- รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
- รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิ จ
1.

นโยบายและลักษณะการประกอบธุรกิ จ

1.1

ประวัติความเป็ นมา

ผูเ้ ริม่ จัดตัง้ บริษทั คือ นายวิชยั นามศิรชิ ยั ได้จดทะเบียนตามประมวลกฏหมายแพ่งและพานิชย์เป็ นนิติ
บุคคลประเภทบริษทั จํากัด ทะเบียนเลขที่ 664/2521 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2521 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 20 ล้าน
บาท เพือ่ ดําเนินธุรกิจผลิตนํ้ามันปาล์มดิบจากผลปาล์มสด โดยบริษทั มีสวนปาล์มนํ้ามันขนาดใหญ่เป็ นของตนเอง
มีพน้ื ทีป่ ลูกรวมมากกว่า 30,625 ไร่ ในจังหวัดกระบีแ่ ละจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2537 บรรษัทพัฒนาการแห่งเครือจักรภพ หรือ ซีดซี ี ซึง่ เป็ นสถาบันการเงินเพือ่ การ
พัฒนาของรัฐบาลอังกฤษมีการลงทุนในสวนปาล์มนํ้ ามันในหลายประเทศ ได้เข้าเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
หลังจากซือ้ หุน้ ร้อยละ 47 ของบริษทั จากกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ชาวต่างประเทศและในประเทศ
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ วิสามัญครัง้ ที่ 1/2537 วันที่ 15 สิงหาคม 2537 ผูถ้ อื หุน้ ได้มกี ารอนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุน
จดทะเบียนจาก 250 ล้านบาท เป็ น 324.05 ล้านบาท โดยออกหุน้ สามัญ 7,405,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ั น์ จํากัด
เพือ่ แลกกับหุน้ ทัง้ หมดของบริษทั พันธ์ศรีววิ ฒ
ั น์ จํากัด ในราคาหุน้ ละ 40.9985 บาท บริษทั พันธ์ศรีววิ ฒ
มีบริษทั ย่อย 2 บริษทั ซึ่งเป็ นเจ้าของสัมปทานสวนปาล์มนํ้ ามันสองแห่ง มีพน้ื ที่ปลูกปาล์มทัง้ หมดมากกว่า
21,349 ไร่ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทัง้ นี้การแลกเปลีย่ นหุน้ ดังกล่าวมีมลู ค่ารวมทัง้ สิน้ 274 ล้านบาท ผลจากการ
รวมกิจการกับ บริษทั พันธ์ศรีววิ ฒ
ั น์ จํากัดในครัง้ นี้ ทําให้ในขณะนัน้ บริษทั มีพน้ื ทีป่ ลูกปาล์มนํ้ ามันมากทีส่ ุดใน
ประเทศไทย คือ มากกว่า 44,440 ไร่
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได้ซอ้ื หุน้ จากผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ของบริษทั คือ บรรษัทพัฒนาการแห่งเครือจักรภพ และ CDC (WEST MALAYSIA) SENDIRIAN BERHAD
จํานวน 13,600,763 หุ้น คิดเป็ นร้อ ยละ 41.97 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ ายได้ทงั ้ หมด เมื่อรวมกับหุ้นเดิมที่มอี ยู่
จํานวน 7,874,704 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 24.30 ทําให้บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กลายเป็ นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของบริษทั โดยถือหุน้ ทัง้ หมดคิดเป็ นร้อยละ 66.29 และในปจั จุบนั บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) ถือหุน้ ในบริษทั ร้อยละ 69.96
ปจั จุบนั บริษทั มีพน้ื ทีป่ ลูกปาล์มลดลงเมื่อเทียบกับในอดีตทีผ่ ่านมา เนื่องจากพืน้ ทีส่ มั ปทานทีห่ มดอายุ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(i) พืน้ ทีส่ มั ปทานของสวนเคียนซากับกรมป่าไม้ (ประมาณ 8,500 ไร่) ได้หมดอายุลง เมื่อวันที่ 8
กรกฎาคม 2557 และบริษทั ย่อยได้ดําเนินการต่ออายุสญ
ั ญาเรียบร้อยแล้ว โดยได้จดทะเบียนทําสัญญาเช่าทีด่ นิ
กับกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 จํานวนพืน้ ที่ 4,294 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 50 ของพืน้ ทีท่ เ่ี คยได้เข้าทํา
ประโยชน์จากใบอนุญาตกับกรมปา่ ไม้ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2527
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(ii) พืน้ ทีส่ มั ปทานของสวนชัยบุรกี บั กรมปา่ ไม้ (ประมาณ 13,000 ไร่) ได้หมดอายุลงในวันที่ 1 มกราคม
2558 บริษัทและบริษัทย่อ ยได้ย่ืนขออนุ ญ าตเข้าทําประโยชน์ ก ับ กรมป่าไม้ จํานวนพื้น ที่ 6,513 ไร่ ซึ่งอยู่ใ น
ระหว่างการดําเนินการพิจารณาของกรมปา่ ไม้
(ดูรายละเอียดเพิม่ เติม ในหัวข้อ “ปัจจัยเสี่ยง”)

1.2

วิ สยั ทัศน์ และพันธกิ จ
วิสยั ทัศน์
เป็ นบริษทั ชัน้ นําในธุรกิจนํ้ามันปาล์มทีม่ กี ารเติบโตอย่างยังยื
่ น ภายใต้การดําเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานระดับสากล เพือ่ เสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการแข่งขันระดับโลก

พันธกิจ
1. สร้างศักยภาพในธุรกิจนํ้ามันปาล์มตัง้ แต่การเพาะเมล็ดพันธุ์ การผลิตต้นกล้า การเพาะปลูก การสกัด
นํ้ามัน ตลอดจนธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องให้สามารถแข่งขันได้และเป็ นทีย่ อมรับในอนาคต
2. ดําเนินธุรกิจนํ้ามันปาล์มทีใ่ ห้มลู ค่าสูงด้วยการมุง่ เน้นในด้านงานค้นคว้าวิจยั พัฒนาสายพันธุป์ าล์ม
นํ้ามันทีใ่ ห้ผลผลิตสูงปรับตัวได้ดใี นทุกพืน้ ทีก่ ารเพาะปลูกตรงตามความต้องการของเกษตรกร
รวมถึงการให้บริการทีด่ เี ยีย่ มต่อลูกค้า
3. ใช้เทคโนโลยีการผลิตและการค้นคว้าวิจยั ทีท่ นั สมัย ด้วยระบบการบริหารจัดการทีไ่ ด้มาตรฐานสากล
พร้อมกับการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนและสังคม
4. ให้ความสําคัญอยูเ่ สมอต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงาน รวมถึงการสร้างความ
เชือ่ มั ่นให้กบั ลูกค้า เกษตรกร และจัดสรรประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ อื หุน้ และผูเ้ กีย่ วข้องอย่าง
เหมาะสม
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การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญในปี ที่ผา่ นมา
1. จรรยาบรรณธุรกิ จ : ฉบับแก้ไขเพิ่ มเติ มครัง้ ที่ 1
เมือ่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการบริษทั มีมติอนุ มตั จิ รรยาบรรณธุรกิจของบริษทั โดยฉบับนี้
เป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1 ซึ่งได้แบ่งหัวข้อให้ชดั เจนขึน้ และครอบคลุมถึงระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ
อย่างกว้างขวาง รวมทัง้ แนวปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียในระดับต่างๆ ตลอดจนนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน เพือ่ ให้เป็ นหลักปฏิบตั ใิ นการดําเนินธุรกิจของบริษทั ในสถานการณ์ปจั จุบนั
2. กฎบัตร: คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการค่าตอบแทน
เมื่อ วัน ที่ 10 สิง หาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท มีม ติ อ นุ ม ัติ ก ฎบัต รคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการค่าตอบแทน หลังจากฝ่ายจัดการได้ทบทวน และผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการเทียบเคียงกับแนวปฏิบตั ทิ ่ดี ีฉบับปจั จุบนั ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย สํานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. CG CODE 2017: หลักการกํากับดูแลกิ จการตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ดีสาํ หรับบริ ษทั
จดทะเบียน ปี 2560 ของสํานักงาน กลต.
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการบริษทั มีมติอนุ มตั หิ ลักการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ สี าํ หรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 ของสํานักงาน กลต. โดยคณะกรรมการ
ได้พจิ ารณาและทบทวนการนําหลักปฏิบตั ติ าม CG CODE ไปปรับใช้ตามบริบททางธรุกจิ ของบริษทั
ทัง้ นี้ บริษัทจะเปิ ด เผยข้อ มูลในรายงานประจํา ปี แ ละแบบแสดงรายการข้อ มูลประจํา ปี (แบบ 56-1)
สําหรับรายงานทีต่ อ้ งจัดส่งในปี 2562 เป็ นต้นไป
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั
บมจ. สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม

99.98%
บจ. พันธ์ศรีววิ ฒ
ั น์
(เจ้าของสวนปาล์มนํ้ามันทีช่ ยั บุรแี ละเคียนซา)

99.99%
บจ. พันธ์ศรี
(เจ้าของสัมปทานทีด่ นิ ชัยบุร)ี
(อยู่ในระหว่างการขอต่ออายุ)

1.5

50%
บจ. สยามเอลิทปาล์ม
(การร่วมค้า)

99.99%
บจ. ประจักษ์ววิ ฒ
ั น์
(เจ้าของสัมปทานทีด่ นิ เคียนซา)

ความสัมพันธ์กบั กลุม่ ธุรกิ จของผูถ้ ือหุ้นใหญ่

ในปี 2560 บริษัท มีก ารจํา หน่ า ยนํ้ า มัน ปาล์ม ดิบ และนํ้ า มัน เมล็ด ในปาล์ม ดิบ ให้แ ก่ บริษัท ลํ่ า สูง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) คิดเป็ นร้อยละ 40.30 (2559 : ร้อยละ 54.57) ของมูลค่าการขายทัง้ หมด ซึ่งเป็ น
ราคาตลาดและเป็ นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ไม่มพี นั ธะผูกพันกันนอกเหนือจากสัญญาการขายนํ้ ามันปาล์มดิบ
และเป็ นไปตามประเพณีการค้าของการทําธุรกิจนํ้ามันปาล์มดิบ
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิร ิ ซึง่ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั และบริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) เป็ นผูอ้ นุ มตั กิ ารขายนํ้ามันปาล์มดิบให้แก่ บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยทีก่ ารขาย
ทุกครัง้ จะมีราคาอ้างอิงกับการขายให้กบั ลูกค้ารายอื่นๆ ภายในวันเดียวกัน หรืออย่างช้าภายในวันรุง่ ขึน้
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2.

บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษทั ดําเนินกิจการปลูกปาล์มนํ้ามัน และมีโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มดิบและนํ้ามันเมล็ดในปาล์มดิบ ผูถ้ อื
หุน้ ใหญ่ของบริษทั คือบริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นโรงกลั ่นนํ้ามันปาล์มดิบ ผลิตนํ้ามันพืช
ตรา หยก และผลิตภัณฑ์อ่นื เช่น ไขมันผสม และเนยเทียม เป็ นต้น
บริษทั ได้ถอื หุน้ 99.98% ในบริษทั พันธ์ศรีววิ ฒ
ั น์ จํากัด (ทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลค่า 274 ล้าน
บาท โดยออกเป็ นหุน้ สามัญ 27,400 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10,000 บาท) ซึง่ เป็ นเจ้าของสวนปาล์มนํ้ามัน โดยบริษทั ได้
มีการเช่าสวนปาล์มนํ้ ามันจากบริษทั พันธ์ศรีววิ ฒ
ั น์ จํากัด นอกจากนี้แล้วบริษทั พันธ์ศรีววิ ฒ
ั น์ จํากัด ได้ถอื หุน้
99.99% ของบริษทั พันธ์ศรี จํากัด (ทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลค่า 5 ล้านบาท โดยออกเป็ นหุน้ สามัญ 500
หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10,000 บาท) และบริษทั ประจักษ์ววิ ฒ
ั น์ จํากัด (ทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลค่า 5 ล้านบาท
โดยออกเป็ นหุน้ สามัญ 5,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1,000 บาท) เดิมทัง้ สองบริษทั นี้ได้รบั สัมปทานการปลูกปาล์ม
นํ้ามันในเขตพืน้ ทีอ่ ําเภอชัยบุรแี ละอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็ นจํานวนประมาณ 30,000 ไร่ จากกรม
ป่าไม้เป็ นระยะเวลา 30 ปี มีพน้ื ทีป่ ลูกปาล์มนํ้ามันอยู่ 21,349 ไร่ ปจั จุบนั บริษทั มีพน้ื ทีป่ ลูกปาล์มลดลงเมื่อ
เทียบกับในอดีตทีผ่ า่ นมา เนื่องจากพืน้ ทีส่ มั ปทานทีห่ มดอายุ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(i) พืน้ ทีส่ มั ปทานของสวนเคียนซากับกรมปา่ ไม้ (ประมาณ 8,500 ไร่) ได้หมดอายุลง เมือ่ วันที่ 8
กรกฎาคม 2557 และบริษทั ย่อยได้ดําเนินการต่ออายุสญ
ั ญาเรียบร้อยแล้ว โดยได้จดทะเบียนทําสัญญาเช่าทีด่ นิ
กับกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 จํานวนพืน้ ที่ 4,294 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 50 ของพืน้ ทีท่ เ่ี คยได้เข้าทํา
ประโยชน์จากใบอนุญาตกับกรมปา่ ไม้ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2527
(ii) พืน้ ทีส่ มั ปทานของสวนชัยบุรกี บั กรมปา่ ไม้ (ประมาณ 13,000 ไร่) ได้หมดอายุลงในวันที่ 1 มกราคม
2558 บริษัทและบริษัทย่อ ยได้ย่ืนขออนุ ญ าตเข้าทําประโยชน์ ก ับ กรมป่าไม้ จํานวนพื้น ที่ 6,513 ไร่ ซึ่งอยู่ใ น
ระหว่างการดําเนินการพิจารณาของกรมปา่ ไม้
(ดูรายละเอียดเพิม่ เติม ในหัวข้อ “ปัจจัยเสี่ยง”)
นอกจากนัน้ เมื่อต้นปี 2550 บริษทั ได้จดั ตัง้ บริษทั ร่วมทุนชื่อ บริษทั สยามเอลิทปาล์ม จํากัด (ทุนจด
ทะเบียนและชําระเต็มมูลค่า 50 ล้านบาท โดยออกเป็ นหุน้ สามัญ 5 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท) เพือ่ ดําเนินการ
ผลิตและเพาะเมล็ดพันธุป์ าล์ม โดยเป็ นการร่วมทุนกับ Center de Cooperation Internationale en Recherche
Agronomique pour le Develppement (CIRAD) ซึง่ เป็ นองค์กรพิเศษทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายฝรังเศส
่ มีความ
เชียวชาญและให้ความสําคัญกับการวิจยั และพัฒนาด้านการเกษตรในเขตร้อน ในสัดส่วนร้อยละ 50 : 50 ต่อมาใน
ปี 2552 CIRAD ได้จดั ตัง้ บริษทั ย่อยชื่อบริษทั ปาล์มเอลิท เอสเอเอส (ประเทศฝรังเศส)
่
แล้วโอนหุน้ ทีถ่ อื อยู่ใน
บริษทั สยามเอลิทปาล์ม จํากัด ทัง้ หมดให้แก่ บริษทั ปาล์มเอลิท เอสเอเอส (ประเทศฝรั ่งเศส)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั มีพน้ื ทีป่ ลูกปาล์มนํ้ามันซึง่ เป็ นสวนของบริษทั เองจํานวน 21,031.56
ไร่ เมื่อรวมกับพืน้ ทีท่ ส่ี มั ปทานทีบ่ ริษทั เช่าจากบริษทั ย่อยแล้ว บริษทั จะมีพน้ื ทีป่ ลูกปาล์มทัง้ หมด 31,828.86 ไร่
หรือ 5,012.62 เฮกตาร์ ถึงแม้วา่ บริษทั จะมีสวนปาล์มขนาดใหญ่ แต่บริษทั ก็ยงั คงต้องซือ้ ผลปาล์มสดจากภายนอก
่
เพือ่ เป็ นวัตถุดบิ ป้อนเข้าสู่โรงงานสกัดนํ้ ามันปาล์มดิบ ซึ่งปจั จุบนั มีกําลังการผลิต 75 ตันผลปาล์มสดต่อชัวโมง
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โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ นํ้ามันปาล์มดิบและนํ้ามันเมล็ดในปาล์มดิบ ส่วนผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ นัน้ เป็ นผลพลอยได้จาก
การสกัดนํ้ามันปาล์มดิบ

โครงสร้างรายได้
ผลิ ตภัณฑ์/บริ การ
นํ้ามันปาล์มดิบ
นํ้ามันเมล็ดในปาล์มดิบ
อื่นๆ
รวมมูลค่าการจําหน่ าย

ปี 2558
%
ล้านบาท
1,041
164
55
1,260

82.62
13.01
4.37
100.00

ปี 2559
%
ล้านบาท
771
136
39
946

81.50
14.38
4.12
100.00

ปี 2560
%
ล้านบาท
625
93
45
763

85.27
12.69
2.04
100.00

หมายเหตุ : การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ขา้ งต้นดําเนินการโดย UPOIC

2.1

ลักษณะผลิ ตภัณฑ์

1. นํ้ามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil) เป็ นนํ้ามันทีไ่ ด้จากการสกัดผลปาล์มสด โดยมีอตั ราเปอร์เซ็นต์
นํ้ามันมากน้อยขึน้ อยู่กบั คุณภาพของผลปาล์มสด ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็ นผลปาล์มสดทีซ่ ้อื จากเกษตรกรรายย่อยจะ
ได้อตั ราการสกัดนํ้ ามันอยู่ทร่ี อ้ ยละ 15–17 แต่ถ้าเป็ นผลปาล์มสดจากสวนของบริษทั เองจะได้อตั ราการการสกัด
นํ้ามันร้อยละ 17-19 โดยมีผลพลอยได้เป็ นเมล็ดในปาล์ม ซึง่ เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตนํ้ามันเมล็ดในปาล์มดิบ
2. นํ้ามันเมล็ดในปาล์มดิบ (Crude Palm Kernel Oil) เป็ นนํ้ามันทีไ่ ด้จากการสกัดเมล็ดในปาล์ม โดยมี
อัตราการสกัดนํ้ามันร้อยละ 43 และมีผลพลอยได้เป็ นกากปาล์ม ซึง่ เป็ นวัตถุดบิ สําหรับผลิตอาหารสัตว์
นํ้ ามันปาล์มดิบและนํ้ ามันเมล็ดในปาล์มดิบเป็ นวัตถุ ดบิ ของอุตสาหกรรมต่ อเนื่องอื่น เช่น นํ้ ามันปรุง
อาหาร ไขมันผสม เนยเทียม ขนมปงั กรอบ ขนมเค้ก เนยโกโก้ ไอศครีม ครีมเทียม สบู่ แชมพู เทียนไข กลีเซอ
รีน สีอะมินส์ ส่วนผสมอาหาร เคมีภณ
ั ฑ์ เคลือบดีบุก อาหารสัตว์ และอื่นๆ นอกจากนี้ ในปจั จุบนั นํ้ามันปาล์มยัง
ใช้เป็ นส่วนประกอบสําคัญในการผลิตไบโอดีเซล ซึง่ เป็ นพลังงานทางเลือก เพือ่ ทดแทนการใช้น้ํามันปิ โตรเลียมได้
นํ้ามันปาล์มเป็ นนํ้ามันทีม่ คี ุณสมบัตพิ เิ ศษคือ มีจดุ ไหม้ทส่ี งู กว่า และมีเบต้าแคโรทีนสูง ซึง่ เป็ นประโยชน์
ต่อสุขภาพ นอกจากนัน้ ยังมีการดูดซับทีต่ ่าํ กว่านํ้ามันพืชชนิดอื่น ทําให้ไม่เคลือบติดสิง่ ทีท่ อด ทําให้อาหารทีท่ อดมี
สีสวย และเก็บไว้ได้นาน
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การแปรรูปผลปาล์มให้เป็ นผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ
นํ ้ามั น ปาล์ ม ดิบ
Crude Palm Oil

การสกั ด ให้ บ ริ สุท ธิ์
Refining

เติ ม ไฮโดรเจน
Hydrogenation

- นํ ้ามัน ปาล์ม ผ่ า นกรรมวิ ธี

- ครี ม เที ย ม

- มาการี น

- ครี ม ใส้ ข นม

- Vanaspati

- ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เบเกอรี่

- ไขมั น ผสม

- เครื่ อ งสํา อาง

- ไขมั น สํา หรั บ ทอด

- ไขมั น สํา หรั บ ทํา ขนมปั ง

- Sandwich Spread

- ไขมั น สํา หรั บ ทํา พาย

- ไขมั น นม

- ไอศกรี ม

- ไขมั น ผสมชอคโกเลตสํา หรั บ เคลื อ บ

การแยกส่ ว นและการสกั ด
Fractionation

กรดสบู่

นํ ้ามัน ปาล์ ม สเตรี ย รี น

แยกตัว

เติ ม ไฮโดรเจน

การนํา ไปใช้ ประโยชน์ อื่ น ๆ
Technical Uses

นํ ้ามั น ปาล์ ม โอเลอี น

- สบู่
- เคลื อ บดี บุ ก

แยกส่ ว น

เติ ม ไฮโดรเจน

- หมึ ก พิ ม พ์
- นํ ้ายาขัด เงา

กลี เซอรี น

- ไขมัน ผสม

- นํ ้ามั น สํา หรั บ ทอด

- ไขมั น ผสม

- ผงซัก ฟอก

- Vanaspati

- นํ ้ามั น สํา หรั บ ปรุ งอาหาร

- มาการี น

- เครื่ อ งสํา อาง

- ไขมัน สํา หรั บ ทํา เบเกอรี่

- นํ ้ามั น สลัด

- เนยโกโก้

- สารหล่ อ ลื่ น

- ไขมั น ทํา ลู ก กวาด

- บิ สกิ ต

- Emulsifier
- ส่ ว นประกอบในสารเคมี

กรดไขมั น
- สบู่ - เที ย นไข - สี - สารตึ งผิ ว - เรซิน - เอสเทอร์
กรดไขมั น

- แอลกอฮอล์ - ผงซัก ฟอก - Crayons - Amines

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจํากัดในการประกอบธุรกิ จ
1.

พืน้ ที่ปลูกปาล์มส่วนหนึ่ งเป็ นพืน้ ที่สมั ปทาน

พืน้ ทีส่ มั ปทานของบริษทั ย่อยสองแห่งจํานวนประมาณ 21,349 ไร่ โดยแบ่งเป็ นสวนเคียนซา 8,467.44
ไร่และสวนชัยบุรจี าํ นวน 12,881.50 ไร่ ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 47.1 ของพืน้ ทีป่ ลูกปาล์มทัง้ หมดของบริษทั และบริษทั
ย่อยหมดอายุสมั ปทานลงในเดือนกรกฎาคม 2557 และเดือนมกราคม 2558 ตามลําดับ
(ก) สวนเคีย นซาได้รบั อนุ ญ าตจากกรมธนารักษ์ได้รบั สิทธิการเช่าที่ราชพัส ดุจํานวน 4,294 ไร่ เป็ น
ระยะเวลา 15 ปี ซึ่งคิดเป็ นพื้นที่จํานวนครึง่ หนึ่งของพืน้ ที่เดิมที่เข้าทําประโยชน์ โดยสัญญามีผลตัง้ แต่วนั ที่ 9
กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 8 กรกฎาคม 2572 ทําให้พน้ื ทีป่ ลูกปาล์มลดลงคิดเป็ นร้อยละ 9.4 ของพืน้ ทีป่ ลูกปาล์ม
ทัง้ หมด ในปี 2558 และ 2559 บริษทั ได้เริม่ ปลูกปาล์มทดแทนในพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้ทาํ สัญญาเช่าไปแล้วจํานวน 1,246 และ
1,410 ไร่ ตามลําดับ ส่วนทีเ่ หลืออีกจํานวน 1,434 ไร่ จะดําเนินการปี 2563 ซึง่ ในระยะเวลาดังกล่าวจะมีผลให้ผล
ปาล์มในพืน้ ที่ดงั กล่าวลดลง มีผลให้บริษทั ต้องรับซื้อผลปาล์มสดจากบุคคลภายนอกในสัดส่วนสูงขึน้ ส่งผลให้
ต้นทุนวัตถุดบิ สูงขึน้
ส่วนพืน้ ทีอ่ กี ครึง่ หนึ่งให้นําไปจัดให้ราษฎรผูย้ ากไร้ไม่มที ด่ี นิ ทํากินได้รบั สิทธิการเช่ารายละไม่เกิน 10 ไร่
ในระหว่ า งที่ก ารดํา เนิ น การเรื่อ งการจัด สรรพื้น ที่ย ังไม่ แ ล้ว เสร็จ นัน้ กรมธนารัก ษ์ ไ ด้อ นุ ญ าตให้บ ริษัท ย่ อ ย
ครอบครองทําประโยชน์โดยชําระค่าเช่าในอัตราทีก่ าํ หนด จนกว่าการจัดสรรทีด่ นิ จะดําเนินการแล้วเสร็จ
(ข) ในขณะทีส่ วนชัยบุร ี บริษทั ย่อยได้ดาํ เนินการขออนุ ญาตเข้าทําประโยชน์ในพืน้ ทีค่ รึง่ หนึ่งของพืน้ ทีท่ ่ี
ทําประโยชน์เดิมกับกรมป่าไม้ (13,030 ไร่) คิดเป็ นจํานวนพืน้ ที่ 6,515 ไร่ ขณะนี้ยงั อยู่ในระหว่างการพิจารณา
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บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)

ของกรมป่าไม้ ซึ่งก็ยงั มีความไม่แน่ นอนในนโยบายของรัฐบาล ในกรณีท่สี วนชัยบุรไี ม่ได้รบั อนุ ญาตให้เข้าทํา
ประโยชน์ มีผลให้บริษทั ต้องรับซื้อผลปาล์มสดจากบุคคลภายนอกในสัดส่วนสูงขึน้ เพือ่ ทดแทนผลปาล์มสดทีข่ าด
ไปจากพืน้ ทีส่ มั ปทานส่งผลให้ตน้ ทุนวัตถุดบิ สูงขึน้
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 บริษทั ย่อยได้รบั ใบอนุ ญาตเก็บหาของป่าในพืน้ ทีส่ มั ปทาน
แปลงดังกล่าว โดยบริษทั ย่อยต้องชําระเงินค่าภาคหลวงในอัตราร้อยละ10 ของราคาตลาดและค่าบํารุงป่าในอัตรา
2 เท่าของค่าภาคหลวง เมื่อมีการเก็บเกี่ยวผลปาล์มสด บริษทั ย่อยจึงได้เริม่ เก็บเกีย่ วผลปาล์มสดในพืน้ ทีเ่ ขตป่า
สงวนแปลงดังกล่าวตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2558
2.

พืน้ ที่ปลูกปาล์มส่วนหนึ่ งเป็ นพืน้ ที่ที่ถกู ประกาศเป็ นเขตปฏิ รปู ที่ดิน

บริษทั มีพน้ื ทีป่ ลูกปาล์ม 2 แปลง ถูกประกาศเป็ นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ ภายหลังจากทีบ่ ริษทั เข้าไปดําเนินการ
ปลูกปาล์มแล้วเป็ นเวลา 6 ปี และ 17 ปี ตามลําดับ โดยในปี 2547 สํานักงานปฏิรปู ทีด่ นิ จังหวัดกระบีไ่ ด้มหี นังสือ
แจ้งให้บริษทั เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายปฏิรูปทีด่ นิ ในปี 2548 บริษทั ทําหนังสือแจ้งสํานักงานปฏิรูปทีด่ นิ
พร้อมส่งหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อขอพิสจู น์สทิ ธิในทีด่ นิ แปลงดังกล่าว เนื่องจากบริษทั เป็ นผูค้ รอบครองและเข้าทํา
ประโยชน์ พ้นื ที่ดงั กล่าวก่อนมีการประกาศเป็ นป่าสงวนแห่งชาติและก่อนประกาศเป็ นเขตปฏิรูปที่ดิน ต่ อมาปี
2551 สํานักงานปฏิรปู ทีด่ นิ จังหวัดกระบี่ มีหนังสือแจ้งมายังบริษทั เพื่อให้เข้าสูก่ ระบวนการกระจายสิทธิ ซึง่ การ
กระจายสิทธิบางส่วนได้เสร็จสิ้นลงในปี 2553 มีพ้นื ทีป่ ระมาณ 4,994.1 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 15.7 ของพืน้ ทีป่ ลูก
ปาล์มทัง้ หมด และในจํานวนนี้ บริษทั ได้ตรวจสอบพบในภายหลังว่ามีพน้ื ที่ประมาณ 1,459 ไร่ เป็ นพืน้ ทีท่ ท่ี บั
ซ้อนกับโฉนดทีด่ นิ ของบริษทั ซึง่ บริษทั อยู่ในระหว่างการดําเนินการขอให้สาํ นักงานปฏิรปู ทีด่ นิ ยกเลิกพืน้ ทีท่ ท่ี บั
ซ้อนดังกล่าวนี้
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ได้มปี ระกาศคําสั ่งหัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 ให้
สํานักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ กําหนดพืน้ ทีเ่ ป้าหมายทีด่ นิ ทีย่ งั ไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรปู ทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรมทีม่ เี นื้อ
ทีต่ งั ้ แต่ 500 ไร่ ขึน้ ไป โดยให้ผคู้ รอบครองทีด่ นิ ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายดังกล่าว ยื่นคําร้องเพื่อแสดงสิทธิในทีด่ นิ ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดนิ หรือกฎหมายอื่น ต่อสํานักงานการปฏิรูปที่ดนิ จังหวัด และให้สํานักงานการปฏิรูปที่ดนิ
จังหวัดตรวจสอบหลักฐานแสดงสิทธิในทีด่ นิ ของผูค้ รอบครองทีด่ นิ ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย หากผูค้ รอบครองทีด่ นิ ไม่มา
ยื่นคําร้องแสดงสิทธิในทีด่ นิ หรือสํานักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ จังหวัดพิจารณาแล้วไม่เห็นชอบกับคําร้องดังกล่าว ให้
เจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ เลขาธิการสํานักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรมแต่งตัง้ มีอํานาจสังให้
่ ผคู้ รอบครองทีด่ นิ ออกจาก
้
้
พืน้ ทีเ่ ปาหมายภายในเวลาทีก่ าํ หนด และงดเว้นกระทําการใดๆ ในบริเวณพืน้ ทีเ่ ปาหมาย
ดังนัน้ หากสํานักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ กําหนดให้พน้ื ที่ 2 แปลงดังกล่าวของบริษทั เป็ นพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย และ
บริษทั ไม่สามารถแสดงหลักฐานแสดงสิทธิในที่ด ิน บริษัทอาจจําเป็ นต้องส่งคืนพื้นที่ดงั กล่าวให้สํานักงานการ
ปฏิรปู ทีด่ นิ คิดเป็ นพืน้ ทีป่ ระมาณร้อยละ 19.4 ของพืน้ ทีป่ ลูกปาล์มทัง้ หมด (นับรวมพืน้ ทีส่ มั ปทาน)
กรณีดงั กล่าวจะมีผลให้บริษทั จะต้องรับซือ้ ผลปาล์มสดจากบุคคลภายนอกเพือ่ ทดแทนผลปาล์มสดทีข่ าด
ไปจากพืน้ ทีด่ งั กล่าวส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดบิ สูงขึน้ และต้องตัดจําหน่ ายสินทรัพย์ มูลค่า 60.3 ล้านบาทออกจาก
บัญชี
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ สํานักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ ยังไม่ได้มกี ารดําเนินการใดๆ ตามประกาศดังกล่าว
กับทางบริษทั
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บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)

ความผันผวนของราคานํ้ามันปาล์มและการแทรกแซงจากภาครัฐ

นํ้ามันปาล์มดิบนับเป็ นสินค้าโภคภัณฑ์ซง่ึ มีราคาผันผวน บางช่วงเกิดปญั หาขาดแคลนหรือบางช่วงล้น
ตลาด ในปี 2560 ราคาเฉลีย่ รายเดือนแกว่งตัวอยู่ในช่วงกว้างระหว่าง 19.12 – 31.97 บาท/กิโลกรัม (2559 :
29.02 – 37.49 บาท/กิโลกรัม) โดยมีราคาเฉลีย่ ทัง้ ปี ท่ี 24.88 บาท/กิโลกรัม ลดลงร้อยละ 22.13 จากปี 2559
ในขณะทีร่ าคาเฉลีย่ ในตลาดโลกอยู่ท่ี 22.17 บาท/กิโลกรัม ความผันผวนของราคาในประเทศในระหว่างปี นับเป็ น
อุปสรรคสําคัญต่อการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของบริษทั นอกจากนัน้ ในช่วงฤดูกาลทีม่ ผี ลผลิตปาล์มนํ้ ามัน
ออกสู่ตลาดในปริมาณมาก ปริมาณนํ้ามันปาล์มดิบสะสมอยู่ในระดับสูง ทําให้ราคาผลปาล์มสดและนํ้ามันปาล์ม
ดิบลดลงอย่างมาก อาจนํ าไปสู่เหตุ การณ์ ป ระท้วงจากเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม จนหลายครัง้ ภาครัฐต้อ งเข้ามา
แทรกแซงตลาดนํ้ามันปาล์ม
ในปี 2560 สํานักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ส.กกร.) ก็ยงั คงมีการกําหนด
ราคาแนะนําขัน้ ตํ่าในการซือ้ ผลปาล์มทะลายและผลปาล์มร่วงทุกๆ รอบ 30 วัน (โดยประมาณ) อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนัน้ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ยังออกประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ฉบับ
ที่ 50 พ.ศ. 2560 เรือ่ ง การกําหนดหลักเกณฑ์ เงือ่ นไขการรับซือ้ และการแสดงราคารับซือ้ สินค้าผลปาล์มนํ้ามัน
ตามอัตรานํ้ามัน ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ซึง่ สร้างความสับสนและก่อให้เกิดปญั หาในทางปฏิบตั ิ
เกีย่ วกับการกําหนดให้ปรับราคารับซือ้ ผลปาล์มตามอัตรานํ้ามันทีส่ กัดได้
4.

สภาพภูมิอากาศ

เนื่องจากวัตถุดบิ หลักของบริษทั มาจากผลผลิตทางการเกษตร แนวโน้มผลการดําเนินงานของบริษทั
ยังคงขึน้ อยู่กบั ปจั จัยทีค่ วบคุมไม่ได้ ได้แก่ สภาพภูมอิ ากาศ ปริมาณนํ้าฝน และผลผลิตของวัตถุดบิ ทีอ่ อกสูต่ ลาด
ในแต่ละฤดูกาล ปจั จุบนั มีความผันแปรของภูมอิ ากาศเกิดขึน้ อย่างทีไ่ ม่เคยเป็ นมาก่อน บางปี เกิดอุทกภัยอย่าง
หนัก บางปี ประสบภัยแล้ง ทําให้ปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมีความผันผวนในแต่ละปี หรือระหว่างปี ซึ่งอาจ
นําไปสูก่ ารแทรกแซงจากภาครัฐ
5.

กําลังการผลิ ตส่วนเกิ นของโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มดิ บ

ปจั จุบนั โรงงานสกัดนํ้ ามันปาล์มดิบมีจาํ นวนประมาณ 139 โรง (เปิ ดดําเนินการจํานวน 120 โรง) ส่วน
ใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร และตรัง มีกําลังการผลิตของโรงงานรวมทัง้ สิน้ ประมาณ 30 ล้าน
ตันผลปาล์มสดต่อปี ซึง่ ไม่สอดคล้องกับผลปาล์มสดในปี 2560 ทีม่ ปี ริมาณ 15 ล้านตัน จากพืน้ ทีเ่ พาะปลูกปาล์มที่
ให้ผลผลิตแล้วทีม่ อี ยู่ประมาณ 4.9 ล้านไร่ ทําให้อตั ราการใช้กําลังการผลิตโดยรวมของโรงสกัดทัง้ หมดอยู่ต่ํากว่า
ร้อยละ 50 ส่งผลให้มกี ารแข่งขันกันซือ้ ผลปาล์มสดในราคาสูง โดยไม่คาํ นึงถึงคุณภาพเท่าทีค่ วร
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6.

บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)

การจําหน่ ายนํ้ามันปาล์มดิ บให้แก่ลกู ค้ารายใหญ่

ในปี 2559 และปี 2560 บริษทั มีการจําหน่ ายนํ้ ามันปาล์มดิบ และนํ้ ามันเมล็ดในปาล์มดิบ ให้กบั ลูกค้า
รายใหญ่รายเดียว ซึง่ ได้แก่ บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (LST) คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 55 และร้อย
ละ 40 ตามลําดับ ทําให้อาจเกิดความเสีย่ งในด้านการพึง่ พิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเป็ นสําคัญ แต่เนื่องจาก LST มี
ความสัมพันธ์ทด่ี กี บั บริษทั มาเป็ นเวลานานและเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั รวมทัง้ เป็ นบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีฐานะการเงินทีแ่ ข็งแกร่ง และมีช่อื เสียงเป็ นทีย่ อมรับในอุตสาหกรรมนํ้ ามัน
ปาล์ม บริษัทจึงเชื่อ มันว่
่ าโอกาสความเสี่ยงจากการสูญเสียลูกค้ารายนี้ไป หรือลูกค้ารายนี้ประสบปญั หาทาง
การเงิน จึงเกิด ขึ้น น้ อ ย นอกจากนัน้ บริษัทยังมีความสามารถในการขายสิน ค้า ให้ก ับ ลูกค้า รายอื่นได้อีก ด้วย
โดยเฉพาะในปจั จุบนั นํ้ามันปาล์มมิได้นํามาใช้เพือ่ การบริโภคเพียงอย่างเดียว แต่ยงั สามารถนํามาใช้เป็ นพลังงาน
ทดแทนได้อกี ด้วย
7.

มีผถ้ ู ือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนหุ้นสามัญทัง้ หมดที่ออกและเรียกชําระแล้ว

จากการทีบ่ ริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (LST) ถือหุน้ ในบริษทั คิดเป็ นร้อยละ 69.96 ของ
จํานวนหุน้ สามัญทัง้ หมดทีอ่ อกและเรียกชําระแล้ว ถือว่ามีอํานาจในการควบคุมเชิงนโยบาย รวมถึงอํานาจในการ
บริหารงาน ประกอบกับการมีกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นบุคคลคนเดียวกัน อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในระหว่างสองบริษทั เนื่องจากทัง้ สองบริษทั มีการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
อย่างไรก็ตาม การทําธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ โดยเฉพาะการขายนํ้ามันปาล์มดิบให้ LST นัน้ ผูส้ อบ
บัญชีของบริษทั ได้มกี ารสอบทานรายการดังกล่าวว่าเป็ นราคาซื้อขายเดีย วกันกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้
บริษัทได้มกี ารเปิ ดเผยรายการดังกล่า วไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน ข้อ 6 แล้ว รวมถึงการปฏิบตั ิต าม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ งการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
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2.2

บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ก. นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิ ตภัณฑ์
- กลยุทธ์การแข่งขัน

อุตสาหกรรมนํ้ ามันปาล์มของไทยมีแนวโน้มทีจ่ ะพัฒนาและขยายตัวต่อไปได้อีกมาก จะเห็นได้จากการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมไบโอดีเซลและอัตราการบริโภคนํ้ามันปาล์มต่อคนต่อปี ของไทยยังคงอยู่ในระดับตํ่า และ
นอกจากนัน้ นํ้ามันปาล์มยังมีราคาถูกกว่านํ้ามันพืชประเภทอื่นๆ ทําให้ในสถานการณ์ท ั ่วไปนํ้ามันปาล์มไม่มปี ญั หา
ด้านตลาดรองรับทัง้ ตลาดภายในและต่างประเทศ ทีผ่ ่านมาบริษทั ผลิตนํ้ามันปาล์มเพือ่ ตอบสนองความต้องการใน
ประเทศเป็ นหลัก หากในบางปี ทีม่ ผี ลผลิตออกมามากเกินความต้องการในประเทศ เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศ
เอื้ออํานวย ราคาในประเทศตกตํ่า ในขณะทีร่ าคานํ้ามันปาล์มในต่างประเทศสูงกว่าราคาขายในประเทศ บริษทั ก็
จะส่งออกเพื่อทีจ่ ะเป็ นหนทางหนึ่งทีจ่ ะช่วยให้บริษทั สามารถทํากําไรได้มากขึน้ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าผลผลิต
ปาล์มสดออกมาน้อย ก็จะเกิดการแข่งขันกันซือ้ ผลปาล์มสด ซึง่ มีผลทําให้ตน้ ทุนสูงขึน้
เพื่อทีจ่ ะสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ บริษทั จะต้องมีการบริหารต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับตํ่า โดย
การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือ่ งจักรให้มอี ตั ราการสูญเสียระหว่างการผลิตน้อยทีส่ ุด และเพิม่ ปริมาณผลปาล์ม
สดเข้าสูก่ ระบวนการผลิต
- ลักษณะของลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ลูกค้าบริษทั ส่วนใหญ่เป็ นโรงงานกลันนํ
่ ้ ามันปาล์ม ซึง่ ปจั จุบนั มีอยู่ประมาณ 17 โรงงาน มีกาํ ลังการผลิต
ทัง้ สิน้ ประมาณ 2.5 ล้านตัน-วัตถุดบิ ต่อปี ดังนัน้ ในช่วงทีผ่ ลปาล์มสดมีปริมาณน้อย จะทําให้ปริมาณนํ้ามันปาล์ม
ดิบมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ํ ามันปาล์มทัง้ หมดในประเทศ ซึ่งบางครัง้ รัฐบาลต้องมีการอนุ มตั ิให้มกี าร
นําเข้านํ้ามันปาล์ม เพือ่ บรรเทาภาวะตึงตัวของปริมาณนํ้ามันปาล์มในระบบ
ในทางตรงข้า มในช่ ว งที่มีผ ลปาล์ม สดออกมามาก ก็จ ะทํ า ให้ป ริม าณนํ้ า มัน ปาล์ม ดิบ มีป ริม าณมาก
เช่นเดียวกัน ซึง่ บริษทั ก็สามารถส่งออกได้ หากราคาตลาดโลกสูงกว่าราคาขายในประเทศ
- การจําหน่ ายและช่องทางการจําหน่ าย
บริษัท ได้จํ า หน่ า ยนํ้ า มัน ปาล์ม ดิบ และนํ้ า มัน เมล็ด ในปาล์ม ดิบ แก่ โ รงงานกลัน่ นํ้ า มัน พืช บริสุ ท ธิแ์ ละ
โรงงานผลิตไบโอดีเซลเป็ นหลัก โดยมีการตกลงซื้อขายล่วงหน้าหรือส่งมอบทันทีแล้วแต่กรณี กากเมล็ดในปาล์ม
จะจําหน่ ายแก่โรงงานผลิตอาหารสัตว์และผูเ้ ลี้ยงสัตว์ทอ่ี ยู่บริเวณใกล้เคียงโรงงานเพื่อเป็ นอาหารสัตว์ ผูจ้ ดั การ
ฝา่ ยขายและประกันคุณภาพจะเป็ นผูต้ ดิ ต่อลูกค้าโดยตรงภายใต้การควบคุมของกรรมการผูจ้ ดั การ โดยตกลงราคา
จุดหมายปลายทางทีจ่ ะส่ง และคุณภาพของนํ้ามันปาล์มดิบ นํ้ามันเมล็ดในปาล์มดิบ และกากเมล็ดในปาล์ม
- การจัดจําหน่ ายและช่องทางการจัดจําหน่ าย
ในปี 2560 บริษทั ไม่มกี ารจําหน่ายนํ้ามันปาล์มไปต่างประเทศโดยตรง
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บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)

ข. ภาวะการแข่งขัน
โครงสร้างของอุตสาหกรรม
การปลูกปาล์มนํ้ามันในประเทศไทยเริม่ ตัง้ แต่สมัยก่อนสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง โดยเริม่ ปลูกประมาณพันไร่
มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการค้า เป็ นครัง้ แรก และต่ อมาได้ม ีการขยายพื้นที่การเพาะปลูก ทัง้ จากภาครัฐและเอกชน
เรือ่ ยมา จนถึงช่วง 30 ปี ทีผ่ ่านมา เกษตรกรรายย่อยให้ความสําคัญกับการปลูกปาล์มอย่างจริงจังและได้รบั การ
พัฒนาเข้าสู่ระบบการค้าและอุตสาหกรรมมากขึน้ ปจั จุบนั ไทยเป็ นประเทศหนึ่งในผูผ้ ลิตปาล์มนํ้ามันทีส่ ามารถ
ผลิตใช้อย่างเพียงพอภายในประเทศ และสามารถส่งออกได้บางส่วนเท่านัน้
โครงสร้างอุตสาหกรรมปาล์มนํ้ามันและนํ้ามันปาล์มประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ได้แก่ เกษตรกรผูป้ ลูก
ปาล์ม โรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มดิบ โรงงานกลันนํ
่ ้ ามันปาล์ม อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และผูบ้ ริโภค ซึ่งการ
เปลีย่ นแปลงในแต่ละส่วนจะมีผลกระทบซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ในปจั จุบนั ได้เกิดความต้องการใช้น้ํามันปาล์ม
จากอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลขึน้ มาในระบบ ทําให้อาจเกิดความไม่สมดุลระหว่างความต้องการใช้ไบโอ
ดีเซลและอุปทานของนํ้ามันปาล์มเพือ่ การบริโภค ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อราคานํ้ามันปาล์มได้เช่นกัน สําหรับปจั จัย
ภายนอกซึง่ มีบทบาทสําคัญในการกําหนดราคาในประเทศ ได้แก่ ราคาตลาดโลก ราคานํ้ามันพืชชนิดอื่นทีท่ ดแทน
กันได้ และยังมีปจั จัยทีค่ วบคุมไม่ได้ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ อันจะส่งผลโดยตรงต่อปริมาณผลปาล์มสดทีจ่ ะออก
สูต่ ลาดในแต่ละฤดูกาล ทีผ่ า่ นมา การแข่งขันในตลาดเพือ่ การซือ้ วัตถุดบิ จะเป็ นการแข่งขันทางด้านราคาเป็ นหลัก
ทําให้ราคาวัตถุดบิ นัน้ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลา
สําหรับปริมาณผลปาล์มสดซึ่งเป็ นวัตถุดบิ นัน้ ประเทศไทยไม่มกี ารนํ าเข้าผลปาล์มสด ผลผลิตปาล์ม
นํ้ามันเกือบทัง้ หมดจึงถูกนํามาใช้ต่อในอุตสาหกรรมการผลิตนํ้ามันปาล์มและส่วนน้อยใช้เป็ นเมล็ดพันธุ์ ผลผลิต
ปาล์มนํ้ามันเพิม่ ขึน้ เนื่องจากการขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูกเป็ นสําคัญ ส่งผลให้มผี ลผลิตเพิม่ ขึน้ จาก 45,890 ตันในปี
2520 เป็ น 1.3 ล้านตัน และ 15 ล้านตัน ในปี 2534 และ 2560 ตามลําดับ นํ้ามันปาล์มทีผ่ ลิตได้จากโรงงานสกัด
ประกอบด้วยนํ้ ามันปาล์มดิบและนํ้ ามันเมล็ดในปาล์มดิบ นํ้ ามันเมล็ดในปาล์มจะนํ าไปใช้ทดแทนกับนํ้ ามัน
มะพร้าวได้เป็ นอย่างดี นํ้ามันเมล็ดในปาล์มสกัดได้เฉพาะในโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มขนาดใหญ่ทม่ี กี ารแยกเอา
เมล็ดในปาล์มออกมาจากผลปาล์มเท่านัน้ ส่วนโรงงานสกัดขนาดเล็กจะหีบนํ้ามันจากผลปาล์มทัง้ ทะลายโดยไม่มี
การแยกเมล็ดใน นํ้ามันปาล์มดิบทีไ่ ด้กจ็ ะเป็ นนํ้ามันผสม
สําหรับเศษวัสดุเหลือจากขบวนการผลิต คือ เส้นใยของผลปาล์ม กะลาปาล์ม และทะลายปาล์มเปล่า โดย
เส้นใยของผลปาล์มและกะลาปาล์ม ทางโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มนําไปใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในหม้อไอนํ้า เพือ่ ผลิตไฟฟ้า
ใช้ในโรงงานเองเกือบทัง้ สิ้น อย่างไรก็ตาม ราคาของกะลาปาล์มในปจั จุบนั มีแนวโน้ มสูงขึน้ เนื่องจากสามารถ
นําไปใช้เป็ นเชือ้ เพลิงทดแทนนํ้ามันปิ โตรเลียมทีม่ รี าคาสูงขึน้ ส่งผลให้โรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มนํากะลาปาล์มออก
ขายแทนการนํ าไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงในหม้อไอนํ้ า ทัง้ นี้เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั อุตสาหกรรม นอกจากนี้ในบาง
โรงงานยังมีการปรับปรุงหม้อไอนํ้าเพื่อให้สามารถใช้ทะลายปาล์มเปล่าเป็ นเชือ้ เพลิงได้ แทนการใช้เส้นใยของผล
ปาล์มเพียงอย่างเดียว การใช้พลังงานหมุนเวียนจากเชือ้ เพลิงชีวมวลดังกล่าว สามารถลดปริมาณการใช้น้ํ ามัน
ปิ โตรเลีย มลงได้ นอกจากจะเป็ นการลดต้นทุนในการผลิตนํ้ ามันปาล์มดิบแล้ว ยังสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลในการอนุรกั ษ์พลังงานอีกด้วย

หน้า 12

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)

ภาพรวมปี 2560
รูปที่ 1 : เหตุการณ์สาํ คัญรายไตรมาส
ปริมาณการผลิ ต (‘000 เมตริกตัน)
ปี 2560

ผลปาล์มสด

นํ้ามันปาล์มดิ บ

ราคา (บาท/กิ โลกรัม)
ผลปาล์มสด
(คุณภาพ
นํ้ามันปาล์มดิ บ
นํ้ามัน 18%)

ไตรมาสที่ 1

2,501
(2,318)

431
(392)

5.80
(5.38)

30.78
(29.58)

ไตรมาสที่ 2

4,026
(3,162)

706
(505)

4.66
(5.77)

25.84
(33.90)

ไตรมาสที่ 3

3,695
(2,602)

657
(476)

4.18
(6.32)

22.43
(34.18)

เหตุการณ์ สาํ คัญ
แม้ว่า ปริม าณผลปาล์มสดจะสูง กว่า ไตรมาส
เดีย วกัน ของปี 2559 แต่ ร าคาเฉลี่ย ของผล
ปาล์มสดและนํ้ ามันปาล์มดิบก็ไม่ได้ลดลงแต่
อย่างใด ทัง้ นี้ เนื่องจากปริมาณ สต๊อกนํ้ ามัน
ปาล์ ม ดิบ คงเหลือ ในช่ ว งต้ น ปี 2560 อยู่ ใ น
ระดับทีต่ ่าํ กว่าต้นปี 2559 อย่างมีนยั สําคัญ
สภาพอากาศเข้าสู่ภาวะปกติ ปริมาณนํ้าฝนมี
ต่อเนื่อง เอือ้ อํานวยต่อการเพิม่ ขึน้ ของผลผลิต
ปาล์ ม นํ้ า มัน ส่ ง ผลให้ ร าคาผลปาล์ ม สดและ
ราคานํ้ามันปาล์มดิบในประเทศปรับตัวลดลง
กรมธุรกิจพลังงานจึงประกาศเพิม่ สัดส่วนไบโอ
ดีเซลจากบี 5 เป็ นบี 7 มีผลเมื่อวันที่ 8 พ.ค.
2560 ซึง่ คาดว่าจะสามารถดูดซับนํ้ามันปาล์ม
ดิบ ออกจากระบบประมาณ 25,000 ตัน ต่ อ
เดือน
ผลผลิต ปาล์ ม นํ้ า มัน ที่มีป ริม าณมาก ทํ า ให้
ราคาผลปาล์มสดและราคานํ้ ามันปาล์มดิบใน
ประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง เมือ่ เปรียบเทียบ
กับ ราคานํ้ า มัน ปาล์ ม ดิ บ ในตลาดโลกแล้ ว
พบว่าส่วนต่างราคาลดลง โดยปริมาณสต๊ อก
นํ้ า มัน ปาล์ ม ดิ บ คงเหลื อ ทั ง้ ประเทศสู ง ถึ ง
466,080 ตัน
ราคานํ้ ามันปาล์มดิบในประเทศใกล้เ คียงกับ
มาเลเซีย ผูป้ ระกอบการเริม่ ส่งออกอย่างเป็ น
รู ป ธรรม กระทรวงพาณิ ช ย์ เ ร่ ง ผลัก ดัน ให้
ผูป้ ระกอบการส่งออกนํ้ามันปาล์มดิบจํานวน 2
แสนตัน ภายใน 3 เดือน ไปยังจีนและอินเดีย

ไตรมาสที่ 4

รวม

4,694
(2,396)

832
(431)

3.81
(5.88)

20.48
(30.14)

24.88
14,916
2,626
4.62
(10,478)
(1,804)
(5.84)
(31.95)
( ) หมายถึงในช่วงเวลาเดียวกันในปีกอ่ นหน้า (ไตรมาสหรือปี แล้วแต่กรณี)
ทีม่ า : ตัวเลขจากกรมการค้าภายใน
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ในขณะที่ ร ั ฐ บาลกลางประเทศอิ น เดี ย ได้
ประกาศปรับ เพิ่ม อัตราภาษีนํา เข้า นํ้ า มันพืช
เกือบทุกชนิด โดยเฉพาะนํ้ ามันปาล์มดิบจาก
ร้อยละ 15 เป็ นร้อยละ 30 และนํ้ ามันปาล์มที่
ผ่ า นกรรมวิธีก ารกลั ่นจากร้อ ยละ 25 เป็ น ที่
ร้อ ยละ 40 ทํ า ให้ ก ารส่ ง ออกไปอิน เดีย เริ่ม
ชะลอตัวลง

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)

ในปจั จุบนั พืน้ ทีป่ ลูกปาล์มนํ้ามันในประเทศไทยทีใ่ ห้ผลผลิตมีประมาณ 4.9 ล้านไร่ เพิม่ ขึน้ จาก 4.6 ล้าน
ไร่ในปี 2559 ร้อ ยละ 7 คาดการณ์ ว่า ในปี 2561 พื้นที่ปลูก ปาล์ม นํ้ า มันที่ให้ผลผลิต จะเพิม่ ขึ้น ต่ อ เนื่ อ ง โดยมี
ประมาณ 5.2 ล้านไร่ ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 90 ของพืน้ ทีป่ ลูกปาล์มทัง้ หมดอยู่ทบ่ี ริเวณภาคใต้ เนื่องจากมีสภาพ
ภูมอิ ากาศทีเ่ หมาะสม ตัง้ แต่ปลายปี 2559 ต่อเนื่องมาตลอดทัง้ ปี 2560 สภาพอากาศได้เข้าสูภ่ าวะปกติ ปริมาณ
นํ้าฝนมีต่อเนื่อง ปริมาณผลผลิตปาล์มสดโดยรวมทัง้ ประเทศในปี 2560 มีจาํ นวนประมาณ 15 ล้านตัน เพิม่ ขึน้ ถึง
ร้อยละ 42 (2559 : 10.48 ล้านตัน) เนื่องมาจากการยุตลิ งของภาวะแห้งแล้งรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญในปี
2558 ต่อเนื่องต้นปี 2559 ประกอบกับการกระจายตัวของปริมาณนํ้าฝนเป็ นไปอย่างสมํ่าเสมอในช่วงตัง้ แต่ปลายปี
2559 ต่อเนื่องมาตลอดทัง้ ปี 2560 ส่งผลต่อการเพิม่ ขึน้ ของผลผลิตต่อไร่ โดยในปี 2560 มีผลผลิตต่อไร่ 3,000
กิโ ลกรัม เพิ่ม ขึ้น จาก 2,436 กิโ ลกรัม ในปี 2559 คิด เป็ น ร้อ ยละ 23 โดยมีผ ลผลิต ปาล์ม สดสูง สุ ด ในเดือ น
พฤศจิกายนทีป่ ระมาณ 1.6 ล้านตันและตํ่าสุดในเดือนมกราคมที่ 6 แสนตัน ราคาผลปาล์มสดเฉลีย่ ทัง้ ปี อยู่ท่ี 4.62
บาท/กิโลกรัม (2559 : 5.84 บาท/กิโลกรัม) โดยมีราคาเฉลี่ยรายเดือนสูงสุดที่ 6.14 บาท/กิโลกรัมในเดือน
กุมภาพันธ์ และตํ่าสุดที่ 3.37 บาท/กิโลกรัมในเดือนธันวาคม เป็ นที่น่าสังเกตุว่าในช่วง 3 ปี ทผ่ี ่านมา ราคาผล
ปาล์มสดในระดับตํ่าสุดไม่ได้ปรากฏอยูใ่ นช่วงไตรมาสที่ 2 ของแต่ละปี ซึง่ เป็ นช่วงทีผ่ ลผลิตออกสูต่ ลาด
รูปที่ 2 : ปริ มาณและราคาผลปาล์มสดรายเดือน
(คุณภาพนํ้ามัน 18%)
'000 ตัน

บาท / กิ โลกรัม
8.00

4,000
3,500

7.00

3,000

6.00

2,500

5.00

2,000

4.00

1,500

3.00

1,000

2.00

500

1.00

0
2559

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

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

0.00

ทีม่ า : กรมการค้าภายใน

ผลผลิตนํ้ามันปาล์มดิบทัง้ ประเทศในปี 2560 อยู่ท่ี 2,626,006 ตัน (2559 : 1,804,449 ตัน) โดยมีความ
ต้องการใช้น้ํามันปาล์มดิบ ดังนี้
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บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)

(เมตริ กตัน)
เพือ่ การบริโภค
เพือ่ ผลิตไบโอดีเซล

2559

2560

987,803
815,956

1,165,633
971,177

การเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
18
19

จากผลผลิตปาล์มนํ้ามันทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่งผลให้ราคาผลปาล์มสดและราคานํ้ามันปาล์มดิบในประเทศปรับตัว
ลดลง กรมธุรกิจพลังงานจึงประกาศเพิม่ สัดส่วนไบโอดีเซลจากบี 5 เป็ นบี 7 มีผลเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
โดยคาดว่าจะสามารถดูดซับนํ้ามันปาล์มดิบออกจากระบบประมาณ 25,000 ตันต่อเดือน ซึง่ ยังคงไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณนํ้ ามันปาล์มคงเหลือสะสมในระบบที่เพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็ว จาก 447,884 ตัน ในเดือนพฤษภาคม เป็ น
532,651 ตันและ 485,379 ตันในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมตามลําดับ กระทรวงพาณิชย์จงึ สังลดสต๊
่
อก
นํ้ามันปาล์ม โดยออกเป็ นนโยบายทีต่ อ้ งอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และประสานงานเพื่อ
อํานวยความสะดวกให้ภาคเอกชนเร่งผลักดันการส่งออกนํ้ ามันปาล์มดิบให้ได้เดือนละ 100,000 ตัน ขณะทีใ่ น
ส่วนของกระทรวงพลังงานได้รบั นโยบายไปบริหารจัดการนํ้ามันปาล์มดิบอีก 100,000 ตัน โดยมีทงั ้ แนวทางการใช้
ทําไบโอดีเซลเพิม่ ขึน้ และการนําไปใช้เป็ นเชือ้ เพลิงสําหรับโรงไฟฟ้ากระบี่ ทัง้ นี้ มีจุดมุ่งหมายทีจ่ ะลดสต๊อกนํ้ามัน
ปาล์มดิบให้อยู่ในระดับเหมาะสมทีป่ ระมาณ 250,000 ตัน อย่างไรก็ตาม การให้ผปู้ ระกอบการไบโอดีเซลเพิม่ ส
ต๊อกนํ้ามันนัน้ เป็ นเพียงแนวทางแก้ไขปญั หาระยะสัน้ เพราะผลผลิตใหม่กาํ ลังจะออกมาในช่วงเดือนมีนาคม 2561
ส่วนแนวทางการเพิม่ ส่วนผสมดีเซลเป็ นบี 10 ให้มผี ลเร็วขึน้ ใน 1 - 2 ปี กย็ งั คงเป็ นไปได้ยาก เพราะปจั จุบนั ค่ายรถ
บางรุ่นก็ยงั ไม่ยอมรับการใช้บี 7 โดยในช่วง 4 - 5 ปี ทผ่ี ่านมา ภาครัฐโดยกระทรวงพลังงานมีนโยบายการ
ปรับเปลีย่ นส่วนผสมนํ้ามันปาล์มในไบโอดีเซลมาโดยตลอด ทัง้ นี้ เพื่อรักษาระดับปริมาณนํ้ามันปาล์มคงเหลือใน
ประเทศให้เหมาะสมและเพื่อให้เกิดความสมดุลในด้านราคาระหว่างการใช้น้ํ ามันปาล์มเพื่อการบริโภคและไบโอ
ดีเซล การปรับเปลีย่ นส่วนผสมนํ้ามันปาล์มในไบโอดีเซลในช่วง 4 - 5 ปี ทผ่ี า่ นมา สรุปได้ดงั นี้
ปี

มีผลบังคับใช้

2556

ปลายปี

2557

ต้นเดือนพฤษภาคม
เดือนมกราคม
เดือนเมษายน
เดือนสิงหาคม
เดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนพฤษภาคม

2558
2559
2560

ส่วนผสมนํ้ามันปาล์มในไบโอดีเซล
ประกาศชะลอการบังคับใช้ B7 ออกไป
ก่อน และให้ใช้ B4
ปรับเพิม่ เป็ น B7
ปรับลดเป็ น B3.5
ปรับเพิม่ เป็ น B6
ปรับเพิม่ เป็ น B6.5-7
ปรับลดเป็ น B5
ปรับลดเป็ น B3
ปรับเพิม่ เป็ น B5
ปรับเพิม่ เป็ น B7
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รูปที่ 3 : ปริ มาณการผลิ ตนํ้ามันปาล์มดิ บในประเทศไทย
‘000 ต ัน
3,000

50%
48.90%

46.87%

45.53%
42.29%

2,500

40%
30%

2,000
20%
1,500
12.90%

1,000

10%

3.22%
‐4.25%

500

3.39%

0%

‐6.29%

‐10%

‐9.90%
‐12.76%

‐12.86%

0

1,168 1,052

2549

2550

1,544 1,345 1,288

2551

2552

2553

1,832 1,891

2554

2555

2,135 2,001

2556

2557

2,068 1,804

2558

ปริ มาณนํ้ ามันปาล์มดิ บทีใ่ ช้สําหรับอาหาร อุตสาหกรรม และส่ง ออก
ปริ มาณนํ้ ามันปาล์มดิ บทีใ่ ช้ผลิ ตไบโอดีเซล
ปริ มาณการผลิ ตนํ้ ามันปาล์มดิ บทังหมด
้
% การเติ บโตของปริ มาณการผลิ ต

2559

2,626

‐20%

2560

ทีม่ า : กรมการค้าภายใน

การเคลื่อนไหวของราคานํ้ ามันปาล์มดิบในประเทศเฉลีย่ รายเดือนในปี 2560 อยู่ในช่วงระหว่าง 19.12 31.97 บาท/กิโลกรัม (2559 : 29.02 - 37.49 บาท/กิโลกรัม) โดยมีราคาเฉลีย่ ทัง้ ปี ท่ี 24.88 บาท/กิโลกรัม (2559
: 31.95 บาท/กิโลกรัม) ซึง่ นับเป็ นระดับราคาเฉลีย่ ตํ่าสุดในรอบ 8 ปี โดยแตะระดับตํ่าสุดที่ 18 บาท/กิโลกรัมเมื่อ
ประมาณปลายเดือนธันวาคม ส่วนต่างราคาเฉลีย่ เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดโลกลดลงเหลือเพียงกิโลกรัมละ 2 - 3
บาท (2559 : 11 - 12 บาท) โดยเฉพาะในช่วงปลายปี 2560 ราคานํ้ามันปาล์มดิบในประเทศอยู่ในระดับใกล้เคียง
กับมาเลเซีย ผูป้ ระกอบการจึงเริม่ ส่งออกได้อย่างเป็ นรูปธรรม โดยมีตลาดส่งออกหลักคือ ประเทศอินเดีย ต่อมา
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 รัฐบาลกลางประเทศอินเดียได้ประกาศปรับเพิม่ อัตราภาษีนําเข้านํ้ามันพืชเกือบ
ทุกชนิด โดยเฉพาะนํ้ามันปาล์มดิบจากร้อยละ 15 เป็ นร้อยละ 30 และนํ้ามันปาล์มทีผ่ ่านกรรมวิธกี ารกลั ่นจากร้อย
ละ 25 เป็ นทีร่ อ้ ยละ 40 ทําให้การส่งออกไปอินเดียเริม่ ชะลอตัวลง

หน้า 16

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)

24.88
22.17

31.95

27.33

28.57
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25.24
23.27

30.86
28.89

22.72
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2559

2560

19.24

20

29.1
27.02

24.45
24.80

25
15.77
15.73

บาท / กิโลกรัม

30

24.33
21.96

35

28.96
28.56

40

36.59
32.63

รูปที่ 4 : ราคานํ้ามันปาล์มดิ บขายส่งตลาด กทม.
เปรียบเทียบตลาดมาเลเซีย

10
5
0
2549

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
ราคานํ้ ามันปาล์มดิบขายส่ งตลาด กทม.
ราคานํ้ ามันปาล์มดิบขายส่ งตลาดมาเลเซีย

ทีม่ า : กรมการค้าภายใน

จากการที่ราคานํ้ ามันปาล์มดิบในประเทศปรับ ตัว ลดลงอย่ างมีนัย สําคัญ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2560
โดยเฉพาะในช่วงปลายปี ทําให้ในปี 2560 ประเทศไทยสามารถส่งออกคิดเป็ นนํ้ ามันปาล์มดิบจํานวน 303,126
ตัน โดยเป็ นปริมาณส่งออกเฉพาะของ 2 เดือนสุดท้าย (พฤศจิกายน - ธันวาคม) ที่ 157,736 ตัน
รูปที่ 5 : ปริ มาณนํ้ามันปาล์มดิ บคงเหลือและ
การเคลื่อนไหวของราคารายเดือน
'000 ตัน

บาท / กิ โลกรัม
40.00

1,000
800

30.00
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20.00
400
10.00

200
0
2559

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

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

ทีม่ า : กรมการค้าภายใน
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สรุปเหตุการณ์สาํ คัญ
(1) ร่างพระราชบัญญัติปาล์มนํ้ามันและนํ้ามันปาล์ม : เมือ่ วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรีมมี ติ
อนุ ม ตั ิห ลัก การร่า งพระราชบัญ ญัติป าล์ม นํ้ า มัน และนํ้ า มันปาล์ม พ.ศ. ... โดยมีส าระสําคัญ คือ กํา หนด
คณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันและนํ้ามันปาล์มขึน้ เพือ่ ทําหน้าทีก่ ํากับดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมปาล์มนํ้ ามันและนํ้ ามันปาล์มทัง้ ระบบแบบบูรณาการ ซึ่งมีการจัดตัง้ กองทุนปาล์มนํ้ ามันและ
นํ้ ามันปาล์มขึน้ เพื่อสนับสนุ นด้านการเงินสําหรับการศึกษาวิจยั และพัฒนา รวมถึงด้านต่างๆ และกําหนด
บทลงโทษผูเ้ กีย่ วข้องในอุตสาหกรรมปาล์มนํ้ามันและนํ้ ามันปาล์ม หากไม่ปฏิบตั หิ รือกระทําการฝ่าฝื น ทัง้ นี้
คาดว่า พรบ.ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายในปี 2561 ขณะนี้อยู่ท่ขี นั ้ ตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
(2) ราคานํ้ ามันปิ โตรเลียม : อีกตัวแปรหนึ่งทีต่ ้องจับตาความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชดิ ได้แก่ ราคานํ้ ามัน
ปิ โตรเลียม เนื่องจากกําลังอยู่ในทิศทางขาขึน้ จากการขยายข้อตกลงลดการผลิตของกลุ่มประเทศผูส้ ่งออก
นํ้ามันรายใหญ่ของโลก (OPEC) และกลุม่ นอกโอเปก (non OPEC) โดยคาดว่าราคานํ้ามันจะยังคงปรับตัวขึน้
ต่อในปี 2561 หลังจากทีร่ าคาเพิม่ ขึน้ มาประมาณร้อยละ 13 ตลอดช่วงปี ทผ่ี ่านมา โดยปจั จัยหนึ่งทีช่ ่วยหนุ น
ให้ราคานํ้ามันปรับขึน้ ต่อนัน้ มาจากการทีก่ ลุ่มโอเปกและกลุม่ นอกโอเปกทีน่ ําโดยรัสเซีย ได้ขยายข้อตกลงลด
กําลังการผลิตนํ้ามันที่ 1.8 ล้านบาร์เรล/วัน ไปจนถึงสิน้ ปี 2561 ขณะเดียวกัน อุปสงค์น้ํามันมีแนวโน้มปรับตัว
ขึน้ จากการทีเ่ ศรษฐกิจโลกขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง จนส่งผลให้ความต้องการใช้น้ํามันเพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย โดย
โอเปกคาดการณ์ ว่า อุปสงค์น้ํ ามันจะปรับขึน้ ไปอยู่ท่ี 1.53 ล้านบาร์เรล/วัน ในปี 2561 ซึ่งประเทศในแถบ
เอเชีย โดยเฉพาะจีนและอินเดียจะเป็ นตัวแปรสําคัญในการขับเคลื่อนอุปสงค์ดงั กล่าว อย่างไรก็ตาม คาดว่า
ราคานํ้ า มัน ปิ โ ตรเลีย มโดยเฉลี่ย น่ า จะทรงตัว อยู่ ใ นระดับ ไม่ เ กิน 65 - 70 ดอลลาร์ส หรัฐ ฯ ต่ อ บาร์เ รล
เนื่องจากจะมีแรงกดดันด้านอุปทานทีส่ งู ขึน้ จากกลุ่มผูผ้ ลิตนํ้ามันจากชัน้ หินดินดาน (เชลออยล์) ซึง่ จะลงทุน
เพิม่ การขุดเจาะในปี 2561 ด้วยเหตุน้ีการเพิม่ กําลังผลิตของกลุ่มเชลออยล์จงึ นับเป็ นความเสีย่ งสําคัญทีจ่ ะ
กดดันราคานํ้ามันในปี 2561 ท่ามกลางราคาทีม่ แี นวโน้มปรับขึน้ ต่อจากข้อตกลงของกลุม่ โอเปก
(3) อิ นเดียปรับเพิ่ มภาษี นําเข้านํ้ามันพืช : เพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรของประเทศ รัฐบาลกลางประเทศอินเดียได้
ประกาศปรับเพิม่ อัตราภาษีนําเข้านํ้ามันพืชเกือบทุกชนิด โดยเฉพาะนํ้ามันปาล์ม ดังนี้
เดือน

สิงหาคม 2560

พฤศจิกายน 2560

อัตราภาษี นําเข้านํ้ามันปาล์ม

เพิม่ จากร้อยละ 7.50 เป็ นร้อยละ
15

เพิม่ จากร้อยละ 15 เป็ นร้อยละ 30

ดิ บ
อัตราภาษี นําเข้านํ้ามันปาล์ม
ที่ผา่ นกรรมวิ ธีการกลัน่

เพิม่ จากร้อยละ 15 เป็ นร้อยละ 25 เพิม่ จากร้อยละ 25 เป็ นร้อยละ 40
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(4) มาเลเซียยกเลิ กภาษี ส่งออกนํ้ามันปาล์มดิ บเป็ นเวลา 3 เดือน : รัฐบาลมาเลเซียประกาศยกเลิกการเก็บ
ภาษีส่งออกนํ้ามันปาล์มดิบเป็ นเวลา 3 เดือนโดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 8 มกราคม ถึงวันที่ 7 เมษายน 2561 เพื่อ
ระบายปริมาณสต๊อกในประเทศทีอ่ ยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม หากในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว หากสต๊อก
นํ้ามันปาล์มดิบลดลงสู่ระดับ 1.6 ล้านตัน การเก็บภาษีส่งออกนํ้ ามันปาล์มดิบก็จะถูกนํ ามาบังคับใช้เช่นเดิม
ในขณะทีป่ ระเทศอินโดนีเซีย ยังคงมาตรการการเก็บภาษีส่งออกนํ้ามันปาล์มดิบไว้ท่ี 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ
ตัน เช่นเดิม
(5) ทิ ศทางราคานํ้ามันปาล์มดิ บในตลาดโลก : ในปี 2560 ราคานํ้ามันปาล์มดิบในตลาดโลกโดยเฉลีย่ สูงกว่าปี
2559 แม้ว่าผลผลิตนํ้ า มันปาล์ม ของโลกจะสูงขึ้น โดยในปี 2560 ราคานํ้ ามัน ปาล์มดิบ ในตลาดล่วงหน้ า
กําหนดส่งมอบเดือนทีส่ ามของประเทศมาเลเซีย (Bursa Malaysia Derivatives : 3rd Month) เฉลีย่ แล้วทัง้ ปี
อยู่ทป่ี ระมาณ 2,703 ริงกิตต่อตัน เปรียบเทียบกับ 2,630 ริงกิตต่อตันในปี 2559 คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.77
โดยแตะระดับสูงสุดที่ 3,165 ริงกิตต่อตันเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2560 ในช่วงต้นปี 2560 ราคานํ้ามันปาล์มดิบ
อยู่ในระดับสูงโดยไตรมาสแรก ราคาเฉลี่ยอยู่ประมาณ 3,000 ริงกิตต่อตัน เนื่องจากปริมาณนํ้ ามันปาล์ม
คงเหลือของประเทศมาเลเซียอยู่ในระดับตํ่ามาก เหลือเพียง 1.4 ล้านตันในเดือนกุมภาพันธ์ สาเหตุ จาก
ปริมาณผลผลิตอยู่ในระดับตํ่า อันเป็ นผลต่อเนื่องมาจากภาวะแห้งแล้งรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญในปี
2558-2559

รูปที่ 6 : ราคานํ้ามันปาล์มในประเทศมาเลเซีย
รายเดือน

ทีม่ า : http://www.indexmundi.com
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รูปที่ 7 : ปริ มาณนํ้ามันปาล์มคงเหลือของประเทศ
มาเลเซีย
'000 ตัน
3,000

พ.ย.2558 : สูงสุด ที่ 2.91 ล้านตัน
2558

2559

2560

2,000

1,000

0
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รูปที่ 8 : ปริ มาณผลผลิ ตนํ้ามันปาล์มดิ บของ
ประเทศมาเลเซีย
'000 ตัน
3,000
2558

2559

2560

ส.ค. 2558 : สูง สุดที่ 2.05 ล้านตัน
2,000

1,000

0
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ทีม่ า : Malaysian Palm Oil Board

หน้า 20

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)

(6) สหภาพยุโรปมีมติ ห้ามใช้เชื้อเพลิ งชีวภาพที่ผลิ ตจากนํ้ามันปาล์มภายในปี 2564: เมื่อวันที่ 17 มกราคม
2561 รัฐสภายุโรปได้มมี ติแก้ไขแนวทางการใช้พลังงานทดแทน ซึง่ รวมถึงการห้ามใช้เชือ้ เพลิงชีวภาพทีผ่ ลิต
จากนํ้ ามันปาล์มภายในปี 2564 โดยมีวตั ถุประสงค์ในการปฏิรปู ตลาดพลังงาน และลดการใช้พลังงาน เพื่อ
แสดงถึงความพยายามในการไปสู่เป้าหมายด้านสภาพแวดล้อม โดยในปี 2559 ได้มกี ารเผยแพร่การศึกษาที่
ได้รบั ทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ซึง่ ระบุว่าเชือ้ เพลิงชีวภาพทีผ่ ลิตจากนํ้ามันปาล์มได้ก่อมลภาวะมากกว่า
นํ้ามันดีเซลปกติถงึ 3 เท่า ดังนัน้ ในปี 2559 สมาชิกรัฐสภายุโรปจึงมีมติเรียกร้องให้คณะกรรมาธิการยุโรป
ปรับลดการใช้น้ํามันพืชสําหรับการผลิตเชือ้ เพลิงชีวภาพภายในปี 2563 และยังเรียกร้องให้มมี าตรฐานการ
รับรองด้านความยังยื
่ นในการผลิตนํ้ ามันปาล์มที่เข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม การห้ามใช้น้ํ ามัน
ปาล์มยังต้องเผชิญอุปสรรคอีกมาก เริม่ จากเรื่องข้อตกลงทางการเมืองจากสมาชิกในสหภาพยุโรปทัง้ 28
ประเทศ ซึ่งยังต้องการมติเห็นชอบในเรื่องการเปลี่ยนแปลงแนวทางการใช้พลังงานทดแทน นอกจากนัน้
อุปสรรคทีส่ ําคัญยังมาจากประเด็นทางด้านกฎหมายในเวทีองค์การการค้าโลก เพื่อต่อต้านมติการห้ามใช้
นํ้ ามันปาล์มดังกล่าวจากประเทศผูผ้ ลิตนํ้ามันปาล์มรายใหญ่ ได้แก่ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งมีผลผลิต
นํ้ามันปาล์มรวมกันประมาณร้อยละ 85 ของผลผลิตทัง้ โลก

กําลังการผลิ ต
การเพิม่ ขึน้ ของจํานวนโรงสกัดนํ้ามันปาล์มจาก 91 โรงในปี 2556 เป็ นประมาณ 139 โรงในปจั จุบนั โดย
เปิ ดดําเนินการจํานวน 120 โรง ทําให้กําลังการผลิตรวมของโรงสกัดมีประมาณ 30 ล้านตัน-ผลปาล์มสดต่อปี
นับว่ายังคงสูงกว่าปริมาณผลปาล์มสดทีอ่ อกสู่ตลาดในปี 2560 ที่ 15 ล้านตันเป็ นอย่างมาก จะเห็นว่าอัตราการใช้
กําลังการผลิตของโรงสกัดนํ้ ามันปาล์มดิบอยู่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ภาวะความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานมี
อยู่ใ นระดับ สูง ส่ง ผลต่ อ เสถีย รภาพราคาและคุ ณ ภาพของผลปาล์ม สด ซึ่ง เป็ น อุ ป สรรคสํา คัญ ต่ อ การพัฒ นา
อุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์มของประเทศไทย

คาดการณ์ปริ มาณและแนวโน้ มราคานํ้ามันปาล์มปี 2561
พืน้ ทีป่ ลูกปาล์มนํ้ามันในประเทศไทยเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ปี ละประมาณ 3 แสนไร่ จากการส่งเสริมให้เกษตรกร
ปลูกปาล์มนํ้ ามันโดยการปรับเปลีย่ นชนิดพืชทีป่ ลูก โดยเฉพาะการโค่นล้มยางพารามาเป็ นการปลูกปาล์มนํ้ามัน
ทดแทนอันเนื่องมาจากผลกระทบจากวิกฤติราคายางตกตํ่าเป็ นเวลาติดต่อกัน เหตุผลดังกล่าวทําให้ผลผลิตโดย
เฉลีย่ เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องในแต่ละปี นอกจากนัน้ ปจั จัยจากสภาพอากาศย้อนหลังไปประมาณ 2 ปี ทผ่ี ่านมา จะ
ส่งผลดีต่อผลผลิตในปี ปจั จุบนั เป็ นอย่างมาก ดังนัน้ ในปี 2561 คาดว่าสถานการณ์ปริมาณผลผลิตปาล์มนํ้ามันจะ
ออกสู่ตลาดมากขึ้นต่ อ เนื่ องจากปี 2560 เป็ นประมาณ 14 ล้า นตัน และส่ง ผลให้ป ริมาณนํ้ ามัน ปาล์มดิบอยู่ท่ี
ประมาณ 2.5 ล้านตัน
ในปี 2561 คาดว่า ความต้อ งการใช้น้ํ า มันปาล์ม เพื่อ การบริโ ภคในประเทศจะมีป ระมาณ 1 ล้า นตัน
สําหรับความต้องการใช้น้ํ ามันปาล์มเพื่อผลิตไบโอดีเซล คาดว่าจะมีประมาณ 1 ล้านตันเช่นกัน แต่ทงั ้ นี้ ยังคง
ขึน้ อยู่กบั ราคานํ้ามันปิ โตรเลียม ราคานํ้ามันปาล์มดิบในประเทศ และปริมาณนํ้ามันปาล์มคงเหลือในประเทศเป็ น
หลัก อย่างไรก็ตาม คาดการณ์วา่ ราคานํ้ามันปิ โตรเลียมมีแนวโน้มทีจ่ ะทรงตัวอยู่ในระดับไม่เกิน 65 - 70 ดอลลาร์
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สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในปี 2561 จึงมีความเป็ นไปได้สงู ว่าสัดส่วนการผสมนํ้ ามันปาล์มในนํ้ ามันดีเซลจะยังคงอยู่ท่ี
ร้อยละ 7 ตลอดทัง้ ปี ซึง่ เป็ นระดับส่วนผสมทีส่ งู สุดแล้ว ส่วนแนวทางการเพิม่ ส่วนผสมดีเซลเป็ นบี 10 ให้มผี ลเร็ว
ขึน้ ใน 1 - 2 ปี กย็ งั คงเป็ นไปได้ยาก ดังนัน้ สถานการณ์ปริมาณนํ้ามันปาล์มดิบคงเหลือสะสมในประเทศจึงจะยังคง
อยู่ในระดับสูงต่อไปในปี 2561 โดยเฉพาะครึง่ ปี แรก การส่งออกนํ้ ามันปาล์มดิบจึงดูเหมือนจะเป็ นวิธเี ดียวทีจ่ ะ
สามารถระบายสต๊อกสะสมภายในประเทศได้
ในขณะทีผ่ ลผลิตนํ้ ามันปาล์มของโลกปี 2561 จะอยู่ในระดับสูงเช่นกัน กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา
(USDA) คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณ 66.87 ล้านตัน เพิม่ ขึน้ จาก 62.29 ล้านตันในปี 2560 ร้อยละ 7.35 เนื่องจาก
ผู้ผ ลิตรายใหญ่ ไ ด้แ ก่ อินโดนีเ ซียและมาเลเซีย มีการขยายพื้น ที่เพาะปลูกอย่า งต่ อ เนื่อ งเพื่อ รองรับ กับความ
ต้องการของตลาดทีเ่ พิม่ ขึน้ ประกอบกับสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ อือ้ อํานวย
ดังนัน้ การบริหารจัดการสต๊อกนํ้ามันปาล์มดิบภายในประเทศในปี 2561 จึงเป็ นอีกความท้าทายทีภ่ าครัฐ
จํา เป็ น ต้อ งดํา เนิ น การอย่ า งบูร ณาการ มีแ ผนงานและมาตรการรองรับ ที่ช ดั เจนและสอดคล้อ งกัน ของแต่ ล ะ
หน่วยงาน เพือ่ สามารถแก้ปญั หาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์
โดยรวมแล้ว การเคลื่อนไหวของราคานํ้ ามันปาล์มดิบในประเทศในปี 2561 คาดว่าจะสอดคล้องและ
ใกล้เคียงกับราคานํ้ามันปาล์มดิบตลาดโลก โดยอยูท่ ร่ี ะดับ 19 - 20 บาท/กิโลกรัม และราคาผลปาล์มสดทีป่ ระมาณ
3.50 - 4.00 บาท/กิโลกรัม ตราบใดทีร่ าคานํ้ามันปิ โตรเลียมโดยเฉลีย่ ทรงตัวอยู่ในระดับไม่เกิน 65 - 70 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และราคานํ้ามันปาล์มดิบในตลาดโลกโดยเฉลี่ยในปี 2561 คาดว่าจะอยู่ทป่ี ระมาณ 2,500 2,600 ริงกิตต่อตัน (2560 : 2,703 ริงกิตต่อตัน) อย่างไรก็ตาม ยังมีปจั จัยแปรผันอีกหลายปจั จัยทีส่ ่งผลกระทบ
อย่างมีนัยสําคัญต่อราคานํ้ามันปาล์ม เช่น ราคานํ้ามันถัวเหลื
่ อง, อัตราแลกเปลีย่ น, อุปสงค์อุปทานของประเทศ
อินเดีย จีน และสหภาพยุโรป, กระแสการต่อต้านนํ้ ามันปาล์มจากสหภาพยุโรปและอเมริกา, การปรับเปลี่ย น
แผนการใช้ไบโอดีเซลเพือ่ เป็ นพลังงานทางเลือก เป็ นต้น

จํานวนคู่แข่งขัน
พืน้ ทีเ่ พาะปลูกปาล์มนํ้ามันในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดกระบีม่ ากทีส่ ดุ รองลงมาคือ สุราษฎร์
ธานี ชุมพร ตรัง สตูล และในจังหวัดอื่นๆ ในปจั จุบนั โรงงานสกัดนํ้ ามันปาล์มมีจํานวน 139 โรง โดยเปิ ด
ดําเนินการจํานวน 120 โรง โรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มส่วนใหญ่กระจายอยู่ในเขตทีม่ กี ารเพาะปลูกปาล์มในภาคใต้
เช่น กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ตรัง และสตูล มีกาํ ลังการผลิตรวมประมาณ 30 ล้านตันทะลายปาล์มสดต่อปี

ขนาดของบริ ษทั เมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ทางด้า นสวนปาล์ม ถือ ได้ว่า บริษ ัท มีสวนปาล์มเป็ นของตนเองและมีพ้นื ที่เ พาะปลูกที่ใหญ่ แ ห่ง หนึ่ งใน
ประเทศไทย ซึง่ ทําให้บริษทั ได้เปรียบบริษทั อื่นในด้านต้นทุนของผลปาล์มสด ในส่วนของโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์ม
่
น้ ถือว่าเป็ นโรงสกัดขนาดกลาง
ดิบ ซึง่ มีกาํ ลังการผลิตเท่ากับ 75 ตันผลปาล์มสดต่อชัวโมงนั
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สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน
เนื่องจากปจั จุบนั โรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มดิบมีจาํ นวนมากดังทีก่ ล่าวไปแล้วข้างต้นและส่วนใหญ่อยู่ในเขต
จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร และตรัง มีกาํ ลังการผลิตของโรงงานรวมทัง้ สิน้ ประมาณ 30 ล้านตันผลปาล์มสด
ต่อปี ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลปาล์มสดในปี 2560 ทีม่ ปี ริมาณ 15 ล้านตัน ทําให้อตั ราการใช้กําลังการผลิตโดยรวม
ของโรงสกัดทัง้ หมดอยู่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ส่งผลให้ม กี ารแข่งขันกันซื้อผลปาล์มสดในราคาสูง โดยไม่คํานึงถึง
คุณภาพเท่าทีค่ วร
สําหรับในอนาคต การเปิ ดเสรี AEC เต็มรูปแบบก็จะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ค่แู ข่งทัง้ ในและต่างประเทศ
สามารถนําเข้านํ้ามันปาล์มเข้ามาจําหน่ายแข่งขันกับบริษทั ได้ แต่ทผ่ี ่านมา การนําเข้านํ้ามันปาล์มจากต่างประเทศ
สามารถปฏิบตั ิได้ภายใต้การดูแลการนํ าเข้าโดยองค์การคลังสินค้าเท่านัน้ เพื่อแก้ปญั หาการขาดแคลนนํ้ ามัน
เฉพาะหน้ า หากสถานการณ์ ก ารขาดแคลนนํ้ า มัน ปาล์ม ยังคงมีอ ยู่ โดยเฉพาะ เมื่อ มีก ารสนับสนุ น ให้พ ฒ
ั นา
อุตสาหกรรมไปสู่ไบโอดีเซล อันเป็ นพลังงานทางเลือก รัฐบาลจําเป็ นต้องพิจารณาการเปิ ดเสรีตามข้อตกลง AEC
โดยมีขอ้ จํากัดน้อยทีส่ ดุ ซึง่ น่ าจะเป็ นวิธที ส่ี ามารถแก้ปญั หาทัง้ ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากกลไกตลาด
สามารถทําหน้าทีใ่ นการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้การผลิตมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ ในขณะทีม่ ตี น้ ทุน
การผลิตทีล่ ดลง ในอนาคต หากผูป้ ระกอบการสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ คาดว่าการแข่งขันด้านราคาก็จะ
ลดลงเป็ นลําดับ และหันมาแข่งขันกันในเรื่องการพัฒนาด้านอื่นๆ เช่น การเพิม่ ผลผลิตต่อไร่ และการเพิม่ อัตรา
การสกัดนํ้ามันปาล์ม เป็ นต้น
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การจัดหาผลิ ตภัณฑ์เพื่อจําหน่ าย
ก. ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิ ตภัณฑ์

บริษทั มีโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มดิบ (CPO) และโรงงานสกัดนํ้ามันจากเมล็ดในปาล์มดิบ (CPKO) ตัง้ อยู่
เลขที่ 98 หมู่ 6 กม. 9.5 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม ตําบลห้วยยูง อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
ปริ มาณการผลิ ตเต็มที่ของผลิ ตภัณฑ์ (ตัน)
2557

2558

2559

450,000

450,000

450,000

นํ้ามันปาล์มดิบ (18%)

81,000

81,000

81,000

เมล็ดในปาล์ม (5.25%)

23,625

23,625

23,625

เมล็ดในปาล์มทีใ่ ช้ในการผลิตเต็มที่

30,000

30,000

30,000

นํ้ามันเมล็ดในปาล์มดิบ (41%)

12,300

12,300

12,300

กากเมล็ดในปาล์ม (52%)

15,600

15,600

15,600

แผนกนํ้ามันปาล์มดิบ
ผลปาล์มสดทีใ่ ช้ในการผลิตเต็มที่

แผนกนํ้ามันเมล็ดในปาล์มดิบ

หมายเหตุ กําลังการผลิตจริงในแต่ละปี จะแตกต่างจากกําลังการผลิตเต็มทีท่ อ่ี อกแบบไว้ เนื่องจากความแตกต่าง
ของปริมาณผลปาล์มสดทีเ่ ข้าสู่กระบวนการผลิต ซึง่ ขึน้ อยู่กบั ปริมาณนํ้าฝนทีต่ กในแต่ละปี
การจัดหาวัตถุดิบ
เนื่องจากผลปาล์มสดจากสวนของบริษทั เองทีป่ ้ อนเข้าสู่โรงงานมีไม่เพียงพอ ทําให้บริษทั ต้องรับซื้อจาก
เกษตรกรรายย่อย เพือ่ ทีจ่ ะเพิม่ ปริมาณผลปาล์มสดของบริษทั ทีจ่ ะป้อนเข้าสูโ่ รงงาน
สภาพปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ
ปริมาณผลผลิตปาล์มสดขึน้ อยู่กบั ระดับนํ้ าฝนและการดูแลรักษา คุณภาพของผลปาล์มทีจ่ ะให้ได้น้ํามัน
ปาล์มดิบในอัตราสูงขึน้ อยู่กบั วิธกี ารตัดและเก็บเกีย่ ว เนื่องจากการดูแลทีด่ แี ละมีมาตรฐานในการเก็บเกีย่ ว ทําให้
คุณภาพของผลปาล์มจากสวนของบริษทั นัน้ อยู่ในเกณฑ์ดีและให้อตั ราการสกัดนํ้ ามันปาล์มดิบสูงกว่าซื้อจาก
เกษตรกรรายย่อย
แต่เนื่องจากผลปาล์มสดมีไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์ม ซึง่ มีจาํ นวนโรงงาน
เพิม่ ขึน้ ในแต่ละปี ทําให้เกิดการแข่งขันกันซื้อผลปาล์มสด ในขณะทีอ่ ตั ราการสกัดนํ้ ามันปาล์มทีไ่ ด้ค่อนข้างตํ่า
สาเหตุอกี ประการหนึ่งคือสภาพอากาศทีไ่ ม่สมํ่าเสมอ บางปีน้ําท่วม บางปี แห้งแล้ง อัตราการขาดนํ้าในดินทําให้ผล
ปาล์มสดทีไ่ ด้นัน้ ให้น้ํ ามันปาล์มดิบในอัตราตํ่า และการเก็บเกีย่ วของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มนํ้ ามันรายย่อยไม่ได้
มาตราฐาน คือมีการเก็บเกีย่ วผลปาล์มก่อนจะถึงเวลาอันสมควร โดยเฉพาะในช่วงทีผ่ ลปาล์มสดมีราคาสูง
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ดังได้กล่าวข้างต้น ผลผลิตจากเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มนํ้ามันรายย่อยไม่สามารถให้ผลผลิตต่อไร่ และอัตรา
การสกัดนํ้ามันปาล์มดิบ เท่ากับของบริษทั ดังนัน้ บริษทั จึงได้จดั ทํานโยบายให้คําแนะนําแก่ผปู้ ลูกปาล์มนํ้ามันที่
ต้องการปรับปรุงคุณภาพปาล์มนํ้ามันตามมาตรฐานทัง้ ด้านการดูแลรักษาและผลผลิตต่อไร่ เพื่อให้ผลผลิตทีส่ ่ง
ป้อนเข้าสู่โรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มดิบนัน้ มีคุณภาพมากขึน้ นอกจากนัน้ ผูป้ ลูกปาล์มนํ้ามันรายย่อยยังสามารถขอ
เข้าเยีย่ มชมสวนของบริษทั ได้อกี ด้วย
บริษทั ได้มกี ารคัดคุณภาพของผลปาล์มสดจากผูป้ ลูกปาล์มนํ้ามัน ณ จุดรับซือ้ แต่วธิ กี ารนี้ไม่สามารถทํา
ได้ในช่วงทีผ่ ลปาล์มสดมีปริมาณน้ อย นอกจากนัน้ บริษทั ยังได้มกี ารแนะนําผูป้ ลูกปาล์มนํ้ ามันเกีย่ วกับคุณภาพ
ของผลปาล์มสดทีค่ วรจะนําส่งโรงงาน บริษทั เชื่อว่าโปรแกรมการให้คาํ แนะนําแก่ผปู้ ลูกปาล์มนํ้ามันทั ่วไปจะช่วย
ปรับปรุงคุณภาพของผลปาล์มสดทีจ่ ะป้อนเข้าสูโ่ รงงานให้มคี ุณภาพดีขน้ึ และเป็ นการเพิม่ อัตราการสกัดนํ้ามันด้วย
โดยบริษทั ได้มกี ารปรับราคารับซื้อผลปาล์มสดให้สงู ขึน้ ตามอัตราการสกัดนํ้ามัน ทัง้ นี้เพือ่ เป็ นการจูงใจให้ผปู้ ลูก
ปาล์มรายย่อยส่งผลปาล์มสดทีม่ คี ณ
ุ ภาพเข้าสูโ่ รงงาน
สําหรับเทคโนโลยีสาํ หรับการสกัดนํ้ามันปาล์มดิบทีม่ ผี ลต่อการใช้วตั ถุดบิ นัน้ เนื่องจากบริษทั ได้ใช้แบบ
มาตรฐานสากลในอุ ต สาหกรรมนี้ แ ล้ว ดังนัน้ การปรับ ปรุงเพื่อให้ก ารผลิต มีประสิทธิภ าพจึงขึ้นอยู่ก บั การใช้
อุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมือและการปฏิบตั งิ านให้เหมาะสม บริษทั เห็นว่าไม่มเี ทคโนโลยีใหม่ๆทีไ่ ด้พสิ จู น์แล้วมา
ทดแทน แต่อาจมีเทคโนโลยีอ่ ่นื ๆทีม่ ผี ลต่อการใช้วตั ถุดบิ หรือปรับปรุงให้ดขี น้ึ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั ว่าคุม้ ค่ากับเงินทีล่ งทุน
หรือไม่ โดยบริษทั ยังคงค้นคว้าเทคโนโลยีใ่ หม่ๆเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการลด
อัตราสูญเสียนํ้ามัน การกําจัดมลภาวะทีเ่ กิดจากการกระบวนผลิตซึง่ เป็ นพิษต่อสิง่ แวดล้อม
การปลูกปาล์มทดแทน
โครงการปลูกปาล์มทดแทน ในพืน้ ทีท่ เ่ี ป็ นสัมปทานในสวนเคียนซา ซึง่ บริษทั ย่อยได้รบั การต่อสัญญาเช่า
กับกรมธนารักษ์ในพืน้ ทีค่ รึง่ หนึ่งของพืน้ ทีท่ ท่ี าํ ประโยชน์ บริษทั ได้เริม่ ดําเนินการปลูกปาล์มทดแทนในปี 2558 ซึง่
คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563
จํานวนผูจ้ าํ หน่ ายวัตถุดิบ
บริษทั มีการซื้อผลปาล์มสดส่วนใหญ่จากชาวสวนในเขตกระบีแ่ ละสุราษฎร์ธานี โดยไม่มรี ายใดทีบ่ ริษทั
ซือ้ ผลปาล์มสดมากกว่าร้อยละ 30 ของยอดซือ้ ผลปาล์มสดทัง้ หมด
สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ
เนื่องจากวัตถุดบิ ของบริษทั คือ ผลปาล์มสด เป็ นพืชผลทางการเกษตร ซึง่ ควรนําเข้าสู่กระบวนการผลิต
โรงงานสกัด นํ้ า มัน ภายใน 24 ชัว่ โมง มิฉ ะนั ้น แล้ ว อาจจะทํ า ให้ ไ ด้ ป ริม าณกรดปาล์ ม เพิ่ม สู ง ขึ้น เกิ น กว่ า
มาตรฐานสากลในการซือ้ ขายนํ้ามันปาล์มดิบ ซึง่ มีผลให้ถูกตัดราคาเมือ่ มีการส่งมอบ ดังนัน้ ในอุตสาหกรรมนี้จงึ ไม่
มีการนํ าเข้าผลปาล์มสดจากต่างประเทศ นอกจากการนํ าเข้าในรูปของนํ้ ามันปาล์มดิบ หรือนํ้ ามันปาล์มบริสุทธิ ์
ภายใต้เงือ่ นไขทีก่ าํ หนดโดยภาครัฐ
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ข. ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
การบริหารสิง่ แวดล้อม (Environmental Management) เป็ นกระบวนการทีต่ ่อเนื่อง กลไกการปฏิบตั งิ าน
ทีจ่ ะควบคุมความเสีย่ งของสิง่ แวดล้อมและกลยุทธเชิงปฏิบตั กิ ารนัน้ จะส่งผ่านมายังการฝึกปฏิบตั ขิ องพนักงานและ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ต้องมีจริยธรรมในการบริหารงาน บริษทั ได้มนี โยบายและวิธปี ฏิบตั เิ พือ่ ให้แน่ ใจว่ากระบวนการ
ผลิตจะกระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ุด โดยในปี 2547 บริษทั ได้เข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO
14001 เพือ่ ให้โครงการบริหารสิง่ แวดล้อมมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และได้รบั การรับรองในเดือนพฤษภาคม 2549
โรงงานสกัดนํ้ามันเมล็ดในปาล์มดิบนัน้ จะไม่มมี ลภาวะเป็ นพิษแต่อย่างใด ปริมาณของเสียทีเ่ ป็ นชีวภาพ
นัน้ มีเพียงเล็กน้อยมาก ซึง่ จะถูกกรองและนําลงสูบ่ ่อพักแห้งของโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มดิบ
สําหรับโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มดิบนัน้ มีของเสียดังต่อไปนี้
ของเหลว
ขีน้ ้ํ ามันและของเหลวจากหม้อนึ่งนัน้ จะถูกดักเก็บและแยกเอานํ้ามันออก เพื่อรอจําหน่ ายเป็ นนํ้ามันทีม่ ี
คุณภาพตํ่า ในส่วนทีเ่ หลือจะถูกส่งลงในบ่อนํ้าเสียของบริษทั
นํ้าเสียของบริษทั จะถูกปล่อยลงในบ่อนํ้ าเสีย บ่อนํ้าเสียมีทงั ้ หมด 8 บ่อ และนํ้ าเสียจะไหลลงทีละบ่อๆ
อย่างต่อเนื่อง ซึง่ ในช่วงนี้มกี ารย่อยสารชีวะภาพ การไหลของนํ้าเสียในบ่อนํ้าเสียนัน้ บริษทั ใช้ระบบนํ้าตกคือไหล
ลงทีละบ่อซึง่ มีระดับลดหลันกั
่ นลงมา บ่อนํ้าเสียสีบ่ ่อแรกจะลึกสําหรับการย่อยสลายโดยไม่ใช้ออกซิเจน และบ่อนํ้า
ั ้ าสูท่ เ่ี ก็บนํ้าเสีย
เสียสองบ่อสุดท้ายจะตืน้ เพือ่ ทีจ่ ะให้ออกซิเจนช่วยย่อยสลาย นํ้าเสียทีถ่ ูกย่อยสลายแล้วจะถูกปมเข้
ในสวนของบริษทั ซึง่ เป็ นทีส่ งู โดยใช้ทอ่ ใต้ดนิ นํ้าเสียทีเ่ ก็บไว้ในสวนของบริษทั จะปล่อยลงสู่ร่องคูน้ําทีต่ น้ื กระจาย
อยู่ในสวน เพื่อให้ซมึ เข้าสู่ผวิ ดินเป็ นการเพิม่ สารอาหารในดินแทนการใส่ป๋ ุยต่อไป ระบบนี้เป็ นเทคโนโลยีทไ่ี ด้
พิสจู น์แล้วและโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มดิบหลายโรงงานนิยมใช้กนั ร่องคูน้ําสําหรับนํ้าเสียนี้จะมีระยะเวลาการดูด
ซึมและระยะเวลาหมุนเวียนประมาณ 6 สัปดาห์ บริษทั ใช้เนื้อทีม่ ากกว่า 850 ไร่ สําหรับการกระจายนํ้าเสียทีบ่ าํ บัด
แล้ ว ลงสู่ ดิน และถู ก ควบคุ ม ดู แ ลด้ ว ยพนั ก งาน สํ า นั ก งานเทคโนโลยี กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรมได้กําหนดค่า BOD ในนํ้าเสียทีจ่ ะปล่อยลงสู่แม่น้ํ าลําคลองต้องไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร บริษทั
ไม่ได้ปล่อยนํ้ าเสียทีบ่ ําบัดแล้วลงสู่แม่น้ํ าลําคลอง แต่จะนํ าไปใช้ประโยชน์ในสวนของบริษทั ดังกล่าวแล้วข้างต้น
บ่อนํ้าเสียจะต้องขุดลอกเป็ นระยะๆ ตะกอนทีข่ ดุ ออกจากบ่อนํ้าเสียนัน้ จะถูกเก็บไว้ในบ่อตากแห้งเป็ นระยะเวลา 1
ปี เพื่อ ให้เกิดสารอาหารที่มคี ุณ ภาพ ตะกอนที่ตากแห้งแล้วนี้จะนํ าไปปกคลุม หน้ าดินในสวนปาล์มของบริษัท
สําหรับทดแทนปุ๋ยในช่วงหน้าร้อน
ของแข็ง ได้แก่ ทะลายปาล์มเปล่า, ไฟเบอร์, เปลือกเมล็ดปาล์ม, ขีเ้ ถ้า ควันดําและเขม่า ทะลายเปล่าถูก
นําไปปกคลุมหน้าดินในสวนของบริษทั เพื่อทดแทนปุ๋ย ไฟเบอร์และเปลือกเมล็ดปาล์มจะเป็ นเชื้อเพลิงแก่ Boiler
หรือเปลือกเมล็ดปาล์มอาจขายให้โรงงานอื่นทีต่ อ้ งการ ตะกอนทีข่ ดุ จากบ่อนํ้าเสียจะใช้เป็ นประโยชน์ในสวนของ
บริษทั บริษทั จะป้องกันการไหลซึมของนํ้าผสมตะกอนนี้ในฤดูฝนโดยการขุดร่องนํ้ารอบสวนเพื่อดักนํ้าไหลลงสู่ท่ี
อื่น บริษทั ได้มกี ารปรับปรุงเครื่อง Boiler และการป้อนเชือ้ เพลิงเข้าสู่ Boiler ซึง่ มีผลต่อการลดควันดําและเขม่า
ของโรงงาน อย่างไรก็ตามควันดําและเขม่าจาก Boiler ของโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มดิบทีเ่ ป็ นปญั หาอยู่น้ีอาจมา
จากเชือ้ เพลิงทีป่ ้ อน เช่น ไฟเบอร์และเปลือกเมล็ดปาล์ม ค่าควันดําและเขม่าของโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มดิบจาก
กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมต้องไม่เกิน 320 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
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งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่ม ี -
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3.

ปัจจัยความเสี่ยง

1.

พืน้ ที่ปลูกปาล์มส่วนหนึ่ งเป็ นพืน้ ที่สมั ปทาน

พืน้ ทีส่ มั ปทานของบริษทั ย่อยสองแห่งจํานวนประมาณ 21,349 ไร่ โดยแบ่งเป็ นสวนเคียนซา 8,467.44
ไร่และสวนชัยบุรจี าํ นวน 12,881.50 ไร่ ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 47.1 ของพืน้ ทีป่ ลูกปาล์มทัง้ หมดของบริษทั และบริษทั
ย่อยหมดอายุสมั ปทานลงในเดือนกรกฎาคม 2557 และเดือนมกราคม 2558 ตามลําดับ
(ก) สวนเคีย นซาได้รบั อนุ ญ าตจากกรมธนารักษ์ได้รบั สิทธิการเช่าที่ราชพัส ดุจํานวน 4,294 ไร่ เป็ น
ระยะเวลา 15 ปี ซึ่งคิดเป็ นพื้นที่จํานวนครึง่ หนึ่งของพืน้ ที่เดิมที่เข้าทําประโยชน์ โดยสัญญามีผลตัง้ แต่วนั ที่ 9
กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 8 กรกฎาคม 2572 ทําให้พน้ื ทีป่ ลูกปาล์มลดลงคิดเป็ นร้อยละ 9.4 ของพืน้ ทีป่ ลูกปาล์ม
ทัง้ หมด ในปี 2558 และ 2559 บริษทั ได้เริม่ ปลูกปาล์มทดแทนในพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้ทาํ สัญญาเช่าไปแล้วจํานวน 1,246 และ
1,410 ไร่ ตามลําดับ ส่วนทีเ่ หลืออีกจํานวน 1,434 ไร่ จะดําเนินการปี 2563 ซึง่ ในระยะเวลาดังกล่าวจะมีผลให้ผล
ปาล์มในพืน้ ที่ดงั กล่าวลดลง มีผลให้บริษทั ต้องรับซื้อผลปาล์มสดจากบุคคลภายนอกในสัดส่วนสูงขึน้ ส่งผลให้
ต้นทุนวัตถุดบิ สูงขึน้
ส่วนพืน้ ทีอ่ กี ครึง่ หนึ่งให้นําไปจัดให้ราษฎรผูย้ ากไร้ไม่มที ด่ี นิ ทํากินได้รบั สิทธิการเช่ารายละไม่เกิน 10 ไร่
ในระหว่ า งที่ก ารดํา เนิ น การเรื่อ งการจัด สรรพื้น ที่ย ังไม่ แ ล้ว เสร็จ นัน้ กรมธนารัก ษ์ ไ ด้อ นุ ญ าตให้บ ริษัท ย่ อ ย
ครอบครองทําประโยชน์โดยชําระค่าเช่าในอัตราทีก่ าํ หนด จนกว่าการจัดสรรทีด่ นิ จะดําเนินการแล้วเสร็จ
(ข) ในขณะทีส่ วนชัยบุร ี บริษทั ย่อยได้ดาํ เนินการขออนุ ญาตเข้าทําประโยชน์ในพืน้ ทีค่ รึง่ หนึ่งของพืน้ ทีท่ ่ี
ทําประโยชน์เดิมกับกรมป่าไม้ (13,030 ไร่) คิดเป็ นจํานวนพืน้ ที่ 6,515 ไร่ ขณะนี้ยงั อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของกรมป่าไม้ ซึ่งก็ยงั มีความไม่แน่ นอนในนโยบายของรัฐบาล ในกรณีท่สี วนชัยบุรไี ม่ได้รบั อนุ ญาตให้เข้าทํา
ประโยชน์ มีผลให้บริษทั ต้องรับซื้อผลปาล์มสดจากบุคคลภายนอกในสัดส่วนสูงขึน้ เพือ่ ทดแทนผลปาล์มสดทีข่ าด
ไปจากพืน้ ทีส่ มั ปทานส่งผลให้ตน้ ทุนวัตถุดบิ สูงขึน้
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 บริษทั ย่อยได้รบั ใบอนุ ญาตเก็บหาของป่าในพืน้ ทีส่ มั ปทาน
แปลงดังกล่าว โดยบริษทั ย่อยต้องชําระเงินค่าภาคหลวงในอัตราร้อยละ10 ของราคาตลาดและค่าบํารุงป่าในอัตรา
2 เท่าของค่าภาคหลวง เมื่อมีการเก็บเกี่ยวผลปาล์มสด บริษทั ย่อยจึงได้เริม่ เก็บเกีย่ วผลปาล์มสดในพืน้ ทีเ่ ขตป่า
สงวนแปลงดังกล่าวตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2558
2.

พืน้ ที่ปลูกปาล์มส่วนหนึ่ งเป็ นพืน้ ที่ที่ถกู ประกาศเป็ นเขตปฏิ รปู ที่ดิน

บริษทั มีพน้ื ทีป่ ลูกปาล์ม 2 แปลง ถูกประกาศเป็ นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ ภายหลังจากทีบ่ ริษทั เข้าไปดําเนินการ
ปลูกปาล์มแล้วเป็ นเวลา 6 ปี และ 17 ปี ตามลําดับ โดยในปี 2547 สํานักงานปฏิรปู ทีด่ นิ จังหวัดกระบีไ่ ด้มหี นังสือ
แจ้งให้บริษทั เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายปฏิรูปทีด่ นิ ในปี 2548 บริษทั ทําหนังสือแจ้งสํานักงานปฏิรูปทีด่ นิ
พร้อมส่งหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อขอพิสจู น์สทิ ธิในทีด่ นิ แปลงดังกล่าว เนื่องจากบริษทั เป็ นผูค้ รอบครองและเข้าทํา
ประโยชน์ พ้นื ที่ดงั กล่าวก่อนมีการประกาศเป็ นป่าสงวนแห่งชาติและก่อนประกาศเป็ นเขตปฏิรูปที่ดิน ต่ อมาปี
2551 สํานักงานปฏิรปู ทีด่ นิ จังหวัดกระบี่ มีหนังสือแจ้งมายังบริษทั เพื่อให้เข้าสูก่ ระบวนการกระจายสิทธิ ซึง่ การ
กระจายสิทธิบางส่วนได้เสร็จสิ้นลงในปี 2553 มีพ้นื ทีป่ ระมาณ 4,994.1 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 15.7 ของพืน้ ทีป่ ลูก
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ปาล์มทัง้ หมด และในจํานวนนี้ บริษทั ได้ตรวจสอบพบในภายหลังว่ามีพน้ื ที่ประมาณ 1,459 ไร่ เป็ นพืน้ ทีท่ ท่ี บั
ซ้อนกับโฉนดทีด่ นิ ของบริษทั ซึง่ บริษทั อยู่ในระหว่างการดําเนินการขอให้สาํ นักงานปฏิรปู ทีด่ นิ ยกเลิกพืน้ ทีท่ ท่ี บั
ซ้อนดังกล่าวนี้
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ได้มปี ระกาศคําสั ่งหัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 ให้
สํานักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ กําหนดพืน้ ทีเ่ ป้าหมายทีด่ นิ ทีย่ งั ไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรปู ทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรมทีม่ เี นื้อ
ทีต่ งั ้ แต่ 500 ไร่ ขึน้ ไป โดยให้ผคู้ รอบครองทีด่ นิ ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายดังกล่าว ยื่นคําร้องเพื่อแสดงสิทธิในทีด่ นิ ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดนิ หรือกฎหมายอื่น ต่อสํานักงานการปฏิรูปที่ดนิ จังหวัด และให้สํานักงานการปฏิรูปที่ดนิ
จังหวัดตรวจสอบหลักฐานแสดงสิทธิในทีด่ นิ ของผูค้ รอบครองทีด่ นิ ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย หากผูค้ รอบครองทีด่ นิ ไม่มา
ยื่นคําร้องแสดงสิทธิในทีด่ นิ หรือสํานักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ จังหวัดพิจารณาแล้วไม่เห็นชอบกับคําร้องดังกล่าว ให้
เจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ เลขาธิการสํานักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรมแต่งตัง้ มีอํานาจสังให้
่ ผคู้ รอบครองทีด่ นิ ออกจาก
พืน้ ทีเ่ ป้าหมายภายในเวลาทีก่ าํ หนด และงดเว้นกระทําการใดๆ ในบริเวณพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
ดังนัน้ หากสํานักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ กําหนดให้พน้ื ที่ 2 แปลงดังกล่าวของบริษทั เป็ นพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย และ
บริษทั ไม่สามารถแสดงหลักฐานแสดงสิทธิในที่ด ิน บริษัทอาจจําเป็ นต้องส่งคืนพื้นที่ดงั กล่าวให้สํานักงานการ
ปฏิรปู ทีด่ นิ คิดเป็ นพืน้ ทีป่ ระมาณร้อยละ 19.4 ของพืน้ ทีป่ ลูกปาล์มทัง้ หมด (นับรวมพืน้ ทีส่ มั ปทาน)
กรณีดงั กล่าวจะมีผลให้บริษทั จะต้องรับซือ้ ผลปาล์มสดจากบุคคลภายนอกเพือ่ ทดแทนผลปาล์มสดทีข่ าด
ไปจากพืน้ ทีด่ งั กล่าวส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดบิ สูงขึน้ และต้องตัดจําหน่ ายสินทรัพย์ มูลค่า 60.3 ล้านบาทออกจาก
บัญชี
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ สํานักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ ยังไม่ได้มกี ารดําเนินการใดๆ ตามประกาศดังกล่าว
กับทางบริษทั
3.

ความผันผวนของราคานํ้ามันปาล์มและการแทรกแซงจากภาครัฐ

นํ้ามันปาล์มดิบนับเป็ นสินค้าโภคภัณฑ์ซง่ึ มีราคาผันผวน บางช่วงเกิดปญั หาขาดแคลนหรือบางช่วงล้น
ตลาด ในปี 2560 ราคาเฉลีย่ รายเดือนแกว่งตัวอยู่ในช่วงกว้างระหว่าง 19.12 – 31.97 บาท/กิโลกรัม (2559 :
29.02 – 37.49 บาท/กิโลกรัม) โดยมีราคาเฉลีย่ ทัง้ ปี ท่ี 24.88 บาท/กิโลกรัม ลดลงร้อยละ 22.13 จากปี 2559
ในขณะทีร่ าคาเฉลีย่ ในตลาดโลกอยู่ท่ี 22.17 บาท/กิโลกรัม ความผันผวนของราคาในประเทศในระหว่างปี นับเป็ น
อุปสรรคสําคัญต่อการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของบริษทั นอกจากนัน้ ในช่วงฤดูกาลทีม่ ผี ลผลิตปาล์มนํ้ ามัน
ออกสู่ตลาดในปริมาณมาก ปริมาณนํ้ามันปาล์มดิบสะสมอยู่ในระดับสูง ทําให้ราคาผลปาล์มสดและนํ้ามันปาล์ม
ดิบลดลงอย่างมาก อาจนํ าไปสู่เหตุ การณ์ ป ระท้วงจากเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม จนหลายครัง้ ภาครัฐต้อ งเข้ามา
แทรกแซงตลาดนํ้ามันปาล์ม
ในปี 2560 สํานักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ส.กกร.) ก็ยงั คงมีการกําหนด
ราคาแนะนํ าขัน้ ตํ่าในการซื้อผลปาล์มทะลายและผลปาล์มร่วงทุกๆ รอบ 30 วัน (โดยประมาณ) อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนัน้ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ยังออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
ที่ 50 พ.ศ. 2560 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับซื้อ และการแสดงราคารับซื้อสินค้าผลปาล์มนํ้ามัน
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ตามอัตรานํ้ ามัน ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ซึ่งสร้างความสับสนและก่อให้เกิดปญั หาในทางปฏิบตั ิ
เกีย่ วกับการกําหนดให้ปรับราคารับซือ้ ผลปาล์มตามอัตรานํ้ามันทีส่ กัดได้
4.

สภาพภูมิอากาศ

เนื่องจากวัตถุดบิ หลักของบริษทั มาจากผลผลิตทางการเกษตร แนวโน้มผลการดําเนินงานของบริษทั
ยังคงขึน้ อยู่กบั ปจั จัยทีค่ วบคุมไม่ได้ ได้แก่ สภาพภูมอิ ากาศ ปริมาณนํ้าฝน และผลผลิตของวัตถุดบิ ทีอ่ อกสูต่ ลาด
ในแต่ละฤดูกาล ปจั จุบนั มีความผันแปรของภูมอิ ากาศเกิดขึน้ อย่างทีไ่ ม่เคยเป็ นมาก่อน บางปี เกิดอุทกภัยอย่าง
หนัก บางปี ประสบภัยแล้ง ทําให้ปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมีความผันผวนในแต่ละปี หรือระหว่างปี ซึ่งอาจ
นําไปสูก่ ารแทรกแซงจากภาครัฐ
5.

กําลังการผลิ ตส่วนเกิ นของโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มดิ บ

ปจั จุบนั โรงงานสกัดนํ้ ามันปาล์มดิบมีจาํ นวนประมาณ 139 โรง (เปิ ดดําเนินการจํานวน 120 โรง) ส่วน
ใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร และตรัง มีกําลังการผลิตของโรงงานรวมทัง้ สิน้ ประมาณ 30 ล้าน
ตันผลปาล์มสดต่อปี ซึง่ ไม่สอดคล้องกับผลปาล์มสดในปี 2560 ทีม่ ปี ริมาณ 15 ล้านตัน จากพืน้ ทีเ่ พาะปลูกปาล์มที่
ให้ผลผลิตแล้วทีม่ อี ยู่ประมาณ 4.9 ล้านไร่ ทําให้อตั ราการใช้กําลังการผลิตโดยรวมของโรงสกัดทัง้ หมดอยู่ต่ํากว่า
ร้อยละ 50 ส่งผลให้มกี ารแข่งขันกันซือ้ ผลปาล์มสดในราคาสูง โดยไม่คาํ นึงถึงคุณภาพเท่าทีค่ วร
6.

การจําหน่ ายนํ้ามันปาล์มดิ บให้แก่ลกู ค้ารายใหญ่

ในปี 2559 และปี 2560 บริษทั มีการจําหน่ ายนํ้ ามันปาล์มดิบ และนํ้ ามันเมล็ดในปาล์มดิบ ให้กบั ลูกค้า
รายใหญ่รายเดียว ซึง่ ได้แก่ บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (LST) คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 55 และร้อย
ละ 40 ตามลําดับ ทําให้อาจเกิดความเสีย่ งในด้านการพึง่ พิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเป็ นสําคัญ แต่เนื่องจาก LST มี
ความสัมพันธ์ทด่ี กี บั บริษทั มาเป็ นเวลานานและเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั รวมทัง้ เป็ นบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีฐานะการเงินทีแ่ ข็งแกร่ง และมีช่อื เสียงเป็ นทีย่ อมรับในอุตสาหกรรมนํ้ ามัน
ปาล์ม บริษัทจึงเชื่อ มันว่
่ าโอกาสความเสี่ยงจากการสูญเสียลูกค้ารายนี้ไป หรือลูกค้ารายนี้ประสบปญั หาทาง
การเงิน จึงเกิด ขึ้น น้ อ ย นอกจากนัน้ บริษัทยังมีความสามารถในการขายสิน ค้า ให้ก ับ ลูกค้า รายอื่นได้อีก ด้วย
โดยเฉพาะในปจั จุบนั นํ้ามันปาล์มมิได้นํามาใช้เพือ่ การบริโภคเพียงอย่างเดียว แต่ยงั สามารถนํามาใช้เป็ นพลังงาน
ทดแทนได้อกี ด้วย
7.

มีผถ้ ู ือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนหุ้นสามัญทัง้ หมดที่ออกและเรียกชําระแล้ว

จากการทีบ่ ริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (LST) ถือหุน้ ในบริษทั คิดเป็ นร้อยละ 69.96 ของ
จํานวนหุน้ สามัญทัง้ หมดทีอ่ อกและเรียกชําระแล้ว ถือว่ามีอํานาจในการควบคุมเชิงนโยบาย รวมถึงอํานาจในการ
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บริหารงาน ประกอบกับการมีกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นบุคคลคนเดียวกัน อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในระหว่างสองบริษทั เนื่องจากทัง้ สองบริษทั มีการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
อย่างไรก็ตาม การทําธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ โดยเฉพาะการขายนํ้ามันปาล์มดิบให้ LST นัน้ ผูส้ อบ
บัญชีของบริษทั ได้มกี ารสอบทานรายการดังกล่าวว่าเป็ นราคาซื้อขายเดีย วกันกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้
บริษัทได้มกี ารเปิ ดเผยรายการดังกล่า วไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน ข้อ 7 แล้ว รวมถึงการปฏิบตั ิต าม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ งการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
1. ทรัพย์สินถาวร

บริษทั มีทรัพย์สนิ ถาวรทีใ่ ช้ประกอบธุรกิจสวนปาล์มนํ้ามันทีเ่ ป็ นของบริษทั และบริษทั ย่อย ดังนี้
ขนาด
ประเภทการ
มูลค่าตาม
ประเภทของทรัพย์สิน
ถือครองสิ ทธิ์
(ไร่)
บัญชีสทุ ธิ (บาท)
1. ทีด่ นิ
38,727.14 - โฉนด, นส.3ก, นส.3,
615,478,792
นส.2,สัญญาซือ้ ขาย,ภ
บท.5 และ
ใบเสร็จรับเงิน
2. ทีด่ นิ โรงงาน,สํานักงาน,บ้านพัก
2.1. ทีด่ นิ สําหรับโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มดิบและ
นํ้ามันเมล็ดในปาล์มดิบ, สํานักงาน และบ้านพัก
2.2.ทีด่ นิ เพือ่ สร้างบ้านพักพนักงาน (ยกเลิก
โครงการแล้ว) - บ้านนํ้าจาน ต.กระบีน่ ้อย
2.3.ทีด่ นิ ทีไ่ ม่ได้ใช้ดาํ เนินงาน
ถ.อุตรกิต ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.กระบี
รวมทีด่ นิ ทัง้ หมด

198.48 - นส.3ก, โฉนด และ
ภบท.5
21.57
- โฉนด
0.94

- โฉนด

38,948.13

745,574
22,749,413
20,033,297
659,007,076

หัก สํารองเผือ่ การด้อยค่าของทีด่ นิ

(14,638,278)

รวมทีด่ นิ ทัง้ หมดสุทธิ

38,948.13

3. อาคารสํานักงานสาขา, อาคารโรงงาน 2 โรง, สํานักงานสวน,
บ้านพักพนักงาน
4. เครือ่ งจักรและอุปกรณ์

644,368,798
เจ้าของ

82,279,587

เจ้าของ

104,289,134

4.1โรงงานผลิตนํ้ามันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มดิบและโรงงานผลิต
ก๊าซชีวภาพ
4.2 เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการเกษตร

94,505,102
9,784,032

5. ยานพาหนะ

เจ้าของ

17,670,354

6. เครื่องตกแต่งและเครือ่ งใช้สาํ นักงาน

เจ้าของ

2,938,298

7. ต้นทุนการพัฒนาการปลูกปาล์มนํ้ามัน

เจ้าของ

154,111,808

8. โครงการปลูกปาล์มทดแทน

413,814

9. งานระหว่างก่อสร้าง

27,215,262

10. งานระหว่างทํา – สวน

76,204,266
1,109,491,321

รวมทรัพย์สนิ ถาวร
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2. ทรัพย์สินไม่มีตวั ตน
บริษทั มีทรัพย์สนิ ไม่มตี วั ตนทีเ่ ป็ นของบริษทั และบริษทั ย่อย ดังนี้
มูลค่าตาม
บัญชีสทุ ธิ
(บาท)
405,155
405,155

ประเภทของทรัพย์สิน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมทรัพย์สนิ ไม่มตี วั ตน

3. ทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนิ นงาน
บริษทั ย่อยมีทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่ได้ใช้ดาํ เนินงาน ดังนี้
บริษทั ย่อยของบริษทั พันธ์ศรีววิ ฒ
ั น์ จํากัด มีทด่ี นิ ทีไ่ ด้รบั สัมปทานจากกรมปา่ ไม้ ซึง่ บริษทั พันธ์ศรี
วิวฒ
ั น์ จํากัด ใช้เป็ นทีด่ นิ ในการทําสวนปาล์ม และให้บริษทั เช่าสวนปาล์มดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
nบริษทั พันธ์ศรี จํากัด
ทีต่ งั ้ สัมปทาน
พืน้ ทีส่ มั ปทาน
ระยะเวลาการใช้ประโยชน์

: ตําบลชัยบุร ี กิง่ อําเภอชัยบุร ี สุราษฎร์ธานี
: 6,515 ไร่
: ตัง้ แต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2557 ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2587

oบริษทั ประจักษ์ววิ ฒ
ั น์ จํากัด
ทีต่ งั ้ สัมปทาน
: ตําบลเคียนซา และตําบลคามาวารี อําเภอเคียนซา
สุราษฎร์ธานี
พืน้ ทีส่ มั ปทาน
: 4,294 ไร่
ระยะเวลาการใช้ประโยชน์
: ตัง้ แต่วนั ที่ 9 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 8 กรกฎาคม 2572
บริษัทฯได้เช่ า สวนปาล์ม นํ้ า มัน จากบริษัท ย่อ ย โดยในป จั จุ บ นั มีพ้นื ที่ป ลูก ปาล์ม นํ้ า มัน ที่เ ป็ น พื้น ที่
สัมปทานประมาณ 10,605.31 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 23 ของพืน้ ทีป่ ลูกปาล์มทัง้ หมดของบริษทั โดยแบ่งเป็ นสวนชัย
บุรจี าํ นวน 6,515 ไร่ และสวนเคียนซา 4,090.31 ไร่ ซึง่ จะหมดอายุสมั ปทานลงในปี 2572
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ข้อพิ พาททางกฎหมาย
1) คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสิ นทรัพย์ของบริษทั หรือบริษทั ย่อยที่มีจาํ นวนสูง
กว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ อื หุ้น ณ วันสิ้ นปี บัญชี
บริษัทไม่มคี ดีหรือข้อพิพาททางกฎหมายที่มผี ลกระทบด้านลบต่ อสินทรัพย์ของบริษัทหรือ
บริษทั ย่อยทีม่ จี ํานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560

2) คดีที่มีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุรกิ จของบริษทั อย่างมีนัยสําคัญ
----------ไม่ม-ี --------

3) คดีที่มิได้เกิ ดจากการประกอบธุรกิ จโดยปกติ ของบริษทั
----------ไม่ม-ี --------
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ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสําคัญอื่น
ข้อมูลบริษทั
ชือ่ บริษทั
เลขทะเบียนบริษทั
เว็ปไซต์
ประเภทธุรกิจ

: บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)
: 0107536000404
: www.upoic.co.th
: ทําสวนปาล์ม และสกัดนํ้ามันปาล์มดิบ
และนํ้ามันเมล็ดในปาล์มดิบ
ทุนจดทะเบียน
: 324,050,000 บาท
จํานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกจําหน่ายแล้ว : 324,050,000 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
: 1 บาท
สํานักงานใหญ่
: 64 ชัน้ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 02-744 1046-8
โทรสาร 02-361 8589
สํานักงานกระบีแ่ ละโรงงาน
: 98 หมู่ 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5
ตําบลห้วยยูง อําเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130
โทรศัพท์ 075-666 075
โทรสาร 075-666 072
สวนปาล์มนํ้ามัน
: พืน้ ทีป่ ลูกปาล์มนํ้ามันมีจาํ นวน 31,328.86 ไร่
(5,012.62 เฮคเตอร์) เป็ นพืน้ ทีป่ ลูกปาล์มจริง โดยไม่รวมพืน้ ทีข่ อง
อาคาร, หนองบึง, พืน้ ทีส่ าํ รอง และพืน้ ทีเ่ พาะกล้าปาล์มนํ้ามัน
รายละเอียดของสวน
1. สวนกระบีน่ ้อย
4,434.77 ไร่ (709.56 เฮคเตอร์)
78 หมู่ 4 ตําบลกระบีน่ ้อย อําเภอเมือง กระบี่
2. สวนเขาพนม
4,351.78 ไร่ (696.28 เฮคเตอร์)
38/2 หมู่ 8 ตําบลเขาพนม อําเภอเขาพนม กระบี่
3. สวนเขาเขน
3,032.25 ไร่ (485.16 เฮคเตอร์)
ตําบลอ่าวลึกใต้ อําเภออ่าวลึก กระบี่
4. สวนบ้านหมาก
3,582.38 ไร่ (573.18 เฮคเตอร์)
65/1 หมู่ 6 ตําบลบางสวรรค์ อําเภอพระแสง สุราษฎร์ธานี
5. สวนเกาะน้อย
3,610.50 ไร่ (577.68 เฮคเตอร์)
904 หมู่ 2 ตําบลบางสวรรค์ อําเภอพระแสง สุราษฎร์ธานี
6. สวนทับปริก
2,019.88 ไร่ (323.18 เฮคเตอร์)
ตําบลทับปริก อําเภอเมือง กระบี่
รวมพื้นทีป่ ลูกปาล์มของบริ ษทั
21,031.56 ไร่ (3,365.04เฮคเตอร์)
7. สวนเคียนซา

4,090.31 ไร่ (654.45 เฮคเตอร์)
เป็ นทีด่ นิ สัมปทานของบริษทั ย่อย
229 หมู่ 2 ตําบลเคียนซา อําเภอเคียนซา สุราษฎร์ธานี
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8. สวนชัยบุร ี

6,207.00 ไร่ (993.12 เฮคเตอร์)
เป็ นทีด่ นิ สัมปทานทีบ่ ริษทั ย่อย*
16 หมู่ 5 ตําบลชัยบุรี อําเภอชัยบุร ี สุราษฎร์ธานี
รวมพื้นทีป่ ลูกปาล์มของบริ ษทั ย่อย
10,297.31 ไร่ (1,647.57 เฮคเตอร์)
รวมพื้นที่ปลูกปาล์มทัง้ หมด
* อยู่ในระหว่างดําเนินขอต่ออายุ

31,328.86 ไร่ (5,012.62 เฮคเตอร์)

(รายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับทีด่ นิ สัมปทาน ดูทห่ี วั ข้อ “ปัจจัยเสี่ยง”)

นิ ติบคุ คลที่บริ ษทั ถือหุ้นตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึน้ ไป
1.

ชื่อบริษทั

: บริ ษทั พันธ์ศรีวิวฒ
ั น์ จํากัด

สํานักงาน

: 98 หมู่ 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5
ตําบลห้วยยูง อําเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130
โทรศัพท์ 075-666 075
โทรสาร 075-666 072
: ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ในบริษทั พันธ์ศรี จํากัดn
และบริษทั ประจักษ์ววิ ฒ
ั น์ จํากัดo
ทีถ่ อื สัมปทานสวนปาล์มนํ้ามัน
: 27,400 หุน้ (มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10,000 บาท)
: 27,394 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.98

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุน้ สามัญ
ทีบ่ ริษทั ถืออยู่
หมายเหตุ :
nบริษท
ั พันธ์ศรี จํากัด
สํานักงาน

: 98 หมู่ 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5
ตําบลห้วยยูง อําเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130
โทรศัพท์ 075-666 075
โทรสาร 075-666 072
ทีต่ งั ้ สัมปทาน
: ตําบลชัยบุร ี กิง่ อําเภอชัยบุร ี สุราษฎร์ธานี
พืน้ ทีส่ มั ปทาน
: 20,000 ไร่
ระยะเวลาการใช้ประโยชน์ : ตัง้ แต่วนั ที่ 2 มกราคม 2528 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2558
ทุนจดทะเบียน
: 500 หุน้ (มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10,000 บาท)
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oบริษท
ั ประจักษ์ววิ ฒ
ั น์ จํากัด

: 98 หมู่ 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5
ตําบลห้วยยูง อําเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130
โทรศัพท์ 075-666 075
โทรสาร 075-666 072
ทีต่ งั ้ สัมปทาน
: ตําบลเคียนซา และตําบลคามวารี อําเภอเคียนซา
สุราษฎร์ธานี
พืน้ ทีส่ มั ปทาน
: 4,294 ไร่
ระยะเวลาการใช้ประโยชน์ : ตัง้ แต่วนั ที่ 9 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 8 กรกฎาคม 2572
ทุนจดทะเบียน
: 5,000 หุน้ (มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1,000 บาท)

สํานักงาน

2.

ชื่อบริษทั

: บริ ษทั สยามเอลิ ทปาล์ม จํากัด

สํานักงานใหญ่

: 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 02-744 1046-8
โทรสาร 02-361 8989
: 98 หมู่ 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5
ตําบลห้วยยูง อําเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130
โทรศัพท์ 075-666 075
โทรสาร 075-666 072
: เพาะเมล็ดพันธุป์ าล์มเพือ่ การจําหน่าย
: 5,000,000 หุน้ (มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท)
: 2,500,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 50.00

สํานักงานกระบี่

ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุน้ สามัญ
ทีบ่ ริษทั ถืออยู่
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บุคคลอ้างอิ งอื่นๆ
1.

นายทะเบียนหุ้น

ชือ่
สถานทีส่ าํ นักงาน

2.

: บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
: 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-009 9000
โทรสาร 02-009 9991

ผูส้ อบบัญชี

ชือ่
สถานทีส่ าํ นักงาน

: นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต 5313
: บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา
เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-264 0777
โทรสาร 02-264 0789

จํานวนปี ทเ่ี ป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริษทั : 3
ความสัมพันธ์หรือการมีสว่ นได้เสียกับ : ไม่ม ี
บริษทั /บริษทั ย่อย /ผูบ้ ริหาร /ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว
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ส่วนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิ จการ
7.

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
1. หลักทรัพย์ของบริษทั

บริษทั มีทนุ จดทะเบียน 324,050,000 บาท เรียกชําระแล้ว 324,050,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 324,050,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

2. ผูถ้ อื หุ้น
ก. รายชื่อกลุ่มผูถ้ ือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ที่มา

ร้อยละของจํานวนหุ้นสามัญ
ทัง้ หมดที่ออกและเรียกชําระแล้ว
69.96
5.70
1.68
1.17
1.17
1.12
0.74
0.73
0.71
0.63

ชื่อผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)*
บริษทั วัฒนโชติ จํากัด
นายสมเกียรติ พีตกานนท์
นายธรรมนูญ สหดิษฐดํารงค์
บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จํากัด
บริษทั วัฒนโสภณพนิช จํากัด
นายดุษฎี ธนิสสรานนท์
บริษทั กรีนสปอต จํากัด
นายชวลิต เชาว์
นางแนนซี่ เฉลิมกาญจนา
: บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
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*

โครงสร้างผูถ้ ือหุ้นและลักษณะธุรกิ จของ บริ ษทั ลํา่ สูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ทีม่ ผี ถู้ อื หุน้ ตัง้ แต่
ร้อยละ 10 ขึน้ ไป ดังนี้
ลําดับ
1

ร้อยละของจํานวนหุ้นสามัญ
ทัง้ หมดที่ออกและเรียกชําระแล้ว
42.11

ชื่อผูถ้ ือหุ้น
**

บริษทั ลํ่าสูง โฮลดิง้ จํากัด
2
HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD
20.00
3
LAM SOON CANNERY PTE LTD.
7.48
ที่มา : บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
- ลักษณะประเภทธุรกิจ เป็ นผูผ้ ลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ํามันพืช, เนยเทียมและไขมันพืชผสม
**

โครงสร้างผูถ้ ือหุ้นและลักษณะธุรกิ จของ บริ ษทั ลํา่ สูง โฮลดิ้ ง จํากัด
-โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั ลํ่าสูง โฮลดิง้ จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทีม่ ผี ถู้ อื หุน้ ตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
ดังนี้
ลําดับ

ชื่อผูถ้ ือหุ้น

1

บริษทั นํ้ามันพืชกรุงเทพ จํากัด
(มีผถู้ อื หุน้ หลักคือ บริษทั กาลาที เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จํากัด โดยมีสทิ ธิ
ออกเสียงร้อยละ 75.324 ทัง้ นี้ บริษทั ดังกล่าวมีนายวัง ต้า เลียง
และภรรยา ถือหุน้ ร้อยละ 54.39
นายวัง ชาง ยิง ร้อ ยละ 31.58 และนางสาววัง ยี ลิง ร้อ ยละ
14.03)
นาย วัง ต้า เลียง
นาย วัง ชาง ยิง
(ทัง้ นายวัง ต้า เลียง และนายวัง ชาง ยิง ไม่ได้ถอื หุน้ ในบริษทั ลํ่า
สูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน))

2
3

ร้อยละของจํานวนหุ้นสามัญ
ทัง้ หมดที่ออกและเรียกชําระแล้ว
51.00

- ลักษณะประเภทธุรกิจ เป็ นบริษทั โฮลดิง้ ทีม่ ธี ุรกิจเพือ่ การลงทุนในบริษทั อื่น
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ข. กลุ่มผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิ พลในการกําหนดนโยบายการจัดการ
บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ซึง่ เข้ามามีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบายในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษทั และมีการส่งตัวแทนเข้ามาเป็ นกรรมการ 4 ท่าน โดยมีกรรมการบริหาร 2 ท่าน, กรรมการ 1 ท่าน,
และกรรมการผูจ้ ดั การ 1 ท่าน

3. นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ตัง้ แต่ปี 2536 เป็ นต้นไป บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินได้ ทัง้ นี้ยอ่ มขึน้ กับภาวะเศรษฐกิจและการใช้จา่ ยเพือ่ การลงทุนเป็ นหลัก
สืบเนื่องมาจากผลขาดทุนของบริษทั ในปี 2560 คณะกรรมการบริษทั จึงได้พจิ ารณาจ่ายเงินปนั ผลจากกําไรสะสมทีย่ งั
ไม่ได้จดั สรรของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท โดยบริษทั จะต้องนํ าเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
เพือ่ พิจารณาอีกครัง้ เปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปนั ผลในปี ก่อนหน้า ในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท คิดเป็ นร้อยละ 54.1 ของกําไร
สุทธิ
บริษทั ย่อยและการร่วมค้า ยังไม่มกี ารกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปนั ผล ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ผลการดําเนินงานและกระแส
เงินสดของบริษทั ย่อยและการร่วมค้านัน้ ๆ
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โครงสร้างการจัดการ

1) แผนผังการจัดองค์กร
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

นายธีระ วิภชู นิน
นายธีระ วิภูชนิน

รองประธานกรรมการและ
กรรมการผูจ้ ดั การ

น.ส. อัญชลี สืบจันทศิร ิ

ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
น.ส. อัญชลี สืบจันทศิริ
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
นายเสงีย่ ม สันทัด
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ั กขะภัติ
นายวศิน ปจจั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายวัง ชาง ยิง
กรรมการ
นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ กรรมการบริหาร
นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง กรรมการบริหาร
นายยุทธ ศักดิ ์เดชยนต์

เลขานุการบริษทั

ฝา่ ยสวน

ฝา่ ยบัญชีการเงิน

ฝา่ ยโรงงาน

ฝา่ ยทรัพยากรบุคคล

n/a

น.ส.เทียมรส จินะกัน

นายสุพจน์ เพ็งจันทร์

นายชณัตถ์ แสงอรุณ
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1.1 โครงสร้างกรรมการบริ ษทั
โครงสร้างกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ หมด 4 ชุด คือ
ก. คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย
ชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายธีระ วิภชู นิน
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิร ิ
นายเสงีย่ ม สันทัด
นายวศิน ปจั จักขะภัติ
นายวัง ชาง ยิง
นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์
นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง
นายยุทธ ศักดิ ์เดชยนต์

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
เลขานุการบริษทั

รายละเอียดข้อมูลของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 และรายชือ่ ของกรรมการใน
บริษทั ย่อย ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 2
ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “การกํากับดูแล
กิ จการ”)
ข. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการได้แต่งตัง้ กรรมการอิสระ 3 ท่านเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
- นายธีระ วิภชู นิน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- นายเสงีย่ ม สันทัด
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ั
- นายวศิน ปจจักขะภัติ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- นายยุทธ ศักดิ ์เดชยนต์
กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิ น ได้แก่
กรรมการตรรจสอบ
นายธีระ วิภชู นิน
(ประธานกรรมการตรวจสอบ)

ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิ น
เคยดํารงตําแหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การ,
ธนาคารเพือ่ การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (2540-2546)
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ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “การกํากับดูแล
กิ จการ”)
ค. คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการได้แ ต่ งตัง้ กรรมการอิส ระ 3 ท่า น และกรรมการ 1 ท่า น เป็ น คณะกรรมการกํา หนดค่าตอบแทน
ประกอบด้วย
- นายเสงีย่ ม สันทัด
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
- นายธีระ วิภชู นิน
- นายวศิน ปจั จักขะภัติ
กรรมการอิสระ
- นายวัง ชาง ยิง
กรรมการ
ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “การ
กํากับดูแลกิ จการ”)
ง. คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการได้แต่งตัง้ กรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการ 1 ท่าน เป็ นคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย
- นายเสงีย่ ม สันทัด
กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา
- นายธีระ วิภชู นิน
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
- นายวศิน ปจั จักขะภัติ
- นายวัง ชาง ยิง
กรรมการ
ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการสรรหา (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “การกํากับดูแล
กิ จการ”)
จ. คณะเจ้าหน้ าที่บริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการได้แต่งตัง้ กรรมการบริหาร 2 ท่าน เป็ นคณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ งประกอบด้วย
- นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
- นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง
ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิ ดชอบของคณะเจ้าหน้ าที่บริ หารความเสี่ยง (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “การ
กํากับดูแลกิ จการ”)
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1.2 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิ สระ
คณะกรรมการสรรหาทําหน้าทีส่ รรหาบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสม และนําเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการของบริษทั
เพือ่ พิจารณา โดยคุณสมบัตขิ องกรรมการต้องมีลกั ษณะไม่ตอ้ งห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนัน้ ต้องเป็ นผู้ทม่ี คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ท่จี ะเป็ นประโยชน์ ต่อ
บริษทั
1.3 จํานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการ และจํานวนครังที
้ ่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั
ในปี 2560 คณะกรรมการมีการประชุมวาระปกติรวมทัง้ สิน้ 6 ครัง้ โดยมีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จํานวนครังที
้ ่เข้าร่วมประชุม

นายธีระ วิภชู นิน
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิร ิ
นายเสงีย่ ม สันทัด
นายวศิน ปจั จักขะภัติ
นายวัง ชาง ยิง
นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์
นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง

1.4 รายชื่อและตําแหน่ งของผูบ้ ริ หาร
1.
น.ส.อัญชลี สืบจันทศิร ิ
2.
น.ส.ปิ ยธิดา สุขจันทร์
3.
นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง
4.
น.ส.เทียมรส จินะกัน
5.
นายชณัตถ์ แสงอรุณ
6.
นายสุพจน์ เพ็งจันทร์

6/6
6/6
4/6
6/6
4/6
6/6
6/6

กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ผูจ้ ดั การแผนกบัญชีการเงิน
ผูจ้ ดั การฝา่ ยทรัพยากรบุคคล
ผูจ้ ดั การฝา่ ยโรงงาน
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2) การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการสรรหาทําหน้าทีใ่ นการพิจารณาสรรหาบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมจะเป็ นกรรมการ แทนกรรมการที่
จะครบกําหนดวาระในเดือนเมษายน 2561 นี้ ทัง้ นี้ รวมถึงการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลโดยผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาเข้ารับ
การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการล่วงหน้า ภายใต้หลักเกณฑ์ทก่ี ําหนดไว้ จากนัน้ ได้นําเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการของบริษทั เพื่อ
พิจารณาก่อนนําเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ิ ทัง้ นี้คุณสมบัตขิ องกรรมการและผูบ้ ริหารต้องมีลกั ษณะไม่ต้องห้าม
ตามประกาศของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ นอกจากนั น้ ต้ อ งเป็ น ผู้ ท่ีม ีค วามรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ทจ่ี ะเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ ดูได้ทห่ี วั ข้อ “การกํากับดูแลกิ จการ” ข้อ 5.1.6
ตามข้อบังคับของบริษทั แล้ว ไม่มกี ารกําหนดจํานวนกรรมการทีม่ าจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ แต่ละกลุ่ม แต่ให้สทิ ธิ ์การ
แต่งตัง้ กรรมการ โดยวิธที ผ่ี ถู้ อื หุน้ สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตัง้ กรรมการเพื่อให้ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดก็ได้
(Cumulative Voting)

3) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
3.1 ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
ก. ค่าตอบแทนของกรรมการจํานวน 7 ท่าน เป็ นจํานวนเงินรวมทัง้ สิน้ 6,270,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ

ตําแหน่ ง

ค่าธรรมเนี ยมกรรมการปี
2560
กรรมการ
กรรมการ
ตรวจสอบ

1. นายธีระ วิภูชนิน

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา

884,400

2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิร ิ

รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ

567,600

3. นายเสงีย่ ม สันทัด
4. นายวศิน ปจั จักขะภัติ
5. นายวัง ชาง ยิง
6. นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์
7. นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและประธาน
กรรมการสรรหา
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา
กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
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ข. ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ทีเ่ ข้าไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทั ย่อย และการร่วมค้า
--ไม่ม—
ี
ค. ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ ริหารบริษทั จํานวน 7 ท่าน โดยได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นเงินเดือน และโบนัส เป็ นจํานวนเงิน
ทัง้ สิน้ 18,859,595 บาท
หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารบริษทั ได้รวมค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และผูจ้ ดั การฝ่าย 4 ราย
แรกต่อจากกรรมการผูจ้ ดั การลงมา รวมถึงผูบ้ ริหารรายที่ 4 ทุกราย (ตามคํานิยามทีก่ าํ หนดโดยสํานักงาน กลต.)
3.2 ค่าตอบแทนอื่น
บริษทั ไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนอื่น ยกเว้นค่าตั ๋วเครื่องบิน และทีพ่ กั สําหรับกรรมการทีเ่ ป็ นชาวต่างประเทศทีม่ าเข้า
ร่วมประชุม และการทํากรมธรรม์ประกันความรับผิดสําหรับกรรมการทัง้ คณะและผูบ้ ริหาร
ส่วนผูบ้ ริหารทีไ่ ม่ใช่กรรมการจะมีรถประจําตําแหน่ง ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับรถประจําตําแหน่ ง ค่าประกันสุขภาพ และค่า
ประกันอุบตั เิ หตุ
สําหรับเงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพนัน้ ผูบ้ ริหารของบริษทั ได้รบั สิทธิในอัตราเดียวกับพนักงานอื่นๆ คือร้อยละ
5 ของเงินเดือน ยกเว้นกรรมการทีไ่ ม่ได้มกี ารจ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
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เลขานุการบริ ษทั
นายยุทธ ศักดิ์ เดชยนต์
เลขานุการบริษทั และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ
77 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ร้อยละ 0.07
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
สังคมวิทยามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมิชแิ กน ประเทศสหรัฐอเมริกา
เนติบณ
ั ฑิตไทย
นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไม่ผา่ นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ์
 ทนายความ สํานักงานสัก กอแสงเรือง
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บุคลากร
จํานวนพนักงาน
จํานวนพนักงาน
2560

2559

2558

สํานักงาน

32

38

36

โรงงาน

89

125

135

สวน

489

562

714

610

725

885

รวม

ผลตอบแทนรวมของพนักงานทัง้ หมดเป็ นจํานวนเงินทัง้ สิน้ 143.10 ล้านบาท โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปค่าแรง
เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา บ้านพักพนักงาน และเงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
พนักงานและวัฒนธรรมองค์กรถือเป็ นปจั จัยหลักที่ทําให้บริษทั มีการเติบโตอย่างแข็งแรงและประสบความสําเร็จ
ดัง นั น้ นอกจากการจัด ฝึ ก อบรมให้ก ับ พนั ก งานในการทํ า งาน รวมไปถึง การพัฒ นาให้พ นั ก งานมีท ัก ษะ และความรู้
ความสามารถในการทํางานอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 14000 แล้ว บริษทั ได้เชิญวิทยากร
ผู้เชี่ย วชาญเข้ามาพัฒนาและอบรมผู้บริหารตลอดจนถึงพนักงานในกลุ่มบริษัทเพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรระยะยาว ซึง่ มีลกั ษณะสําคัญดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

รับผิดชอบในงานจนสําเร็จ (Accountability)
ทัศนคติ “เราทําได้” (“Can-do” attitude)
ทํางานเป็ นทีม (Teamwork)
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous improvement)
เอาใจใส่พนักงาน (Take care of people)
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การกํากับดูแลกิจการ

บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี อันเป็ น
ั
ปจจัยในการเสริมสร้างให้องค์กรดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สจุ ริต และปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้สว่ นเสียอย่างเท่าเทียม
กัน มีระบบการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายให้ธุรกิจเติบโตอย่างยังยื
่ น จึงได้มกี ารกําหนดนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการเพือ่ ให้เป็ นหลักในการดําเนินธุรกิจ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษทั มีเนื้อหาครอบคลุมและสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้แก่ 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 2) การปฏิบตั ิต่อผู้ถือ หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3) การคํานึงถึง
บทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย 4) การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดแผนปฏิบตั แิ ละมาตรการติดตาม เพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบาย และให้คาํ แนะนําเพือ่ ปรับปรุงนโยบายดังกล่าวตาม
ความเหมาะสม

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
¾

จัด ให้ม ีก ารประชุ ม สามัญ ประจํา ปี ผู้ถือ หุ้น ภายใน 4 เดือ นนับ แต่ ว นั สิ้น สุด ของรอบปี บ ัญ ชีข องบริษัท เพื่อ
พิจารณารายงานประจําปี ของคณะกรรมการ ซึง่ แสดงถึงผลการดําเนินการของบริษทั ในรอบปี ทผ่ี า่ นมา งบแสดง
ฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การจ่ายเงินปนั ผลและจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย การ
เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระรวมถึงค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนด
ค่าตอบแทน

¾

การประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ อื หุน้ ในวาระเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ และการกําหนด
ค่าตอบแทนนัน้ บริษทั ได้แยกเรื่องการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการ ออกจากการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
โดยบริษทั ได้ใช้บตั รลงคะแนนเสียงในการเลือกตัง้ กรรมการ และเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุน้ ลงคะแนนเป็ น
รายบุคคล

¾

จัดให้มกี ารประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร หรือผูถ้ อื หุน้ รวมกันนับจํานวนหุน้ ได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในห้าของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด หรือผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสิบของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ ายได้ทงั ้ หมดจะเข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื
หุน้ ทัง้ นี้ตอ้ งระบุช่อื ผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวและเหตุผลในการทีข่ อให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าว โดย
คณะกรรมการต้องจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
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¾

เปิ ดเผยมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ว่าด้วยเรื่องกําหนดวันประชุมสามัญประจําปี ผถู้ อื หุน้ รวมทัง้ เปิ ดเผย
ระเบียบวาระการประชุม และสาระสําคัญของวาระการประชุม ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศและเว็บไซต์ของบริษทั ไม่เกินวันทําการถัดไปนับจากวันทีค่ ณะกรรมการมีมติ

¾

ในการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั จะต้องจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็ นเรื่องทีจ่ ะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม

¾

ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และ
ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุน้ ที่จําหน่ ายได้ทงั ้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
โดยมีประธานกรรมการทําหน้าทีเ่ ป็ นประธานทีป่ ระชุม และจะดําเนินการประชุมให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบ
วาระทีก่ าํ หนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยมีนโยบายทีจ่ ะไม่เพิม่ ระเบียบวาระในทีป่ ระชุม โดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ อื
หุน้ ทราบล่วงหน้า

¾

การใช้บตั รลงคะแนนเสียงจะใช้ในกรณีทม่ี ผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระ
ทัวไป
่ และใช้ในวาระสําคัญ เช่น การแต่งตัง้ กรรมการ การทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน การทํารายการได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ การแก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิ และข้อบังคับ เป็ นต้น

¾

เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิในการเสนอเรื่องทีเ่ ห็นว่าสําคัญและเป็ นประโยชน์เพือ่ พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ และเสนอชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ส่งคําถามเกีย่ วกับบริษทั มาล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษทั ได้
กําหนดหลักเกณฑ์ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริษทั

¾

จัดสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอ พร้อมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุ้นมีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความ
คิดเห็น และตัง้ คําถามในทีป่ ระชุม

¾

กําหนดเป็ นนโยบายในการอํานวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยได้มกี ารเผยแพร่
นโยบายดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั

¾

จัดให้มกี ารเผยแพร่เอกสารการประชุมต่างๆ พร้อมหนังสือเชิญประชุมทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษทั อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุม เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม
ล่วงหน้า

¾

เปิ ด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้น ซัก ถามและบัน ทึก คํ า ถามและคํ า ตอบที่เ ป็ น ประเด็น สํา คัญ พร้อ มทัง้ คํ า ชี้แ จงของ
คณะกรรมการ รวมถึงบันทึกจํานวนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงไว้อย่างชัดเจนใน
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ทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียงในรายงานการประชุม และเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ร่วมเป็ นสักขี
พยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในทีป่ ระชุม ตลอดจนมีการบันทึกวีดโี อในระหว่างการประชุมจนกระทั ่งการ
ประชุมเสร็จสิน้ ลง
¾

เปิ ดเผยมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ ผลการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ภายในวันทําการถัดไปนับจากวันประชุม

¾

บริษทั มีการเผยแพร่ร่างรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
เสร็จสิน้ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบความถูกต้อง และใช้สทิ ธิคดั ค้านได้หากจําเป็ นโดยไม่ต้องรอถึงการ
ประชุมครัง้ ต่อไป

2. การปฏิบตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
¾

บริษทั ให้ความสําคัญต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกราย โดยไม่คํานึงถึง เพศ อายุ สีผวิ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ
ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความพิการ บริษทั มีแนวปฏิบตั ใิ นการกํากับดูแลเพือ่ ปกป้องสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของ
ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม รวมถึงให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุน้ ต่อ
หนึ่งเสียง (one share one vote) เพือ่ สร้างความมันใจในการลงทุ
่
นกับบริษทั

¾

บริษัทได้กํา หนดวิธีก ารลงคะแนนเสีย งเลือกตัง้ กรรมการโดยการลงคะแนนเสีย งแบบสะสม (Cumulative
Voting)

¾

จัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบ ข ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ พร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม โดยระบุเอกสารทีต่ อ้ งใช้ในการมอบฉันทะและขัน้ ตอนในการเข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน ผู้
ถือหุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุม แต่ประสงค์จะใช้สทิ ธิออกเสียงอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงแทนตน หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ก็ได้

¾

บริษทั มีการกําหนดเป็ นนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั และได้แจ้งให้พนักงาน
ผูบ้ ริหาร และกรรมการบริษทั ทราบ (ดูรายละเอียดในข้อ 5.8.1)

¾

บริษทั มีการเปิ ดเผยการทํารายการระหว่างกันระหว่างบริษทั กับบริษทั ย่อย โดยได้กระทําอย่างยุตธิ รรมตาม
ราคาตลาดและเป็ นไปตามปกติธรุ กิจการค้า (Fair and at arms’ length basis) (ดูรายละเอียดในข้อ 5.8.2)
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3. การคํานึ งถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษทั มีนโยบายรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูม้ สี ่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นพนักงาน ผูถ้ อื หุน้ เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่คา้
คู่แข่ง ชุมชนและสังคม แต่เนื่องจากความคาดหวังของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียอาจแตกต่างกัน ดังนัน้ บริษทั จะพิจารณาถึงสิทธิ
ตามกฎหมายทีแ่ ต่ละกลุม่ พึงได้รบั อย่างละเอียดรอบคอบ และดูแลให้มนใจว่
ั ่ าสิทธิดงั กล่าวได้รบั ความคุม้ ครองและปฏิบตั ดิ ว้ ย
ความระมัดระวัง โดยได้กําหนดแนวทางการตอบสนองความต้องการของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียไว้เป็ นนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
เกีย่ วกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยได้เผยแพร่อยูใ่ นเว็บไซต์ของบริษทั ได้แก่
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับพนักงาน
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับผูถ้ อื หุน้
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับเจ้าหนี้
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับลูกค้า
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับคูค่ า้
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับคูแ่ ข่ง
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับสังคม
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเคารพสิทธิมนุษยชน
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับทรัพย์สนิ ทางปญั ญาหรือลิขสิทธิ ์
นอกจากนี้ บริษทั ยังคํานึงถึงบทบาทสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสีย โดยมีการกําหนดแนวปฏิบตั ติ ามระบบมาตรฐานต่างๆ ทีไ่ ด้รบั
ได้แก่
- มาตรฐาน ISO 9001 เป็ นมาตรฐานการจัดวางระบบบริหารงาน เพื่อการประกันคุณภาพซึง่ เป็ นระบบทีท่ ําให้
เชื่อมั ่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รบั การควบคุม และสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านเอกสารทีร่ ะบุขนั ้ ตอน และ
วิธกี ารทํางาน เพือ่ ให้มนใจได้
ั่
วา่ บุคลากรในองค์กรรูห้ น้าทีค่ วามรับผิดชอบและขันตอนต่
้
างๆ ในการปฏิบตั งิ าน
- OHSAS 18001 เป็ นมาตรฐานเกีย่ วกับระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานทีท่ าํ งาน
ซึง่ เป็ นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการควบคุมและลดอันตรายและความเสีย่ งทีเ่ กิดจากองค์กรทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ชีวติ และทรัพย์สนิ ได้
- มาตรฐาน ISO 14001 เป็ นมาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้องค์กรมีการพัฒนาปรับปรุง
ตลอดจนรักษาสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- มาตรฐานการผลิตนํ้ามันปาล์มอย่างยั ่งยืนภายใต้กรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึง่
เป็ นแนวปฏิบตั ทิ ม่ี กี ารปรับปรุงการผลิตนํ้ามันปาล์มอย่างยังยื
่ น ทัง้ ทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิง่ แวดล้อม และ
ถูกต้องตามกฎหมายของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลายภาคส่วนตัง้ แต่ตน้ นํ้าถึงปลายนํ้า
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ให้ความสําคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน รวมถึงการตัดสินใจใช้
สิทธิออกเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ และมีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นระยะๆ โดยได้มกี าร
เปิดเผยข้อมูลและดําเนินการในเรือ่ งต่างๆดังนี้
¾

¾

เปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษทั ให้เป็ น
ปจั จุบนั เป็ นระยะๆ
 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
 นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
 นโยบายสิง่ แวดล้อม
 จรรยาบรรณธุรกิจ
 ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษทั
 โครงสร้างกลุม่ ธุรกิจ
 โครงสร้างผูถ้ อื หุน้
 โครงสร้างคณะกรรมการ
 วิสยั ทัศน์/พันธกิจ
 ข้อบังคับบริษทั
 รายงานประจําปี
 แบบ 56-1 (เฉพาะภาษาไทย)
 งบการเงิน
 หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมเอกสารในการประชุม
 รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
 ข่าวทีบ่ ริษทั เผยแพร่
จัด ส่งรายงานข้อ มูลประจํางวด อาทิ งบการเงิน แบบ 56-1 และรายงานประจําปี ต่ อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง
ประเทศไทย และ ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในเวลาทีก่ าํ หนด

¾

มีการรายงานข่าวเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญและอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อราคาหลักทรัพย์ตาม
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

¾

คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินและรายงานทางการเงิน ซึง่ ลงนามโดยประธานกรรมการ
และกรรมการผูจ้ ดั การตามทีป่ รากฏในรายงานประจําปี และแบบ 56-1 ซึง่ ได้จดั ทําขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีท่ี
รับรองทั ่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่เี หมาะสมกับธุรกิจและถือปฏิบตั อิ ย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีอสิ ระเป็ นผูต้ รวจสอบและได้รบั การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เพือ่ ให้ม ั ่นใจว่ามีการเปิ ดเผยข้อมูลทีส่ าํ คัญอย่างเพียงพอ

¾

ให้กรรมการบริหารทําหน้ าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ทัง้ ที่เป็ นบุคคลและสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และ
ภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง โดยติดต่อขอข้อมูลบริษทั ได้ทโ่ี ทรศัพท์ 02-361 8959-87 หรือโทรสาร 02-361 8988-9 หรือ
จดหมายอิเลคโทรนิคส์ company.secretary@upoic.co.th หรือผ่านทางเว็บไซต์บริษทั
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อย่างไรก็ตาม กรณีทผ่ี มู้ สี ว่ นได้เสียต้องการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดหรือแจ้งข้อร้องเรียนใดๆ มายังบริษทั สามารถกระทําได้
โดยบริษทั กําหนดเป็ นแนวปฏิบตั ไิ ว้ดงั นี้

กลไกในการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดหรือแจ้งข้อร้องเรียนของผูม้ ีส่วนได้เสีย
1.

การเปิ ดโอกาสให้ผมู้ ีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ผูม้ สี ว่ นได้เสียคนใดมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษทั โดยตรงโดยไม่ผา่ นผูบ้ ริหารของบริษทั
เพือ่ แสดงความคิดเห็นต่างๆ เกีย่ วกับการดําเนินธุรกิจรวมทัง้ การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น
รายงานทางการเงินทีไ่ ม่ถูกต้อง การกระทําผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือระบบการควบคุมภายในที่
บกพร่อง เป็ นต้น โดยให้สง่ ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั โดยตรงดังนี้
• ส่งทางไปรษณีย์ :

• ส่งทางจดหมายอิเล็คโทรนิคส์ :

2.

นายธีระ วิภชู นิน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)
64 ชัน้ 1 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
acthira@hotmail.co.th

การคุ้มครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีแ่ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามข้อ 1 ข้างต้นไม่ตอ้ งเปิ ดเผยชือ่ แต่อย่างใด

3.

การดําเนิ นการหลังจากมีผแู้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามทีม่ ผี แู้ จ้งเบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียนตามข้อ 1 ข้างต้น แล้วนําเสนอให้คณะกรรมการบริษทั ได้รบั ทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่
ได้รบั แจ้ง

4.

มาตรการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย
ในกรณีทผ่ี มู้ สี ่วนได้เสียได้รบั ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมายโดยบริษทั คณะกรรมการจะ
รีบแก้ไขข้อบกพร่อง หรือผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ โดยมิชกั ช้า รวมทัง้ หามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์
ดังกล่าวขึน้ อีก และจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผถู้ ูกละเมิดตามกฎหมายอย่างเหมาะสม
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1

คณะกรรมการบริ ษทั
5.1.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
องค์ป ระกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยจํานวนกรรมการไม่น้ อ ยกว่า 5 คน โดยมีจํานวน
กรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทัง้ หมด แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า 3 คน

5.1.2 หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือให้ความเห็นชอบในการกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย
ความเสีย่ ง แผนงาน และงบประมาณของบริษทั
2. ควบคุมกํากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจ เพื่อบรรลุถงึ เป้าหมายและเพิม่
่ งแก่
่ ผถู้ อื หุน้
ความมังคั
3. กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบตั ิตามนโยบายทีก่ ําหนด
รวมถึงการประเมินผลการปฏิบตั ิ และทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
4. กําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ โดยให้ครอบคลุมผูป้ ฏิบตั ทิ งั ้ ในระดับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน และ
ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบตั ิตามนโยบายทีก่ ําหนด รวมถึงกําหนดมาตรการติดตามการปฏิบตั ิ
และ การประเมินประสิทธิผลการปฏิบตั เิ ป็ นประจํา
5. จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบริหารความเสีย่ ง รวมทัง้ มี
การติดตามการดําเนินการในเรือ่ งดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ
6. แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ รวมถึง การกํา หนดบทบาทหน้ า ที่ และความรับ ผิด ชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยนัน้ ๆ
7. จัดให้มกี ารสื่อสารอย่างชัดเจนต่อบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา ฝา่ ยบริหาร และพนักงาน
8. รับผิดชอบต่อการเปิ ดเผยฐานะการเงินของบริษทั ในรายงานงบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อยใน
รายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลและ
สารสนเทศต่างๆ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและหน่ วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
9. กํา หนดแนวทางสําหรับการพิจ ารณาความเหมาะสมของการทํารายการที่อ าจมีความขัด แย้งทาง
ผลประโยชน์
10. จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และการประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างน้อยปี ละครัง้
11. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบอื่นทีก่ าํ หนดโดยกฎหมายและมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
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5.1.3 เลขานุการบริ ษทั
บริษทั จัดให้มเี ลขานุการบริษทั ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2551 โดยมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังนี้
1. จัดทําและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
 ทะเบียนกรรมการ
 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และผูถ้ อื หุน้
 รายงานการประชุมคณะกรรมการ และผูถ้ อื หุน้
 รายงานประจําปี ของบริษทั
2. ติดตามให้มกี ารนํามติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ/ผูถ้ อื หุน้ ไปปฏิบตั ิ
3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการ หรือผูบ้ ริหาร และจัดส่งสําเนาให้แก่ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการนับจากวันทีไ่ ด้รบั รายงานดังกล่าว
4. ให้คําแนะนําแก่กรรมการเกีย่ วกับข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบตั ติ ่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการกํากับ
ดูแลให้บริษทั คณะกรรมการ และฝา่ ยจัดการปฏิบตั ติ ามอย่างถูกต้อง
5. ดูแ ลให้ม ีก ารเปิ ด เผยข้อ มูล และรายงานสารสนเทศตามระเบีย บปฏิบ ัติข องตลาดหลัก ทรัพ ย์ และ
สํานักงาน กลต. รวมถึงกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกํากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
7. ดําเนินการอื่นตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย และ/หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

5.1.4 กระบวนการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาทําหน้าทีเ่ สนอชื่อบุคคลทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาและเสนอที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ ตามหลักเกณฑ์ทก่ี ําหนดในข้อบังคับของบริษทั คณะกรรมการสรรหาดําเนินการ
สรรหา ประเมิน เลือกสรร และเสนอชื่อผูท้ ผ่ี ่านการพิจารณาต่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาถึงประสบการณ์ทเ่ี หมาะสมสําหรับการทําหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถที่จะช่วยให้การดําเนินการของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างรอบคอบ
รัดกุมยิง่ ขึน้ ความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุผล ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์
ความเป็ น ผู้นํ า รวมทัง้ ความชํา นาญในวิช าชีพ ความซื่อ สัต ย์ ตลอดจนคุ ณ สมบัติส่ ว นบุ ค คลอื่น ๆ ที่
เหมาะสม

5.1.5 ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริษทั เป็ นกรรมการอิสระ หรือเป็ นกรรมการทีไ่ ม่ได้ทาํ หน้าทีบ่ ริหาร สําหรับตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ ดั การจะต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน เพือ่ ให้มกี ารแบ่งแยกหน้าทีใ่ ห้
อย่างชัดเจน
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5.1.6 คุณสมบัติของกรรมการอิ สระ

คณะกรรมการได้กาํ หนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระไว้ดงั นี้
(ก) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของนิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ให้นบั
รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(ข) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจํา
หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของนิตบิ ุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย่ น่ื คําขออนุญาตต่อสํานักงาน
(ค) ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ น
บิดามารดา คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ํานาจ
ควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
(ง) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับนิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวาง การใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหารของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับนิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย่ น่ื คําขออนุญาตต่อสํานักงาน
“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” รวมถึง การทํารายการทางการค้าทีก่ ระทําเป็ นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กูย้ มื คํ้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ รวมถึงพฤติการณ์อ่นื
ั ญามีภาระหนี้ทต่ี อ้ งชําระต่ออีกฝา่ ยหนึ่งตัง้ แต่รอ้ ยละ 3
ทํานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ผขู้ ออนุ ญาตหรือคู่สญ
ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของผูข้ ออนุญาตหรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า
ทัง้ นี้ การคํา นวณภาระหนี้ด งั กล่า วให้เป็ น ไปตามวิธีก ารคํา นวณมูลค่า ของรายการที่เกี่ย วโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยอนุ โลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ท่เี กิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็ นผู้ถือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่ง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้ อบบัญชีของนิติ
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่
ยืน่ คําขออนุญาตต่อสํานักงาน
(ฉ) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากนิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ในกรณี
ทีผ่ ใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็ นนิตบิ ุคคล ให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ผู้บริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย่ น่ื คําขออนุญาตต่อสํานักงาน
(ช) ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
(ซ) ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั
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อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้กําหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าข้อกําหนดของสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยกําหนดให้กรรมการอิสระถือหุน้ บริษทั ได้ไม่เกินร้อยละ 0.5
ข้อความในข้อ 5.1.6 นิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วข้องหมายถึง บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และการร่วม
ค้า หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง

5.1.7 วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการบริษทั

ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 12 ในการประชุมสามัญประจําปี ผถู้ อื หุน้ ทุกครัง้ ให้มกี ารเลือกตัง้ กรรมการชุด
ใหม่ทงั ้ คณะ

5.1.8 การดํารงตําแหน่ งกรรมการที่บริ ษทั อื่นของกรรมการบริ ษทั

เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถที่จะมีเวลาในการทําหน้ าที่ได้อย่างเต็มที่ บริษทั จึงคํานึงถึงจํานวน
บริษัทที่กรรมการดํา รงตํา แหน่ ง โดยกําหนดจํานวนบริษ ัทจดทะเบีย นสูงสุด ที่ป ระธานกรรมการ และ
กรรมการ จะดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอื่นได้ดงั นี้
 ประธานกรรมการ ให้ดาํ รงตําแหน่งได้ไม่เกิน 3 บริษทั
 กรรมการบริษทั ให้ดาํ รงตําแหน่งได้ไม่เกิน 5 บริษทั
ทัง้ นี้ บริษทั ไม่มขี อ้ จํากัดสําหรับกรรมการทีไ่ ปดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษทั อื่นทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากกรรมการบริหารส่วนใหญ่ตอ้ งดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษทั
ย่อย บริษทั ร่วม การร่วมค้า หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันในกลุ่มบริษทั

5.1.9 การดํารงตําแหน่ งกรรมการที่บริ ษทั อื่นของผูบ้ ริ หารระดับสูง

ผูบ้ ริหารระดับสูงสามารถจะไปดํารงตําแหน่ งกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม การร่วมค้า
หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันในกลุ่มบริษทั ได้ ในกรณีทเ่ี ป็ นการดํารงตําแหน่ งในบริษทั อื่นนอกเหนือจากกลุ่ม
บริษทั ดังกล่าวแล้วจะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากกรรมการผูจ้ ดั การ

5.2

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนมีความรูค้ วามสามารถทางด้านบัญชีและการเงิน ประธานกรรมการตรวจสอบ
อาจเป็ นบุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการบริษทั ก็ได้ วาระการดํารงตําแหน่ ง 1 ปี สิน้ สุดในวันประชุม
สามัญประจําปี ผู้ถอื หุน้ ทัง้ นี้ หลังจากการประชุมสามัญประจําปี ผถู้ อื หุน้ เสร็จสิน้ ลง บริษทั จะกําหนดให้ม ี
การประชุมคณะกรรมการขึน้ ทันทีเพือ่ แต่งตัง้ คณะกรรมการย่อยแต่ละชุด
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หน้ าที่และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ค วามเห็น ชอบในการพิจารณาแต่ ง ตัง้ โยกย้า ย เลิก จ้างงานหัว หน้ าหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพือ่ ทําหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจ ารณารายการที่เ กี่ย วโยงกัน หรือ รายการที่อ าจมีความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ใ ห้เ ป็ น ไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ เพื่อให้ม ั ่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษทั ซึ่งรายงาน
ดัง กล่ า วต้อ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้อ งประกอบด้ว ยข้อ มูล อย่ า งน้ อ ย
ดังต่อไปนี้
(6.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อ ถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษทั
(6.2) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
(6.3) ความเห็น เกี่ย วกับ การปฏิบ ัติต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษทั
(6.4) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(6.5) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6.6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
(6.7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม
กฎบัตร (charter)
(6.8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควรทราบภายใต้
่
ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
7. ปฏิบตั ิการอื่น ใดตามที่ค ณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้ว ยความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมทัง้ หมด 4 ครัง้ สามารถประมวลจํานวนครัง้ ในการเข้า
ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้ดงั นี้
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รายชื่อ
1. นายธีระ วิภูชนิน
2. นายเสงีย่ ม สันทัด
3. นายวศิน ปจั จักขะภัติ

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

วาระการดํารง
ตําแหน่ ง

จํานวนครัง้ ในการ
เข้าร่วมประชุม

2560-2561

4/4

2560-2561
2560-2561

3/4
4/4

5.2.2 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
องค์ประกอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่เป็ นกรรมการอิสระ โดย
มีประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นกรรมการอิสระ และไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการ
บริษทั วาระการดํารงตําแหน่ ง 1 ปี สิน้ สุดในวันประชุมสามัญประจําปี ผถู้ อื หุน้ ทัง้ นี้ หลังจากการประชุม
สามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น เสร็จสิ้นลง บริษัทจะกําหนดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการขึ้นทัน ทีเพื่อแต่ งตัง้
คณะกรรมการย่อยแต่ละชุด
หน้ าที่และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
1. กําหนดนโยบายและแนวทางในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจ้ ดั การ พร้อมทัง้ นํ าเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและ
อนุ มตั ิ
2. กระทําการอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับค่าตอบแทนตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
ในปี 2560 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้มกี ารประชุมทัง้ หมด 2 ครัง้ สามารถประมวลจํานวนครัง้
ในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการกําหนดค่าตอบแทนแต่ละท่านได้ดงั นี้
รายชื่อ
1. นายเสงีย่ ม สันทัด
2. นายธีระ วิภูชนิน
3. นายวศิน ปจั จักขะภัติ

วาระการดํารง
ตําแหน่ ง
2560-2561

จํานวนครัง้ ในการ
เข้าร่วมประชุม
1/2

2560-2561

2/2

กรรมการอิสระ

2560-2561

2/2

กรรมการ

2560-2561

2/2

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

4. นายวัง ชาง ยิง

5.2.3 คณะกรรมการสรรหา
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่เป็ นกรรมการอิสระ โดยมีประธาน
กรรมการสรรหาเป็ นกรรมการอิสระ และไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการบริษทั วาระการดํารง
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ตําแหน่ ง 1 ปี สิน้ สุดในวันประชุมสามัญประจําปี ผถู้ อื หุน้ ทัง้ นี้ หลังจากการประชุมสามัญประจําปี ผถู้ อื หุน้
เสร็จสิน้ ลง บริษทั จะกําหนดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการขึน้ ทันทีเพือ่ แต่งตัง้ คณะกรรมการย่อยแต่ละชุด
หน้ าที่และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการกําหนดสรรหา
1. กําหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการทีต่ อ้ งการสรรหาให้เป็ นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของ
คณะกรรมการทีค่ ณะกรรมการกําหนดไว้
2. พิจ ารณาสรรหาและเสนอชื่อ บุ ค คลที่เ หมาะสมที่จ ะมาดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการให้ค ณะกรรมการ
พิจารณา
3. พิจ ารณาสรรหาและเสนอชื่อ บุ ค คลที่เ หมาะสมที่จ ะมาดํา รงตําแหน่ งผู้บ ริห ารระดับ สูงโดยเฉพาะ
กรรมการผูจ้ ดั การ
ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาได้มกี ารประชุมทัง้ หมด 1 ครัง้ สามารถประมวลจํานวนครัง้ ในการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการสรรหาแต่ละท่านได้ดงั นี้
รายชื่อ
1. นายเสงีย่ ม สันทัด
2. นายธีระ วิภูชนิน
3. นายวศิน ปจั จักขะภัติ
4. นายวัง ชาง ยิง

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

วาระการดํารง
ตําแหน่ ง
2560-2561
2560-2561
2560-2561
2560-2561

จํานวนครัง้ ในการ
เข้าร่วมประชุม
0/1
1/1
1/1
1/1

5.2.4 คณะเจ้าหน้ าที่บริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั มีมติเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 อนุ มตั ใิ ห้จดั ตัง้ คณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง
โดยมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีร่ ะบุไว้ดา้ นล่าง และมีสมาชิก 2 คนดังนี้
รายชื่อ

ตําแหน่ ง

1. นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์
2. นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

วาระการดํารง
ตําแหน่ ง
2560-2561
2560-2561

องค์ประกอบของคณะเจ้าหน้ าที่บริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้ อ ย 2 คนที่แต่ งตัง้ โดย
คณะกรรมการบริษทั จากผูบ้ ริหารอาวุโส มีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 1 ปี สิน้ สุดในวันประชุมสามัญ
ประจําปี ผู้ถือหุ้น ทัง้ นี้ หลังจากการประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลง บริษทั จะกําหนดให้มกี าร
ประชุมคณะกรรมการขึน้ ทันทีเพื่อแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ทัง้ นี้ เมื่อครบกําหนดออกตาม
วาระก็อาจได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งต่อไปอีกได้ คณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ งรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการบริษทั โดยผ่านการกลันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ
่
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หน้ าที่และความรับผิ ดชอบของคณะเจ้าหน้ าที่บริ หารความเสี่ยง
1. ช่วยเหลือคณะกรรมการในการกําหนดนโยบายบริหารความเสีย่ ง รวมถึงพิจารณาขอบเขตและระดับ
ความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ทเ่ี หมาะสมในแต่ละปี โดยให้มคี วามสอดคล้องกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการ และความน่ าเชื่อถือในการดําเนินธุรกิจ ซึง่ เชื่อมโยงกับประเด็นความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วเนื่อง
กับความเชือ่ มั ่นในการบริหารจัดการ และการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั
2. กํากับดูแลให้ฝา่ ยจัดการจัดทํานโยบาย พร้อมทัง้ แผนงานสําหรับระบบบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม
นําเสนอเพือ่ ขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั และเผยแพร่ภายในบริษทั อย่างทั ่วถึง
3. พิจารณาทบทวนและประเมินผลด้านคุณภาพ ความโปร่งใส และประสิทธิภาพของแผนงานและระบบ
บริหารความเสีย่ งของบริษทั เป็ นประจําทุกปี รวมถึงกํากับดูแลให้ฝา่ ยจัดการสามารถบริหารจัดการให้
เป็ นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ดา้ นความเสีย่ ง ภายใต้ขอบเขตและระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาทบทวนและประเมินผลเกี่ยวกับลักษณะการดําเนินงาน บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
และอํานาจหน้าทีข่ องหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับบริหารจัดการความเสีย่ ง รวมถึงกําหนดแนวทางและ
ขอบเขตด้านการบริหารความเสีย่ งภายในบริษทั
5. กํากับดูแลให้มกี ารดําเนินการภายใต้กระบวนการทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการระบุประเด็นความเสีย่ งของ
บริษทั อย่างต่อเนื่อง และกําหนดให้มกี ารประเมินถึงผลกระทบจากกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ทไ่ี ม่เป็ นไป
ตามสมมติฐานที่กําหนดไว้ จากนัน้ จัดสรรทรัพยากรที่จําเป็ นในการจัดการเชิงรุกเกี่ยวกับประเด็น
ความเสี่ย งเหล่ า นั น้ โดยคํ า นึ ง ถึง ขอบเขตและระดับ ความเสี่ย งที่ย อมรับ ได้ข องบริษัท รวมถึง
กําหนดให้มแี นวทาง และกระบวนการในการคาดการณ์ความเสีย่ งทีไ่ ม่แน่นอนทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
6. กํากับดูแลให้มกี ารจัดทําระบบควบคุมทีเ่ ป็ นเอกสารการประเมินผลด้านกระบวนการทํางาน และผล
การดําเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับปจั จัยความเสีย่ งทีส่ าํ คัญ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
7. ดําเนินการตรวจสอบ และทบทวนการดําเนินงานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับประสิทธิภาพด้านการจัดการ
ความเสีย่ ง และกระบวนการควบคุมความเสี่ยงภายในขององค์กร โดยกําหนดให้มกี ารจัดทําระบบ
ั ่ าได้มกี ารจัดการเพื่อบรรเทาความเสี่ยง และ
ควบคุมความเสี่ยงที่มคี วามครอบคลุม เพื่อ ให้มนใจว่
สามารถบรรลุเป้าหมายทีอ่ งค์กรกําหนด
8. พิจารณาทบทวนกระบวนการ และขัน้ ตอนการทํางานเพื่อให้ม ั ่นใจถึงประสิทธิภาพของระบบควบคุม
ความเสีย่ งภายในขององค์กร ทีช่ ่วยสนับสนุ นความสามารถในการตัดสินใจ รวมถึงความถูกต้องของ
การเปิ ดเผยข้อมูล และฐานะทางการเงินของบริษทั ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม
9. ติดตามการเปลีย่ นแปลงของปจั จัยภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องกับแนวทางปฏิบตั ใิ นด้านความรับผิดชอบใน
การดําเนินธุรกิจ และการเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับความเสีย่ งโดยเฉพาะ ซึง่ รวมถึงประเด็นความเสีย่ ง
ใหม่ทเ่ี กิดขึน้ และการคาดการณ์ผลกระทบทีม่ ตี ่อบริษทั
10. นําเสนอข้อมูลอย่างเป็ นอิสระ ตรงตามวัตถุประสงค์ เพือ่ ให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบของบริษทั ใน
การดําเนินธุรกิจ รวมถึงประเด็นความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั เพือ่ นําเสนอต่อคณะตรวจสอบ และ
ต่อคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับความเสีย่ งทุกประเภททีบ่ ริษทั ต้องเผชิญ ตามลําดับ
11. พิจารณาทบทวนกลยุทธ์ นโยบาย ระดับและขอบเขตของความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ ทีน่ ําเสนอโดยฝา่ ย
จัดการ โดยคณะเจ้าหน้ าที่บริหารความเสี่ยง จะกํากับดูแลให้นโยบายต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
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ภาพรวมความเสีย่ งของบริษทั ทัง้ นี้คณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาประเด็นความ
เสีย่ งในลักษณะทีก่ ว้างทีส่ ดุ เช่น ความเสีย่ งทีค่ รอบคลุมทัง้ องค์กร เป็ นต้น
12. พิจารณาทบทวนรายงานของฝา่ ยจัดการในด้านรายละเอียด ความเพียงพอของข้อมูล ภาพรวมของ
ประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสีย่ ง การปฏิบตั งิ านของฝ่ายจัดการ การเปิ ดเผยข้อมูลด้านการ
ควบคุมภายใน และข้อเสนอแนะต่างๆ พร้อมกับกํากับดูแลให้มกี ารดําเนินการทีเ่ หมาะสม
13. บ่งชีป้ ระเด็นความเสีย่ งทีส่ าํ คัญ รวมถึงการกําหนดดัชนีชว้ี ดั (KPI) สําหรับบริษทั และดําเนินการ
ติดตามตรวจสอบปจั จัยต่างๆ โดยกําหนดให้เป็ นส่วนหนึ่งของการทบทวนกระบวนการ และขัน้ ตอน
การทํางาน เพือ่ ให้ม ั ่นใจถึงประสิทธิภาพของระบบควมคุมความเสีย่ งภายในของบริษทั
14. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับความรับผิดชอบในการเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหาร
จัดการความเสีย่ งในรายงานประจําปี และรับรองความถูกต้องของข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินงาน
ด้านการบริหารความเสีย่ ง

5.3

การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทกําหนดให้มกี ารประชุม คณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครัง้ เป็ นอย่างน้ อย หรือ ประธานกรรมการจะ
พิจารณาเห็นสมควรเรียกประชุมเป็ นวาระพิเศษเพิม่ เติมตามความจําเป็ น โดยจะมีการกําหนดตารางการ
ประชุ ม ล่ ว งหน้ า เป็ น รายปี และแจ้ง ให้ก รรมการแต่ ล ะท่ า นได้ร ับ ทราบกํ า หนดการดัง กล่ า วในเดือ น
พฤศจิกายนของทุกปี
่
่ต้อ งปฏิบ ตั ิต ามกฎหมาย หรือ ระเบีย บต่ า งๆที่
เลขานุ การบริษัท จะเป็ น ผู้เสนอวาระการประชุม ทัวไปที
เกี่ย วข้อ ง ส่ว นวาระที่นอกเหนื อ จากวาระดังกล่า ว ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การจะร่ว มกัน
พิจารณา ทัง้ นี้ กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยส่งวาระทีต่ ้องการเสนอ
ผ่านทางเลขานุ การบริษทั ก่อนวันประชุมล่วงหน้า 14 วัน เลขานุ การบริษทั จะเป็ นผู้รวบรวมวาระทีเ่ สนอ
ดังกล่าวให้ประธานกรรมการพิจารณาก่อนบรรจุเป็ นวาระการประชุม
บริษทั จะจัดส่งเอกสารทีใ่ ช้ประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยระบุอย่าง
ชัดเจนว่าเป็ นเรื่องทีจ่ ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีให้แก่กรรมการทุกท่าน
ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ทัง้ นี้ เพือ่ ให้กรรมการแต่ละท่านได้มเี วลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม ใน
ระหว่า งการประชุ ม ประธานคณะกรรมการจะจัด สรรเวลาอย่างเพียงพอแก่ ผู้บ ริห ารที่เกี่ย วข้อ งในการ
นําเสนอรายละเอียด เพื่อให้กรรมการสามารถสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม รวมถึงการจัดสรรเวลาให้กรรมการ
สามารถอภิปรายปญั หาสําคัญอย่างเพียงพอ
ในปี 2560 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ 6 ครัง้ สามารถประมวลจํานวนครัง้ ในการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการบริษทั แต่ละท่านได้ดงั นี้
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รายชื่อ
1. นายธีระ วิภูชนิน
2. นายเสงีย่ ม สันทัด
3. นายวศิน ปจั จักขะภัติ
4. นายวัง ชาง ยิง
5. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิร ิ
6. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์
7. นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง

วาระการ
ดํารงตําแหน่ ง
2560-2561
2560-2561
2560-2561
2560-2561
2560-2561
2560-2561
2560-2561

จํานวนครัง้ ในการเข้าร่วมประชุม
วาระปกติ วาระพิ เศษ
รวม
6/6
6/6
4/6
4/6
6/6
6/6
4/6
4/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6

รายงานการประชุมได้มกี ารจัดทําเป็ นลายลัก ษณ์ อ ักษร โดยมีการระบุวนั เวลาเริม่ -เวลาเลิกประชุม ชื่อ
กรรมการทีเ่ ข้าประชุมและกรรมการทีข่ าดประชุม สรุปสาระสําคัญของเรื่องทีเ่ สนอรวมถึงประเด็นทีม่ กี าร
อภิปรายและข้อสังเกตของกรรมการ มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการทีไ่ ม่เห็นด้วย ชื่อผูจ้ ด
รายงาน และผู้รบั รองรายงาน และหลังจากทีผ่ ่านการรับรองจากทีป่ ระชุมแล้ว เลขานุ การบริษทั จะเป็ นผู้
จัดเก็บเพือ่ ให้พร้อมสําหรับการตรวจสอบโดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
กรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหารมีประชุมกันเองตามความจําเป็ นโดยไม่มฝี า่ ยจัดการร่วมอยู่ดว้ ย ทัง้ นี้เพือ่ อภิปราย
ปญั หาต่ างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่มปี ระเด็นที่น่าสนใจ และจะต้องมีการแจ้งผลการประชุมให้กรรมการ
ผู้ จ ัด การได้ ร ับ ทราบ โดยในปี 2560 กรรมการที่ไ ม่ ใ ช่ ผู้ บ ริห ารมีโ อกาสได้ ป ระชุ ม กัน เองโดยไม่ ม ี
กรรมการบริหารร่วมอยู่ดว้ ยจํานวน 1 ครัง้

5.4

การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการ
กําหนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการด้วยตนเองตามแบบการประเมินของศูนย์
พัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียน โดยได้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านปี ละ 1 ครัง้ ในเดือน
กุมภาพันธ์ของทุกปี และให้กรรมการแต่ละท่านนําส่งแบบประเมินทีเ่ ลขานุ การบริษทั เพื่อรวบรวมผลการ
ประเมินและแจ้งคณะกรรมการได้รบั ทราบ เพือ่ กําหนดแนวทางปรับปรุงในการทํางานต่อไป

5.5

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูง
1. ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูท้ าํ หน้าทีพ่ จิ ารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ และนํ า เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ ขออนุ ม ตั ิจากที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น ทัง้ นี้ ค่ า ตอบแทน
กรรมการจะพิจ ารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้ า ที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับ ผิด ชอบ โดย
เปรียบเทียบกับบริษทั อื่นทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจะใช้ผลการสํารวจการจ่ายค่าตอบแทนของ
บริษัทจดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นเกณฑ์ในการเปรียบเทีย บในแต่ ละปี ทัง้ นี้
เพือ่ ให้ค่าตอบแทนดังกล่าวเพียงพอทีจ่ ะจูงใจและรักษากรรมการทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามทีบ่ ริษทั ต้องการ
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั
และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ (บาท)
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหา

จํานวน

2559

2560

7
3
4
4

4,369,200
1,900,800
-

4,369,200
1,900,800
-

นอกจากค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินแล้ว กรรมการต่างประเทศทีม่ าเข้าร่วมประชุมจะได้รบั ค่าตั ๋วเครื่องบิน
ค่าทีพ่ กั และอาหาร รวมถึงกรมธรรม์ประกันความรับผิดของกรรมการและผูบ้ ริหาร เพือ่ คุม้ ครองความเสีย่ ง
ของกรรมการและผูบ้ ริหารในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้บริษทั แต่ทงั ้ นี้จะไม่ให้ความคุม้ ครองในกรณีกระทําการ
โดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือทุจริต
2. ค่าตอบแทนผู้บริ หารระดับสูง
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูงจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายทีค่ ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กํ า หนดในแต่ ล ะครัง้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ ความรู้ค วามสามารถและผลการดํ า เนิ น งานของบริษัท โดย
คณะกรรมการพิจารณาค่ า ตอบแทนเป็ น ผู้พ ิจ ารณา และนํ า เสนอจํา นวนค่ า ตอบแทนที่เ หมาะสมต่ อ
คณะกรรมการเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
ในปี 2560 กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารระดับสูงได้ร่วมกันกําหนดค่าเป้าหมายของ
ตัววัดผลการดําเนินงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) เพือ่ นํามาใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดั การ และผูบ้ ริหารระดับสูง ทัง้ นี้ คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนได้กาํ หนดให้นําผลการประเมินดังกล่าวมาพิจารณาค่าตอบแทน
2559
ผูบ้ ริ หารระดับสูง
ผูบ้ ริหารระดับสูง

ค่าตอบแทน
(บาท)
21,070,598

จํานวน
ผูบ้ ริ หาร (คน)
7

2560
ค่าตอบแทน
(บาท)
18,859,595

จํานวน
ผูบ้ ริ หาร (คน)
7

นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัส ผูบ้ ริหารระดับสูงจะได้รบั ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ เงินกองทุนสํารองเลีย้ ง
ชีพ รถประจําตําแหน่ ง และค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับรถประจําตําแหน่ ง บ้านพักพนักงาน ค่าประกันสุขภาพ และ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุ ทัง้ นี้กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการบริหารจะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนอื่น
นอกจากนัน้ กรรมการบางท่านทีไ่ ปดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อย และการร่วมค้า
จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ดังกล่าว
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การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร
บริษทั จัดให้มกี ารปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม่ โดยจัดให้เยีย่ มชมโรงงานโดยผูบ้ ริหารระดับสูงเพื่อดู
กระบวนการผลิตสินค้าของบริษทั รวมถึงการแนะนํ าถึงลักษณะธุรกิจและภาพรวมการดําเนินธุรกิจของ
บริษทั บริษทั ย่อย และการร่วมค้า นอกจากนี้ยงั จัดให้มเี อกสารดังต่อไปนี้ส่งมอบให้กรรมการทีไ่ ด้รบั การ
แต่งตัง้ ใหม่
1. คู่มอื กรรมการบริษทั จดทะเบียน ซึง่ มีหวั ข้อต่างๆ ทีส่ าํ คัญ ได้แก่ บทบาทและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ข้ อ ห้ า มการกระทํ า ของกรรมการบริ ษั ท ตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทัง้ บทบาทหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
2. นโยบายการกํากับกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั
3. หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษทั
4. รายงานประจําปี และแบบ 56-1 ฉบับล่าสุด
นอกจากนี้ บริษทั ยังมีนโยบายในการส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพือ่ เป็ นการ
เพิม่ พูนความรูด้ า้ นต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบทบาทหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายทัง้ ในฐานะกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อยชุดต่างๆ เป็ นประจํา โดยเฉพาะการเข้าอบรม DCP ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย เพื่อส่งเสริมให้กรรมการบริษทั มีความรู้ ความเข้าใจในกฎเกณฑ์ และข้อกําหนดต่างๆ ในการเป็ น
กรรมการของบริษทั จดทะเบียน
ทัง้ นี้ คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษทั เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ิ
หน้าทีก่ รรมการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทีเ่ ป็ นการเพิม่ พูนความรูใ้ นการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง และ
แจ้งให้คณะกรรมการทราบในการประชุม

5.7

จริ ยธรรมธุรกิ จ
บริษทั ตระหนักดีว่าการปฏิบตั ติ ามจริยธรรมของผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนเป็ นสิง่ จําเป็ นต่อความมันคง
่
และความสําเร็จขององค์กรในระยะยาว
บริษทั เชื่อมันว่
่ าการมีหลักปฏิบตั เิ กีย่ วกับจริยธรรมธุรกิจเป็ นพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญในการเสริมสร้างและยกระดับ
การกํากับดูแ ลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้มกี ารปรับปรุงจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจใน
ปจั จุบนั โดยถือเป็ นการประมวลความประพฤติในทางทีด่ งี าม และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษทั พร้อมทัง้ ประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั ได้รบั ทราบ และได้จดั ให้ม ี
กระบวนการติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5.8.1 มาตรการการป้ องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริ ษทั

เพือ่ ป้องกันไม่ให้กรรมการและผูบ้ ริหารนําข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์ส่วนตนและเปิ ดเผย
ข้อมูลแก่บุคคลภายนอก บริษทั จึงได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ไว้ดงั นี้
¾
กําหนดให้ผบู้ ริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั และรายงานการเปลีย่ นแปลงการ
ถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับ
รวมถึงให้
จากวันทีซ่ ้อื ขาย โอน หรือรับโอน และส่งสําเนารายงานดังกล่าวให้กบั เลขานุ การบริษทั
ผูบ้ ริหารรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษทั ต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส ทัง้ นี้ ให้รวมถึงการปฎิบตั ติ าม
บทบัญญัตกิ ฎหมายทีจ่ ะมีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงในอนาคตด้วย (ถ้ามี)
คําว่า “ผูบ้ ริหาร” หมายถึง กรรมการ ผูจ้ ดั การหรือผูด้ ํารงตําแหน่ งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจาก
กรรมการผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ง่ึ ดํารงตําแหน่ งเทียบเท่าผูบ้ ริหารรายที่ 4 ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้
ดํารงตําแหน่ งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่าซึ่งมี
หน้าทีต่ อ้ งจัดทําและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ทัง้ ในนามของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะต่อ ก.ล.ต.
¾
ห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การและพนักงานทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในของบริษทั เปิ ดเผย
ข้อมูลภายในดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลทีไ่ ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง และห้ามไม่ให้ซ้อื ขายหลักทรัพย์
ของบริษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนงบการเงินของบริษทั จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
¾
ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การและพนักงานใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อ
ประชาชนอันเป็ นสาระสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์
ส่วนตน และ/หรือชักชวนผูอ้ ่นื ให้ซ้อื ขายหลักทรัพย์ของบริษทั หากฝา่ ฝื นข้อกําหนดดังกล่าวข้างต้น บริษทั
จะดําเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผกู้ ระทําความผิด
¾
ในกรณี ท่ีก รรมการ ผู้บ ริห าร ผู้จ ัด การและพนั ก งานกระทํา การอัน เป็ น ความผิด อาญาตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยเจตนา บริษทั จะดําเนินการลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างรวมกันดังต่อไปนี้
 ตัดเงินเดือนค่าจ้างหรือค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่นื ใดทีไ่ ด้รบั
 ให้ออก ไล่ออก หรือปลดออกจากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การหรือพนักงานโดยถือว่า
จงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั ถ้าผูก้ ระทําความผิดเป็ นกรรมการบริษทั ให้นําเสนอที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูพ้ จิ ารณาลงโทษ
 แจ้งการกระทําความผิดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือ ก.ล.ต.
 แจ้งความดําเนินคดีตามกฎหมาย
 ดําเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
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5.8.2 การอนุมตั ิ รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในกรณีทก่ี รรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลอื่นมีการตกลงเข้าทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจจะมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่สี ําคัญของ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน ตามความหมายทีก่ าํ หนดตามประกาศของ ก.ล.ต.และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีใ่ ช้บงั คับอยู่ในขณะทํารายการดังกล่าว โดยจะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารตามทีป่ ระกาศดังกล่าวกําหนดในเรื่องนัน้ ๆ โดยเคร่งครัด โดยบริษทั ได้กําหนดมาตรการหรือ
มตั กิ ารทํารายการดังกล่าวดังนี้
ขันตอนการอนุ
้
(1) ห้ามไม่ให้บุคคลทีม่ สี ่วนได้เสียหรือทีอ่ าจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนุ มตั ริ ายการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับตนได้
(2) การกําหนดราคาหรือค่าตอบแทนจะต้องเป็ นไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการค้าทัวไปโดย
่
คํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั เป็ นสําคัญ
(3) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนทํารายการดังกล่าว ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบไม่
มีความชํานาญในการให้ความเห็นในเรือ่ งหรือรายการใด บริษทั จะต้องจัดให้ผเู้ ชีย่ วชาญอิสระเป็ นผูใ้ ห้
ความเห็ น ต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ ประกอบการพิจ ารณากลัน่ กรองก่ อ นจะนํ า เสนอ
คณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
อย่างไรก็ตาม เพือ่ ให้ธุรกรรมต่างๆ สามารถดําเนินไปได้ตามปกติ คณะกรรมการได้อนุ มตั ใิ นหลักการ
ให้ผบู้ ริหารสามารถทํารายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะบริษทั กับบริษทั ย่อย หากธุรกรรมเหล่านัน้
เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
1.
เป็ นข้อ ตกลงทางการค้าในลัก ษณะเดีย วกับ วิญ ญูช นจะพึง กระทํา กับ คู่ส ญ
ั ญาทัวไปใน
่
สถานการณ์ เ ดีย วกัน ด้ว ยอํ า นาจต่ อ รองทางการค้า ที่ป ราศจากอิท ธิพ ลในการที่ต นมี
ลักษณะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
2.

เป็ นรายการทดรองจ่ายทีส่ มเหตุสมผลทีเ่ กิดจากการดําเนินการตามปกติทางธุรกิจ โดยมี
การเรียกเก็บตามทีจ่ า่ ยจริง

ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหารจะต้องรายงานการทําธุรกรรมทีม่ ขี นาดเกินกว่า 500,000 บาท ให้คณะกรรมการได้รบั ทราบ
ทุกไตรมาส
(4) บริษทั จะต้องเปิ ดเผยการทํารายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.ล.ต. และหรือตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

5.8.3 การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูเ้ กี่ยวข้อง
เพือ่ ให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษทั และให้กรรมการและผูบ้ ริหารทีม่ ี
รายการหรือ ธุ ร กรรมที่ ม ี ส่ ว นได้ เ สีย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ กิ จ การของบริ ษ ั ท ได้ ป ฏิ บ ัติ ต ามประกาศของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่อง รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
บุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง บริษทั จึงได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ไว้ดงั นี้
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¾ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูท้ เ่ี กี่ยวข้องมีรายการหรือธุรกรรมทีม่ สี ่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย ทีม่ ขี นาดของรายการมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ (NTA) ของบริษทั หรือบริษทั ย่อยแล้วแต่จาํ นวนใดจะสูงกว่า
ให้จดั ทํารายงานดังกล่าวตามแบบฟอร์มทีก่ าํ หนด และส่งมอบให้เลขานุการบริษทั ภายใน 7 วันทําการ
นับจากวันทีม่ รี ายการเกิดขึน้
ในกรณีทม่ี รี ายการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ ทุกครัง้ ให้แจ้งรายงานการ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวภายใน 7 วันทําการ นับจากวันทีม่ รี ายการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวเกิดขึน้
¾ ให้เ ลขานุ ก ารบริษัท จัด ส่ ง สํา เนารายงานที่ไ ด้ร ับ ตามวรรค 1 ให้ป ระธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการ นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงานนัน้
¾ กรรมการ และผูบ้ ริหารทีม่ สี ่วนได้เสียในเรื่องทีม่ กี ารพิจารณาในทีป่ ระชุมไม่สามารถเข้าร่วมในการ
พิจารณาและต้องออกจากห้องประชุม รวมถึงบริษทั จะไม่จดั ส่งเอกสารในเรื่องดังกล่าวให้กบั กรรมการ
และผูบ้ ริหารดังกล่าว
¾ ให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลการมีสว่ นได้เสียในรายงานประจําปี และแบบ 56-1

5.9

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
เพื่อให้งานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระสามารถทําหน้ าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงได้พจิ ารณาให้บริษทั ว่าจ้างบุคคลภายนอก ซึง่ เป็ นบริษทั ตรวจสอบบัญชี และอยู่ในรายชื่อผู้
ตรวจสอบบัญชีท่ไี ด้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต. ทําหน้ าที่ตรวจสอบภายในของบริษทั ทัง้ นี้
เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าการปฏิบตั งิ านและกิจกรรมทางการเงินของบริษทั ได้ดําเนินการตามแนวทางทีก่ าํ หนดและมี
ประสิทธิภ าพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบ ตั ิต ามกฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ย วข้อง (Compliance
Controls)

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ต่อสัญญาว่าจ้าง บริษทั สํานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์
จํา กัด เป็ น หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในของบริษัท และกํ า หนดให้ผู้ต รวจสอบภายในรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจํารายไตรมาส โดยสัญญามีอายุคราวละ 2 ปี สิน้ สุด
สัญญาครัง้ ต่อไปในวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน้า 70

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)

5.10 การบริ หารความเสี่ยง
บริษัท มีน โยบายในการกํา หนดให้ก ารบริห ารความเสี่ย งเป็ น ส่ว นหนึ่ งของการบริห ารจัด การ เพื่อ ให้
วัตถุ ประสงค์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ต่างๆ ของบริษัทสามารถปฏิบ ตั ิไ ด้บรรลุต ามที่ได้ตงั ้ ไว้ โดย
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนในบริษทั เป็ นเจ้าของความเสีย่ ง และมีหน้าทีใ่ นการประเมินความเสีย่ งของแต่
ละหน่ วยงานและกระบวนการทํางาน ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมทีม่ อี ยู่ พร้อมทัง้ นํ าเสนอ
แผนงานและวิธกี ารในการลดความเสีย่ ง

5.11 แผนสืบทอดงาน
บริษทั มีการวางแผนการสืบทอดงาน โดยการรับพนักงานในตําแหน่ง Management Trainees เพือ่ พัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ให้เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้ บริษทั ได้ให้กําหนดบุคคลดังต่อไปนี้ปฏิบตั ิหน้ าที่แทนกรรมการผู้จดั การในกรณีท่กี รรมการ
ผูจ้ ดั การไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
1. นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง กรรมการบริหาร เป็ นผูด้ แู ลและตัดสินใจในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับการเงินและ
บัญชี ของบริษทั บริษทั ย่อย และการร่วมค้า
2. นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์ กรรมการบริหาร เป็ นผูด้ ูแลและตัดสินใจในเรื่องอื่นๆ ทัง้ ของบริษทั บริษทั
ย่อย และการร่วมค้า
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) มีการดําเนินงานทีแ่ สดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม เพื่อ
ความยังยื
่ นของกิจการและสังคมโดยรวม โดยการกําหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจ เพื่อให้สะท้อนออกมาในการดําเนินงานตาม
ธุรกิจปกติ ดังนี้
วิ สยั ทัศน์
เป็ นบริษทั ชัน้ นําในธุรกิจนํ้ ามันปาล์มทีม่ กี ารเติบโตอย่างยังยื
่ น ภายใต้การดําเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ตามมาตรฐานระดับ
สากล เพือ่ เสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการแข่งขันระดับโลก
พันธกิ จ
สร้า งศัก ยภาพในธุ ร กิจนํ้ า มัน ปาล์ม ตัง้ แต่ ก ารเพาะเมล็ด พัน ธุ์ การผลิต ต้น กล้า การเพาะปลูก การสกัด นํ้ า มัน
1.
ตลอดจนธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องให้สามารถแข่งขันได้และเป็ นทีย่ อมรับในอนาคต
2.
ดําเนินธุรกิจนํ้ามันปาล์มทีใ่ ห้มลู ค่าสูงด้วยการมุง่ เน้นในด้านงานค้นคว้าวิจยั พัฒนาสายพันธุป์ าล์มนํ้ามันทีใ่ ห้ผลผลิต
สูง ปรับตัวได้ดใี นทุกพืน้ ทีก่ ารเพาะปลูก ตรงตามความต้องการของเกษตรกร รวมถึงการให้บริการทีด่ เี ยีย่ มต่อลูกค้า
3.
ใช้เทคโนโลยีการผลิตและการค้นคว้าวิจยั ทีท่ นั สมัย ด้วยระบบการบริหารจัดการทีไ่ ด้มาตรฐานสากล พร้อมกับการ
ดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนและสังคม
4.
ให้ความสําคัญอยู่เสมอต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงาน รวมถึงการสร้างความเชื่อมั ่นให้กบั
ลูกค้า เกษตรกรและจัดสรรประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ อื หุน้ และผูเ้ กีย่ วข้องอย่างเหมาะสม
บริษทั มีนโยบายทีเ่ น้นการผลิตนํ้ามันปาล์มอย่างยังยื
่ นตามกรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) โดยใน
ส่วนของสวนปาล์มและโรงงานสกัดของบริษทั ได้รบั การรับรองมาตรฐานดังกล่าวในรูปแบบ Mass Balance (MB) เมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2556 บริษทั ยังมีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชีวภาพและชีวมวล และได้รบั การขึน้ ทะเบียนโครงการกลไก
การพัฒนาทีส่ ะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) นอกจากนัน้ บริษทั ยังมีนโยบายและแนวปฏิบตั เิ พือ่ รักษา
สิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก ได้แก่ ผูถ้ อื
หุน้ เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่ง ชุมชนและสังคม กําหนดไว้อย่างชัดเจน โดยบริษทั เคารพในความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ
ต่อพนักงาน ลูกค้า คู่คา้ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เนื่องจากความเหมือน หรือความแตกต่างในเรือ่ งสัญชาติ เชือ้ ชาติ ศาสนา
ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส หรือเรือ่ งอื่นใด อย่างไรก็ตามความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสียอาจแตกต่างกัน ดังนัน้ บริษทั
จะพิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายทีแ่ ต่ละกลุ่มพึงได้รบั อย่างละเอียดรอบคอบ และดูแลให้มนใจว่
ั ่ าสิทธิดงั กล่าวได้รบั ความ
คุม้ ครอง และปฏิบตั ดิ ว้ ยความระมัดระวัง โดยได้กาํ หนดแนวทางการตอบสนองความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสียไว้ในนโยบาย
ดังกล่าว
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บริษทั กําหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการ 8 ข้อดังนี้
1. การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม
บริษทั ยึดหลักการปฏิบตั ทิ ่เี สมอภาค ภายใต้การแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรมต่อคู่ค้าทุกราย รวมถึงการปฏิบตั ิตามสัญญา เงื่อนไข
ทางการค้าในการซือ้ ขายสินค้าและบริการจากคู่คา้ และการกําหนดนโยบายในการจัดซื้อและจัดจ้าง เพือ่ ให้การดําเนินธุรกิจ
กับคู่คา้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรงไปตรงมา
2. การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชั ่น
ุ ธรรมและเป็ นพลเมืองทีด่ ขี องสังคม รวมทัง้ ส่งเสริมให้ค่คู า้ ของบริษทั ดําเนิน
บริษทั มีนโยบายให้พนักงานดําเนินงานอย่างมีคณ
ธุรกิจที่ถูกต้องด้วยความโปร่งใสด้วยเช่นกัน บริษทั จึงได้กําหนดให้การต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนเป็ นนโยบายที่
สําคัญอีกนโยบายหนึ่ง โดยมีการกําหนดหลักเกณฑ์เป็ นแนวปฏิบตั ไิ ว้ในนโยบายดังกล่าว
3. การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
บริษทั มีนโยบายที่จะให้ความเป็ นธรรมต่อผู้มสี ่วนได้เสียทุกราย โดยปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกันและ
ปฏิบตั ิตามหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุ ษยชนขัน้ พืน้ ฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิน่ กําเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผวิ
ศาสนา ความพิการ ฐานะทางการเงิน ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดทีม่ ไิ ด้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบตั งิ าน
รวมทัง้ ให้ความเคารพต่อความเป็ นปจั เจกชนและศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
4. การปฏิ บตั ิ ต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม
บริษทั ตระหนักดีว่าพนักงานเป็ นปจั จัยแห่งความสําเร็จก้าวหน้าของบริษทั บริษทั จึงสนับสนุ นพัฒนาให้พนักงานมีความรู้
ความสามารถ มีการฝึ กอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ให้ผลตอบแทน
และสวัสดิการทีเ่ หมาะสม และเป็ นธรรม เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุ ษยชนขัน้ พืน้ ฐานตามหลักสากลและตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทัง้ ยังให้ความสําคัญกับสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
และสภาพแวดล้อมการทํางานของพนักงาน ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทํางานที่ดแี ละส่งเสริมการ
ทํางานเป็ นทีม
5. ความรับผิ ดชอบต่อลูกค้า
บริษทั มุง่ มันสร้
่ างความพึงพอใจและความมั ่นใจให้กบั ลูกค้า โดยเน้นทีค่ วามเอาใจใส่และความรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการผลิต
ุ ภาพและมาตรฐาน ตามระบบบริหารจัดการด้านต่างๆ ได้แก่
สินค้าทีม่ คี ณ
- มาตรฐาน ISO 9001 เป็ นมาตรฐานการจัดวางระบบบริหารงานเพือ่ การประกันคุณภาพ
- มาตรฐาน OHSAS 18001 เป็ นระบบการจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานทีท่ าํ งาน
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- มาตรฐาน ISO 14001 เป็ นมาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้องค์กรมีการพัฒนาปรับปรุง
ตลอดจนรักษาสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- มาตรฐานการผลิตนํ้ามันปาล์มอย่างยั ่งยืนภายใต้กรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึง่ เป็ น
่ น ทัง้ ทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิง่ แวดล้อม และ
แนวปฏิบตั ิท่มี กี ารปรับปรุงการผลิตนํ้ ามันปาล์มอย่างยังยื
ถูกต้องตามกฎหมายของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลายภาคส่วนตัง้ แต่ตน้ นํ้าถึงปลายนํ้า
นอกจากนัน้ บริษทั ยังมุ่งเน้นทําการตลาดและสัญญาทีเ่ ป็ นธรรม รวมถึงรักษาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของลูกค้า และมีหน่วยงาน
ซึง่ ทําหน้าทีร่ บั ข้อร้องเรียนของลูกค้า เพือ่ ให้ลกู ค้าเกิดความเชือ่ มันและพึ
่
งพอใจสูงสุด
6. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
บริษทั มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงสิง่ แวดล้อม และปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และข้อบังคับเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมที่
บังคับใช้อยู่ ทัง้ นี้ บริษทั มุง่ เน้นการปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อมด้วยความรับผิดชอบโดย
- ส่งเสริมให้พนักงานของบริษทั มีจติ สํานึก และความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
- ร่วมพัฒนาสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์กบั หน่ วยงานอื่น เพือ่ ให้มกี ารรักษาสิง่ แวดล้อ
และปรับปรุงการปฏิบตั งิ านให้เหมาะสมต่อสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
- ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่ อสิง่ แวดล้อมจากการดําเนินธุรกิจของบริษทั ทบทวนและติดตามความก้าวหน้ า
เพือ่ ให้แน่ใจว่าบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ปี 2560 บริษทั ได้ร่วมพัฒนาและสร้างสัมพันธ์อนั ดีต่อชุมชนและสังคม ผ่านการสนับสนุ นกิจกรรม และโครงการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ มูลค่ารวม 0.4 ล้านบาท (2559 : 0.9 ล้านบาท)
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การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ไตรมาสที่ 1
กิ จกรรมช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยภาคใต้
เดือ นมกราคม 2560 บริษัท สหอุ ต สาหกรรมนํ้ า มัน ปาล์ม จํา กัด
(มหาชน) ทํากิจกรรมเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยนํ้าท่วม ดังนี้
• สนับสนุ นแรงงานและรถบรรทุกเข้าปฏิบตั ิงานช่วยเหลือ
ทําความสะอาดโรงเรียนบ้านคลองพังกลาง ตําบลชัยบุรี
จังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งโรงเรียนได้รบั ความเสียหายจาก
อุทกภัย
• สนับสนุ นทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองพัง
กลาง ตํ า บลชัย บุ ร ี อํ า เภอชัย บุ ร ี จัง หวัด สุ ร าษฏร์ธ านี
จํานวน 5,000 บาท เพือ่ หารายได้สมทบทุนสร้างสนาม
เด็กเล่นและนํามาบูรณะโรงเรียนซึง่ เสียหายจากอุทกภัย
• สนับสนุ นสิง่ ของมูลค่า 20,000 บาท ให้กบั อําเภอเขาพนม
จัง หวัด กระบี่ ซึ่ง สภาอุ ต สาหกรรมจัง หวัด กระบี่ร่ ว มกับ
อํ า เภอเขาพนมได้ จ ัด โครงการ “ธารนํ้ า ใจช่ ว ยเหลื อ
ผูป้ ระสบภัยนํ้าท่วมภาคใต้
สนับสนุนงบประมาณจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2560
เดือ นมกราคม 2560 บริษัท สหอุ ต สาหกรรมนํ้ า มัน ปาล์ม จํา กัด
(มหาชน) สนับสนุ นงบประมาณจัดงานวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียน
ทุ่งพะยอม ตําบลกระบี่น้อย จังหวัดกระบี่ จํานวน 3,000 บาท
เพื่อ ให้ นั ก เรี ย นและเด็ ก ๆ ทั ว่ ไปในพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งได้ เ ห็ น ถึ ง
ความสําคัญของกิจกรรมวันเด็ก โดยจัดให้มกี จิ กรรมต่างๆ เช่น การ
เลีย้ งอาหาร เครื่องดื่ม เล่นเกม แลกของขวัญ การแสดงบนเวทีของ
นักเรียน
สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดซื้อกระสอบทรายสําหรับ
การซ่อมแซมฝายชะลอนํ้าเฉลิ มพระเกียรติ 84 พรรษา
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ ามันปาล์ม จํากัด
(มหาชน) สนับสนุ นงบประมาณให้กบั หน่ วยป้องกันรักษาป่า (ที่ สฏ
17) ตําบลสองแพรก อําเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี จํานวน
6,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดซื้อกระสอบทรายสําหรับการซ่อมแซม
ฝายชะลอนํ้าเฉลิมพระเกียรติฯ
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สนับสนุนงบประมาณให้กบั ชมรมกีฬาอําเภอชัยบุรี
เดือนมีนาคม 2560 บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ ามันจํากัด (มหาชน)
สนั บ สนุ น งบประมาณให้ ก ั บ ชมรมกี ฬ าอํ า เภอชั ย บุ ร ี จัง หวั ด
สุราษฏร์ธานี จํานวน 4,000 บาท ในการแข่งขันฟุตบอล ณ สนาม
กีฬาหน้าทีว่ า่ การอําเภอชัยบุร ี เพือ่ สนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนรวมถึงสถานประกอบการในพืน้ ทีไ่ ด้สร้างเสริมพลานามัย
ร่ า งกาย มีค วามสามัค คี มีน้ํ า ใจเป็ น นั ก กีฬ า ใช้เ วลาว่ า งให้เ ป็ น
ประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด
สนับสนุนกิ จกรรมงานกาชาด
เดือนมีนาคม 2560 บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ ามันจํากัด (มหาชน)
ร่วมบริจาคสมทบทุนให้กบั อําเภอชัยบุร ี จังหวัดสุราษฏร์ธานี จํานวน
10,000 บาท สนั บ สนุ น กิจ กรรมออกร้า นนาวาของเหล่ า กาชาด
ระหว่างวันที่ 2-11 เมษายน 2560 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ํ าตาปี
โดยรายได้จากจัดงานจะนําไปสมทบทุนให้สภากาชาดไทยเพือ่ ใช้ใน
การช่วยเหลือประชาชนทัง้ ในยามปกติ และในภาวะประสบภัยภิบตั ิ
ไตรมาสที่ 2

สนับสนุนกิ จกรรมหมู่บา้ นเศรษฐกิ จพอเพียง
เดือ นเมษายน 2560 บริษัท สหอุ ต สาหกรรมนํ้ า มัน ปาล์ม จํา กัด
(มหาชน) สนับสนุนกิจกรรมหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็ นสุข
โดยการเข้าประชุมร่วมกับชาวบ้านชุมชนหมู่ท่ี 18 ตําบลบ้านเสด็จ
อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการจัดตัง้ ศูนย์เรียนรูช้ ุมชน
เพื่ อ ขับ เคลื่ อ นปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง อนุ รั ก ษ์ ฟ้ื นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม จัดภูมทิ ศั น์ สภาพแวดล้อมใน
ชุมชนให้สะอาด
ร่วมกับศูนย์อาํ นวยการป้ องกันภัยและลดอุบตั ิ เหตุบนท้องถนน
เดือ นเมษายน 2560 บริษัท สหอุ ต สาหกรรมนํ้ า มัน ปาล์ม จํา กัด
(มหาชน) ร่วมกับศูนย์อํานวยการป้องกันภัยและลดอุบตั เิ หตุบนท้อง
ถนน ประจําจังหวัดกระบี่ และหน่ วยงานองค์การบริหารส่วนตําบล
ห้วยยูง ได้จดั ที่พกั ระหว่างการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อ
รณรงค์การลดอุบตั เิ หตุบนท้องถนน ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน
2560 โดยได้ ร่ ว มให้ ก ารสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นเครื่ อ งดื่ ม แก่
เจ้าหน้าทีป่ ระจําศูนย์ฯ
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สนับสนุนกิ จกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ
เดือ นเมษายน 2560 บริษัท สหอุ ต สาหกรรมนํ้ า มัน ปาล์ม จํา กัด
(มหาชน) สนั บ สนุ น เครื่อ งดื่ม และนํ้ า ดื่ม ต่ า งๆ ให้ก ับ สํ า นั ก งาน
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน จังหวัดกระบี่ เพือ่ ร่วมในกิจกรรมการ
จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจําปี 2560 ทีม่ ขี ้นึ ระหว่างวันที่ 26
เมษายน -1 พฤษภาคม 2560

สนับสนุนการแข่งขันกีฬาฟุตบอล สุราษฎร์ธานี คัพ 2560
เดือนพฤษภาคม 2560 บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ ามันปาล์ม จํากัด
(มหาชน) สนั บ สนุ น งบประมาณให้ก ับ ชมรมกีฬ าอํ า เภอเคีย นซา
จํานวน 5,000 บาท ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล สุราษฎร์ธานี คัพ
2560 ระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 2 กรกฏาคม 2560 เพือ่ ส่งเสริม
กีฬาฟุตบอลระดับท้องถิน่ และเป็ นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้รจู้ กั
คุณค่าและเห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย รูจ้ กั การใช้เวลา
ว่า งให้เกิด ประโยชน์ ป้ อ งกัน ป ญั หายาเสพติด และเป็ น การสร้า ง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างชุมชนภายใต้กรอบ RSPO
เข้ า ร่ ว มเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของโครงการทดสอบวิ เ คราะห์ ห าค่ า
เปอร์เซ็นต์นํ้ามันปาล์ม
บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) ได้มโี อกาสเข้า
ร่วมเป็ นส่วนหนึ่ งของโครงการทดสอบวิเคราะห์หาค่าเปอร์เซ็น ต์
นํ้ ามันปาล์มทีส่ กัดได้จากปาล์มนํ้ ามันคุณภาพ ซึ่งรวบรวมโดยกลุ่ม
เกษตรกรใน จังหวัด กระบี่และพื้นที่ใกล้เ คียง โดยมีการทดสอบที่
โรงงานกระบี่ 2 ครัง้ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม และ 7 พฤศจิกายน
2560 ได้ค่าเปอร์เซ็นต์สกัดนํ้ ามันปาล์มทีร่ อ้ ยละ 19.77 และ 20.18
ตามลําดับ
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ไตรมาสที่ 3
สนับสนุนการจัดสร้างห้องสมุด
เดือนกรกฏาคม 2560 บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ ามันปาล์ม จํากัด
(มหาชน) มอบทุนสนับสนุ น 5,000 บาท ให้โรงเรียนบ้านบางประ
สามัคคี หมู่ท่ี 5 ตําบลเคียนซา จังหวัดกระบี่ เพื่อจัดสร้างห้องสมุด
ชุ ม ชนเพื่อ ให้เ ยาวชนและประชาชนรู้จ ัก การใช้เ วลาว่ า งให้เ กิด
ประโยชน์โดยการอ่านหนังสือ

สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลชัยบุรี
เดือ นกันยายน 2560 บริษัท สหอุ ต สาหกรรมนํ้ า มัน ปาล์ม จํากัด
(มหาชน) สนั บ สนุ น งบประมาณ จํา นวน 5,000 บาท ให้ก ับ ทาง
โรงพยาบาลชัยบุร ี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพือ่ สมทบทุนจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์
ทางการแพทย์แ ละซ่ อมแซมอาคารหอผู้ป่ว ยใน เพื่อประชาชนใน
ท้องถิน่ ได้รบั ประโยชน์
ไตรมาสที่ 4
สนับสนุนจักรยานสําหรับงานกาชาด จังหวัดกระบี่
เดือนธันวาคม 2560 บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ ามันปาล์ม จํากัด
(มหาชน) มอบจักรยานรวม 4 คัน ให้กบั ปลัดอําเภอ หัวหน้ากลุ่ม
งานบริหารงานปกครอง อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อร่วม
สนับสนุนการออกร้านในงานกาชาดของจังหวัดกระบี่ ประจําปี 2560
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8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดําเนิ นงานที่มีความรับผิ ดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และผู้มี
ส่วนได้เสีย
ในปจั จุบนั บริษทั สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า จากก๊าซชีวภาพและเชือ้ เพลิงชีวมวล โดยมีน้ําเสียและของเสียจากกระบวนการ
ผลิต ของโรงงานสกัด นํ้ า มันปาล์มเป็ นวัตถุ ด ิบ และโครงการดังกล่าวเป็ นแหล่งเรีย นรู้ในการจัดการของเสียของนักเรีย น
นักศึกษาและชุมชนของโรงงาน
นอกจากนี้ บริษทั ยังมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสายพันธุป์ าล์มนํ้ามัน ทีใ่ ห้ผลผลิตต่อไร่สงู (ประมาณ 4-5 ตันผลปาล์มสดต่อไร่ต่อ
ปี ภายใต้สภาพอากาศปกติ) มีภาวะทนความแล้งได้ดี และเป็ นพันธุ์ปาล์มทีม่ อี ตั ราการเติบโตด้านความสูงของลําต้นทีต่ ่ํา
ส่งผลให้สามารถเก็บเกีย่ วผลผลิตได้มากกว่า 30 ปี ซึ่งด้วยคุณสมบัตโิ ดยรวมดังกล่าวส่งผลให้สามารถใช้พน้ื ทีเ่ พาะปลูกได้
่ น
อย่างมีประสิทธิผลมากขึน้ มีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุนทีด่ ี นับเป็ นการดูแลสภาพแวดล้อมอย่างยังยื
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษทั ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากเห็นว่าระบบการควบคุมภายในเป็ นกลไกสําคัญทีช่ ่วยลด
ความเสีย่ งทางธุรกิจ สร้างความเชื่อมั ่นในการบริหารงานแก่ผบู้ ริหาร และช่วยให้บริษทั ดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุเป้าหมายทีก่ ําหนดไว้ รวมทัง้ ช่วยรักษาผลประโยชน์และเงินลงทุนของผูถ้ อื หุน้ ช่วยให้รายงานทางการเงินและรายงาน
ด้านการปฏิบตั ิงานของบริษทั มีความถูกต้องน่ าเชื่อถือ ปกป้องทรัพย์สนิ ของบริษทั ไม่ให้สูญหายหรือรั ่วไหล และช่วยให้
บุคลากรของบริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั มิได้จดั ตัง้ หน่ วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั แต่ได้ว่าจ้างสํานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ทํา
หน้าทีต่ รวจสอบภายในมาตัง้ แต่ปี 2542 เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็ นการให้บริการข้อมูลด้านการตรวจสอบเพือ่ ส่งเสริม
ให้เกิดกระบวนการกํากับดูแลทีด่ ี ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบตั งิ าน รวมถึงให้คาํ ปรึกษากับฝา่ ย
บริหารทัง้ ในด้านการเงินการบริหารงาน และการจัดการความเสี่ยง เพื่อส่งเสริมการปฏิบตั ิงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้า หมายขององค์กร ดังนัน้ กระบวนการการทํางานจึงต้องการความโปร่งใสและความเป็ นอิสระอย่างแท้จริง อีกทัง้ การ
ปฏิบตั งิ านด้านการตรวจสอบภายใน นับเป็ นมาตรการถ่วงดุลแห่งอํานาจ (Check and Balance) และอาจเป็ นการให้สญ
ั ญาณ
เตือนภัยล่วงหน้าของการประพฤติมชิ อบหรือการทุจริตในองค์กร ดังนัน้ บริษทั จึงมีความเห็นว่า การว่าจ้างหน่ วยงานจาก
ภายนอกเข้ามาทําหน้าทีต่ รวจสอบภายในจึงมีความเหมาะสมและสามารถเป็ นสื่อกลางระหว่างผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านได้ดี
รวมทัง้ ยังลดช่วยปญั หาด้านการประสานงานภายในได้อกี ด้วย
ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยจํานวน 3 ท่าน คณะกรรมการได้มกี ารสอบทานระบบการควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินซึง่
ประเมินโดยฝ่ายจัดการ และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทั ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝ่าย
จัดการ ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าบริษทั มีระบบการควบคุมภายใน
เรือ่ งดังกล่าวอย่างเพียงพอ
นอกจากนัน้ การทําธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และบริษทั ย่อย บริษทั ได้มรี ายงานไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ของผูส้ อบบัญชีขอ้ 6 แล้วเช่นกัน รวมถึงการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการทํารายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน คณะกรรมการจึงเห็นว่าบริษทั มีระบบการควบคุมภายในในเรือ่ งดังกล่าวนี้อย่างเพียงพอ
สําหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารสอบทานกับ
สํานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ซึ่งเป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั และได้มกี ารรายงานให้คณะกรรมการรับทราบ
ในทุกไตรมาส คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าบริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอเช่นกัน
สําหรับบริษทั ย่อยและการร่วมค้านัน้ ทรัพย์สนิ ส่วนใหญ่เป็ นสวนปาล์มซึง่ ดูแลและควบคุมโดยฝา่ ยบริหารของบริษทั
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การบริ หารจัดการความเสี่ยง
บริษทั มีนโยบายในการกําหนดให้การบริหารความเสีย่ งเป็ นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ เพื่อให้วตั ถุประสงค์
้
เปาหมาย และแผนกลยุทธ์ต่างๆ ของบริษทั สามารถปฏิบตั ไิ ด้บรรลุตามทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้ โดยผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนในบริษทั
เป็ น เจ้า ของความเสี่ย ง และมีห น้ า ที่ใ นการประเมิน ความเสี่ย งของแต่ ล ะหน่ ว ยงานและกระบวนการทํา งาน ประเมิน
ประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมทีม่ อี ยู่ พร้อมทัง้ นําเสนอแผนงานและวิธกี ารในการลดความเสีย่ ง

การดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน
บริษทั มีนโยบายและวิธกี ารดูแลผูบ้ ริหารในการใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ เป็ นประโยชน์สว่ นตนดังนี้
1. ให้ความรูแ้ ก่กรรมการและผูบ้ ริหาร เกีย่ วกับหน้าทีท่ ต่ี อ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตร
ทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และ
ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ให้ผู้บริหารของบริษทั รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการของบริษทั ทุกไตรมาสที่มกี ารประชุม
คณะกรรมการ
3. แจ้งให้ผบู้ ริหารทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในทีม่ สี าระสําคัญ มิให้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่ผอู้ ่นื รวมถึงผลกระทบที่
4. อาจจะเกิดขึน้ กับหลักทรัพย์ของบริษทั และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 ทีผ่ บู้ ริหารท่านนัน้ จะได้รบั หากมีการฝา่ ฝืน
4. ห้ามมิให้ผบู้ ริหารมีการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนทีง่ บการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณะชน
บริษทั ได้กําหนด มาตรการการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั รวมถึงบทลงโทษกรณีทม่ี กี ารฝ่าฝื นไว้ใน
นโยบายการกํากับกิจการ ซึง่ สามารถดูได้ท่ี หัวข้อ "การกํากับดูแลกิจการ” ข้อ 5.8.1
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รายการระหว่างกัน
1. รายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ รว่ ม ความจําเป็ น และความสมเหตุสมผล
ของรายการดังกล่าว
ในระหว่างปี บริษทั มีรายการธุรกิจทีส่ ําคัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษทั และบุคคลหรือกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันเหล่านัน้ ซึ่ง
เป็ นไปตามปกติธรุ กิจโดยสามารถสรุปได้ดงั นี้
1) รายการระหว่างกันกับบริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (LST)

มูลค่ารายการ
ความสัมพันธ์
ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่

รายการ
ขาย CPO และ
CPKO

(ล้านบาท)

2560

2559

308

516

นโยบายการ
กําหนดราคา

ความจําเป็ น

ราคาตลาด ณ วันที่ บริษทั มีการพึง่ พาทางด้านธุรกิจกับ LST ซึ่งเป็ น
ทําสัญญาขาย
โรงงานกลั ่นนํ้ ามันปาล์มขนาดใหญ่ ที่มคี วามรูค้ วาม
ชํานาญเกีย่ วกับนํ้ามันปาล์มมากกว่า 30 ปี ทําให้ชว่ ย
พัฒนาคุณภาพของนํ้ามันปาล์มได้เป็ นอย่างดี

2) รายการระหว่างกันกับบริษทั พันธ์ศรีววิ ฒ
ั น์ จํากัด

มูลค่ารายการ
ความสัมพันธ์
บริษทั ย่อย

รายการ

(ล้านบาท)

นโยบายการ
กําหนดราคา

ความจําเป็ น

2560

2559

เงินปนั ผลรับ

-

19

ค่าเช่าสวน
ปาล์มจ่าย
ดอกเบีย้ จ่าย

10

11

ตามจํานวนทีบ่ ริษทั เป็ นการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุน
ย่อยประกาศ
ราคาตามสัญญา
เป็ นค่าเช่าสวนปาล์มสัมปทาน

12

12

MLR – 1.5% ต่อปี
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3) รายการระหว่างกันกับบริษทั สยามเอลิทปาล์ม จํากัด (SEP)

มูลค่ารายการ
ความสัมพันธ์
การร่วมค้า

รายการ
รายได้คา่ เช่า
ทีด่ นิ
ซือ้ เมล็ดพันธุ์
ปาล์มนํ้ามัน
และ FFB
เงินปนั ผลรับ

(ล้านบาท)

2560

2559

1

1

4

17

1

2

นโยบายการ
กําหนดราคา
เกณฑ์ทต่ี กลง
ร่วมกัน
ราคาตลาด

ความจําเป็ น
SEP ต้องใช้ทด่ี นิ สําหรับการดําเนินธุรกิจเพาะพันธุ์
และจําหน่ ายเมล็ดพันธุ์ปาล์ม CIRAD® ในประเทศ
ไทย จึ ง ต้ อ งเช่ า ที่ ดิ น จากบริ ษั ท ในระหว่ า งการ
ดําเนินการด้านเอกสารทีด่ นิ จะแล้วเสร็จ

ตามจํานวนทีก่ าร เป็ นการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุน
ร่วมค้าประกาศจ่าย

สําหรับยอดคงค้างระหว่างบริษทั และกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายละเอียดตามทีไ่ ด้เปิ ดเผยในหมายเหตุงบการเงินของบริษทั ข้อ 6

และ 2559 สามารถดู

2 มาตรการหรือขันตอนการอนุ
้
มตั ิ การทํารายการระหว่างกัน
ในปี 2560 บริษทั มีการจําหน่ ายนํ้ามันปาล์มดิบ และนํ้ามันเมล็ดในปาล์มดิบ ให้แก่ บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) คิดเป็ นร้อยละ 40.30 (2559 : ร้อยละ 54.57) ของมูลค่าการขายทัง้ หมด ซึง่ เป็ นราคาตลาดและเป็ นไปตามธุรกิจ
การค้าปกติ ไม่มพี นั ธะผูกพันกันนอกเหนือจากสัญญาการขายนํ้ ามันปาล์มดิบ และเป็ นไปตามประเพณีการค้าของการทํา
ธุรกิจนํ้ามันปาล์มดิบ
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิร ิ ซึง่ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั และบริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เป็ น
ผูอ้ นุ มตั กิ ารขายนํ้ามันปาล์มดิบให้แก่ บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยทีก่ ารขายทุกครัง้ จะมีราคาอ้างอิงกับ
การขายให้กบั ลูกค้ารายอื่นๆ ภายในวันเดียวกัน หรืออย่างช้าภายในวันรุง่ ขึน้

3 แนวโน้ มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ได้มกี ารค้าขายกับบริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ก่อนทีบ่ ริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) จะเข้ามาถือหุน้ ในบริษทั และเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ณ ปจั จุบนั เนื่องจากบริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เป็ นหนึ่งในบริษทั ทีม่ กี ารใช้น้ํามันปาล์มดิบในปริมาณสูง นอกจากนัน้ ยังมีฐานะการเงินแข็งแกร่งและเป็ นลูกค้าทีด่ ี ดังนัน้ ใน
อนาคตบริษทั ก็ยงั คงต้องมีการขายนํ้ามันปาล์มดิบให้แก่บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในราคาเดียวกับทีม่ กี าร
ขายให้กบั ลูกค้ารายอื่น
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ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13.

ข้อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ
ก. สรุปรายงานการสอบบัญชี

ในระยะ 3 ปี ทผ่ี า่ นมา ผูต้ รวจสอบบัญชีให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มเี งือ่ นไข สําหรับงบการเงิน
ของบริษทั งบการเงินของบริษทั ย่อย และงบการเงินรวม

ข. สรุปงบการเงิ นรวม
บริ ษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
บาท
สิ นทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
111,729,005
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
51,094,034
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ และเงินทดรองแก่พนักงาน
264,629
สินค้าคงเหลือ
106,269,677
สินทรัพย์ชวี ภาพ
70,616,396
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
11,176,553
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
351,150,294
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในการร่วมค้า
31,594,398
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริษทั อื่น
21,160,000
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
878,761,433
ต้นทุนสิทธิการใช้ทด่ี นิ ปา่ สงวนและต้นทุนสวนปาล์ม 230,729,888
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
405,155
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
3,595,848
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
2,716,965
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
1,168,963,687
1,520,113,981
รวมสิ นทรัพย์
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%

2559
บาท

%

2558
บาท

%

7.35 96,042,659 6.21 76,897,411 4.86
3.36 14,553,592 0.94 139,855,805 8.84
278,063 0.02
617,576 0.04
0.02
6.99 98,352,702 6.36 43,794,424 2.77
4.65 83,546,770 5.40 22,279,272 1.41
0.74 13,992,763 0.90 12,315,368 0.78
23.10 306,766,549 19.82 295,759,856 18.69
2.08 42,353,381 2.74 39,280,826 2.48
1.39 60,480,000 3.91 61,740,000 3.90
57.81 921,180,534 59.53 976,210,580 61.69
15.18 214,764,861 13.88 201,318,847 12.72
761,294 0.05
873,137 0.06
0.03
- 6,431,374 0.41
0.24
896,065 0.06
0.18 1,066,065 0.07
76.90 1,240,606,135 80.18 1,286,750,829 81.31
100.00 1,547,372,684 100.00 1,582,510,685 100.00
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2560
บาท
หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หนี้สนิ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถ่ งึ กําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน

%

2559
บาท

2558
บาท

%

%

400,000,000 26.31 340,000,000 21.97 400,000,000 25.28
27,430,540 1.80 40,006,369 2.59 28,537,362 1.80
-

-

-

75,000,000

4.74

- 1,617,585 0.10 1,845,762 0.12
1,397,967
4,870,386 0.09 4,677,858 0.30 5,379,896 0.34
433,698,893 28.53 386,301,812 24.97 510,763,020 32.28
17,823,263 1.17 5,517,878 0.36 9,186,503 0.58
- 5,463,169 0.35
17,823,263 1.17 10,981,047 0.71 9,186,503 0.58
451,522,156 29.70 397,282,859 25.67 519,949,523 32.86

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 324,050,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 324,050,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว-สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

324,050,000

324,050,000

324,050,000

324,050,000 21.32 324,050,000 20.94 324,050,000 20.48
321,544,740 21.15 321,544,740 20.78 321,544,740 20.32
60,805,000 4.00 60,805,000 3.93 60,305,000 3.81
362,192,085 23.83 443,690,085 28.67 356,661,422 22.54
1,068,591,825 70.30 1,150,089,825 74.33 1,062,561,162 67.14
1,520,113,981 100.00 1,547,372,684 100.00 1,582,510,685 100.00

หน้า 85

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
บาท

2559
%

2558

บาท

%

รายได้
รายได้จากการขาย
763,221,313 97.69 946,099,953 97.30
กําไรจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรม
ของสินทรัพย์ชวี ภาพ
- 8,752,300
0.90
รายได้อ่นื
อื่นๆ
18,065,680 2.31 17,470,389 1.80
รวมรายได้
781,286,993 100.00 972,322,642 100.00
ค่าใช้จา่ ย
ต้นทุนขาย
708,510,269 90.69 796,311,787 81.90
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
19,529,205 2.50 16,623,792 1.71
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
45,720,363 5.85 47,761,748 4.91
ขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรม
ของสินทรัพย์ชวี ภาพ
8,425,857 1.08
รวมค่าใช้จา่ ย
782,185,694 100.12 860,697,327 88.52
ค่าใช้จา่ ยทางการเงินและค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
กําไรก่อนค่าใช้จา่ ยทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย–สุทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน

บาท

%

1,259,606,904 97.71
-

-

29,490,004 2.29
1,289,096,908 100.00
1,205,944,570 93.55
29,884,139 2.32
52,395,174 4.06
1,288,223,883 99.93

(0.12)
(1.30)
(1.42)
(1.15)
(2.57)
0.23
(2.35)

111,625,315
(11,320,717)
100,304,598
(7,587,119)
92,717,479
(20,522,419)
72,195,060

11.48
873,025 0.07
(1.16)
5,222,219 0.41
10.32
6,095,244 0.47
(0.78) (10,571,540) (0.82)
9.54 (4,476,296) (0.35)
(2.11) (7,480,243) (0.58)
7.43 (11,956,539) (0.93)

(14,551,936) (1.86)
(32,890,815) (4.21)

72,195,060

7.43 (11,956,539) (0.93)

(898,701)
(10,191,713)
(11,090,414)
(9,016,005)
(20,106,419)
1,767,540
(18,338,879)

(0.06)
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บริ ษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงิ นสด
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
บาท

2559
บาท

2558
บาท

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
กําไร(ขาดทุน) ก่อนภาษี
(20,106,419)
รายการปรับกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน:
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย
75,097,163
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
10,191,713
กําไรจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ชวี ภาพ
8,425,857
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ ายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
(4,324,244)
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายต้นทุนสวนปาล์ม
112,799
การปรับลด (โอนกลับ) สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั
(6,448,576)
โอนกลับสํารองเผือ่ ค่าเช่าทีด่ นิ
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
2,013,257
ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้
9,016,005

92,717,479

(4,476,296)

82,715,219
11,320,717
(8,752,300)
864,059
7,094,535
(139,713)
1,497,227
7,587,119

83,901,023
(5,222,219)
87,602
5,515,730
6,244,749
5,668,554
10,571,540

73,977,555

194,904,342

102,290,683

(36,540,442)
13,434
3,036,118
836,914
(1,650,900)

125,302,213
339,513
(67,770,223)
(1,533,865)
(170,000)

(116,958,754)
61,513
137,479,850
(3,853,754)
4,413,211

(14,663,255)
192,528
(8,126,204)
17,075,748
(8,971,347)
(1,848,133)
6,256,268

12,389,066
(702,038)
(5,165,852)
257,593,156
(7,911,733)
(16,818,001)
232,863,422

(13,210,575)
(1,156,254)
(1,224,565)
107,841,355
(11,162,256)
(9,984,206)
86,694,893

สินทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง :ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ และเงินทดรองแก่พนักงาน
สินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ชวี ภาพ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ดําเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง) :เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบีย้
จ่ายภาษีเงินได้สทุ ธิ
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
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กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริษทั อื่นลดลง(เพิม่ ขึน้ )
เงินสดรับจากการจําหน่ายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซือ้ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ต้นทุนสวนปาล์มเพิม่ ขึน้
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนเพิม่ ขึน้
รับเงินปนั ผล
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
จ่ายเงินปนั ผล
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ข้อมูลเกีย่ วกับกระแสเงินสดเพิม่ เติม :
รายการทีไ่ ม่ใช่เงินสด
ซือ้ อุปกรณ์ทย่ี งั ไม่ได้จา่ ยชําระ

2559

2558

2557

บาท

บาท

บาท

39,320,000
4,522,066
(21,141,411)
(25,413,392)
750,000
(1,962,737)

1,260,000
577,638
(18,852,339)
(31,039,287)
(259,395)
1,999,999
(46,313,384)

(61,740,000)
3,486,591
(142,829,711)
(19,162,992)
5,625,000
(214,621,112)

60,000,000
(48,607,185)
11,392,815
15,686,346
96,042,659
111,729,005

(60,000,000)
(75,000,000)
(32,404,790)
(167,404,790)
19,145,248
76,897,411
96,042,659

200,000,000
(100,000,000)
(48,592,335)
51,407,665
(76,518,554)
153,415,965
76,897,411

2,941,550

898,782

1,494,227

ค. อัตราส่วนทางการเงิ น – งบการเงิ นรวม
อัตราส่วนสภาพคล่อง ( Liquidity Ratio )
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้ (เฉลีย่ )
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
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2560

2559

2558

0.8
0.4
23.3
16
(6.9)

0.8
0.3
12.3
30
11.2

0.5
0.4
15.5
23
9.9

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่
วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า
เท่า
ระยะเวลาชําระหนี้
วัน
Cash Cycle
วัน
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร ( Profitability Ratio )
อัตราส่วนกําไรขัน้ ต้น
%
อัตราส่วนกําไร(ขาดทุน)สุทธิ
%
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ( Efficiency Ratio )
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
เท่า
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio )
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
เท่า
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้
เท่า
กําไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุน้
บาทต่อหุน้
เงินปนั ผลจากงวดผลการดําเนินงานต่อหุน้
บาทต่อหุน้
การจ่ายเงินปนั ผลต่อหุน้
บาทต่อหุน้
อัตราการจ่ายเงินปนั ผล
%

** จ่ายเงินปนั ผลจากกําไรสะสม
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53
8.0
46
23

33
23.2
16
47

37
33.6
11
49

7.2
(2.4)
(1.7)

15.8
7.6
6.3

4.3
(1.0)
(1.1)

(1.2)
(1.7)
0.5

4.7
6.4
0.6

(0.8)
(1.0)
0.8

0.42
7
(0.06)
0.10**
0.15
-

0.35
24
0.22
0.15
0.10
54.1

0.49
9
(0.04)
0.10**
0.15
-
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การวิเคราะห์และคําอธิบายฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนิ นงาน
ผลการดําเนิ นงานของสวน
ปริมาณผลปาล์มสดของสวน ในปี 2560 มีปริมาณใกล้เคียงกับปี 2559 โดยผลปาล์มสดทีม่ าจากสวนทีเ่ ป็ นพืน้ ทีข่ องบริษทั
ลดลงร้อยละ 2.5 และในส่วนของผลปาล์มทีม่ าจากสวนทีเ่ ป็ นพืน้ ที่สมั ปทาน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.7 ซึ่งแม้ว่าในปี 2560 จะ
ไม่ได้รบั ผลกระทบจากภาวะแห้งแล้งอันเกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญ แต่มกี ารปลูกต้นปาล์มทดแทนสําหรับต้นปาล์มทีม่ ี
อายุมาก ในพืน้ ทีท่ เ่ี ป็ นสัมปทานและได้รบั การต่ออายุแล้ว ทัง้ นี้เป็ นไปตามแผนการปลูกทดแทนทีไ่ ด้กําหนดไว้ ทําให้
ปริมาณผลปาล์มสดทีเ่ ก็บเกีย่ วได้มปี ริมาณใกล้เคียงกับปี ก่อน
ในส่วนพืน้ ทีส่ มั ปทานของบริษทั จํานวนทัง้ สืน้ 21,348.94 ไร่ ซึง่ ได้หมดอายุลงแล้วนัน้ โดยนโยบายภาครัฐในปจั จุบนั หาก
จะมีการพิจารณาต่อใบอนุ ญาตเข้าทําประโยชน์ในพืน้ ทีส่ มั ปทาน ก็จะพิจารณาให้พน้ื ทีเ่ พียงแค่ครึง่ หนึ่งของพืน้ ทีท่ เ่ี คยได้
เข้าทําประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. พืน้ ทีส่ มั ปทานของสวนเคียนซากับกรมป่าไม้จาํ นวนพืน้ ที่ 8,588 ไร่ ได้หมดอายุลง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557
บริษทั และบริษทั ย่อยได้รบั การต่ออายุสญ
ั ญาเรียบร้อยแล้ว โดยได้จดทะเบียนทําสัญญาเช่าทีด่ นิ กับกรมธนารักษ์
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 จํานวนพืน้ ที่ 4,294 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 50 ของพืน้ ทีท่ เ่ี คยได้เข้าทําประโยชน์จาก
ใบอนุญาตเดิมกับกรมปา่ ไม้ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2527 ซึง่ สัญญามีผลตัง้ แต่วนั ที่ 9 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่
8 กรกฎาคม 2572 ส่วนพืน้ ทีอ่ กี ครึง่ หนึ่งให้นําไปจัดให้ราษฎรผูย้ ากไร้ไม่มที ด่ี นิ ทํากินได้รบั สิทธิการเช่ารายละไม่
เกิน 10 ไร่ ในระหว่างทีก่ ารดําเนินการเรื่องการจัดสรรพืน้ ทีย่ งั ไม่แล้วเสร็จนัน้ กรมธนารักษ์ได้อนุ ญาตให้บริษทั
ย่อยครอบครองทําประโยชน์โดยชําระค่าเช่าในอัตราทีก่ าํ หนด จนกว่าการจัดสรรทีด่ นิ จะดําเนินการแล้วเสร็จ
2. พื้นที่สมั ปทานของสวนชัยบุรกี บั กรมป่าไม้จํานวนพื้นที่ 13,030 ไร่ ได้หมดอายุลงในวันที่ 1 มกราคม 2558
บริษทั และบริษทั ย่อยได้ดาํ เนินการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์หรืออยูอ่ าศัยในพืน้ ทีด่ งั กล่าวกับกรมปา่ ไม้ จํานวน
พืน้ ที่ 6,515 ไร่ ขณะนี้ยงั อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรมปา่ ไม้
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 บริษทั ย่อยดังกล่าวได้รบั ใบอนุ ญาตเก็บหาของป่าในพืน้ ที่สมั ปทานแปลงดังกล่าว
โดยบริษทั ย่อยต้องชําระเงินค่าภาคหลวงในอัตราร้อยละ 10 ของราคาตลาดและค่าบํารุงป่าในอัตรา 2 เท่าของ
ค่าภาคหลวง เมือ่ มีการเก็บเกีย่ วผลปาล์มสด บริษทั ย่อยจึงได้เริม่ เก็บเกีย่ วผลปาล์มสดในพืน้ ทีเ่ ขตปา่ สงวนแปลง
ดังกล่าวตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2558 อย่างไรก็ตาม ใบอนุ ญาตดังกล่าวจะมีอายุปีต่อปี ซึง่ ใบอนุ ญาตปจั จุบนั จะ
หมดอายุในวันที่ 26 เมษายน 2561
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ตน้ ทุนผลปาล์มสดจากสวนของบริษทั ลดลงร้อยละ 21.4
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ผลการดําเนิ นงานของโรงสกัด
จากการยุตลิ งของภาวะแห้งแล้งรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญ่ในปี 2558 ต่อเนื่องต้นปี 2559 ประกอบกับการกระจาย
ตัวของปริมาณนํ้ าฝนเป็ นไปอย่างสมํ่าเสมอในช่วงตัง้ แต่ปลายปี 2559 ต่อเนื่องมาตลอดทัง้ ปี 2560 ทําให้ผลผลิตปาล์ม
นํ้ ามันมีปริมาณมากขึน้ อย่างเห็นได้ชดั ประกอบกับราคาผลปาล์มสดเฉลีย่ ทัง้ ปี ต่ํากว่าปี ก่อน มีผลให้ปริมาณการซื้อผล
ปาล์มสดจากภายนอกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17.5
เมือ่ รวมกับปริมาณผลปาล์มสดจากสวนทีใ่ กล้เคียงกันกับปี ก่อน ทําให้ปริมาณผลปาล์มสดรวมทีเ่ ข้าสูโ่ รงสกัดเพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 10 โดยสัดส่วนการซื้อผลปาล์มสดจากภายนอกและผลผลิตจากสวนของบริษทั ในปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 61.0 และ
39.0 ของผลปาล์มสดทีใ่ ช้ในการผลิตทัง้ หมด (2559 : ร้อยละ 57.1 และ 42.9)
ต้นทุนผลปาล์มสดจากสวนของบริษทั และต้นทุนผลปาล์มสดที่ซ้ือจากภายนอกลดลง ร้อยละ 21.4 และร้อยละ 19.6
ตามลําดับ โดยเกิดจากกลไกอุปสงค์อุปทานของตลาด ส่งผลให้ตน้ ทุนผลปาล์มสดทีใ่ ช้ในการผลิตทัง้ หมดของบริษทั โดย
เฉลีย่ ลดลง ร้อยละ 19.3 แต่เนื่องจากปริมาณโรงสกัดทีเ่ พิม่ ขึน้ ทําให้มกี ารแข่งขันกันซื้อผลปาล์ม ส่งผลให้ต้นทุนนํ้ามัน
ปาล์มดิบลดลงในสัดส่วนทีน่ ้อยกว่าราคาขายนํ้ามันปาล์มดิบ โดยราคาขายนํ้ามันปาล์มดิบ (CPO) เฉลีย่ ต่อหน่ วยปรับตัว
ลดลงถึงร้อยละ 22.6 ส่งผลให้กาํ ไรขัน้ ต้นลดลง 95 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 63.5
บริษทั ฯได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สําหรับกิจการสกัดนํ้ามันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์ม
อบแห้ง กิจการผลิตไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชีวมวล และกิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ตามกําลังการผลิตทีก่ ําหนดไว้ใน
บัตรส่งเสริม ทัง้ นี้ภายใต้เงือ่ นไขทีก่ าํ หนดบางประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้:
สิทธิพเิ ศษตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1043(2)/2548 ลงวันที่ 18 มกราคม 2548 ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับกําไร
สุทธิทไ่ี ด้จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าทีด่ นิ และเงินทุน
หมุนเวียน มีกาํ หนดระยะเวลา 8 ปี นับจากวันเริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการสําหรับกิจการสกัดนํ้ามันปาล์มดิบและ
เมล็ดในปาล์มอบแห้งขนาด 15 ตันต่อชัวโมง
่ บริษทั ได้เริม่ ใช้สทิ ธิพเิ ศษดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2552 และได้รบั
ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับกําไรสุทธิทไ่ี ด้จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมมีกําหนดระยะเวลา 8 ปี นับ
จากวันเริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการสําหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชีวมวลขนาด 1.2 เมกะวัตต์ บริษทั ได้
เริม่ ใช้สทิ ธิพเิ ศษดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558
สิทธิพเิ ศษตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2245(9)/2550 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 สําหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ
ชีวภาพขนาด 2 เมกะวัตต์ ซึง่ บริษทั ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับกําไรสุทธิทไ่ี ด้จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั
การส่งเสริม มีกํา หนดระยะเวลา 8 ปี นับ แต่ ว นั ที่เริม่ มีร ายได้จากการประกอบกิจการนัน้ บริษัทได้เริม่ ใช้ส ทิ ธิพเิ ศษ
ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553
สําหรับกิจการผลิตเมล็ดพันธุ์ป าล์ม การร่วมค้า
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้

(บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จํากัด ) ได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีจาก

สิทธิพเิ ศษตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1262(2)/2550 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2550 ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
สําหรับกําไรสุทธิทไ่ี ด้จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม มีกําหนดระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ ซึง่ การร่วมค้าได้เริม่ ใช้สทิ ธิพเิ ศษดังกล่าวแล้ว เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
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รายได้
บริษทั และบริษทั ย่อย มีรายได้จากการขายสําหรับปี 2560 ลดลงจากปี 2559 จํานวน 182.9 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 19.3
โดยมีเหตุผลหลักจากราคาขายถัวเฉลีย่ ต่อหน่วยของนํ้ามันปาล์มดิบและนํ้ามันเมล็ดในปาล์ม ลดลงร้อยละ 22.6 และ 10.8
ตามลําดับ รวมถึงปริมาณการขายนํ้ามันเมล็ดในปาล์มลดลง ร้อยละ 23.2 ในขณะทีป่ ริมาณการขายของนํ้ามันปาล์มดิบ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.8
ค่าใช้จ่าย
‐ บริษทั และบริษทั ย่อย มีอตั ราส่วนต้นทุนขายร้อยละ 92.8 ของยอดขาย (2559 : ร้อยละ 84.2) โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากราคาขายถัวเฉลีย่ ต่อหน่วยของนํ้ามันปาล์มดิบ ลดลงร้อยละ 22.6 ซึง่ ลดลงในสัดส่วนทีม่ ากกว่าต้นทุน
เฉลีย่ ต่อหน่ วยของนํ้ามันปาล์มดิบ ลดลงร้อยละ 21.8 ส่งผลให้อตั ราส่วนต้นทุนขายเพิม่ ขึน้
‐ ค่าใช้จา่ ยในการขายเพิม่ ขึน้ 2.9 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 17.5 โดยเกิดจากค่าขนส่งซึง่ สอดคล้องกับปริมาณ
ขายทีเ่ พิม่ ขึน้
‐ ขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ชวี ภาพ 8.4 ล้านบาท (2559 : กําไร 8.8 ล้านบาท)
กําไร
จากเหตุผลทีก่ ล่าวมาข้างต้น รายได้จากการขายของบริษทั ลดลง ต้นทุนขายก็ลดลงเช่นเดียวกันแต่ลดลงในสัดส่วนทีน่ ้อย
กว่า รายได้ จึง ส่ ง ผลให้บ ริษัท และบริษัท ย่ อ ย มีกํ า ไรขัน้ ต้น ลดลง 95 ล้า นบาท หรือ ร้อ ยละ 63.5 ประกอบกับ การ
เปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชวี ภาพส่งผลให้กําไรลดลง 17 ล้านบาท ในขณะทีภ่ าษีเงินได้ลดลงตามผล
ประกอบการ 22 ล้านบาท จึงส่งผลให้กําไรสําหรับปี ของบริษทั และบริษทั ย่อยลดลง 90 ล้านบาท (2559: กําไรสําหรับปี
72 ล้านบาท) และขาดทุนต่อหุน้ ในปี 2560 เท่ากับ 0.06 บาท (2559: กําไรต่อหุน้ 0.22 บาท)
อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้ ลดลงจากร้อยละ 6.28 ในปี 2559 เป็ นร้อยละ -1.7 ในปี 2560
อัตราการจ่ายเงิ นปันผล
ในปี 2560 บริษทั มีการจ่ายเงินปนั ผลสําหรับผลประกอบการของปี 2559 ในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท คิดเป็ นร้อยละ 54 ของ
กําไรสุทธิหลังหักภาษี โดยจ่ายเงินปนั ผลในเดือนพฤษภาคม 2560
ในปี 2559 บริษทั มีการจ่ายเงินปนั ผลจากกําไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุน้
ละ 0.10 บาท เนื่องจากบริษทั ประสบภาวะการขาดทุนในปี 2558
ทัง้ นี้ นโยบายของบริษทั ทีก่ าํ หนดจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เป็ นจํานวนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
แล้วในแต่ละปี
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มูลค่าตามบัญชี (คํานวณจากจํานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั มีมลู ค่าตามบัญชีต่อหุน้ เท่ากับ 3.30 บาท (คํานวณจากจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วง
นํ้ าหนักสุทธิ 324.05 ล้านหุ้น) ลดลงร้อยละ 7 จากปี 2559 ที่มมี ูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 3.55 บาท (คํานวณจาก
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักสุทธิ 324.05 ล้านหุน้ )

2.

ฐานะการเงิ น

สิ นทรัพย์
ในปี 2560 บริษทั และบริษทั ย่อย มีสนิ ทรัพย์รวม 1,520 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จํานวน 27 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 2 มีอตั ราผลตอบแทนต่อ สินทรัพย์รวม ลดลงเป็ นร้อ ยละ -1.2 (2559 : ร้อยละ 4.7) โดยมีสาเหตุ หลักมาจาก
รายการเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์ทส่ี าํ คัญ ดังนี้
- ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ลดลง 42 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการค่าเสือ่ มราคาสําหรับปี
- เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริษทั อื่น ลดลง 39 ล้านบาท จากการรับชําระคืนเงินให้กยู้ มื ของบริษทั ย่อยจาก
บริษทั อื่น
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ 37 ล้านบาท สืบเนื่องมาจากยอดขายในเดือนธันวาคม ปี 2560 สูง
กว่า เดือนเดียวกันปี 2559 ซึง่ มีกําหนดการชําระเงิน 30 วันนับจากวันทีท่ ส่ี ง่ มอบสินค้าครบ ทําให้ยอด
ลูกหนี้เพิม่ สูงขึน้
- ต้นทุนสวนปาล์ม เพิม่ ขึน้ 16 ล้านบาท มาจากต้นทุนสวนปาล์มทีเ่ พิม่ ขึน้ 25 ล้านบาท และค่าตัด
จําหน่ายสําหรับปี 9 ล้านบาท

3.

แหล่งที่มาของเงิ นทุน

โครงสร้างของเงิ นทุน
ณ สิน้ ปี 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยมีโครงสร้างเงินทุนมาจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ 1,069 ล้านบาท และมาจากส่วนของหนี้สนิ
451 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 70.3 และร้อยละ 29.7 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งในจํานวนหนี้สนิ ดังกล่าวมาจาก
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน 400 ล้านบาท หรือร้อยละ 88.6 ของหนี้สนิ รวม โดยจัดเป็ นเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ทัง้ จํานวน บริษทั
และบริษทั ย่อย มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในปี 2560 เท่ากับ 0.42 เท่า (2559 : 0.35 เท่า) ทัง้ นี้มาจากเงินกูย้ มื
ระยะสัน้ ในปี 2560 ทีเ่ พิม่ ขึน้
ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษทั และบริษทั ย่อย มีผลขาดทุนสุทธิสาํ หรับปี 2560 จํานวน 18 ล้านบาท และในระหว่างปี บริษทั มีการจ่ายเงินปนั ผล
สําหรับผลประกอบการประจําปี 2559 จํานวน 48.6 ล้านบาท รวมทัง้ บริษทั มีการรับรูข้ าดทุนเบ็ดเสร็จจากการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสุทธิจากภาษีเงินได้ จํานวน 14.6 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และ
บริษทั ย่อย ลดลงจากปี 2559 จํานวน 81 ล้านบาท
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หนี้ สิน
บริษทั และบริษทั ย่อย มีหนี้สนิ ทัง้ หมด 451 ล้านบาท ซึง่ แบ่งเป็ นหนี้สนิ หมุนเวียน 433 ล้านบาท และหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
18 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2559 จํานวน 54 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 13.7 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก เงินกูย้ มื ทีเ่ พิม่ ขึน้
60 ล้านบาท
สภาพคล่องทางการเงิ น
ในปี 2560 กระแสเงินสดของบริษทั และบริษทั ย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี ณ 31 ธันวาคม
2560 จํานวน 112 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 16 ล้านบาท จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 ทีม่ อี ยู่จาํ นวน 96 ล้านบาท ซึง่ มีการ
เปลีย่ นแปลงดังนี้
‐ เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานของปี 2560 จํานวน 6 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559
จํานวน 227 ล้านบาท เหตุ ผลหลักมาจากผลประกอบการ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ประกอบกับการ
เพิม่ ขึน้ ในส่วนของลูกหนี้และเจ้าหนี้ ในขณะทีส่ นิ ค้าคงเหลือและสินทรัพย์ชวี ภาพลดลง
‐ เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของปี 2560 จํานวน 2 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ทีใ่ ช้ไป 46
ล้านบาท ลดลงจํานวน 44 ล้านบาท เหตุผลหลักมาจาก การรับชําระคืนเงินให้กยู้ มื ระยะยาวของบริษทั ย่อย
จากบริษทั อื่น
‐ เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินของปี 2560 จํานวน 11 ล้านบาท เมือ่ เปรียบเทียบกับปี 2559 ทีใ่ ช้ไป 167
ล้านบาท เหตุผลหลักมาจากการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิ น
‐ อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สนิ หมุนเวียนในปี 2560 เท่ากับ 0.81 เท่า (2559 : 0.79 เท่า) สาเหตุ
หลักมาจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ และเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินเพิม่ ขึน้ ในสัดส่วนทีใ่ กล้เคียง
กัน
‐ อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องหมุนเร็วต่อหนี้สนิ หมุนเวียนในปี 2560 เท่ากับ 0.38 เท่า (2559 : 0.29 เท่า)
สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
‐ อัตราส่วนกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงานต่อหนี้สนิ หมุนเวียนในปี 2560 เท่ากับ 0.01 เท่า (2559 :
0.60 เท่า) สาเหตุหลักมาจากเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงานลดลง ประกอบกับเงินกูย้ มื ระยะสัน้ เพิม่ ขึน้

4.

รายจ่ายลงทุน

ในปี 2560 บริษทั มีรายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่ในโครงการปลูกปาล์มทดแทน ซึง่ เป็ นโครงการทีต่ ่อเนื่องมาตัง้ แต่ปี
2558 และปี 2559 โดยจะสามารถเริม่ เก็บเกีย่ วผลผลิตปาล์มนํ้ามันได้ในปี 2561 นอกจากนี้ ยังมีการซือ้ เครื่องจักรทดแทน
เครือ่ งจักรเดิมทีเ่ สือ่ มสภาพ
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ปัจจัยและอิ ทธิ พลที่อาจมีผลต่อผลการดําเนิ นงานหรือฐานะการเงิ นในอนาคต
จากการทีว่ ตั ถุดบิ หลักของบริษทั มาจากผลผลิตทางการเกษตร ทําให้แนวโน้มผลการดําเนินงานของบริษทั ขึน้ อยู่
กับปจั จัยทีค่ วบคุมไม่ได้ ได้แก่ สภาพภูมอิ ากาศ ปริมาณนํ้ าฝน ผลผลิตของวัตถุดบิ ทีอ่ อกสู่ตลาดในแต่ละฤดูกาล และ
ความผันผวนของราคานํ้ามันปาล์ม นอกจากนี้ยงั มีนโยบายของภาครัฐทีใ่ ห้การช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงทีเ่ ป็ นฤดูกาลซึง่
มีผลผลิตปาล์ม สดออกสู่ตลาดเป็ น จํานวนมาก ส่งผลให้ราคาตลาดของผลปาล์มสดไม่ได้เป็ นไปตามกลไกของตลาด
ประกอบกับจํานวนโรงสกัดนํ้ามันปาล์มดิบทีเ่ พิม่ ขึน้ ทุกปี ส่งผลให้การซื้อผลปาล์มสดจากภายนอกมีการแข่งขันกันอย่าง
รุนแรง โดยไม่ใส่ใจเรือ่ งคุณภาพของผลปาล์ม ส่งผลให้ตน้ ทุนขายปรับตัวสูงขึน้
ปจั จัยทีส่ าํ คัญอีกปจั จัยหนึ่งได้แก่ พืน้ ทีส่ มั ปทานของบริษทั ซึง่ ในอดีตคิดเป็ นร้อยละ 48.5 ของพืน้ ทีป่ ลูกปาล์ม
ทัง้ หมดของบริษทั ได้หมดอายุลง ในขณะทีภ่ าครัฐมีนโยบายชัดเจนทีจ่ ะขอคืนพืน้ ทีร่ อ้ ยละ 50 ของพืน้ ทีท่ ท่ี ําประโยชน์
หากจะพิจารณาต่อสัญญาหรืออนุ ญาตให้เข้าทําประโยชน์ ทําให้บริษทั มีพน้ื ทีป่ ลูกปาล์มลดลง ส่งผลให้บริษทั ต้องซื้อผล
ปาล์มจากภายนอกเพิม่ ขึน้ ซึง่ มีผลให้ตน้ ทุนขายสูงขึน้
นอกจากนี้ บริษัทยังมีปญั หาที่ดินทับซ้อนกับที่ดินของสํานักงานปฏิรูปที่ดนิ เพื่อ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึ่งมี
หนังสือแจ้งให้บริษทั ไปดําเนินการกระจายสิทธิ ์ให้บุคคลอื่น ซึง่ บริษทั อาจสูญเสียทีด่ นิ ดังกล่าว คิดเป็ นร้อยละ 19.4 ของ
พืน้ ทีป่ ลูกปาล์มทัง้ หมด (นับรวมพืน้ ทีส่ มั ปทาน)
จากปจั จัยต่างๆ ข้างต้นล้วนเป็ นปจั จัยสําคัญทีม่ ผี ลต่อการดําเนินงานของบริษทั ในอนาคตทัง้ สิน้
อ้างถึง “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน” ทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วข้างต้น
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ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
กลุ่มบริษทั ได้ใช้บริการสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่สาํ นัก
งานสอบบัญชีดงั กล่าว ในรอบปี บญ
ั ชีดงั นี้
ค่าสอบบัญชี (บาท)
ของบริษทั
ของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน (บจ.สยามเอลิทปาล์ม)
ของบริษทั ย่อย 3 บริษทั
รวม

ปี 2560
1,030,000
315,000
140,000
1,485,000

ปี 2561
1,030,000
315,000
140,000
1,485,000

2) ค่าบริ การตรวจ BOI
กลุ่มบริษทั ได้มกี ารจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบรายการนําเข้าเครือ่ งจักรและรายงานผลการดําเนินงานที่
ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลจากโครงการ BOI ดังนี้
ค่าตรวจสอบโครงการ BOI (บาท)
ของบริษทั
ของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน (บจ.สยามเอลิทปาล์ม)
รวม
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษทั ขอ
รับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ผอู้ ่นื สําคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งใน
สาระสําคัญ นอกจากนี้ บริษทั ขอรับรองว่า
(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินทีส่ รุปมาในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูล
อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั และ
บริษทั ย่อยแล้ว
(2)
บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการเปิดเผยข้อมูลทีด่ ี เพือ่ ให้แน่ใจว่าบริษทั ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนทีเ่ ป็ น
สาระสําคัญทัง้ ของบริษทั และบริษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบ
ดังกล่าว
(3)
บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีด่ ี และควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
และบริษทั ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ต่อผูส้ อบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษทั แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่ นแปลงทีส่ ําคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระทําทีม่ ชิ อบทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษทั และบริษทั
ย่อย
ในการนี้เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีบ่ ริษทั ได้รบั รองความถูกต้อง
แล้ว บริษทั ได้มอบหมายให้ นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หาก
เอกสารใดไม่มลี ายมือชื่อของ นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง กํากับไว้ บริษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีบ่ ริษทั ได้รบั รอง
ความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิร ิ

กรรมการผูจ้ ดั การ

2. นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์

กรรมการบริหาร

ชื่อ

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่อ

ผูร้ บั มอบอํานาจ
นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง

กรรมการบริหาร
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุมบริษทั
และเลขานุการบริ ษทั
1. กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริษทั

รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
1. นายธีระ วิภูชนิน

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ, กรรมการกําหนดค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ

2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิร ิ
3. นายเสงีย่ ม สันทัด
4. นายวศิน ปจั จักขะภัติ
5. นายวัง ชาง ยิง

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการสรรหา

6. นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์

กรรมการบริหาร

7. นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง

กรรมการบริหาร

8. นายยุทธ ศักดิ ์เดชยนต์

เลขานุการบริษทั และ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

9. นางสาวเทียมรส จินะกัน

ผูจ้ ดั การแผนกบัญชีการเงิน

10. นายชณัตถ์ แสงอรุณ

ผูจ้ ดั การฝา่ ยทรัพยากรบุคคล

11. นายสุพจน์ เพ็งจันทร์

ผูจ้ ดั การฝา่ ยโรงงาน

หมายเหตุ : กรรมการลําดับที่ 2, 5, 6 และ 7 เป็ นกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันบริษทั ตามทีก่ าํ หนดในหนังสือ
รับรอง
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แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริษทั
1. นายธีระ วิ ภชู นิ น
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา
อายุ
69 ปี
สัญชาติ
ไทย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่ม ี
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการ 2
บริษทั
กรรมการ
3
บริษทั
จํานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
23 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2538)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 6/2001
ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 5/2005
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
Refresher รุน่ ที่ 1/2005
ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษท
ั พรีเชียส ชิพปิ้ ง จํากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษท
ั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่งในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
- ไม่ม ี ตําแหน่งในกิจการอื่น
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการ บริษทั อินเตอร์ไฮด์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ คณะกรรมการเตรียมจัดตัง้ บริษทั ทศท, กสท, ปตท, ทอท
รองกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารเพือ่ การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
การเข้าร่วมประชุมปี 2560
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 6 ครัง้ เข้าประชุม 6 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้าประชุม 4 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ เข้าประชุม 2 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 1 ครัง้ เข้าประชุม 1 ครัง้
หมายเหตุ :
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แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)

2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิ ริ
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
อายุ
59 ปี
สัญชาติ
ไทย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่ม ี
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการ -0บริษทั
กรรมการ
2
บริษทั
จํานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
15 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 18 มิถุนายน 2546)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 36/2003
ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) รุน่ ที่ 26/2008
ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมการผูจ้ ด
ั การ บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่งในกิจการอื่น
 กรรมการ บริษท
ั ลํ่าสูง โฮลดิง้ จํากัด
 กรรมการ บริษท
ั นํ้ามันพืชกรุงเทพ จํากัด
 กรรมการ บริษท
ั พันธ์ศรีววิ ฒ
ั น์ จํากัด
 กรรมการ บริษท
ั พันธ์ศรี จํากัด
 กรรมการ บริษท
ั ประจักษ์ววิ ฒ
ั น์ จํากัด
 ประธานกรรมการ บริษท
ั สยามเอลิทปาล์ม จํากัด
การเข้าร่วมประชุมปี 2560
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 6 ครัง้ เข้าประชุม 6 ครัง้

หมายเหตุ :
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บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)

3. นายเสงี่ยม สันทัด
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา
อายุ
71 ปี
สัญชาติ
ไทย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่ม ี
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการ -0บริษทั
กรรมการ
1
บริษทั
จํานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
6 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2555)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประกาศนียบัตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง
รุน่ 1 (วปอ. 2546)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 22/2004
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 51/2004
ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไอ อาร์ พี ซี จํากัด (มหาชน)
กรรมการธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่งในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
- ไม่ม ี ตําแหน่งในกิจการอื่น
 กรรมการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
กรรมการสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน)
กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
กรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง
ทีป่ รึกษากฎหมายกระทรวงการคลัง
ผูอ้ ํานวยการสํานักงานศุลกากร ภาคที่ 1
เลขานุการกรมศุลกากร
การเข้าร่วมประชุมปี 2560
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 6 ครัง้ เข้าประชุม 4 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้าประชุม 3 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ เข้าประชุม 1 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 1 ครัง้ เข้าประชุม 0 ครัง้
 ปจั จุบน
ั
อดีต
หมายเหตุ :
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บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)

4. นายวศิ น ปัจจักขะภัติ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ
64 ปี
สัญชาติ
ไทย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่ม ี
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการ -0บริษทั
กรรมการ
1
บริษทั
จํานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
2 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2559)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไม่ผา่ นการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ไม่ม ี
ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
ตําแหน่งในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
- ไม่ม ี ตําแหน่งในกิจการอื่น
กรรมการ บริษทั พันธ์ศรีววิ ฒ
ั น์ จํากัด
กรรมการ บริษทั พันธ์ศรี จํากัด
กรรมการ บริษทั ประจักษ์ววิ ฒ
ั น์ จํากัด
การเข้าร่วมประชุมปี 2560
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 6 ครัง้ เข้าประชุม 6 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้าประชุม 4 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ เข้าประชุม 2 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 1 ครัง้ เข้าประชุม 1 ครัง้

5. นายวัง ชาง ยิ ง
กรรมการ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ
57 ปี
สัญชาติ
สิงคโปร์
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่ม ี
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการ -0บริษทั
กรรมการ
2
บริษทั
จํานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
19 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2542)
หมายเหตุ :
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บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
คุณวุฒทิ างการศึกษา

ไม่ม ี
ปริญญาตรี สาขากฎหมาย (เกียรตินิยม)
Oxford University ประเทศอังกฤษ
ไม่ผา่ นการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมการบริหาร บริษท
ั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
กรรมการ Jurong Cement Limited (บริษทั มหาชนจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
ตําแหน่งในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
 ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษท
ั อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษท
ั ลํ่าสูง โฮลดิง้ จํากัด
 กรรมการ บริษท
ั นํ้ามันพืชกรุงเทพ จํากัด
 ประธานกรรมการบริหาร บริษท
ั ลํ่าสูง (มาเลเซีย) เบอร์ฮาร์ด
 กรรมการบริหาร บริษท
ั ลํ่าสูง สิงคโปร์ จํากัด
ตําแหน่งในกิจการอื่น
 สมาชิกของ Board of Governors, สิงคโปร์โพลีเทคนิค
 สมาชิกของ Advisory Board, Asian Civilisations Museum ประเทศสิงคโปร์
การเข้าร่วมประชุมปี 2560
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 6 ครัง้ เข้าประชุม 4 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ เข้าประชุม 2 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 1 ครัง้ เข้าประชุม 1 ครัง้

6. นางสาวปิ ยธิ ดา สุขจันทร์
กรรมการบริหาร
อายุ
49 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่ม ี
สัญชาติ
ไทย
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการ -0บริษทั
กรรมการ
2
บริษทั
จํานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
15 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 18 มิถุนายน 2546)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หมายเหตุ :
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บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 36/2003
ผ่านการอบรมหลักสูตรนักลงทุนผูท้ รงคุณวุฒ ิ รุน่ ที่ 1/2012 (TIIP 1)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมการบริหาร บริษท
ั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่งในกิจการอื่น
 กรรมการ บริษท
ั ลํ่าสูง โฮลดิง้ จํากัด
 กรรมการ บริษท
ั นํ้ามันพืชกรุงเทพ จํากัด
 กรรมการ บริษท
ั พันธ์ศรีววิ ฒ
ั น์ จํากัด
 กรรมการ บริษท
ั พันธ์ศรี จํากัด
 กรรมการ บริษท
ั ประจักษ์ววิ ฒ
ั น์ จํากัด
 กรรมการ บริษท
ั สยามเอลิทปาล์ม จํากัด
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษทั หลักทรัพย์ คาเธ่ยแ์ คปปิ ตอล จํากัด
การเข้าร่วมประชุมปี 2560
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 6 ครัง้ เข้าประชุม 6 ครัง้

7. นางสาวจิ รสุดา สําเภาทอง
กรรมการบริหาร
อายุ
47 ปี
สัญชาติ
ไทย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่ม ี
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการ -0บริษทั
กรรมการ
1
บริษทั
จํานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
3 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2558)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาการบัญชีตน้ ทุน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 208/2015
ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 เลขานุ การบริษท
ั เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีและการเงิน
บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ :
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บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่งในกิจการอื่น
 กรรมการ บริษท
ั ลํ่าสูง โฮลดิง้ จํากัด
Cost Accounting Manager บริษทั โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
Commercial Finance Analysis Manager / Senior Cost Analysis Manager
บริษทั อเมริกนั สแตนดาร์ด บี แอนด์ เค (ประเทศไทย) จํากัด
Industrial Accounting Manager / Globe IS Manager บริษทั เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด
การเข้าร่วมประชุมปี 2560
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 6 ครัง้ เข้าประชุม 6 ครัง้

8. นายยุทธ ศักดิ์ เดชยนต์
เลขานุการบริษทั และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ
77 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ร้อยละ 0.07
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
สังคมวิทยามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมิชแิ กน ประเทศสหรัฐอเมริกา
เนติบณ
ั ฑิตไทย
นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไม่ผา่ นการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ์
 ทนายความ สํานักงานสัก กอแสงเรือง

9. นางสาวเทียมรส จิ นะกัน
ผูจ้ ดั การแผนกบัญชีการเงิน
อายุ
59 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไม่ผา่ นการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ์
หัวหน้างานบัญชีการเงิน บริษทั ใบยาเอเชียอาคเนย์ จํากัด
หัวหน้างานบัญชีการเงิน บริษทั พันธ์ศรีววิ ฒ
ั น์ จํากัด

หมายเหตุ :
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บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)

10. นายชณัตถ์ แสงอรุณ
ผูจ้ ดั การฝา่ ยทรัพยากรบุคคล
อายุ
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
คุณวุฒทิ างการศึกษา

56 ปี

ไม่ม ี
ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคําแหง
ไม่ผา่ นการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประสบการณ์
ผูจ้ ดั การฝา่ ยทรัพยากรบุคคล บริษทั นันยางการ์เม้นท์ จํากัด
ผูจ้ ดั การฝา่ ยทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษทั โรงพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช จํากัด
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝา่ ยทรัพยากรมนุษย์และธุรการ บมจ.คาร์เปท อินเตอร์ช ั ่นแนล (ประเทศไทย)
ผูจ้ ดั การฝา่ ยทรัพยากรมนุษย์และธุรการ บมจ.ไทยเพรซิเด้นท์ ฟูดส์
ผูจ้ ดั การฝา่ ยบุคคลและธุรการ บมจ.มันคงเคหะการ
่

11. นายสุพจน์ เพ็งจันทร์
ผูจ้ ดั การฝา่ ยโรงงาน
อายุ
40 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปรีญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไม่ม ี
ประสบการณ์
 ผูจ้ ด
ั การโรงงาน บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาตรัง
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝา่ ยวิศวกรรม บริษทั จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
วิศวกร บริษทั ออนป้า จํากัด

หมายเหตุ :
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บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)

2. กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ที่ดาํ รงตําแหน่ งเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารของบริ ษทั
ย่อย และบริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ทีด่ ํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการและ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อย และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน มีรายนามดังต่อไปนี้
การร่วมค้า
บริ ษทั ย่อย
บจก. บจก.
บจก.
บจก.
UNF พันธ์ศรี พันธ์ศรี ประจักษ์ สยามเอ
วิ วฒ
ั น์
วิ วฒ
ั น์ ลิ ทปาล์ม

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ชื่อ

บริ ษทั

LST

UFC
*

1 นายวัง ชาง ยิง

/

//

2 นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

//

//

/

/

/

*

3 นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์

//

//

/

/

/

//

4 นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง

//

///

หมายเหตุ
* หมายถึง ประธานกรรมการ
/ หมายถึง กรรมการ
// หมายถึง กรรมการบริหาร
/// หมายถึง ผูบ้ ริหาร

*

LST หมายถึง บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
UFC หมายถึง บริษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
UNF หมายถึง บริษทั ยูเนี่ยนฟรอสท์ จํากัด

หน้า 107

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทั ย่อย
บริษทั มิได้รายงานรายชือ่ กรรมการของบริษทั ย่อย เนื่องจากบริษทั ย่อยมีรายได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของ
รายได้รวม ตามงบกําไรขาดทุนรวมของบริษทั ในปี 2560 ถือได้วา่ เป็ นบริษทั ย่อยทีไ่ ม่มนี ยั สําคัญตามประกาศของ
กลต.

หน้า 108

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานผูต้ รวจสอบภายในและหัวหน้ า
งานกํากับดูแลการปฏิ บตั ิ งานของบริษทั (Compliance)
เพือ่ ให้งานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถทําหน้าทีต่ รวจสอบได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงได้พจิ ารณาให้บริษทั ว่าจ้างบุคคลภายนอก ซึง่ เป็ นบริษทั ตรวจสอบบัญชี และอยูใ่ นรายชือ่ ผูต้ รวจสอบ
ั ่ าการ
บัญชีทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต. ทําหน้าทีต่ รวจสอบภายในของบริษทั ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ปฏิบตั งิ านและกิจกรรมทางการเงินของบริษทั ได้ดาํ เนินการตามแนวทางทีก่ าํ หนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกําหนดทีเ่ กีย่ วข้อง (Compliance Controls) โดยกําหนดให้ผตู้ รวจสอบ
ภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจํารายไตรมาส
ประวัติผต้ ู รวจสอบภายใน
นายอภิ รกั ษ์ อติ อนุวรรตน์
หุน้ ส่วนงานตรวจสอบบัญชี บริษทั สํานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
อายุ
47 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาตรีนิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
การอบรม
ระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล (COSO)
การประเมิน ระบบการควบคุม ภายในโดยการจัดการด้า นความ
เสีย่ งของแต่ละระบบงาน (COSO – ERM)
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ออกแบบและวางแผนการตรวจสอบประจําปี
ประเมินความเสีย่ งของระบบการควบคุมภายใน
รายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ
ประสบการณ์
 หุน
้ ส่วนงานตรวจสอบบัญชี บริษทั สํานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
 ตรวจสอบภายใน บริษท
ั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) จํานวน 18 ปี
 ตรวจสอบภายใน บริษท
ั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จํานวน 13 ปี

หมายเหตุ :



ปจั จุบนั
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เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
บริษทั ยังมิได้มกี ารประเมินราคาทรัพย์สนิ
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เอกสารแนบ 5 : อื่นๆ
สารประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
ภาพรวมปี 2560
ปี 2560 เป็ นปี ทผ่ี ลผลิตปาล์มนํ้ามันและนํ้ามันปาล์มดิบของโลกมีปริมาณเพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 7 เนื่องจากภาวะ
ภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญได้สน้ิ สุดลงในปี 2559 และสภาพภูมอิ ากาศในปี 2560 ได้กลับเข้าสูส่ ภาวะปกติ
ทําให้ราคานํ้ามันปาล์มดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างมากจากปี 2559
ปริมาณผลปาล์มสดทัง้ ประเทศที่ออกสู่ตลาดมีประมาณ 15 ล้านตัน เพิม่ ขึ้นถึงร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับปริมาณ
10.5 ล้านตันในปี 2559 ปริมาณนํ้ามันปาล์มดิบทีผ่ ลิตได้ในปี 2560 สูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ท่ี 2.6 ล้านตัน คิดเป็ น
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 44 (2559 : 1.8 ล้านตัน) ปริมาณนํ้ามันปาล์มดิบคงเหลือทัง้ ระบบอยูใ่ นระดับสูงตลอดทัง้ ปี ราคา
ลดลงอย่างต่อเนื่องจากประมาณ 32 บาท/กิโลกรัมในช่วงต้นปี มาอยูท่ ่ี 18-19 บาท/กิโลกรัมในช่วงปลายปี ซึง่ เป็ น
ระดับราคาที่ใกล้เคียงกับตลาดโลก ผู้ประกอบการจึงเริม่ หันมาส่งออกกันมากขึ้นช่วงครึ่งปี หลัง โดยก่อนหน้ านี้
ในช่วงเดือนพฤษภาคม กรมธุรกิจพลังงานได้ประกาศเพิม่ สัดส่วนไบโอดีเซลจากบี 5 เป็ นบี 7 เพื่อดูดซับนํ้ ามัน
ปาล์มดิบออกจากระบบประมาณ 25,000 ตันต่อเดือน
นอกจากนัน้ กรมธุรกิจพลังงานยังได้ประสานผูค้ า้ นํ้ ามันตามมาตรา 7 ปรับเพิม่ สํารองไบโอดีเซล (B100) มากขึน้
รวมทัง้ การขอความร่วมมือให้โรงกลันนํ
่ ้ ามันปาล์มรับซื้อนํ้ ามันปาล์มดิบในปริมาณปกติและรับซื้อในราคาที่เพิม่
สูงขึน้ โดยไม่ต่าํ กว่ากิโลกรัมละ 22 บาท เป็ นต้น โดยปริมาณนํ้ามันปาล์มดิบคงเหลือทัง้ ระบบ ณ สิน้ ปี 2560 ยังคง
อยู่ใ นระดับ สูง สุด เป็ น ประวัติก ารณ์ ท่ี 532,651 ตัน และ 485,379 ตัน ในเดือ นพฤศจิก ายนและเดือ นธัน วาคม
ตามลําดับ ซึ่งสูงกว่าระดับปริมาณทีเ่ หมาะสมของประเทศถึง 2 เท่า ราคาผลปาล์มสดและราคานํ้ ามันปาล์มดิบ
เฉลีย่ ทัง้ ปี ลดลงเป็ น 4.62 และ 24.88 บาท/กิโลกรัม ตามลําดับ (2559 : 5.84 และ 31.95 บาท/กิโลกรัม) ซึง่ เป็ น
ระดับราคาเฉลีย่ ทีต่ ่าํ สุดในรอบ 8 ปี (ดูรายละเอียดเพิม่ เติมใน “ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน”)
จากการทีร่ าคาขายเฉลีย่ ของนํ้ามันปาล์มดิบและนํ้ามันเมล็ดในปาล์มดิบได้ปรับตัวลดลงในขณะทีบ่ ริษทั ต้องซื้อผล
ปาล์มสดจากภายนอกในสัดส่วนที่สูงขึน้ เนื่องจากมีพ้นื ที่สมั ปทานที่หมดอายุ ทําให้ผลประกอบการในปี ท่ผี ่านมา
ได้รบั ผลกระทบ อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ผลการดําเนินงาน บริษทั จึงได้มกี ารกําหนดทิศทาง
กลยุทธ์ในระดับองค์กร โดยการสํารวจพื้นที่ปลูกปาล์มใหม่ๆ รวมถึงการศึกษาที่จะปลูกพืชประเภทอื่นเพื่อเติม
นอกเหนือจากปาล์มนํ้ามัน
ผลการดําเนิ นงาน
กล่าวโดยรวม บริษทั มีผลการดําเนินงานลดลงจากปี ทผ่ี ่านมา โดยมีผลขาดทุนสุทธิ 18.3 ล้านบาท (2559 : กําไร
สุทธิ 72.2 ล้านบาท) โดยราคาขายถัวเฉลีย่ ต่อหน่วยของนํ้ามันปาล์มดิบและนํ้ามันเมล็ดในปาล์มลดลงร้อยละ 22.6
และ 10.8 ตามลําดับ ด้านปริมาณการขายนํ้ามันปาล์มดิบเพิม่ ขึน้ เพียงร้อยละ 4.8 ในขณะทีป่ ริมาณการขายนํ้ามัน
เมล็ดในปาล์มลดลงถึงร้อยละ 23.2 ทําให้บริษทั มีรายได้จากการขายลดลงเป็ น 763.2 ล้านบาท (2559 : 946.1 ล้าน
บาท) หรือลดลงคิดเป็ นร้อยละ 19.3
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บริษทั ได้มกี ารปลูกต้นปาล์มทดแทนสําหรับต้นปาล์มที่มอี ายุมาก ในพื้นที่สมั ปทานที่ได้รบั การต่ออายุแล้ว แต่
เนื่องจากการกระจายตัวของปริมาณนํ้ าฝนเป็ นไปอย่างสมํ่าเสมอตัง้ แต่ปลายปี 2559 ต่อเนื่องมาตลอดทัง้ ปี 2560
ประกอบกับการยุตลิ งของภาวะภัยแล้ง
ปริมาณผลปาล์มสดรวมทีเ่ ข้าสูก่ ระบวนการผลิตทีโ่ รงสกัดเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.1 จากปี 2559
(i) ผลปาล์มทีม่ าจากสวนทีเ่ ป็ นพืน้ ทีข่ องบริษทั ลดลงร้อยละ 2.5
(ii) ผลปาล์มทีม่ าจากสวนทีเ่ ป็ นพืน้ ทีส่ มั ปทาน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.7
(iii) ผลปาล์มทีซ่ อ้ื จากภายนอก เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17.5
โดยสัดส่วนการซื้อผลปาล์มสดจากภายนอกและผลผลิตจากสวนของบริษทั ในปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 61.0 และ
39.0 ของผลปาล์มสดทีใ่ ช้ในการผลิตทัง้ หมด (2559 : ร้อยละ 57.1 และ 42.9)
ต้นทุนผลปาล์มสดจากสวนของบริษทั และต้นทุนผลปาล์มสดที่ซ้อื จากภายนอก ลดลงร้อยละ 21.4 และร้อยละ
19.6 ตามลําดับ โดยเกิดจากกลไกอุปสงค์อุปทานของตลาด ส่งผลให้ตน้ ทุนผลปาล์มสดทีใ่ ช้ในการผลิตทัง้ หมดของ
บริษทั โดยเฉลีย่ ลดลงร้อยละ 19.3
การลงทุน
ในปี 2560 บริษทั ไม่มกี ารลงทุนในโครงการทีต่ อ้ งการใช้เงินลงทุนเป็ นจํานวนมาก แต่จะเน้นไปในเรื่องของการเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิต การเก็บเกีย่ วและการซ่อมบํารุงเป็ นหลัก
อย่างไรก็ตาม จากการทีบ่ ริษทั ได้ดําเนินการปลูกปาล์มทดแทนในสวนสัมปทานทีไ่ ด้ต่ออายุ ในปี 2558 และ 2559
ทีผ่ ่านมา ซึง่ ปาล์มนํ้ามันทีไ่ ด้ดําเนินการปลูกทดแทนในปี 2558 บนพืน้ ที่ 1,246 ไร่ จะเริม่ ให้ผลผลิตได้ในปี 2561
นี้
ทัง้ นี้ บริษัทมีแผนจะดําเนิ นการปลูกปาล์มทดแทนอีกจํานวน 1,434 ไร่ จะดําเนินการปี 2563 ซึ่งในระยะเวลา
ดังกล่าวจะมีผลให้ผลปาล์มในพืน้ ทีด่ งั กล่าวลดลง แต่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตของบริษทั ในระยะยาว
ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ยังคงมุง่ มันในการดํ
่
าเนินธุรกิจควบคูไ่ ปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยใน
แต่ละปี บริษทั ได้เข้าร่วมสนับสนุ นและสานต่อโครงการต่างๆ ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อช่วยลดผลกระทบจากการผลิต
นํ้ามันปาล์มทีม่ ตี ่อสภาวะโลกร้อน รวมทัง้ เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพและภาพลักษณ์ทด่ี รี ะหว่างโรงงานกับ
ชุมชนโดยรอบอย่างสมํ่าเสมอและถือปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่องทุกปี
ด้านทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กร
บริษทั เล็งเห็นว่าการบริหารทรัพยากรบุคคล คือส่วนสําคัญในการบรรลุวสิ ยั ทัศน์และพันธกิจ โดยดําเนินการตาม
แผนเชิงกลยุทธ์ทว่ี างไว้อย่างมุง่ มัน่ เป็ นรูปธรรม ด้วยการดูแลเอาใจใส่ และรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานของ
บุคลากรเพือ่ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน โดยยึดมาตรฐานการบริหารจัดการงานบุคคลากรในระดับสูง
อีกทัง้ การดูแลด้านสุขภาพอนามัย สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย สวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ทด่ี เี พื่อสร้างความ
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สมัครสมานสามัคคี ซึ่งจะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน และสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า ตลอดจนถึง
การปลูกฝงั จริยธรรมในการทํางานทีด่ ใี ห้กบั บุคลากรของบริษทั
นอกจากนี้ บริษทั ยังคงมุง่ สร้างบุคคลากรให้มศี กั ยภาพในการทํางานในระดับสูง โดยการสร้าง “ผูฝ้ ึ กสอน” เพื่อเป็ น
ฐานในการพัฒนาทีมงานให้เข้มแข็ง ตลอดจนต่อยอดเป็ นแนวทางในการสร้างผูน้ ําทีม่ คี ุณภาพให้องค์กรอย่างยังยื
่ น
อันจะนําความสําเร็จอย่างมันคงในการดํ
่
าเนินธุรกิจ สร้างความน่าเชื่อถือ เป็ นองค์กรทีน่ ่าอยูต่ ่อไป
ในนามของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ใคร่ถอื โอกาสนี้ขอขอบพระคุณผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า และคู่คา้ ที่
ให้ความไว้วางใจ และให้การสนับสนุ นการดําเนินงานของบริษทั ด้วยดีตลอดมา

นายธีระ วิภชู นิน
ประธานกรรมการ

นางสาวอัญชลี สืบจันทศิร ิ
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณางบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย และข้อมูลที่ปรากฏในรายงานประจําปี
แล้ว เห็นว่างบการเงินดังกล่าวจัดทําขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัวไปในประเทศไทย
่
โดยเลือกใช้นโยบาย
บัญชีท่เี หมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดที ่สี ุดในการ
จัดทํา รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษทั ได้จดั
ให้มกี ารดํารงรักษาไว้ซ่งึ ระบบควบคุมภายในที่มปี ระสิทธิผล เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมคี วาม
้
ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะรักษาไว้ซ่งึ ทรัพย์สนิ และเพื่อปองกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่
ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการ
เงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการต่างๆ ให้มกี ารจัดทําอย่างถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีท่ี
รับรองทัวไป
่ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
ในการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาแล้ว เห็นว่าคณะกรรมการ
ตลอดจนผูบ้ ริหาร มีความมุ่งมันในการปฏิ
่
บตั หิ น้าทีเ่ พื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ให้ความสําคัญอย่างยิง่ ต่อ
การดําเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบสารสนเทศการ
สื่อสารข้อมูลสนับสนุ นการกํากับดูแลกิจการที่มปี ระสิทธิผล โดยไม่พบการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ที่
เป็ นสาระสําคัญซึ่งบริษทั ต้องพึงปฏิบตั ิ กล่าวคือ ระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยรวมอยูใ่ นระดับทีน่ ่ าพอใจ
และสามารถสร้างความเชื่อมันอย่
่ างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจําปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) แล้ว
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รายงานของคณะกรรมตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
นายธีระ วิภชู นิน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายเสงีย่ ม สันทัด
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ั
นายวศิน ปจจักขะภัติ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายยุทธ ศักดิ ์เดชยนต์
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าที่ตามขอบเขตการปฏิบตั งิ าน หน้าที่ และความรับผิดชอบตาม
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ โดย
บริษทั มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ สิน้ 4 ครัง้ สรุปสาระสําคัญได้ดงั นี้
1. อนุ มตั ิงบการเงินรายไตรมาสและสอบทานงบการเงินประจําปี ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบ
การเงินของบริษทั เพื่อนํ าเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณารับทราบว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงินของ
บริษทั เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองโดยทัวไป
่ รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอ ถูกต้อง
และครบถ้วน ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายใน ในเรื่องระบบการควบคุม
ภายในและระบบบริหารความเสีย่ งของบริษทั ซึ่งได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจําปี
และนําเสนอต่อฝ่ายบริหาร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขตามความเหมาะสม โดยในปี 2560 สรุปได้ว่าบริษทั มี
ระบบการควบคุมภายในในส่วนสําคัญและระบบบริหารความเสีย่ งที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการกํากับดูแล
กิจการทีม่ คี วามโปร่งใส ไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระสําคัญ
3. ประชุ ม ร่ว มกับ ผู้บ ริห าร ผู้ส อบบัญ ชีภ ายนอก และผู้ต รวจสอบภายใน เพื่อ ให้ข้อ เสนอแนะที่ม ี
ประโยชน์ต่อการบริหารงาน โดยฝา่ ยบริหารได้ทําการปรับปรุงแก้ไขขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านตามข้อเสนอแนะอย่าง
เหมาะสม ทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
นอกจากนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบยัง ได้ม ีก ารประชุม กับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่ม ี
ผูบ้ ริหารเข้าร่วมประชุมด้วยจํานวน 1 ครัง้ ซึ่งผูบ้ ริหารมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูส้ อบบัญชีภายนอกอย่างครบถ้วน
และไม่พบข้อบกพร่องใดๆ
4. ประชุมร่วมกับผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีภายนอกในประเด็นมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ท่จี ะมีผล
บังคับใช้ และการเตรียมความพร้อมของบริษทั
5. พิจารณาหลักเกณฑ์การสํารวจและแนวทางการกํากับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทย ซึ่งสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG
Scorecard
6. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน
เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
7. พิจารณาหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ สี าํ หรับบริษทั จด
ทะเบีย น ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฉบับ ปี 2560 เพื่อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
8. รายงานผลการประชุมและผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทั
9. นํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุ มตั ิท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เพื่อแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั สําหรับปี 2561 ต่อไป พร้อมกับเสนอค่า
สอบบัญชีสาํ หรับปี 2561
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10.
พิจ ารณาแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบตั ิตามหลักการกํา กับดูแลกิจการที่ดี (Corporate
Government Self Assessment) เพื่อเป็ นเครื่องมือให้บริษทั ใช้เป็ นการภายในในการพัฒนาระบบการกํากับดูแล
กิจการให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้บริหารของบริษทั ได้ปฏิบตั งิ านภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี ไม่
พบว่ามีการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ซึง่ บริษทั ต้องพึงปฏิบตั ิ
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